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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
«Имтина», йахуд
аиля драмынын тяфсилатлары
Низами Ъяфяров
AMEA-nın müxbir üzvü,
professor, millət vəkili
Ачар сюзляр: роман, инсан, щуманизм, имтина, хяйанят, кюрпя, мцяллиф
Ключевые слова: роман, человек, гуманизм, отказ, измена, ребёнок, автор
Кей wордс: новел, ман, щуманисм, рефусал, инфант, аутщор, треъщарй
Педагожи елмляр доктору, профессор Аьарящим Рящимовун (танынмыш йазычы Аьарящимин)
«Имтина» романы ядябиййатда щямишя актуал олан, лакин щяр бир дюврдя, мярщялядя юзцнямяхсус етик-мяняви принсиплярля интерпретасийа олунан бир мювзуйа – аиля мювзусуна щяср
едилмишдир. Бялкя дя иътимаи фикирдя аиля гядяр каноник олан вя йа каноник олдуьу барядя
данышылан башга бир етик-сосиал тясисат йохдур… Вя ян мцгяддяс яхлаги-мяняви мцнасибят анлайышлар (ата, ана, баба, няня, ювлад, баъы, гардаш вя нявя) щямин тясисатын тюрямяляридир.
Инсан бу тясисата (аиляйя!) юзцндян асылы олмайараг, Аллащын (Тябиятин) ирадясиля тяшриф буйурур. Вя еля бир тябии сосиал «гяфяс»я дцшцр ки, бундан имтина етмяк ъямиййятин тясяввцрцндя етик-психоложи аномалийадан башга бир шей дейил. Чцнки инсан фактики олараг, щям аилянин мящсулу, щям дя йарадыъысыдыр…
Аьарящимин «Имтина» романы аилядян имтинанын (йалгузаглыьын!) еля бир мцфяссял тяфсилатыдыр ки, щяля Азярбайъан ядябиййатында щямин тяфсилата бу мигйасда вармыш бир ясяря раст
эялмямишям.
Роман гящряманынын кимлийинин (характеринин!) тясвири, даща доьрусу, тале образынын йарадылмасы иля башлайыр:
«Юмрцнцн нечя илини иш адамы кими фяалиййят эюстярян, ядяб-ярканы иля таныш-билишляри арасында хейли хятир-щюрмят, ад-сан газанан Мащмуд ади бир шяхс иди. Сон вахтлар щардан ясдийи
билинмяйян гара йелляря далбадал еля дцчар олмушду ки, эеъя-эцндцз ня гядяр отуруб-дуруб
баш сындырса да, сябябини юйрянмяйя вар эцъцйля ъящд эюстярся дя, ялдя еля бир нятиъя щасил
еляйя билмядийиндян, чаш-баш галыб дурмушду… О, аиля цзвляриндян савайы кимсяйя инанмырды. Щяр дейилян сюзя, щялям-щялям сюйлянилян фикря бел баьламырды… Вахтиля она дост,
гардаш дедийи адамлардан да аьзы бир нечя дяфя йандыьындан, демяк олар ки, щамыйа шцбщяйля
йанашырды»…
Вя бу нормал инсанын башына олдугъа гейри-нормал бир щадися эялир…
Нишанлысы (артыг арвады!) той эцнцндя (вя эялинлик палтарында) туалетя эетмяк адиля байыра
чыхыр… Вя намялум севэилисиня гошулуб гачыр… Мялум олур ки, нишан, кябин, аиля канонлары
(вя мцяллифин тез- тез ишлятдийи кими, ня билим, няляр, няляр…) бош бир шей имиш…
Атадан йетим бюйцмцш, анъаг щуманистликдя атасына охшайан Мащмуд ъамаатын эюзц
гаршысында тящгир олундуьуну, намусунун ялдян эетдийини ня гядяр дяриндян дярк ется дя
интигам алмаг фикриня дцшмцр. Тамамиля тябии олараг (вя мцасир мяняви-иътимаи мцнасибятлярин тялябиндян иряли эяляряк!) дцшцнцр ки, мяни атыб эедян гадыны вя йа онун севэилисини
юлдцрмякля (сонра да инсанын «севиб-севилмяк щцгугу»ну ялиндян алдыьына эюря тцрмяйя
дцшмякля!) няйя наил олаъаьам?
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Эярэинлийи арадан галдырмаг, депрессийада олан йеэаня оьлуну «хилас» етмяк цчцн анасы
Лятифя ишя гарышыр, ряфигяси Бянювшяинин, оьлундан он цч йаш кичик гызы Йазэцлц щяртяряфли разылыгла тойсуз-дцйцнсцз эялин эятирир. Вя университет тялябяси олан Йазэцл чох кечмядян она
пахыллыг едян «ряфигя»синин – тялябя йолдашынын фитвасы иля йолдан чыхыр… Чохдан ону «севян,
анъаг утандыьындан цряйини ача билмяйян» Ризванын (о да Йазэцлцн тялябя йолдашы иди) «севэили»синя чеврилир.
Аилядя мясялянин цстц ачыланда щамынын тяяъъцбцня бахмайараг, Йазэцл юзцнц щяддиндян артыг сярбяст апарыр. Вя щям ярини, щям анасыны, щям дя гайынанасыны «эцнащландырараг»
тяляб едир ки, онун талейи – «севэи щиссляри»ля щесаблашсынлар. Вя йазычынын йалныз щуманизми
(демократизми!) щесабына дейил, щям дя ( вя даща чох!) гящряманын сон щяддя гядяр «юз талейи»ни неъя йашайаъаьыны тяфсилатыйла эюстярмяк цчцн буна наил олур…
Беляликля, Йазэцл яввял аилясиндян, сонра ися йениъя дцнйайа эятирдийи якиз гызларындан
еля доьум евиндяъя рясмян имтина едир. Вя «севэи ахтарышлары» ону хариъи юлкяляря апарыб
чыхарыр.
Йазэцлцн имтинасы (вя хяйаняти!) онун юз «фялсяфяси» иля бу ъцр «ясасландырылыр: «Мян
нечя вахтда бир йастыьа баш гойдуьум, инди дя бятнимдя рущуну эяздирдийим яримя хяйанят
еляйирям, йохса щисси, дуйьусу мяня ращатлыг вермяйян севэимя? Аман Аллащ, эеъянин бу
вядясиндя эюр мян няйин ахтарышындайам? Мян киминям? Кябинли яримин, йохса севдийим
оьланын? Суалы тярсиня гойсам неъя? Мянимки никащлы яримди, йохса щиссини, дуйьусуну ичимя
салдыьым севэилим? Инсан неъя дя долашыг, неъя дя мцяммалы мяхлугду. Эюрцнцр, буна эюря
дя чох заман щяйатда йеримизи тапа билмирик. Чаш-баш галырыг»…
Йазэцлцн башыны думанландырмыш севэи (билмирям бу сюзц дырнагда йазым, йа дырнагсыз!)
о щяддя чатыр ки, яри щаггында «О киши олсайды, адахлысы эялин кцрсцсцндян гошулуб севдийиня
гачмазды. Минайя киши гызылыг еляйиб» демякдян беля чякинмир. Вя «Бяли! О, севэиси уьрунда мцбаризя апарыб» гянаятиня эялир.
Аиля Йазэцлц баша салмаг, дцшдцйц сону эюрцнмяйян (вя мянявиййат-яхлаг бахымындан
башдан-айаьа тящлцкяли) йолдан гайтармаг истядикдя онун сон ъавабы беля олур: «Яши, гуртардыг да… Адамын яти тюкцлцр сиз бош-бош данышдыгъа»…
Аилясини даьыдыб ата евиня гайытдыгдан сонра ня едяъяйини билмяйян анасы Бянювшянин ящвал-рущиййясини эюрян Йазэцл она лагейдъясиня «Щяр шейи юзцня нийя йцк еляйирсян? Гой
щамысы ъящянням олсун» дейир. Вя дярдли ананын сюзляри беля олур: «Олдулар, Йазэцл. Сян
вардын, инди йохсан. Бир гадын ки, щяля дцнйайа эюз ачмайан кюрпясини бятниндяъя мящв елямяйя, кимяся вермяйя щазырдыса, о, адам дейил, вящшиди. Неъя олуб, мян сяни танымамышам… Бунун ахыры вар. Щяля эюр севэин башына ня ойунлар ачаъаг».
Дцнйада ян йахын олан адамынын (анасынын!) онун эяляъяйиндян (талейиндян!) бу ъцр дяриндян наращатлыьы, изтираблары да «дявя кими гызмыш» гызына кар елямир: «Ана, бу бойда
юлкядя бошанан, ушаьыны атан тяк мян дейилям. Инсанлар нечя мин иллярди беляъя йол
эялирляр… Тякрар еляйирям, ким неъя истяйир, еля дя йашамалыды».
Мараглыдыр ки, Йазэцля юз севэисини «йана-йана» изщар еляйян, ону яриндян «айыран» тялябя йолдашы Ризван да узун чякмяйян «эюрцшляр»дян сонра онун барясиндя «Мяня дейир, сяни
севирям. Доьрудур, о сюзц мян дя она демишям. Бяс, аиляли гадын юз щяйаты, яринин талейи барядя дцшцнмцрмц? Йох, Йазэцл, сян аьылсыз, йелбейин гадынсан. Сянин талейиня хошбяхтлик
йазылмайыб. Сянин эюзяллийин хяйаллар ичярисиндя ярийяъяк. Щалына, хислятиня йахшы бяляд олмадыьын эюзяэялимли кишилярин голлары арасында олаъагсан. Будур сянин эяляъяк талейин» дейя
дцшцнцр.
Вя мялум олур, Йазэцлцн талейинин эяляъякдя неъя олаъаьыны щамы билир, биръя юзцндян
башга…
Йазэцлцн дцнйайа эятирдийи кюрпяляря – якиз гызлара Мащмудун анасы Лятифя сащиб чыхыр.
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Онлары бюйцдцб бойа-баша чатдырыр.
Вя щяръайы «севэиляр»дян йорулуб усанмыш (анасы демиш, «севэи ахтара-ахтара нифрят газанмыш») Эцлйаз бир дя о заман ортайа чыхыр ки, гызларынын аиля гурмаг вахтыдыр.
Аьарящим «Имтина»да юзцнцн «Кабус» романында даща эениш тяфсилатыйла галдырдыьы атылмышларын проблеминя гайыдыр: «Йазэцлц щеч вящшилярля дя мцгйаися елямяк олмаз. Тойуьун
ъцъясиня, итин, пишийин баласына йахынлашмаг олмур. Аз галырлар адамы ъырыб даьытсынлар.
Анъаг бу… Ня ана билди, ня гощум-ягряба, ня аиля, ня дя ушаг»…
Вя иш о йеря чатыр ки, аиля «йалгузаг» Йазэцлцн ушагларына бир хятяр йетиря биляъяйиндян
наращат олур. Чцнки «инсан инстинкти чох эцълцдцр. Бязян философлар ону мцхтялиф ъцр адландырырлар: телепатик габилиййят, цряйя дамма, фитри дуйум, аьлын эюзлянилмяз парылтысы, яглин зийасы, давранышын инстинктив формасы… Няляр, няляр. Башлыъасы ону ня адландырмаг дейил. Факт
одур ки, биз ону ъанымызда чох заман дуйуруг, щисс еляйирик».
Йазычынын бир фикри дя мараглы олдуьу гядяр дяйярлидир:
«Айдын олмайан фикир ъанлы щяйата о гядяр дя нцфуз едя билмяз. Пейьямбяраня фикир
ъанлы щяйатдан доьур. О, реаллыьыйла, инандырыъылыьыйла инсана сирайят еляйя билир»….
Йазэцл атдыьы гызларынын тойуна эялир, анъаг ону ичяри бурахмырлар…
«…О эери дюнцб, аьыр-аьыр, айагларыны сцрцйя-сцрцйя пиллякянляри йарыйыъан енди. Гайыдыб
Шадлыг Сарайынын гапысына бир дя щясрятля бахды вя юз-юзцня деди: «Аьылсызлыьымын уъбатындан
мяня арха дураъаг доьмаларымы итирдим. Аилям йох… Ушагларым йох… Бундан сонра юзцмц
сахламаг цчцн вар-дювлятим йох… Шяряф вя ляйагятим йох… Йашамаг щаггым йох… О
йох… Бу йох… Бяс ня вар?! Хястя ъан!.. Сяфил щяйат!.. Эюз йашлары!..»
Вя беляликля, мцяллиф юз аилясиндян имтина етмиш гящряманыны лайигинъя ъязаландырыр.
Романда дахили монолога, юзц юзцйля щясби-щала мейил, мараг чохдур. Вя бу бязян
узунчулуьа, лцзумсуз тяфсилата, йахуд тякрара апарыб чыхарса да, чох щалларда мягбулдур,
гящряманларын дахили аляминин, овгатынын, психоложи тябяддцлатларынын тягдиминдя ясас васитядир. Мясялян, Мащмудун «юзцнцтящлил»индя, даща доьрусу, «юзцнциттищам»ында олдуьу
кими: «…Мян буна лайиг идимми? Мян щярдян юз щярякятляримя нязяр салырам вя юз-юзцмя
суал верирям: мян намуслу эцнащкарам, йохса намуссуз? Мяним эцнащым садялювщлцйцмдяди. О гызы танымамаьымдады. Онун ичиндя эедян мцбаризяни дуймамаьымдады. Йаьлы дилляриня инанмаьымдады. Доьруданмы, садялювщлцк, адам танымамаг, дуймамаг да эцнащды?..»
«Имтина» мцяллифи гадын образларынын истяр диалог, истярся дя монологуна чох щяссасдыр.
Вя романын мятниндя бунлар щям мигйасъа, щям дя бядии-естетик информасийаны якс етдирмяк бахымындан (кейфиййятъя) мцщцм йер тутур:
« - Йазэцл ня деди, а Бянювшя?
- Аьыз, ня дейяъяк? Яввяла, ону еля бюйцтмямишям ки, цстцня булуд кюлэя сала.
Икинъиси дя, Аллащ юмцр вермиш дейир: «Еля шейляри анам биляр».
- Аща… Варам еля гыза.
- Билирсян, гыз ки вар, эцл парчасыды, эяряк гядрини билясян. Еля тярбийя еляйясян, эедиб яр
евиндя демясин: «Бурда мяням, Баьдадда кор хялифя», «Йерсиз эялди, йерли гач».
- Дцз дейирсян, Бянювшя. Кцл мяним аьлыма. Дцшмцшям итин-гурдун ардынъа. Итин ардынъа
дцшян, билирсян дя, ня иля растлашар?»
Романда гадын гящряманларын, яэяр беля демяк оларса, «гадын мянтиги» кифайят гядяр
эцълц (енержили!), ейни заманда сяняткарлыгла верилмишдир.
Ханымлар аилянин талейини щятта бейнялхалг мцнасибятляр вя йа мцнагишяляр контекстиндя
мцзакиря етмякдян дя чякинмирляр: «…Гоншуларымыз бир тяряфдян зарпазарпдадылар.
Украйнаны да Русийа басмарлайыб… Гярб партапартла мяшьулду. Дейирям, ай Мащмуд, юлцб
эедярям, арзуларым цряйимдя галар… Бир- ики ушаьын олса, мян дя нявя эюрсям, рущум
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севиняр. Дцз демирям, а гызым?»
Аьарящимин башга ясярляриндя олдуьу кими, «Имтина» романында да тез-тез мцраъият
етдийи, сюзляриндян ситат эятирдийи бир Зейняб гарысы вар ки, щадисялярин эярэин мягамларында
мцхтялиф образларын дилиля ортайа чыхыб щямин мягамын афористик шярщини верир. Бу «шярщляр»
ися бязян метафизик, бязян дя полемикдир: Доьруду, оьлум, о ишдя сящвим бюйцкдц.
Алдандыг. Ня биляйдик, беля олаъаг. Зейняб гары дейярди: «Билсяйдим, атам юляъяк, ону
гулаьы долусу дарыйа сатардым.
— Ай ана, о ня мисалды чякирсян? Гары аьыллы арвад олуб. О, юмрцндя еля мясял
чякмязди. Ялейщдарлары щюрмятдян салмаг цчцн она йамаг вурублар. Дцнйа беляди. Айаьы
сцрцшянин голундан тутуб галдыран олмур».
Цмумиййятля, Аьарящимин «Имтина»сы щям мювзунун актуалыьына, щям идейа-мязмунуна, щям дя дил-цслубуна эюря кифайят гядяр мцкяммял ясярдир.
Редаксийайа дахил олуб: 04.06.2015
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Bəxtiyar Vahabzadə publisistikasında soyqırım
Aynurə Paşayeva
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu,
флсяфя доктору програмы цзря докторант
Е-маил: aynure8@mail.ru
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. M. Əliyev
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1988-ci ildən başlayaraq Dağlıq Qarabağla bağlı yaranmış gərgin siyasi vəziyyət, 1990-cı
ildə xalqımıza qarşı törədilən 20 Yanvar faciəsi, eyni zamanda güclənən milli özünüdərk prosesi nəticəsində ictimai rəyə daha operativ münasibət bildirən bədii publisistikada erməni separatçılarının törətdikləri qırğınların tarixi köklərinin araşdırılmasına qarşı böyük maraq
oyandı. Xalqımızın milli özünüdərkində, milli ruhunun oyanışında, həmçinin bədii-fəlsəfi,
poetik fikir tariximizin inkişafında özünəməxsus xidmətləri olan, əsərlərini böyük vətəndaşlıq
narahatlığı ilə qələmə alan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə xalqımıza qarşı törədilən ağır genosid siyasətinə hiddətli etiraz səsini qaldırdı. Siyasi proseslərə ayıq münasibət bildirən, ötən
əsrin 50-ci illərindən qələmi ilə mübarizə aparan, ən yüksək kürsülərdə, Azərbaycan SSR Ali
Sovetinin sessiyalarında öz sözünü deməkdən çəkinməyən, döyüşən şair, publisist Bəxtiyar
Vahabzadə baş verən faciələrə qarşı münasibətini 1990-cı ildə yazdığı “Şənbə gecəsinə gedən
yol” məqaləsində qəzəbli şəkildə bildirdi.
Əsərdə genosidə tarixilik aspektindən yanaşan B.Vahabzadə öz xalqının başına gətirilən
dəhşətli faciəni araşdıran zaman şəxsi mühakimələrində genosidi mənəvi və fiziki adlandırmaqla iki yerə ayırır. Ermənilərin separatçı-bölücü siyasətinə, xalqımıza qarşı yürüdülən hiylə, böhtan dolu yazılara etiraz edən, erməni və erməniyönlü mətbu informasiya mənbələrinə
qarşı müqavimət göstərməyə çalışan, xarici mətbuatın bizə qarşı çıxışlarına vaxtlı-vaxtında layiqli cavab verən B.Vahabzadənin ruhunu mənəvi genosid daha çox sarsıdırdı. Ancaq o, ermənipərəst çıxışlarla mətbuatda iştirak edənlərə, erməni əhalisini açıq-aşkar azərbaycanlılara
qarşı qoyanları, milli münaqişənin gedişinə göz yumanları görəcək qədər ayıq, ona qarşı dayanan qüvvələr içərisində belə baş verən prosesləri oxucusuna çatdıra biləcək qədər cəsarətli qələm sahibi idi. Əsərdə mənəvi genosid tarixi saxtalaşdıran, Qafqazda əsassız ideoloji bünövrə
yaratmağa çalışan ermənilərin uzun illərdən bəri bizə qarşı yürütdükləri məkrli məqsədlərinin
məcmusunu təşkil edir. Mənəvi genosidin gücləndiyi vaxta təsadüf edən yenidənqurma və aşkarlıq dövrünün “geniş imkanlar” açdığı bir zamanda ermənilər üçün öz mənfur niyyətlərini
açıq şəkildə ifadə etməyə münbit zəmin yarandı. Mənəvi genosidin əsas hissəsini təşkil edən
ekoloji genosid anlayışının mahiyyətini aydınlaşdıran publisist vaxtilə xalqın böyük səadəti
kimi qələmə verilən “ölü zona”ya çevrilən Sumqayıt zavodları, zəhərli dərmanlarla yetişdirilən pambıq əkinini göstərərək səbəbkarları Moskvadan alqışlar qazanmaq üçün çalışan öz
rəhbərlərimizi də bu hadisədə qınayır: “Yenə plan xatirinə məktəbli balalarımızı pambıq tarlalarında min cür əzab-əziyyətə qatlaşmağa məcbur etmək, ilin dörd-beş ayını təhsildən məhrum etmək mənəvi genosid deyilmi? “Genosid” deyəndə ağzına çullu dovşan sığışmayan,
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vay-şivəni ilə dünyaya səs salan qonşularımız, bəs bizim genosidi niyə görmürlər? Niyə
SSRİ-də yaşayan xalqlar içərisində yalnız türkdilli xalqlar pambıq əkib-becərməlidir” [1,
s.13]. Vahid ideoloji konsepsiyanın olmadığı 1990-cı illərdə mənəvi genosidə qarşı cəsarətlə
mübarizə aparan, xalqın milli heysiyyətini tapdalayanlara qarşı etiraz səsini ucaldan B.Vahabzadə X.Rzanın, A.Zamanovun və başqalarının cəzalandırılmasını böyük təəssüf hissi ilə qeyd
edir, oxucuda vətənpərvərlik, təəssübkeşlik hissini daha da artırırdı.
Azərbaycanın çətin iqtisadi şəraitində 250 min köçkünün Türkiyə Bolqarıstanından, 40
min məhsəti türkünün Özbəkistandan ölkəmizə köçürülməsi, xalqımızın assimilyasiyaya uğraması məqalədə mənəvi genosidin örnəklərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. “Şənbə gecəsinə
gedən yol” məqaləsində Moskva tərəfindən Azərbaycanın siyasi səhnəsindən sıxışdırılması,
kölgədə saxlanılması, ancaq ermənilərə yüksək maddi və mənəvi imtiyazların tətbiq olunması
bizə qarşı qərəzli, ayrı-seçkili münasibət kimi mənalandırılır. Mənəvi genosidin daha çox dərinləşməsinə səbəb olan amil isə xalqımıza qarşı səsləndirilən “vəhşi”, “genosid cəlladları”
kimi təhqirləri qarşısında öz rəhbərlərimizin susmaq mövqeyini tutmasıdır.
B.Vahabzadə əsərdə 1918-ci ildə Azərbaycanda törədilən qırğınların sahibi, vaxtilə adına
heykəllər ucaltdığımız S.Şaumyanы, onun havadarı S.Lalayanı lənətləyir, ermənilərin Dağlıq
Qarabağ iddiaları, tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri, xalqımıza qarşı törədilən faciələrin səbəblərini aydınlaşdırır, tutarlı arqumentlərlə böhtançı erməni siyasətini ifşa edir, bu siyasi prosesə
şərait yaradan Qorbaçov və bəzi azərbaycanlı rəhbərləri də tənqid etməkdən çəkinmirdi. Publisist faciənin səbəbkarlarını aydın şəkildə görür: “Bizə çoxdan məlumdur ki, başımıza açılan
bu oyunlar təkcə balaca xalqın, erməni lobbisinin işi deyil. Bu işlərin başında erməni mafiyasına istiqamət verən, onu güclü silahlarla təchiz edən, hətta açıq-açığına müdafiəsinə keçib
hər məsələdə Azərbaycan xalqını təkləyən M.S. Qorbaçov özü durur” [2, s. 17]. Genosidin arxasında dayanan əsl həqiqəti araşdıran publisist gəldiyi qənaətləri tarixi faktlar əsasında təsdiq
edir. Baş verən siyasi proseslərə ağlın, məntiqin gözü ilə baxan B.Vahabzadə bu doğru qənaətini tarixşünaslığımızda öz əksini tapan faktlarla müqayisə etdikdə publisitin düzgün qərar
verdiyinin şahidi olarıq: “Və əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq edilmədən, qəflətən yanvarın 19dan 20-nə keçən gecə Qorbaçovun göstərişi, güc nazirləri Yazov, Bakatin və Kryuçkovun
bilavasitə başçılığı ilə müxtəlif növ ordu hissələri Bakıya yeridildi. Kommunist diktaturası
1956-cı ildə Macarıstana, 1968-ci ildə Çexoslovakiyaya və 1979-cu ildə Əfqanıstana qarşı törətdiyi cinayətkar hərbi müdaxiləni 1990-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı da həyata keçirdi.
Lakin bu beynəlxalq cinayət öz qəddarlığına görə kommunist diktaturasının bütün əvvəlki cinayətlərindən fərqlənirdi. Fərq onda idi ki, Azərbaycana göndərilən peşəkar cəza dəstələrinin
tərkibinə Stavropol, Krasnodar, Rostov və başqa yerlərdən səfərbərliyə alınan erməni əsgər və
zabitləri, Azərbaycandakı sovet hərbi hissələrində xidmət edən ermənilər, hətta erməni kursantlar da daxil edilmişdi. Beləliklə, Rusiya imperiyasının və çarizmin milli münaqişələr və
qırğınlar törətmək sahəsindəki «zəngin» tarixi təcrübəsi də 1990-cı ilin 20 yanvarında Azərbaycan xalqına qarşı törədilən qırğın zamanı, bütünlüklə nəzərə alınmışdı” [3, s.4].
B.Vahabzadə əsərdə Azərbaycan xalqını nahaq günahlandıranlar, Qarabağ hadisələrini
1988-ci ilin fevralında Sumqayıtda baş verənlərlə əlaqələndirənləri sorğu-suala çəkir, haqlı
olaraq onları ittiham edir: “Bəs Xocalı faciəsindən niyə danışmırsan? Bəs Ermənistanın Quqark rayonunda 12 nəfər azərbaycanlının başının kəsilib yandırılmasından niyə danışmırsan?
Sumqayıt hadisəsinin genosid hesab edən cənablar vaxtilə Ermənistan əhalisinin 43 faizinin
azərbaycanlılar olduğu halda, bu gün orda bir nəfər də azərbaycanlının qalmamasını niyə
genosid adlandırmırlar? Niyə bu faktı danırlar ki, Ermənistandan qovulan zaman öldürülən
azərbaycanlıların sayı Sumqayıtda öldürülən ermənilərin sayından on qat çoxdur” [1, s.24-
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25]. Publisist ermənilərin mənəvi genosid iddialarına məhəl qoymur. B.Vahabzadənin genosidi əyani faktlardan çıxış edərək canlandırmaqda əsas məqsədi xalqın milli şüur və düşüncə
tərzinə təsir etmək, milli yaddaşı dirçəltmək, geniş oxucu kütləsi arasında azadlıq, müstəqillik
toxumu səpmək, fiziki genosidi təsvir etməklə məqsədi cinayətkarları ittiham etmək, meydan
oxumaqdır. Bəxtiyar Vahabzadə qarşı düşmən tərəfin tarixini, keçmiş mənfur siyasətini anlayacaq qədər ayıq düşüncə sahibi idi. Onun genosid yaddaşı ötəri, keçici deyil, bu yaddaş
özündə milliliyi və həqiqəti əks edən bədii ruhu, mənəvi özünəməxsusluğu yaşadır. Genosidə
qarşı nifrətli emosiyalarla çıxış edən publisist bütün diletant yanaşmalar, böhtanlar içərisində
ictimai mezaxizm xəstəliyinə tutulan ermənilərə qarşı millətin yeganə çıxış yolunu öz gedəcəyi yolda qibləsini düzgün təyin etməkdə, Azərbaycan xalqının milli istiqlal mübarizəsinin
mənəvi-ideoloji hazırlıq mərhələsində görürdü. Əsrlərdən bəri dənizdən dənizə “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə yaşayan, dünya xəzinəsinə Ü.Hacıbəyli, Niyazi, Nizami, Füzuli kimi böyük simalar bəxş eləmiş milləti “vəhşi”, “qeyri-mədəni” adlandırmaqla törətdikləri cinayətləri ört-basdır edən erməniləri publisist kəskin şəkildə ifşa etmişdir.
Ancaq emosiya ilə məntiqin sərhədinin çətin müəyyənləşdiyi “Şənbə gecəsinə gedən yol”
məqaləsində publisist qanlı faciənin törədildiyi şənbə gecəsindən sonra xalqın ağır baryerlər
qarşısında qələbəsinə qarşı əminlik hissi oyadır. B.Vahabzadə qəzəbini tək qələmi ilə bildirmir, o dövrdə siyasi proseslərə müdaxilə etmiş, bir neçə ziyalı şəxslərlə birlikdə Qırmızı Ordunun Bakıdan çıxarılmasını Azərbaycan SSR Ali Sovetindən tələb etmiş, öz qəzəb və hiddətini M.Qorbaçova göndərdiyi teleqramda açıq bildirmişdir: “Xalqımın qanını töküb sonra
ona başsağlığı göndərmək dəhşətli ikiüzlülükdür. Sənin rəhbər olduğun partiyadan çıxmağı
özümə şərəf sayıram” [2, s. 15].
B.Vahbzadə məqalədə yalnız öz adından danışıb genosidə qarşı öz subyektiv münasibətini
bildirmir, öz şəxsi fikir və həyəcanları ilə çıxış edərək üzərinə cəsarətlə məsuliyyət götürür.
O, analitik təhlillə araşdırdığı genosidin arxa səhnəsində dayanan pərədarxası mətləbləri oxucusuna çatdırırdı. Xalq şairi emosional ifadələrlə oxucuda tarixi prosesə, siyasi hadisələrə qarşı fikir formalaşdırır, analitik təhlili polemik keyfiyyətlərlə zənginləşdirir. AMEA-nın müxbir
üzvü Nizami Cəfərov “Azərbaycan” jurnalının 2000-ci il 8-ci sayında nəşr etdirdiyi “Millət
şairi, yaxud B.Vahabzadə fenomeni” məqaləsində yazırdı: “Bəxtiyar öz böyük poeziyası,
müdrik fəlsəfəsi, coşğun publisistikası üçün birinci növbədə narahat ehtiraslarına borcludur,
narahat ehtiraslar insanı dağa-daşa sala bilər, onu “normal” həyatdan məhrum edər, ancaq həmin insanı, hər necə olursa-olsun, nəticə etibarilə həqiqətin astanasına gətirib çıxarır.” [5, s.
39]. Böyük həqiqətə sədaqətlə xidmət edən B.Vahabzadə məqalədə faktların mahiyyəti, özünəməxsus keyfiyyətləri, çevrəsi və analogiyaları, bədii suallarla açılır, dəyərləndirilir. Təhlil
etdiyi hadisə və faktın gerçəkliyə uyğunluğu aydınlaşır. Bəzən təhlil dərinləşdikcə, faktın
ümumiləşdirmə miqyası da böyüyür. Genosidin mahiyyətini aydınlaşdırmaqdan ötrü publisistin tez-tez səsləndirdiyi suallar onun siyasi və elmi hazırlığını, polemika ustalığını, kəskin
məntiqini, inandırma qüvvəsini sübuta yetirir.
Məqalənin aktuallığı. Real tarixi faktlardan çıxış edərək erməni yalanlarına qarşı mübarizə müasir dövrümüzdə xüsusi aktuallıq kəsb edir. Əsər gərgin siyasi vəziyyətlərin cərəyan
etdiyi şəraitdə - Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ilhaq edilməsi, 70 il sovet hakimiyyəti altında əzilən xalqın üsyanı, tarixdə misli görünməmiş şənbə gecəsində törədilən 20 Yanvar faciəsi və bu hadisələrin fövqündə milli mənliyi alçaldan qüvvələrə qarşı milli özünüdərk hissinin gücləndiyi bir zamanda ərsəyə gəldi.
Məqalənin elmi yeniliyi. B.Vahabzadə erməni genosidinin tarixi köklərini araşdırıb onun
ideoloji yönlərini, istiqamətlərini həmin adı çəkilən məqalədə oxucusuna böyük vətən yanğısı
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ilə çatdırdı. Erməni lobbisinin dəstəyi ilə bütün dünya mətbuatında çıxış edərək 1988-ci ildən
bu yana azərbaycanlılara qarşı törətdikləri müsibətlərin üstündən xətt çəkib ədalətin xilafına
çıxaraq bizi “vəhşi”, “mədəniyyətsiz” millət adlandırıb özlərini “əzilən xalq” kimi qələmə verən ermənilərə qarşı sonsuz qəzəbini publisist bu əsərində açıq şəkildə, böyük cəsarətlə bildirdi. Çünki sərt senzura nəzarəti, mətbu orqanlara “yuxarıdan” edilən təzyiqlər, münaqişələri
işıqlandırmaq təcrübəsizliyi və s. kimi amillərin təsiri altında olan, 70 illik “sovet xofu”nun və
30-cu illərin repressiyasını unutmayan KİV-in böyük hissəsi o dövrdə çox şeyi mətbuatda
açıq söyləməyə cəsarət etmirdi. Ancaq “Azərbaycan” jurnalının 1990-cı il 9 və 10-cu sayında
çap olunan “Şənbə gecəsinə gedən yol” məqaləsində müəllif 20 Yanvar faciəsinin yüzlərlə
dəhşətli epizodları fonunda sovet imperiyasının Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi genosid
aktını ifşa etmişdir. Müəllifin genosid barədə informasiyası müşahidə etdiyi, şahidi olduğu
hadisələr, gündəlik izlədiyi mətbuat orqanlarından qaynaqlanırdı. Ancaq bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, B.Vahabzadə bu əsəri qələmə alan zaman hələ xalqın taleyinə qara hərflərlə
yazılacaq Xocalı soyqırımından, itiriləcək Azərbaycan torpaqlarından xəbərsiz idi.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. B.Vahabzadə 20 Yanvar faciəsinin dəhşətli
epizodlarını deyil, daha çox onun arxasında duran genosid aktını həyata keçirən məkrli məqsədləri məntiqi inandırma yolu ilə ifşa etmişdir. Ona görə də milli özünüdərkin ilkin rüşeymlərini ədəbiyyatımıza gətirən, qan yaddaşımızın bərpasında xüsusi rolu olan Bəxtiyar Vahabzadənin “Şənbə gecəsinə gedən yol” məqaləsi tarixşünaslığımızda, ədəbiyyatşünaslığımızda,
publisistikamızda tədqiqata cəlb olunub erməni soyqırımının araşdırılması baxımından əhəmiyyət kəsb edir.
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А. Пашаева

Геноцид в публицистике Бахтияра Вагабзаде
Резюме
Оперативно реагирующий на политические процессы, дальнозоркий публицист
Бахтияр Вагабзаде в статье «Дорога, ведущая к субботнему вечеру» выразил свое
возмущение и боль по поводу трагедии 20 января 1990- года. Рассматривая это понятие
с исторической точки зрения, он различает два вида геноцида: физический и духовный.
Если подробно останавливаясь на нагляд-ных примерах духовного геноцида, Б.
Вагабзаде хотел повлиять на наци-ональное самосознание народа, а также
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распространять идеи независимости, то факты физического геноцида он использовал
для обвинения пресступников.
А.Пасщаева

Genocide in Bakhtiyar Vahabzadeh’s publicism
Суммарй
Bakhtiyar Vahabzadeh who was operativ regarded political processes, prescient writer
said his angry attitude against 20 January tragedy 1990 years in “The road to Saturday night”.
Approaching the historical aspect to genocide B. Vahabzadeh when analysed tragedy divided
genocide into two parts named after spiritual and physical genocides. Bakhtiyar Vahabzadeh’s
aim to reflect spiritual genocide with visual facts to influence to the thought and
consciousness of the people, to spread independence ideas, the aim of reflection of physical
genocides to accuse criminals.

Redaksiyaya daxil olub: 18.07.2015
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Musa Kalankatuklunun “Alban tarixi” əsərində “Alban”
toponiminin etimoloji şərhi
Gülbəniz Mehdiyeva
Bakı Slavyan Universitetinin baş müəllimi
E-mail: gulbeniz57@mail.ru
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof.İ.B.Kazımov
f.ü.f.d., dos.İ.M.Məmmədli
Açar sözlər: Alban, etimologiya, tarix, morfem, toponim
Ключевые слова: Алпан, етимология, история, морфем, топоним
Key words: Alban, etymological, history, morphine, place name
Qədim türklərin mənəvi dəyərlərinin və həyat tərzinin müəyyənləşdirilməsi üçün önəmli
qaynaq olan XI-XII əsrlər türk dillərinin etnoqrafik leksikası sosiolinqvistik amillərin təsirinə
məruz qalmışdır. Bu təsir müxtəlif proseslər nəticəsində həmin dövr türk etnoqrafizmlərinin
digər qohum olmayan dillərdə bugünədək yaşaması ilə xarakterizə olunur. Eyni zamanda
proses başqa dillərdən də etnoqrafizmlərin türk dillərinə keçidini də özündə ehtiva edir. XIXII əsrlər qədim türklərin yalnız dilini deyil, tarixini, yaşayış tərzini, məişətini, maddi və mənəvi mədəniyyətini, folklorunu, dini-mifoloji dünyagörüşünü öyrənmək üçün ən dəyərli məlumatların toplandığı bir dövr kimi diqqəti cəlb edir. Tədqiqatın məqsədi həmin dövrün etnoqrafik leksikasının ayrı-ayrı tematik qruplar üzrə etimoloji, leksik-semantik təhlilə cəlb edilməsi, yaranma mənbələri və üsullarının sistemli araşdırılmasıdır.
Albaniya adını yunan-latın forması sayan V.F. Minorski bu toponimi erməni Aquanq formasına uyğunlaşmasını deyir. (1) Bu iddiaya görkəmli Azərbaycan tarixçisi A.Bakıxanovun
“Gülüstani-İrəm”əsərində rast gəlirik. O, Alban adını latın sözü olan Albi sözündən yəni ağlar, azad mənasında deyildiyi kimi qeyd edir. Bundn əlavə o, Quba rayonunun ərazisindəki
Alpan kəndinin adını “Alban” sözü ilə eyniköklü hesab edir. (2,104) A.Bakıxanovun bu fikrinə istinad edərək K.V.Trever yazır ki, Alplar sözü kelt sözü olub, alp, alp-dağ, yuksək sözündən əmələ gəlir. Qədim kelt adı olan – Şotlandiya Albaniya olub və Şotlandiyanın ən böyük dağlı adalarından biri Arran adını daşıyır. (3,5) Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanın
müxtəlif rayonlarında Aipout/Alpağut adlı kəndlərə rast gəlmək olur. Bu adların kökündə alp
sözü durur. Alpaut 1728-ci ildə İrakel əyalətinin Şirakel nahiyyəsində kənd adıdır. Kəndin bir
başqa adı Hafizdərədir. Alpout qədim türk mənşəli tayfa adıdır. Azərbaycanda Qazax, Bərdə,
Ucar və b. rayonlarda Alpout kənd, Dağlıq Şirvanda Alpautdağ adları eyni kökdən ibarətdir.
(4,120)
Paul-Vissova istinad edən Y.Yusifov belə yazır: ”Alban toponiminin ilkin, yəni qədim Albaniyada yaşadıqlarını qeyd edir. Onun fikrinə görə, “ba”şəkilçisi andiy-didoy dillərində cəm
şəkilçisi, ”n”-isə mənsubiyyət şəkilçisidir.
Y.Yusifov halban ifadəsini hallar-a məxsus bir ölkə kimi izah edir. (5) Lakin M.Seyidov
bu fikirlə razılaşmamışdır.
Alim ”...bir sözün yaranması və formalaşmasında, sabitləşməsində bu qədər dil iştirak
edərmi?” sualını hesab edirik ki, çox düzgün qoymyş və eyni zamanda onun iradını əsas tutaraq, qeyd etmək lazımdır ki, alban sözünün etimoloji təhlilini verməkdən əvvəl türk dillərində
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“h” səsinin düşümü və yaxud sözə əlavəsi qanuni hal sayılır. “...Əgər Alban yer adının ilkin
şəkli Halban olmuşsa, bu formanı başqa dillədə yox, elə türk dilində axtarmaq lazımdır”.
(6,76)
Al-morfemi II mənada (sif)-al, qırmızı deməkdir. Bu kəlmə Krım tatar və kuman dillərinin
yazılı abidələrinən olan ”Codex Cumanikus” məşhur kuman yazılı abidəsi (qədim qıpçaq dilinin lüğəti, XIV əsrin əvvəli) ayrıca ”al xallı” anlamında da işlənməkdədir.
Ə.Dəmirçizadə “Alban” toponiminin etimoloji izahını verərkən “al” və“ban”sözlərinin
hansı dilə aid olduğunu demir, ancaq toponimin xaldeylər tərəfindən yarandığını qeyd edir.
“...Yuxarı və yaxud dağ mənasında al sözünü və yer, ölkə, şəhər mənasında ban sözünü işlədən xaldilər özlərindən şimalda və daha çox dağlar arasında olan bu yeri “Alban” (yəni yuxarı əyalət, yaxud Dağıstan) adlandırmışlar. Alban sözünün birinci hissəsini təşkil edən
qar’, hereti sözündə her’holoyen sözündə hol’ hissəsi “yuxarı”, “hündür yer” mənasında
işlənən bir sözün müxtəlif qohum tayfa dillərinə məxsus fonetik variantıdır və bunların hamısı
həmmənadır” (7,25). “Həmin alban sözünün ikinci hissəsi olan “ban” albanlarla qədim
zamanlаrdan az-çox əlaqədar olan tayfa və xalqların dilində öz əslini, əsas mənasını
saxlayan müstəqil bir sözlə bağlıdır. Bunu aydın müşahidə etmək üçün aşağıdakı sözləri
müqayisə etmək kifayətdir. Gürcücə ölkə, şəhər, kənd, meydan mənasında olan ubani, dabani,
xaldca ölkə, mənasında işlənən ebani elamca: şəhər, saray mənasında işlənən human, urman,
ermənicə: ev, yurd mənasında işlənən ban, van və s. kimi sözlər fikrimizi əsaslandıran ən
yaxşı dəlillərdir”. (7,21)
Yuxarıda araşdırmaları ilə tanış olduğumuz alimlərin fikirlərini ümumiləşdirib belə bir nəticəyə gəlirik ki, al tərkibinə türkdilli xalqların dağ yer adlarında rast gəlirik. Məsələn, Altay
sözünün mənası uca, yüksək, hündür kimi dərk edilir. Məhz bu sözün çoxmənalılığı bizi qüdrətli, ulu (Altay və Türkmən dillərində) sözlərilə həmmənalaşır.
“Ban” komponentinə biz “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da rast gəlirik: “Altun başlı
ban ev vergil bu oğlana kölgə olsun-ərdəmlidir”. Sonra II nümunə “Doxsan başlı ban evlərin
qara yerin üstündə tikdirmişdi. “Hər misalda ”ban” sözü ev sözündən qabaq yazılır və müstəqil söz kimi işlənir. Bizcə “ban”ın uca yüksək anlamı ilkindir və baca, dam, çardaqanlamı isə
sonradan yaranmışdır (7,82). Bu deyilənlərdən aydın olur ki, ”Alban” sözü nə latın, nə kelt,
nə də Qafqaz dillərində deyil, qədim türk dilinə məxsusdur və bu sözü yalnız türk dilində izah
etmək olar.
Son tədqiqatlar albanların türkdilli olduğunu üzə çıxardığı kimi, alban sözünün türk mənşəli olduğunu və cəsur, igid mənasını daşıyan alp/alb sözündən və an cəm şəkilçisindən düzəldiyini göstərir (9,354; 10,76). Bu fikri təsdiq edən bir də odur ki, alban həqiqətən alban şəklində düzəlmiş olsa və ikinci komponent yer, ölkə mənasında ban, van sözündən ibarət olsa
idi, alban sözünə təzədən “-iya” şəkilçisi artırılmazdı (9,356).
Əgər alban sözündəki al morfemini yüksək, uca, hündür mənasında ban/van sözü morfemini isə olduğu kimi yer məkan mənasında qəbul etsək, onda, hündür Albaniya sözü alınma
iya (şəkilçi toponimik anlamlıdır) tərkibli şəkilçisiz məkan, yurdda yaşayan el, xalq, tayfa
mənasında dərk edilən etnos kimi işlənərdi. (9)
Tarixçi Z.M.Yampolskinin fikrincə, “van” sözü Midiya dilində olub qədim Azərbaycan
qəbilələrinin yaşadıqları yer, şəhər adlarında təsadüf edilir. (1)
Xristian Bartolomeyə görə isə “avan” sözünün qədim formasıdır və məkan mənasını
ifadə edir. (11) Müasir dilimizdə ban//van//man morfemləri haqqında maraqlı araşdırmalardan məlum olduğu kimi, müasir ədəbi dilimizdə peşə, sənət məzmununu yaradan –ban morfemi fars mənşəli hesab edilir və buna misal olaraq bağban sözünün və çoban sözünün tərki-
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bində də işlənir.
– man şəkilçisi haqqında isə yazılır: ”Ancaq bir fonetik variantı olan bu şəkilçi vasitəsilə
üstünlük dərəcəsi keyfiyyətinə malik sözlər düzəldilir; məsələn, qocaman, qəhrəman, şişman,
dəyirman və s. (S.Cəfərov “Müasir Azərbaycan dili”, 1982, 178 s.)”.
Bu morfemin –man/mən/men/van variantlarını nəzərdən keçirək. Qeyd edək ki, həmin
sözlər (bağçan, çoban) qərb qrupu şivələrində bağvan, çovan variantında özünü göstərir. Çoban sözü fars dilində şuban, ərəb dilində çovban şəklindədir. (12,70)
Deməli, van/ban/man morfemləri nəinki onomastik vahidlərin tərkibində həm də üstünlük
dərəcəsi keyfiyyətinə malik eyni zamanda sənət, peşə anlamlı sözlərin tərkibində işlənir. Nəticəmiz, van/ban/man şəkilçi morfemləri ayrılmaz hissəsi olan kök morfemdən asılı olaraq
müxtəlif anlamlarda işlənə bilər.
Bölgünü Al-ban kimi deyil, Alb-an şəklində də aparmaq olar. Sevortyanın verdiyi izaha
görə “Alp/Alp tur.,1) qəhrəman; 2) qoçaqlıq, igidlik, cəsurluq, mərdlik. 3) cürətli, cəsarətli. 4)
nəhəng adam, pəhləvan, 5) nəhəng –kir., kaz., kkal., tat.,çuv., Zenker I yekə, böyük-tat. dial.;
(starşina) tərcümədə qazax zadəgan mənasındadır. 5) çətin, ağır. 6) tamamilə, büsbütün”.
(13,123)
A.N.Kononovun “alp” morfeminə dair verdiyi təhlildəonu monqol dilində olan “xidmət”,
”biyar”, ”mükəlləfiyat” mənasında olan alba(n) sözü ilə müqayisə edir. (14)
“alp” morfemi iki dildə olan ərəb-fars lüğətində də türk dilinə istinad edərək “qüvvətli
insan”, ”pəhləvan”, ”qəhrəman” mənasında dərk edilir. (15,139)
Dediyimiz kimi, “-an” cəmlik, həm də mənsubiyyətlik bildirən şəkilçidir. Yəni sadaladığımız bu sözlər həm cəmdə pəhləvanlar, həm də mənsubiyyət anladan pəhləvanım deməkdir.
“Alp” sözünün çoxmənalı türk sözü olduğunu Mirzə Balanın qeydlərində də aydın görürük. O, bu sözün mənasını bir başqa istiqamətdə, daha dəqiq desək yakut türkiərinin dili ilə
izah edir. Yakut türklərində “alban” kəlməsi həm də hiylə mənasını verir. Fəqət bu hiylə təbiri
“sehr”in də bir ifadəi olduğu üçün şamanizmin müqəddəslik, təmizlik mənasında törəmə məfhum da ola bilər və bu hiylə, sehrbazlıq mənəvi bir dadlılıq və möcüzə qabiliyyəti daxildir.
(16)
Alban şamançılıqda müqəddəs göy qüvvələrinin adıdır. Ona görə də yakutlardan tutmuş ta
bütün qohum türk dillərində, dialektlərdə bu sözə müxtəlif məna çalarlarında rast gəlirik. Şaman inancına görə, “ağ” və “al” morfemləri müxtəlif mənalar daşıyır. Buna Mirzə Balanın
maraqlı özünəməxsus baxışı diqqəti cəlb edir. ”Hər birinin arxasında bir baxış durur. Nəinki
İslamdan, hətta xristianlıqdan çox-çox qabaq türk dünyası bəlkə də on min illər ərzində şamancılıq içərisində yaşamış, qədim mədəniyyət, ədəbiyyat və tariximizin elə bir sahəsi yoxdu
ki, orada şamançılığın dərin kökləri olmasın”. (16,130) Düşünürük ki, Mirzə Bala reallıqdan
çox-çox uzaq (sehrli) bir aləmə düşmüş və gətirdiyi sübutlar da qədərincə elmi deyildir.
“Albaniya“ adının keltcə, latınca, almanca və başqa Avropa dillərində yüksəklik, dağlıq,
ağlıq, bəyazlıq kimi ifadə edən alp albus sözləri ilə, yaxud bu köklərdən əmələ gələn başqa
sözlərlə bağlılığı artıq bizə məlumdur. (2)
Vivyen De. Sen. Martinin (bax: «История географии и географических открытий») Albaniya kəlməsinin həm İskoçiya (Şotlandiya), Balkanlar, Suriya (Livan) və Alplarda, həm də
Qafqaziyada “dağ” mənasında qəbul edir. (17) “Albaniya tarixi” əsərinə 1860-cı ildə müqəddimə yazan Şahnazaryan (bax:K.Şaxnazaryan. M.Kalankatuklunun "Ağvan tarixi"nə müqəddimə. Paris, 1860 (erməni dilində).
Plini və Helmusun Albaniya haqqında dediklərini yadımıza salaq: ”Təbiət buranın əhalisini, gəncliklərinin ilk çağında açıq rəngli saçla bəzədiyi üçün Albaniya öz adını “Ab Albus
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Cabillis”dən almışdır. Qeyd etmək istəyirik ki, Albaniyanın mərkəzindən axan “Ağ su” çayı
romalılar tərəfindən “Flavius Albus”, yaxud “Aqua Alba” kimi latıncaya çevrilmişdir. Bu adla
da ölkə adlandırılmışdır. Lakin çay əvvəllər Albanus adını daşıdığı və latıncaya tərcüməsi
uzun müddət mübahisələrə səbəb olmuşdur (18). Deməli, belə bir nəticəyə gələ bilərik ki,
yuxarıda adlarını çəkdiyimiz Avropa dillərində aq, alp/alb, albus kimi dağlıq, yüksəklik və
ağlıq mənasını ifadə edən sözlərin etimologiyasına nəzər saldıqda, tarixin belə bir səhnəsi
gözlərimiz önündə canlanır, “Albanlar sarışın, mavi gözlü olmaqla, dağlıq yerlərdə heyvandarlıqla məşğul olmuş və bununla ad qazanmışlar. Əlbəttə, bu mülahizə bizə bir qədər bəsit
görünə bilər. Lakin qədim tarixçilərdən olan Plininin verdiyi məlumata görə, “Albaniyada
insanlar bozumtul göy (qonuru) rəngli gözlü, körpəlikdən ağarmış saçlı və gecələri gündüzdən
daha yaxşı görən doğulurlar”. (22) Fərz edək ki, albanlar albinos olmuşlar. Sadəcə albanların
saçlarının sarı gözlərinin göy, boylarının uca olması və onların ümumiyyətlə, gözəl olması
albinosluq fikrini təkzib edir. Bu əlamətlərin əsrlər keçdikcə zaman-zaman diferensasiyaya
uğramasına və ərəblər tərəfindən basılmasına baxmayaraq, bu elementlər indi də bizim xalqın
xarici görünüşündə diqqəti cəlb edir.
E.Bore də Xəzər dənizi sahillərində bir Alban şəhəri və Qafqaz dağlarından axıb Xəzər
dənizinə tökülən bir Albanus çayından bəhs etrmişdir (19).
A.A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm” əsərində Samur çayının Albanus çayı olduğunu və Kassi
çayı arasında yerləşən Albana şəhərinin Dərbənd də ola biləcəyini fərz edir. Qubadakı Al-pan
kəndinin adını da A.A.Bakıxanov Albana şəhərinə bağlayır. (2,64;65)
Latınca Albus sözü “ağlıq” və “işıq” mənasını bildirir. Məlumdur ki, qərb dillərində də cəsur və qəhrəman sözləri “alb” kökündən alınmışdır. Qədim yunanlarda Albion qəhrəman mənasını verən söz vardır. (7,7) Mahmud Kaşğari “Divan”ında yazır ki, topğa – bəbir, alpqəhrəman, ər – qəhrəman kişi deməkdir. (20)
Zəki Vəlidi bəy alp morfemini türk dastanlarında tutduğu mövqeyi haqda danışdıqdan
sonra belə bir mlumat verir: “Türk dastanlarında qədim Albaniya ilə indiki Al-pan, Alpat şəhər və kəndləri indiki Şaberon şəhəri kimi təqdim edilir”. (26,36) Şaberon toponimindəki “Ş”
ünsürü diqqəti cəlb edir. Məhz erkən orta əsrlərdə Azərbaycan ümumxalq danışıq dilinin
formalaşmasında əsas rol oynamış qıpçaq tipli savir-xəzər dil ittifaqlarının elementlərindəndir. Bu arxaik dialekt ünsürünə Quba-Dəvəçi rayonlarının ərazisində axan Şabrançay hidroniminin və həmin rayonların həmsərhəd zonasında mövcud olan qədim Şabran qalası xarabalığı adının əvvəlində rast gəlinir. M. Kaşğaridə Sabran-Şabran əvvəl qala adını bildirmiş,
hidronim isə ondan törənmişdir. (20,I- 439)
Qədim türk tayfalarından olan sabirlərə/şabirlərə məxsus olan bu qalanın adı Şabran variantı indiyə kimi hidronim və mikro oykponimlərin tərkibində qorunub saxlanmışdır. Şabran
adı ilə bağlı qədim bir şəhər haqqında M.Əlixanov Avarskinin “Tarixi- Dərbəndnamə” əsərində belə yazmışdır: “Şabran Toxtamış xan tərəfindən 1388-ci ildə dağıdılmış Quba uyezdində qədim şəhərdir”. General–leytenant Maqsud Əlixanov–Avarski general Hüseyn Naxçıvanskinin bacısının əri idi. Ona görə də “Daşnaksutyun” partiyası Əlixanov–Avarskiyə ölüm
hökmü çıxartmışdı. İkinci Qafqaz diviziyasının komandanı olan general, leytenant Əlixanov–
Avarski 1907-ci il iyulun 3 də Gümrüdə erməni terrooçuları tərəfindən qətlə yetirilmişdi).
(21)
“Orxon-Yenisey” kitabələrində “Alpaqu” şəklində bir ünvan kimi verilən bu sözü
V.V.Bartold (bax: “Türklərin keçmişindən”) belə açıqlayır: “Alpaqul kəlməsini biz türkcənin
alpaqud, alpaud və alpağid sözlərinin sinonimi zənn edirik. (23,57) Bu kəlmə Radlova görə,
“əsilzadə ərazi bəyi-dərə bəyi” mənasındadır. “Alp” sözünü hal-hazırda altay türkləri ”igid”,
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”zorru”, ”bahadır” mənasında işlədirlər”. (24,I) Özbək-rusca lüğətində (25,168) “zorru”
sözünə dair məlumat bizi maraqlandırdı: zorru/zyr 1) güc, qüvvə, 2) qolu güclü, qüvvəli
mənasında verilir.
Araşdirmalardan belə məlum olur ki, Alp/alb morfemləri qəhrəmanlıq, igidlik, cəsarət,
yüksək, pəhləvan, bahadır kimi anlamları bir yuvada toplamışdır.
Məqalənin aktuallığı. Tarixi köklərlə bir-birinə bağlı olan türk xalqlarının toponimik leksikasının diaxron və sinxron şəkildə bir sistem çərçivəsində öyrənilməsi türkologiyada onomastikanın sonrakı inkişafı üçün zəngin mənbə rolu oynamaqla yanaşı, tarixi leksikologiya və
tarixi dialektologiya üçün də dəyərli faktlar əks etdirir. Bu baxımdan tədqiqat işi erkən orta
əsrlər türk dillərinin tarixi leksikologiyası və dialektologiyasının yeni etnolinqvistik və etnokulturoloji aspektdə daha dərindən araşdırılması üçün elmi zəmin yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat sinxron və diaxron aspektdə aparılmış və bu zaman
təsviri, tarixi-müqayisəli metodlardan istifadə edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi: Tədqiqatın ümumi mətnindən və nəticələrindən erkən orta əsrlər mənbələrindəki və müasir dövrdə mövcud olan toponimlərin araşdırılması zamanı istifadə edilə bilər.
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Т.Мехтиева

Этимологический разбор топонима «Албан» в произведении
Моисея Каланкатуйского «История Албан»
Резюме
Данная статья посвящена этимологическому разбору топонима «Aлбан» в произведении Моисея Каланкатуйского «Истории Албан» относящемуся к раннему средневековью. В статье представлена результаты сравнительного разбора писаний, связанных с топонимом, собранных воедино.
Э.Мехтиева

Тще етймолоэиъал интерперетатион оф тще топонйм «Албан» ин тще wорк
«Щисторй оф Албан» бу Мусса Каланкатуклу
Summary
This article is to etymological review of Albanian tophonym of Moises Kalankatukski
work Albanian Histori The article present the result of comparative review of had writings
related to the toponym.
Редаксийайа дахил олуб: 21.09.2015
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Современные аспекты изучения
фразеологических единиц
Ханум Елчиева
научный сотрудник института языкознании
им. Насими НАН Азербайджана
Е-маил: щанимали@йащоо.ъом
Рецензенты: д.ф.н., проф.И.Б.Кязимов
д.ф.ф.н., доц. Д.Т.Алиева
Ключевые слова: фразеологизм, когниция, образ, концепт, мотивация
Açar sözlər: frazeoloji vahid, koqnisiya, surət, konsept, motivasiya
Key words: phraseology unit, cognition, image, concept, motivation
Фразеология языков мира остается в центре внимания исследователей и в настоящее
время, когда, казалось бы, уже давно прошло время так называемого фразеологического бума. В середине прошлого столетия трудами академика В. В. Виноградова (1)
был задан мощный импульс изучению сверхсловных экспрессивных по природе словесных комплексов. В 50-е, 60-е и 70-е гг. интерес к фразеологии постоянно нарастал,
проводились ежегодные конференции в Москве, Туле, Ростове-на-Дону, Самарканде,
Баку, эти города стали признанными фразеологическими центрами. В эти годы было
защищено огромное количество диссертаций, библиография по фразеологии уже в 70-е
гг. насчитывала десятки тысяч работ. Впоследствии в сфере фразеологии наблюдался
некоторый спад, который можно объяснить сменой парадигм в языкознании в целом.
Стало ясно, что фразеологическая мысль развивалась в контексте стандартов структурализма или системно-структурного языкознания. К концу столетия в языкознании в
целом начинает утверждаться новая парадигма, характеризующаяся интересом к человеческому фактору. Новое направление получает название антропоцентризма и охватывает все области, исследователи начинают говорить о гуманитаризации знания вообще. В контексте антропоцентризма формируется когнитивный подход к изучению
языковых фактов, ориентированный на выявление моделей познания мира, кодификации знаний и их семиотической манифестации. С точки зрения всех обозначенных
сфер изучения естественных языков фразеологический материал вызывает особый интерес. Если отсчитывать время особого интереса к фразеологии с середины ХХ в., то
придется признать, что к настоящему времени пройден значительный этап осмысления
природы, структурно-семантических особенностей и функционирования фразеологических единиц. Следовательно, сегодня необходима научная рефлексия по поводу
пройденного пути, определение теоретических постулатов, непосредственно отражающих характер и объем изучения фразеологии за эти 70 лет.
С другой стороны, в структуре фразеологических единиц мировых языков вызывает
особый интерес фразеология чувств. Такое внимание к фразеологическим единицам,
обозначающим человеческие чувства, вполне закономерен. Дело в том, что фразеологические единицы (ФЕ), будучи единицами вторичной номинации, в основном ориентированы на выражение отношения к фактам действительности. Выражение отношения
всегда эмоционально окрашено просто по той причине, что отношение выражает че-
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ловек. Отсюда следует, что фразеологизмы, выражающие чувства и эмоции человека,
являются представителями всего фразеологического фонда языка, это наиболее типичный вид единиц вторичной номинации сверхсловного характера. Следовательно,
механизм их образования и функционирования должен быть в центре внимания фразеологов. Более того, к настоящему времени этот механизм следовало достаточно хорошо изучить. Тем не менее специальных работ, посвященных теории образования и
функционирования ФЕ со значением «эмоции человека» до сих пор не проводилось.
Во-первых, такого рода единицы изучались на материале одного языка и в составе фразеологии в целом. Во-вторых, отдельные группы таких ФЕ исследовались в сопоставительном плане и в составе фразеосемантических парадигм. Таким образом, вопросы
теории фразообразования на материале ФЕ, обозначающих чувства, не становились
объектом отдельного и специального исследования. Между тем важность такого исследования не только для фразеологии как самостоятельной лингвистической дисциплины,
но и для лингвистики в целом, не вызывает сомнения. Особенно актуально такое исследование в аспекте когнитивизма. Кроме того, исследование, посвященное механизму
образования и функционирования ФЕ, решающее проблемы как структурно-семантического плана, так и когнитивного, носит сегодня одновременно обобщающий характер.
Говоря о том, насколько глубоко и всесторонне изучена проблема выражения человеческих чувств и эмоций в системе сверхсловных единиц вторичной номинации, следует различать два типа вопросов. В одном случае речь должна идти о теории фразеологии в целом, в другом – непосредственно о фразеологических единицах с общим
значением «эмоциональное состояние человека». Разумеется, ФЕ, выражающие эмоции, могли быть специальной темой только отдельных исследований. Вопросы же фразеологии изучались в общем ключе, т.е. теория фразеологии посвящалась общим вопросам природы, механизма образования, семантическим и стилистическим особенностям этих единиц языка. При этом какие-то фразеосемантические группы не обособлялись, считалось, что результаты теоретических исследований могут и должны распространяться на все семантические группы исследуемых единиц. В этом был свой резон, так как особенности фразеологической семантики не менялись в зависимости от
конкретного значения конкретной фразеологической единицы. Сказанное подтверждает мысль о том, что, говоря о степени разработанности проблемы изучения ФЕ,
выражающих человеческие чувства и эмоции, нужно иметь в виду общую теорию
фразеологии.
Общеизвестно, что теория и практика фразеологических исследований начинает набирать обороты во второй половине ХХ в. Центром фразеологических исследований
становится Москва, поскольку именно московские ученые ставят и разрабатывают
проблематику фразеологии. Становление теории фразеологии совершенно справедливо
связывается с именем академика В.В.Виноградова. В трудах этого ученого оформляется модель исследования ФЕ, которая впоследствии называлась и теория идентификации и теория семантической слитности. Дальнейшее развитие теории фразеологии связано с именами учеников В. В. Виноградова. В трудах Н. М. Шанского, А. И.
Молоткова, В. Л. Архангельского, А. М. Бабкина, Н. Н. Амосовой, О. С. Ахмановой, С.
Г. Гаврина, В. П. Жукова, М. М. Копыленко, З. Д. Поповой, А. В. Кунина, В. Н. Телия и
др. ученых разрабатывались общие и частные вопросы фразеологии. В контексте фразеологических исследований начального этапа становления фразеологии как самостоя-
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тельной лингвистической дисциплины особо выделяется теория фразеологического
окружения, созданная М. Т. Тагиевым (2). Эта теория знаменует собой новый этап теории, поскольку предлагает совершенно неожиданный аспект изучения ФЕ.
В дальнейшем теория фразеологии развивается в контексте общелингвистических
интересов. Поскольку интерес лингвистов переключается со структурно-семантических
особенностей фразеологических единиц на характер представленности в них когнитивного опыта народов, фразеологические исследования в основном реализуются в контексте когнитивной лингвистики. Это направление в конце прошлого столетия возглавляется В. Н. Телия (3). В этом аспекте ведутся разработки Е. М. Верещагиным, А. М.
Мелерович, В. В. Красных, Д. Б. Гудковым, А. В. Григорьевым и др. В исследованиях
этих ученых изучаются устойчивые сочетания как ориентиры национального мышления, фразеологические единицы, построенные на различных концептах как сегментах
национально-языковой картины мира, изучается образная мотивация ФЕ и степень
детерминированности актуального значения базовым образом, рассматривается характер представленности во фразеологии прецедентных феноменов и многие другие вопросы, так или иначе составляющие проблематику когнитивной лингвистики.
Фразеологическая единица представляет собой единицу вторичной номинации, основная функция которой заключается в выражении отношения к обозначаемому. Следовательно, во фразеологических единицах с общим типовым значением «чувства и
эмоции человека» важно не само объективное чувство и его выражение, а субъективноязыковое отношение к выражаемому чувству. Именно отношение к чувству манифестируется в структуре ФЕ, а не само по себе чувство. В выражении экспрессивного
отношения к чувству важно участие определенного концепта, характерного для картины мира народа-носителя языка.
На современном этапе развития теории лингвистики внимание исследователей
переключается с особенностей структуры языковых единиц и специфики системных связей на отражение в их семантической структуре национального мышления и психологии. Когнитивный аспект современный исследований пытается охватить все единицы
языка. Конечно, и сами когнитивисты признают, что не все языковые единицы в одинаковой степени подходят для их целей, но одновременно выражается надежда обнаружение когнитивного смысла и в звуках языка. Например, исследователи из Эдинбургского университета В. Эванс и М. Грин утверждают, что грамматический строй языков
мира и, в частности, фонетика также становятся объектом когнитивных исследований
(19).
Чисто теоретические выкладки относительно целесообразности изучения звукового
строя языков в когнитивном аспекте могут приниматься, а могут вызывать дискуссии.
Бесспорным остается тот факт, что в системе всех языков мира существуют единицы,
более пригодные для целей когнитивизма. В первую очередь сюда, разумеется, следует
отнести пословицы народов мира. Суть в том, что пословица представляет собой
целостное предложение в основе которого лежит логическое суждение. Будучи логиически точным и правильным суждением о чем-либо, пословица выражает законченную
мысль. Пословица не имеет конкретного автора и считается продуктом народного
мышления, следовательно, когнитивная лингвистика вполне закономерно связывает
пословицу с механизмом коллективного постижения мира. Если когниция представляет
собой триединую познавательную модель, то пословицы должны рассматриваться как
результат коллективного познавательного процесса.
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Однако, если относиться к естественным языкам как пространству семиотического
представления результатов коллективного познавательного процесса, то не только пословицы оказываются в центре внимания, но прежде всего лексические и фразеологиические единицы. Лексические единицы должны привлечь внимание когнитивистов не
только характером и своеобразием внутренней формы, но и своеобразием понятийного
содержания. Эта особенность языкового знака особенно выпукло представлена в структуре фразеологических единиц. Основанием для этого является специфика ВТОричной
номинации. Подвергаясь переосмыслению, свободное словосочетание начинает соотноситься с несвойственным ему референтом. Мысленное соотнесение ситуаций и соответственное обозначение референта несвойственным ему знаковым обозначением непосредственно отражает специфику национального мировидения и миропонимания.
В сруктуре фразеологической единицы достаточно четко выделяются два плана –
актуальный и образный. При этом ФЕ, полностью лишенные мотивации и обозначенные В. В. Виноградовым как фразеологические сращения, также соотносятся в определенным образом. Этот образ может быть ложным, поскольку сращения заведомо объявляются лишенными мотивации оборотами. Тем не менее нам представляется, что носители языка заново переосмысливают и сращения, соотнося фразеологизм с этимологическими значениями его компонентов. Во всяком случае ФЕ не утрачивает экспрессии
и в случае отсутствия очевидной мотивации. Это обстоятельство делает фразеологиический фонд языка вдвойне привлекательным для когнитивных исследований.
Обычная процедура когнитивного исследования предполагает выявление основного
концепта. Как правило, компонент, представляющий такой концепт на вербальном
уровне, носит основную нагрузку по организации фразеологического значения. Основной компонент осуществляет связь актуального значения с образом. Связь образа с актуальным значением не только обеспечивает экспрессивное содержание ФЕ, но и создает диапазон ее употребления.
Поиски когнитивного содержания семиотических единиц, кодирующих этнический
опыт, формируют научный аппарат и терминологию когнитивной лингвистики. Соответствующие понятия распространяются и на фразеологию. Считается, что в структуре
фразеологизмов представлены общенациональные стереотипы, эталоны, ориентиры
этнического мышления и даже архетипы. В связи с этим Т. З. Черданцева отмечает: «В
словарном фонде языка, как отмечали многие исследователи, сохраняется культурный
опыт народов. Таким образом, язык является не только средством коммуникации, но и
культурной памятью его носителей» (4, 86). Следует в связи с этим отметить, что
стандарты отражаются не только во фразеологии и вообще в системе единиц вторичной
номинации, включая и лексические метафоры, но и в семантической структуре самых
обычных слов. Тот элемент семантической структуры лексических единиц, который
принято определять как внутреннюю форму, не случайно иногда называют и этимологическим значением. По отношению к актуальному значению этимологическое составляет образ, мотивирующий его содержание. Внутренняя форма на самом деле фиксирует картину, зафиксированную в сознании народа. Во фразеологии соответствующая картина представлена ярче, поскольку здесь мы имеем дело с единицей ВТОричной номинации, которая не только экспрессивна по природе, но и выполняет экспрессивную функцию. Следовательно, во фразеологии когнитивный стандарт представлен ярче. Например, максимально выпукло стандарты представлены в структуре
устойчивых сравнений. Это наблюдается в структуре самых обычных выражений. С
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другой стороны, устойчивые сравнения, манифестирующие ориентиры этнической психики и мышления, как правило, и бывают очень простыми. Например, азербайджанское
duz kimi yalamaq. Это очень простое выражение, основанное на эмпирических знаниях.
Картина лизания соли животным носит стандартный характер, она устойчиво сидит в
картине мира азербайджанского народа. Следовательно, она превращается в ориентир
для сравнения. Всякая жадность и ненасытность в любви и ласке обозначается через
этот знак. Поскольку название картины выступает обобщенным названием бесконечного числа конкретных референтов (ситуаций, где этот знак может употребляться
уместно), оно не только становится вторичным семиотическим явлением, но его семиотическая значимость для носителей языка многократно возрастает. Эта особенность
характеризует все устойчивые сравнения, кроме того, она имеет отношение ко всем
языкам мира. В основу сравнения закономерным образом ложится прецедентное для
этнического мышления явления.
Отмеченное явление, когда в основу сравнения ложится стандартное явление, характеризующее национальное мировидение и миропонимание, характерно для фразеологии в целом, а не только для устойчивых сравнений. Просто в системе сравнений оно
представлено более выпукло. На самом же деле оно характеризует вторичную номинацию, включая, естественно, и фразеологизацию. Можно обратиться к самым обычным выражениям, следует хорошо понимать, что фразеологизация ничего необычного в
семиотическом плане в себе не несет. Яркость фразеологических единиц заставляет
носителей языка видеть в них что-то необычное, однако фразеологизации подвергаются
обычные бытовые выражения, т.е. то, что хорошо знакомо. Обратимся к ФЕ, в основе
которых лежит тот же концепт «соль». Например, duza qoymaq. Очевидно, что в основе
фразеологизации здесь обнаруживаются самые обычные житейские, бытовые явления.
Так, соление и маринование продуктов представляет собой очень древний вид сохранение их на долгое время. Следовательно, в структуре ФЕ duza qoymaq реалиизуется
такой когнитивный признак концепта «соль», как «хранение/консервация». Именно по
той причине, что сама процедура является стандартной, содержание исходного знака
носит афористический характер. Эта особенность позволяет когнитивному признаку
«консервирование» соотноситься с любой абстрактно идентичной ситуацией, где
«консервирование» как частное (но уже не важное) представляет общее – «сознательно
задерживать», конкретизирующееся в любой конкретной ситуации.
Фразеологический фонд языков мира сегодня изучается в аспекте выявления общенациональных стандартов, ориентиров этнической психики. Такие исследования
раскрывают конкретную связь языка и культуры. Естественные языки в этом случае
предстают как способ кодирования и сохранения информации, носящей многовековой
характер.
Актуальность статьи. Статья посвящена изучению современных аспектов
изучения фразеологических единиц. Тема очень актуальна. Дело в том что, не зная этих
аспектов нельзя провести точных исследований.
Научная новизна статьи. Исследование было проведено описательным методом.
Применения статьи. Сама статья и результаты исследования могут, применены написании дипломных, магистерских и академических диссертаций, монографий, и методических пособий.
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Фразеоложи ващидлярин мцасир юйрянмя аспектляри
Хцлася
Məqalə dilçiliyin müasir mərhələsində frazeoloji vahidlərin tədqiqinə həsr olunub. Diqqət
mərkəzində koqnitiv üsullar dayanır. Müəllifin fikrinə görə, tədqiqat frazeoloji semantikanı
təşkil edən əsas konseptin müəyyən olunmasından başlamalıdır. Əsas konsept frazeoloji vahidin semantik quruluşunda koqnitiv əlamətlərlə təmsil olunur. Koqnitiv təhlil zamanı bu əlamətlərin, bir tərəfdən, konseptlə, digər tərəfdən, frazeoloji vahidin mənası ilə əlaqələri üzə
çıxarılır.
Х.Елчиева

Модерн аспеътс оф студй оф пщрасеолоэиъал унитс
Суммарй
The article deals with the study of phraseological units in the modern phase of linguistics.
The focus is based on cognitive methods. According to the author, the research should start
with determining basic concept that forms the phraseological semantics. The basic concept is
represented in the semantic structure of the cognitive features of prhraseological unit. During
the cognitive analysis this features proved to be connected, on the one hand, with concept, and
on the another, with the meaning of phraseological unit.
Редаксийайа дахил олуб: 30.09.2015
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Symbolism was a literary and a visual arts movement initiated in France and Belgium in
the late nineteenth century, which lasted approximately until World War II. It was a reaction
against the prevailing standards of realism. The first symbolist book is considered to be
Charles Baudelaire's "Les Fleurs du mal" (The Flowers of Evil), which was published in
1857. Influenced greatly by works of Edgar Allan Poe, the aesthetics of the movement was
developed in the next two decades, mainly by Stephane Mallarme and Paul Verlaine.The
name "symbolist" itself was first applied by the critic Jean Moreas, who invented the term to
distinguish the symbolists from the related decadents of literature and of art. Symbolism was
largely a reaction against naturalism and realism. Symbolists believed that art should
represent absolute truths that could only be described indirectly.
Symbolism is the practice or art of using an object or a word to represent an abstract idea.
An action, person, place, word, or object can all have a symbolic meaning. When an author
wants to suggest a certain mood or emotion, he can also use symbolism to hint at it, rather
than just blatantly saying it.
Symbolism also reinforces the ideas you want your audience to remember in your
story. In the Harry Potter series, the main character was given a scar on his forehead when
an evil wizard harmed him as a baby. As a young adult, whenever Harry’s scar begins to
hurt, the audience understands that to mean that the villain must be nearby. The evil
wizard’s ability to harm the main character without even being physically present is an
action which symbolizes how dangerous he is.
In our daily life, we can easily identify objects, which can be taken as examples of symbol
such as the following:
 The dove is a symbol of peace.
 A red rose or red color stands for love or romance.
 Black is a symbol that represents evil or death.
 A ladder may stand as a symbol for a connection between the heaven and the earth.
 A broken mirror may symbolize separation
In literature, symbolism can take many forms including:
 A figure of speech where an object, person, or situation has another meaning other
than its literal meaning.
 The actions of a character, word, action, or event that have a deeper meaning in the
context of the whole story.
Metaphors as Symbolism
A metaphor is a figure of speech that uses symbolism.
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 It compares two things that are not similar and shows that they actually do have
something in common.
 In a metaphor, there is an additional meaning to a word. This makes it an example of
symbolism.
Examples of symbolism that take the form of metaphors include:
 Time is money: This is symbolic because it warns you that when you spend your time,
you are giving up the opportunity to be doing something else with that time (just as when you
spend your money, you give up your chance to do something else with the money). Further,
like money, time is not infinite.
 Life is a roller-coaster: This is symbolic because it indicates that there will be ups and
downs in life that you have to weather.
 He is a rock: This is symbolic because it signifies that he is strong and dependable.
 Love is a jewel: This is symbolic because it suggests that love is rare and pressure.
Allegory as Symbolism
Sometimes symbolism takes the form of a literary tool called an allegory. Allegory is an
extended use of symbolism and metaphors. A story, a poem, or even a whole book can be an
allegory and the symbolism will permeate throughout.
One example of an allegory is the monologue from Shakespeare in “As You Like It.”
“All the world's a stage, And all the men and women merely players; they have their exits
and their entrances; And one man in his time plays many parts,”
This is symbolic of the fact that people are putting on a show and that they play many
roles over the course of their lives.
Symbolism in Poetry
Many poets used symbolism to deepen the meaning of their poems. Here is an excerpt
from William Blake's “Ah Sunflower.” In it, Blake refers to life cycle and uses sunflowers to
represent humankind and that they desire everlasting life.
“Ah Sunflower, weary of time, Who countest the steps of the sun; Seeking after that sweet
golden clime Where the traveler’s journey is done;”
From this point of view we see that most poets,writers use symbols in their works for
making the meaning of the work deeper, colourful.
Blake is a highly symbolic poet and his poetry is rich in symbols and allusions. Almost
each and every other word in his poems is symbolic. A symbol is an object which stands for
something
else
as
dove
symbolizes
peace.
Similarly,
Blake’s
tiger
symbolizes creative energy; Shelley’s wind symbolizes inspiration; Ted Hughes’s Hawk
symbolizes terrible destructiveness at the heart of nature. Blake’s symbols usually have a
wide range of meaning and more obvious. Few critics would now wish to call Blake a
symbolist poet, since his handling of symbols is markedly different from that of the French
symbolistes’, but the world inhabited by his mythical figures is defined through quasiallegorical images of complex significance, and such images are no less important in his
lyrical poetry. The use of symbols is one of the most striking features of Blake's poetry.One
of Blake's most famous dual symbols is the Lamb/Tiger:
The Lamb is a symbol of innocence of the childhood. The figure of the poet can also be
associated to that of the Lamb and the child.
The Tiger is considered to be an image of of creative energy of human life, which aspires
to a geometrically perfect form. To Blake this symmetry is fearful because it embodies the
contradictory and yet complementary forces of good and evil which are impossible to
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separate. This is the way Blake saw the French Revolution: as the possibility of absolute
freedom which could not be separated from the terror and violence it provoked.
It is important to see how the Lamb and the Tiger reflect each other. Like the Lamb, the Tiger
is innocent and in a similar way the violence and the destruction of the revolution are
innocent, like the destructive impulses of a child. In an illustration Blake gave a Tiger a
Lamb's face to show how connected the two ideas are. Blake did not turn away from the idea
of revolution towards nostalgia for an idyllic world of the past.
Blake was a great believer in natural impulses and hated all restraints. Consequently he
condemns all those who exercise restraints upon others. He states in Holy Thursday II:
“And their ways are fill’d with thorns
It is eternal winter there”
The eternal winter are symbolic of total destruction of the country and the perpetual
devastation and ‘Grey-headed beadles’ in ‘Holy Thursday I’ are symbolic of authority and it
is they exploit children for their own material interests. In the poem London, oppression and
tyranny are symbolised by the king (who is responsible for the soldier's blood being shed),
social institutions like (loveless) marriage, and '"he mind-forged manacles". Even further,
personal and social relationships have been symbolised as:
“In the morning glad I see
My foe outstretched beneath the tree”
A Poison Tree is another allegory. The tree here represents repressed wrath; the water
represents fear; the apple is symbolic of the fruit of the deceit which results from repression.
This deceit gives rise to the speaker's action in laying a death-trap for his enemy. The deeper
meaning of the poem is that aggressive feelings, if suppressed, almost certainly destroy
personal relationships. On the surface, however, the poem is a simple, ordinary story. Thus
symbolism is crucial to understanding Blake as poet of earlier romanticism
Emily Bronte also used in her works a lot of symbols. Being used so many symbols in
“Wuthering Heights” is evidence to it.
The Moors - Moors play an important part in establishing the mood of the novel. Moors
are open areas, wet, wild, and infertile. As the novel opens Lockwood fears walking through
the moors at night. Catherine and Heathcliff spend much of their childhood rambling on the
moors, symbolizing their wild inclinations. Both Catherine and Heathcliff are buried on the
moors, because of their fondness for them and their fondness for the wildness they represent.
he Moors also represent danger. Nelly and Catherine Linton are feared to have drowned in the
moors. In addition, they are very difficult to navigate and easy to lose oneself. Just as the
moors represent danger and are difficult to navigate, the love between Catherine and
Heathcliff endangers everyone associated with them through their recklessness and becomes
difficult to figure out.
Ghosts - The inhabitants of Wuthering Heights and Thrushcross Grange are haunted by
past events. Heathcliff craves the past and longs for the ghost of Catherine to haunt him.
Lockwood, during the first few days of his residence, is awakened by Catherine's ghost as he
slumbers at Wuthering Heights. It is apparent that Lockwood will be imposed upon by the
abnormal goings on of the Heights and Thrushcross Grange. At the end of the novel, rumors
persist that both Heathcliff and Catherine's ghosts roam the moors at night. Although the
veracity of such events remain ambiguous, there is no doubt Heathcliff's life has made an
impact on the still living.
Weather - The extreme winds prevalent at the Heights symbolize the hardness of the
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inhabitants. At Thrushcross Grange, things are much more delicate and mild, like its initial
inhabitants, the Lintons. Wind and rain are present when Mr. Earnshaw dies, when Heathcliff
departs from Wuthering Heights, and when Heathcliff dies.
Catherine's Locket - Catherine has on her neck a locket containing a lock of Edgar's hair.
After seeing the dead Catherine, Heathcliff removes it, throws it on the ground, and replaces it
with his own hair. His act symbolizes his desire to supplant Edgar and his belief that
Catherine is rightfully his. Nelly takes Edgar's lock of hair, intertwines it with Heathcliff's
lock of hair, and puts it into the locket, symbolizing how the two nemesis' lives intertwine.
Dogs - There are dogs all over this novel, and they actually play a pretty big role in
propelling the plot. Like the Lintons and Earnshaws, the dogs are all related. Dogs figure in
several major scenes and tend to be symbolically linked to Heathcliff. For example, when
Lockwood tries to enter Wuthering Heights at the beginning of the novel, he finds not only
several locked gates but also a pack of dogs preventing entry. ‘Two hairy monsters" with the
names Gnasher and Wolf attack Lockwood, their lack of hospitality seeming to reflect that of
their master. But Lockwood doesn't get the hint.
Edgar Allan Poe also used symbolism in most of his poetry and short stories in order to
force the reader to see his views on life, religion, love, and death.One of Poe's most famous
symbolic short stories is "The Masque of The Red Death," a tale about a prince and his
followers trying to escape the plague. In this, there are many instances where symbolism takes
the leading role in the plot and is very important in establishing the true meaning behind the
story.Let's count some symbols in this story. The first symbol is the use of the name Prince
Prospero. It automatically indicates a person of great wealth and high prestige. By using this
name, Poe gives us valuable information about the prince's lifestyle, personality, and history
without having to waste precious time with details. The name shows us that this prince is
popular with his people, possesses excellent judgment. Next, there is the meaning of the
ebony clock. At each hour, it makes its presence known, causing the people to grow quiet and
still. After it has finished its marking of the hour, the revelers continue to celebrate. It can
symbolize several things. One may be that the presence of death is always near, never
straying too far. It could also be seen as a jerk back into reality, forcing the group to
remember that they are not in a dream, but in nothing more than a self created illusion.
Without symbols, this story would have been nothing more that a tale to scare little children.
Sarah Teasdale - she was popular in her lifetime with both the public and critics. She
won the first Columbia Poetry Prize in 1918, a prize that would later be renamed the Pulitzer
Prize for Poetry. Being used symbols in her poetries she made her them more colourful, more
meaningfull. Sara Teasdale in her poem “Wild Asters” develops a number of striking
symbols:
“In the spring, I asked the daisies
If his words were true,
And the clever, clear-eyed daisies
Always knew.
Now the fields are brown and barren,
Bitter autumn blows,
And of all the stupid asters
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Not one knows.”
In the above lines, “spring” and “daisies” are symbols of youth. “Brown and barren” are
symbols of transition from youth to old age. Moreover, “Bitter autumn” symbolizes death.
The actuality of the article. Studing the purpose of symbolism and presenting it correctly
in the literary genre, knowing how symbolism’s adding beauty not only all literary genre but
also our daily life is one of the actual problem.
Scientific innovation of the article. In the article it is analyzing and clarifying general
meaning of the symbolism and the meanings of the symbolism in which the poets used their
poetries.
Practical significance and application of the article. The students, the teachers,
researchers can use the article.
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Ядябиййатда символизм
Хцлася
Мягаля символизм, ядябиййатда символизмин ишлянмяси, шеирлярдя символизмдян истифадя
едян шаирляр вя символизмдян истифадя едилян няинки шерин, еляъя дя бцтцн ядяби жанрларын
мянасынын даща дярин вя рянэарянэ олмасы щаггындадыр.
А.Худаи

Символизм в литературе
Резюме
В статье раскрывается сущность символизма, использование символизмов в
литературе, о поэтов использовавщик в своих стихотворениях и о других вопросов
связанных символизмом.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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Dil, təfəkkür və bilik şəxsi və ictimai praktika kontekstində
Вцсаля Гасымова
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Dilşünaslıqda diln mahiyyəti ilə bağlı, dilin fəlsəfi məsələləri qismində aparılan tədqiqatlar bir qayda olaraq müəyyən ənənəvi mövzuları əhatə etmişdir. Ən çox «dil və təfəkkür»,
«söz və məfhum», «hökm və cümlə» paralellərinə diqqət yetirilmiş, bu mövzulara yüzlərlə
müxtəlif tədqiqatlar, kitablar həsr olunmuşdur. «Daxili dil», «daxili nitq» anlayışlarının ortaya
çıxması, fikrin dillə ayrılmaz surətdə bağlı olması və hətta dilin təfəkkürün əsasında dayanması kimi hipotezlər fikrin, düşüncənin, təfəkkürün mahiyyəti və mexanizmi ilə bağlı olan
fəlsəfi problemləri dilşünaslığa transfer etmişdir. Nəticədə «ümumi dilçilik» istiqamətlərindəki tədqiqatlar istər-istəməz fəlsəfi məzmun və mündəricə kəsb etmişdir. Məntiqlə dil arasında paralellər aparılması təbiidir. Çünki hər ikisi mücərrəd təfəkkürlə sıx surətdə əlaqəlidir.
Fikrin, düşüncənin mexanizmini təsəvvür etmək, anatomiyasını açmaq, modelləşdirmək təşəbbüsləri həmişə olmuşdur. Lakin çox mürəkkəb, hərtərəfli, zəngin bir prosesi bütün konkretliyi ilə öyrənmək, izah etmək çətin olduğundan, burada rasional model vermək yalnız
müəyyən mücərrədləşmə sayəsində mümkün olmuşdur. Xeyli sadələşdirilmiş bu model məhz
«mücərrəd təfəkkür», «məntiqi təfəkkür» və ya «rasional idrak» adı altında öyrənilmişdir. Lakin qeyri-mütəxəssislər təfəkkürün bu sxematik, mücərrəd, formal, cansız modelini ümumiyyətlə təfəkkürlə, «təfəkkür» anlayışı ilə eyniləşdirdiklərindən məsələnin qoyuluşu xeyli təhrif
olunmuşdur. Nəticədə dilşünaslıqda dilin «mücərrəd təfəkkür» modeli ilə, «məntiqi təfəkkürlə», «formal məntiqlə» müqayisəsi ümumiyyətlə «dil və təfəkkür» adı altında təqdim olunur ki, bu da bir sıra dolaşıqlıqlar yaradır. Təfəkkürün «məntiqi təfəkkürə» nisbətən daha
mürəkkəbdir. Fəlsəfi təlimlər milli düşüncə müstəvisində proses olması onun dillə münasibətlərinin öyrənilməsini çətinləşdirir. Real təfəkkür «məntiqi təfəkkürdən», «rasional idrakdan»
başqa «irrasional idrakın» bütün aspektlərini, «bədii təfəkkürü», təsəvvür vasitəsilə düşünməyi və «məntiqəqədərki təfəkkürün» digər məqamlarını da əhatə edir. Bizim fikrimizcə, «məntiqəqədərki təfəkkür» heç də yalnız tarixi bir hadisə olmayıb, müasir insanın düşüncə strukturunda mühüm rol oynamaqda davam edir. Obrazlı düşüncə isə təkcə bədii yaradıcılığın yox,
həm də elmi axtarışların mühüm tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Bizim milli mentalitetimizi də
nəzərə alsaq, onda təfəkkürün strukturunda bədiilik məqamları rasionallığa nisbətən heç də az
diqqət yetirilməmişdir. Hər halda dilşünasların təfəkkür dedikdə məhz «məntiqi təfəkkürü»
nəzərdə tutduqlarını, onun da öz növbəsində formal məntiqlə eyniləşdirildiyini nəzərə alsaq,
onun dillə münasibətinin öyrənilməsi xeyli sadələşmiş olur.
Bununla belə, dilin nə üçün ümumiyyətlə idrak prosesi kontekstində nəzərdən keçirilməməsi təəccüblü görünür. Axı, biz məhz konkret şeylərin və hadisələrin – təkcələrin təsvirini
verərkən, dilin üzərinə daha böyük yük düşür. Və burada bədii düşüncəyə daha çox ehtiyac
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yarandığından dil də məntiqdən ayrılaraq «bədii təfəkkürlə» ittifaqa girir və burada bədii dil
üslubu formalaşır. Müasir Azərbaycan fəlsəfi fikri və dilşünaslığı dilin formal təfəkkürlə müqayisəsindən o tərəfə gedə bilməsə də, Qərbdə bu sahədə son vaxtlar bir sıra dəyərli tədqiqatlar ortaya çıxmışdır və bu tədqiqatlar kontekstində dilin təfəkkürlə eyniyyəti məsələsi absurd
görünür. Məsələn, Dayana Xalpern «Tənqidi təfəkkürün psixologiyası» kitabında «təfəkkürü
daha geniş miqyasda nəzərdən keçirir». «İnformasiyanın ötürülməsi və araşdırılması» ilə yanaşı, təfəkkür anlayışı həm də «simvolların, obrazların və sözlərin şüurlu və təhtəlşüur səviyyəsində istifadəsini» əhatə edir. Anlayışların, sözlərin və biliklərin məhz ictimai praktikanın
məhsulu olması haqqındakı fikir yeni deyil. Lakin nədənsə idrak prosesinin modelləşdirilməsi
zamanı fərdi təcrübə əsas tutulur. Belə bir səhv təəssürat yaranır ki, bütün konkret hallarda da
biliklərə gedən yol hissi təcrübədən keçir. Lakin əslində, bu model ancaq adi həyati biliklərin
qazanılması prosesini əks etdirir. Doğrudan da, hər bir uşaq adi həyati bilikləri, məişət biliklərini xeyli dərəcədə öz şəxsi təcrübəsində mənimsəyir. Gündəlik həyatda, məişətdə rast gəlinən şeylər haqqındakı ilkin biliklər hissi obrazlardan keçərək formalaşır. Lakin bu proses də
xalis şəkildə, müstəqil olaraq həyata keçmir. Milli düşüncə müstəvisində valideynlərin müdaxiləsi buna imkan vermir. Əvvəlki nəsillərin əldə etmiş olduğu hazır biliklər yeni nəslə qəbul
etdirilir. Çətini dilin özəyini öyrənənə kimidir. Danışmaq qabiliyyəti və minimal söz ehtiyatı
inkişaf etdikcə biliklərin mənimsənilməsi prosesi və deməli, idrak prosesi əvvəlikindən fərqli
olan yeni model üzrə gedir. Bu model yuxarıda təsvir etdiyimiz və fəlsəfə dərsliklərində həmişə yer alan ənənəvi idrak modelindən xeyli fərqlidir. Məsələ burasındadır ki, hər bir fərd öz
şəxsi həyatında bəşəriyyətin keçmiş olduğu tarixi yolu təkrarlaya bilmir. O, daha artıq sadəcə
təbiətlə üz-üzə dayanmır. Onun qarşısında indi min illər ərzində insanların yaratdığı «ikinci
təbiət», mürəkkəb texniki sistemlər və bir də geniş və hərtərəfli biliklər sistemi, simvollar
dünyası dayanır. Uşaq daha artıq ancaq şəxsi təcrübədən çıxış edərək fikirləşmir, bütün bilikləri özü qazanmır; əvvəlki nəsillərin əldə etdiyi düşüncə metodlarını, fəaliyyət prinsiplərini və
bilikləri hazır şəkildə götürür. Lakin bu «götürmənin», mənimsəmənin mexanizmi nəcədir?
Burada əvvəlki nəsillərin yaratdığı bütöv mədəniyyət sisteminin, hazır biliklərin və nəhayət,
dilin rolu nədən ibarətdir? Hazır dil, hazır simvolikalar, hazır idrak metodları, hazır nəzəri
sistemlər, mətnlər və s. Söhbət daha artıq bir insan miqyasındakı proseslərdən getmir. Müasir
təfəkkür, fikirləşmə prosesi ənənəvi olaraq qəbul olunduğu kimi duyğuların, hissi obrazların,
təsəvvürlərin ümumiləşdirilməsi, anlayışların formalaşması və anlayışlar arasındakı zəruri
əlaqələri üzə çıxarmaqla hökm verilməsi şəklində həyata keçmir. Bu – geniş, hərtərəfli ictimai
fikirləşmə prosesinin sadə, abstrakt modelidir. Bu halda fikrin subyekti olaraq fərd yox,
cəmiyyət götürülür.
Anlayışların məhz başqa anlayışlar vasitəsilə izahı, sözlərin başqa sözlər vasitəsilə açılması çox mürəkkəb kombinasiyalar, labirintlər yaradır ki, sonradan giriş və çıxış yollarını, əvvəli
və axırı tapmaq qeyri-mümkün olur. İdrakın ənənəvi modelindən kənara çıxıb, hazır biliklər
və anlayışlar vasitəsilə yürüdülən fikirlərin təhlilini apardıqda ilkin prinsiplərin, bazis anlayışların müəyyənləşdirilməsi məsələsi bir problem kimi ortaya çıxır.
Məqalənin aktuallığı. Dillə təfəkkürün əlaqəsini araşdıran klassik dilçi və fəlsəfəçilərin
başlıca nöqsanı dilin rolunu idrakın ənənəvi modeli çərçivəsində dəyərləndirməsi olub. Sözü,
dili anlayışın, fikrin önünə keçirməklə istər tarixi idrak prosesində, istərsə də hər bir fərdin
ənənəvi idrak qabiliyyətinin formalaşmasında zaman ardıcıllığının, səbəbiyyət əlaqəsinin
pozulmasının araşdırılması məqalənin aktual tərəflərindəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə dil, anlayış və təfəkkürün qarşılıqlı əlaqəsi, sözlərin başqa sözlərin vasitəsilə izahı göstərilmişdir.
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Bu məqalədə elmin hazır biliklərlə kifayətlənməyərək hər bir problemi məhz özünün əmin olduğu şəxsi hissi təcrübə və qəbul etdiyi
aksiomlar əsasında, şəxsən izah etməyə çalışan insanların sayəsində inkişaf etdiyini öyrənirik.
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Язык, интеллект и знание в контексте
личной и общественной практике
Резюме
Основная цель этой статьи - изучение языка, мышления и разума и их взаимосвязи
между собой. Также в этой статье затрагивается актуальная тема - синтез истории
языковедения с современными моделями лингвистики и языкознания. Прочитав эту
статью мы приходим к определенному выводу, что язык - это самостоятельная система,
которая соединяет в себе и разум, и мышление не как абстрактные модели, а как
модели общественного сознания.
В.Гасымова

Ланэуаэе, тщоуэщт анд кноwледэе ин тще ъонтехт
оф персонал анд публиъ праътиъе
Summary
The main point of this article is to learn-Language,mentality and mind and their
relationship between themselves.Besides it in this article deals with actual theme-synthesis of
language history with modern language sciences and linguistics.After reading this article we
come conclusion that language is a system in itself - which consist of mind and mentality and
learn them not in abstract sphere but in public sphere.
Редаксийайа дахил олуб: 22.09.2015
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Literary modernism appeared in the late 19th and early 20th centuries, in Europe and North
America. Philosopher Georg Lukacs said that literary modernism had its origins in the
philosophy of Walter Benjamin. Nevertheless, what is the main aspect of literary modernism?
It characterized by a self-conscious break with traditional styles of poetry and verse.
Modernism is a universal movement, which also influenced in a literature, and culture. We
cannot describe modernism just a single term. It can be seen in content and the same time
separately can be used. In this period was considered by sudden interruption to the world and
world literature. The real face of this period covered experimentation and individualism. They
both became virtues. However, in the past these ones were deeply discouraged.
Modernism built on motion. It set through cultural shocks. What was this cultural
shock?-first of all the Great War, which happened between 1914 -1918. It was known as
World War 1 in the history. WW1 was very horrible, that many people it was difficult to see
what is going on with the world. Everything was mixed up. It influenced not just only with
economical and social life, but also every field, which was infected. After a while, these
changes showed themselves in literature. New views, thoughts appeared. In literature
modernism expressed similarity with its genres and locales. Modernist writers’ point of view
often did so quite deliberately and self-consciously. In the central point of modernism covered
inner self and consciousness. If we compare modernism with romantic world, modernist
writers care little for nature, humanity and the main structures of history. Modernist writers
prepared prosper of the individuality.
The modernist period in English literature was against the Victorian culture. Influence of
modernist views to the literature was the break of literary traditions in English language. The
writers of this period thought that the past generation’s style of doing things was old ones and
even dead of the culture. Beforehand they felt that events that happened in the world were
rolling into unknown ways. The period of Victorian civilization were coming to the end
modernism became the start of the distinction between high and low art in the world of art.
Victorian age made the literacy increscent late and even some parts were totally stopped, so
new demand of modernism survived the literary and its all parts. Firstly, very famous press
quickly applied that demand. However, this innovation was not accepted with great interest in
some points as experienced literary members were against to this popular movement. Because
of their attitude as not accepting this innovation, they found themselves as strangers in the
society. From another side, this alienation made some kind of artists produce nothing for the
art market. It affected the reading public too, and majority turned their back on such kind of
artists. But there were still some effective writers, poets who could control the literary world
with their profound statements, writings. Through passing years of the modernist period, the
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regional and identity politics became main influences on the goal and direction of artistic
endeavor.
However, all changes in the life, a big part of literary movements won the struggle heard.
The things, which were thought that impossible all, became real. African- Americans took
part in the Harlem Renaissance. Langston Hughes became a major face of a new idiom in
American poetry. Women, Hilda Doolittle and Amy Lowell became leaders of the Imagist
Movement. All of these events proved that social group discrimination; gender discrimination
could be ignored in the art world. May be some black side could blemish the art, but even it
main steps in the 20th century were remarkable by any measure.
Poets, writers in modernist literature took the advantages of the new movement and they
totally felt the ideas about previous terms. In general, there was a scorn for many literary
works of the last century. But there were some exceptions as Charles Baudelaire and Gerald
Manley Hopkins. Both were considered the French Symbolists and both were admired for the
worldliness of their imaginary. In England and America produced more than others, but the
French were ahead of that time. Their main feature was that they never afraid of saying the
thing which even was considered as taboo in the art. Hopkins brought new way in the word
creation. He concentrated on rhythm and word usage. He created some words or word
combinations which he considered more suitable for his creation. He didn’t have formal
experience in poetry, even he never published in his lifetime. He was self-taught man. He did
not have a desire for social adulation. This face became unrivaled of its period and more poets
of the modern period were away from recluses. Even though estrangement was a universal
experience for modernist writers, and it was impossible to ignore some part of relationship
with the world literature. Even if this connection arbitrated through the literalism, the
engagement those writers had with their world were very trustworthy and very expressions of
the things in the early 20th century.
At a Glance
James Joyce was one of the famous modernist writers of the twenties century. His life was
full of movements from one part to another one. He lived just only 58 years, but in a short life
turn he was in many different countries of the world. His life began in Dublin, Ireland. This
birthplace put the first seeds in his future life. But very early times of 1900s he moved to
Paris. It was very short movement, because of his mother’s sickness he returned to Dublin
after a year. He stayed in Dublin for a long time till he met his lifelong future wife Nora
Barnacle, who was a worker in a Dublin hotel. After it he again went to Zurich and to Trieste.
Here he taught English and writing. During his lifeline he was suffered from health problem,
dinking, stress and depression. But the same time he had a great fame on literature. He got
great fame by writing his literature masterpieces, as “Ulysses”, “Finnegans Wake”, short story
collection “Dubliners”, and autobiographical novel, “A Portrait of the Artist as a Young
Man”.
James Joyce was born on February 2, 1882 in Dublin, Ireland. His full name was James
Augustine Aloysius Joyce. He had a big family and he was the eldest one of the ten children.
His father was John Stanislaus Joyce and his mother was Marry Murray Joyce. His father was
a very talented singer and he had the best tenor voice. John Joyce gained to his son a treasure
for storytelling and great love to literature, but with these ones he was a weak face of drunken
man and a man of financial problems for his son. He drunk much and had a little attention to
his family and it influenced to his family finances. So James family sometimes didn’t have
enough money for something. In 1887, Joyce’s father became a tax collector and Joyce family
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moved to a new fashionable house. It didn’t last for a long time and in 1893 his father lost this
job. His mother Marry Murray covered her children with great love and she tried to keep her
son out of difficulties.
Joyce had a great interest to education; especially literature attracted him very much.
Irish culture and politics influenced his life and future career. He had a special skill on
writing. He worked on himself and he learnt Norwegian. He could read Henrik Ibsen’s plays
and whenever he found free time he spent it by reading Dante, Aristotle or Thomas Aquinas.
His family got his intelligence, talent so they wanted him to continue his education. So he
attended the Irish schools of Clongowes Wood College. His father couldn’t pay school fee
and Joyce stopped going to school. He attended to Christian Brothers O’Connell School.
When he finished it he applied Belvedere Colledge and at last he got a Bachelor of Arts
degree on modern languages at University College Dublin. After graduation he went to Paris
for new life and he dreamt to get education on medicine. He attended for it, but all lectures
were covered in a technical French, and Joyce difficulties were on it that he hadn’t prepared
for it. Even he failed to pass chemistry in English. He stopped his education, because of his
mother’s illness. She had a diagnosed of cancer, so it made Joyce return to Ireland. He
stopped his career. His mother died in 1903. After his mother’s death Joyce didn’t live in
Ireland for a long time.
Joyce life changed when he met his future wife Nora Barnacle. She was a hotel
chambermaid. Late 1904 he and Nora moved to Italia. They had two children from this
relationship, Georgian and Lucia. After settling here Joyce began teaching English and at the
same time he learnt Italian too.
James Joyce was very talented, as he could speak 17 languages, like Arabic, Sanskrit,
Greek and etc. He tried to do his best for keeping his family and for this reason he went on to
find a job as a teacher. While living here Joyce wrote and published his works, which brought
him great fame.
He was suggested a job of teaching at the Berlitz Language school. But it was false
suggestion, so he was sent to Polo for teaching. It was difficult for family, but because of
financial problems the accepted moving to Polo. During 1904-1905 he worked here, but there
was Austro-Hungary aliens’ problem and Joyce was made leave his position. After a while
the principal of the school got to bring back Joyce to school. Joyce worked here for a long
time. He worked at the bank of Rome too.
During this period Joyce wrote and published his works and it brought him great fame.
Success followed by success, but it didn’t save him from health problem. He suffered from a
constant stream of ocular sickness. He had surgeries several times. But it didn’t help him and
he became near blind. Though he had it, he continued writing and he used red crayons and big
papers for his writings. Moving to a new place never left him and he again with family moved
and settled in the south part of France.
James Joyce had am operation on his intestinal. He felt good the first day, the following
day he felt into a coma. He awoke at 2 a.m. on 13 January 1941, and asked for a nurse to call
his wife and son, before losing his mind again. They couldn’t get on time and he died on
January 13, 1941 at hospital. He was 59 when he died and he was buried in Zurich, in
the Fluntern Cemetery near Zurich Zoo. Swiss tenor Max Meili sang Addio terra, addio
cielo at the burial service. Nora, Joyce’s wife lived 10 years after his death. She is buried by
his side, as is their son Giorgio, who died in 1976.
If T.S.Eliot had a chance to show any true literary person among his colleagues, it would
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be James Joyce. He called him “the best living prose writer”. He said that the “Scylla and
Charybdis” section from Ulysses “the finest part he had read ever”. Joyce had a great
difficulty to be accepted by public. His ideas on official and unofficial levels were very
frustrating. His work, Dubliners, which consists of twelve stories, was ignored by London
publishers. But after a while his work was accepted to a Dublin firm, they postponed its
publication toll 1910. The failure did leave Joyce’s life. This time again the publication was
stopped because of a fear of libel action. At last, in 1914 the volume with its three volumes
appeared.
Joyce’s work, Ulysses, formed in three different cities. It was published in Paris in 1922.
Its publication was limited, but there was another problem connected with this work, as
because of some pornographic parts, the book publication was stopped by custom officers and
it was forbidden to print it in Britain and America. Till 1933 in America illegally it was
published, but in London it was printed just only in 1931. Joyce’s friendship with Eliot made
his works easier. Eliot helped Joyce to publish his next work “Finnegans Wake” in 1931.
They had a contract with the firm of Faber. Faber produced a selection of prose, which was
edited by Eliot in 1942.
Early 19th Joyce began to write a new story. He sent his brother Stanislas a letter. This
letter was a list of questions which Joyce needed for his new work. He asked his brother to
write details of Dublin life and customs. He said that his work would be based on a particular
sequence; as three stories of the “Dubliners’ would be about childhood, three would deal with
adult life, and three would cover mature life and last three sections about public life. He wrote
to his publisher who was in London and asked justification for his this work which covered
the information sent by Stanislas. He agreed that, no writer wrote about Dublin and presented
it to the world. He showed arguments about his work presenting to the work, as he said that it
supposed to be the second city of the British Empire; it was the capital of Europe for more
than thousand years and it was three times as big as Venice. Joyce showed these ones in his
letter which he wrote in October. But next year, in May he again wrote a letter and here he
said that he was on the way of writing a chapter of the moral history of his country and
Dublin, where he was and was chosen by him not because of its animation but because it
seemed to him “ the center of paralysis”. The idea of cultural “paralysis” was shown in the
first story- “The sisters”. There is a part at the beginning to the priest’s fatal store and the in
the first stage the writer says the word as he gazes up at night at window in the priest’s house.
While reading it this collection Dublin looks trapped by the universal, daily and the historical.
Its citizens were described as linked up with their own cares and they didn’t have desire
judging or quantifying their experience. Some are depressed, some lost their dreams, and
others are graceless, both figuratively and spiritually. Any perspective is showed by the artist,
narrator observing, shaping his novels, but not suggesting judgment. In the tenth story,
“Clay”, the ugly and older Maria loses a slice of plum cake on a team. It is only shaping of the
work that the seemingly this loss is given a story context perspective. When we read the story
very closely, we see Maria’s weakness through her singing “in a tiny quavering voice” the
Balfe song which expressed her morality, “I Dreamt that I Dwelt in Marble Halls”. The
different flat and some details of the story open new whole and these nuances shaped the
meanings and the readers get the story from significance. But in the last long story, “The
dead”, Joyce very openly described all prose style, and through this “scrupulous meanness”
he might be assume a greater luxury. The main figure Gabriel Conroy in this the last of the
stories was described with its concern away from the uneducated and the narrow-minded. The
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family party which he attended was founded on conversations, exchanged politeness, familiar
memories, and songs. Describing such fragments Joyce expresses together the themes from
earlier stories. He deeply shows a sharp exchange between Gabriel and Miss Ivars worries the
nationalist tensions of Ireland. Gabriel is a person who interests in English books, goes France
and Belgium in order to learn more and he wants to learn Irish language. Gabriel insists that
Irish is not my language. The issue, which was forgotten during the party stage, appears in its
final paragraphs. Gabriel is sitting in his hotel room. E is very thoughtful and he is away from
his wife by remembering his memory. It is snowing outside and this snow fall looks like as a
white island out of the window. This snow looks like as a link between the living and the
dead, it seems as a connection between the romantically lost and the practical present. This
snow is more than memory and dream, it suggests to realize the vision from time and
temporal cares.
Before he began to writing ‘Dubliners” Joyce worked on a series of what he called
“Epiphanies”. It was between in 1903-1904. His these works based on short prose sketches.
They differ from drab and ordinary domestic ones. Each is shaped around a dream moment
related to, but it is not the same with Gabriel’s. The main character is Stephen Hero. Joyce
describes his hero as a sudden spiritual manifestation, whether in a vulgarity of speech or of
gesture or a memorable phase of the mind itself. Joyce used theological terminology. Using it
with his definition is typical product of strict Jesuit education at school and university. Except
Newman and Hopkins, Joyce was the first major writer in English literature since the
reformation who was full of Roman Catholic teaching. Stephen Dedalus’s respect for
Newman’s prose type became an arguable point in “A Portrait of the Artist as a Young Man”.
It is religious theory of Thomas Aquinas which shows the common aesthetics that Stephen
present. His trust changes into careful doubts, but Stephen keeps as insistent Jesuit approach
in his arguments about definitions of beauty. At the end of the story it affirmed Stephen
suppose a new priesthood. In a turning sense, he also completes the involvement of his unIrish name. In Ulysses, which reminds a story for “Dubliners”, the main character Stephen
Dedalus returns to his motherland, to his friends and meets his family. “Portrait’ was put up a
single personality, but compare it with Ulysses, this work by Joyce was focused on a multiple
personalities. Stephen’s thoughts are against the humanity a home moyen sensual – the
Dublin Jew, Leopold Bloom – their consciousness is last crossed with that of Bloom’s wife,
Molly. All events, actions of these three men happen in a single day, the 16th of June in
Dublin. Characters cross and re-cross the city. Only Molly was described in her bed, sleeping,
having enjoyment with a lover and at the last she thinks about her life and loves in an unusual
monologue. When Stephen and Bloom finally meet and they had a short intimacy, they took
different voyages of the city. If we give attention to this work, we’ll surely figure out that
underneath each of the eighteen episodes reminds us a Homeric period novel. If we analyze
them deeply, we get the following results, as Bloom is a latter day Odysseus/Ulysses, Stephen
his lost son Telemachus; Molly his Penelope. Mr.Deasy, who was schoolmaster and had
difficult conversation with Stephen reminds us Nestor, Bloom’s presence at Paddy Dignam’s
funeral shows the Homeric descent to Hades; Gerty MacDowell is a Nausicao, the ‘citizen” in
Barney Kiernan’s is Cyclops. Using the characters and Homeric underpinning, Joyce cleverly
attempts to enlarge certain of the later episodes into experiments with form. In the
“Wandering Rocks” work, for example, the part Father Commee links with a brief part of
“Dublin”, which was plotted and timed by Joyce with the aid of maps and of his Dublin-based
brother and at last linking with a vice-regal meeting. While reading Ulysses it is
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familiarization with a series of adopted styles, modes and techniques. In one side, it covers
fictional reality more than absurdity. For example, in the “Ithaca” part by Bloom, Stephen are
subjecting and the objects in their quick aura to a process of guilty listing. Joyce by himself
called it a “mathematical catechism”. In another side, it covers to observe more intimately
and exactly than previous novel. It deals with the unordinary fluctuation of Bloom’s mind, as
he shops, desires, cooks, eats, treats himself in the privy and does his own business. Though
Stephen concerned both with guilt over his unsuccessful to pray at his mother’s death-bed and
with intellectual guesses, Bloom’s thoughts throws up phrases and memories from ordinary
past own and from an observed world. His mind unregularly goes back to half-understood
Hebrew and English words, to the smell of soap, to memories of his dead son, to an
advertisement for Plumtree’s Potted meat and to the jingling brass bed quoits which signal his
wife’s adultery. According such kind of repetitions and differences Joyce gradually builds a
castle which is at once surprising and familiar, comic and cerebral, pleasant and rumbustious.
It combines and mixes the music-hall with the opera house, the template with an essay on
Hamlet, “fine tang of faintly scented urine” from mutton kidneys with the progress of
European civilization. If the “Finnegans Wake” covers the modern literary experiment,
Ulysses continues to realize narrative vitality as exuberant as the God-like “Hooray!”, “Ay”,
“Whrrwhee” in Mr Deasy’s school playground and as confident as Molly Bloom’s concluding
“Yes!”
The аътуалитй оф тще артиъле. Modernism was the main “literary revaluation” in its time. It
brought new movement to the literary. Writers change their writing style and some new
writers felt free to express their thoughts. They made connection between their psychological
life and reality. Writers gave more attention to their inner world. Nowadays such kind of
thought are still in term and writers still keep to show connection between human’s “inner
world” and out and tries to express it on their works.
Scientific innovation of the артиъле. The earliest overviews of modernism tended to
emphasize formal innovation and experimentation in poetry. Modernism is still closely
identified with a set of formal characteristics, including emphasis on the fragment,
inconsequential events, contingent and weak plots, literary impressionism, stream of
consciousness, incomplete endings, unstable or partial focalization, and unreliable narrators.
Personalities and influence have also played a major role in overviews of modernism.
Practical importance of тще артиъле. The materials which were have been used in the
thesis can be used in literary as research work by teachers, students and by researchers.
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Ц.Ялийева

Ъеймс Ъойс модернист йазычы кими
Xülasə
Modernizm 19-cu əsrin sonu — 20-ci əsrin əvvəllərində yaranan cərəyan olub, ədədbiyyat
dünyasında böyük dəyişikliyə səbəb olmuşdur. Məqalə мodernizm cərəyanının yaranması və
ədədbiyyatda onun rolu haqqında sahələri əhatə edir. Eyni zamanda modernizm cərəyanının
əsas nümayəndəsi Jeyms Joysun həyat və yaradıcılığı məqalənin əsas hissəsini təşkil edir.
Onun yazdığı əsərlərdə modernist fikirlər çox dərinlikləri ilə öz əksini tapır. T.S.Eliot Jeyms
Joysun əsərlərini oxumuş və onu “ən yaxşı nasir” adlandırmışdı.
У.Алиева

Джеймс Джойс как модернистический писатель
Резюме
Модернизм будучи течением возникшем в конце 19-го — в начале 20-го века внес
большие изменения в мир литературе. В статье говориться о возникновение течения
модернизма и его роли в литературе. Одновременно жизнь и творчество Джеймса
Джойса, главного представителя течения модернизма, составляет основную часть
статьи. Модернистические мысли со всеми своими тонкостями отражаются в его
произведениях. Т. С. Элиот назвал Джеймса Джойса «лучшем прозаиком» прочитав его
произведения.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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Инэилис дилинин мцхтялиф мягсядлярля юйрядилмяси просесиндя
гаршыйа чыхан проблемляр вя онларын щялли йоллары
Təhminə Əliyeva
BQU-nun müəllimi
Е-mail: fat@gmail.com
Rəyçilər: f.ü.e.d.,prof.Ç.M.Qaraşarlı
f.ü.f.d.,dos.K.H.Cəfərova
Açar sözlər: qlobal dil, xüsusi məqsəd, akademik ingilis dili, dil bacarıq və vərdişləri,
interaktiv təlim
Ключевые слова: глобальный язык, специальная цель, академический английский
язык, языковые способности и привычки, интерактивное обучение
Key words: global language, specific purpose, academic English, language skills and
ability, interactive teaching
Öyrənilən xarici dillər içərisində ingilis dili ən geniş yayılmış dillərdən biridir. Hazırda
ingilis dili demək olar ki, bütün ölkələrdə milyonlarla insanlar tərəfindən danışılır və müxtəlif
məqsədlərlə istifadə edilir. İngilis dilinin xarici və ya ikinci dil kimi öyrənilməsi qarşılıqlı
ünsiyyəti təmin etmək və məhz həmin dildə ünsiyyət qurmağı əsas məqsəd kimi qarşıya qoyduğundan ümumi ingilis dili (General English) daha geniş yayılmışdır.{2,3}
Ümumi məqsədlərlə ingilis dilinin öyrədiliməsinin tədris proqramına xarici dildə ümumi
bilik və bacarıqlarının öyrədilməsi, dil səviyyəsinin artırılması kimi məsələlər daxildir. Halbuki, ingilis dilinin professional cəhətdən öyrədiliməsi hesab olunan ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsi ümumi məqsədlərlə eyni məzmunlu deyildir. İndi artıq bir çox
universitet məzunları öz ixtisaslarını bilməklə yanaşı, həmin bilikləri xarici dillərdə, xüsusilə
ingilis dilində elmi cəhətdən izah etməyi bacarmalıdır. Beləliklə, elmin müxtəlif sahələrində
ingilis dilinin işlənməsinin və mövcudluğunun zəruriliyi, ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə
öyrədilməsi sahəsinin (ESP) yaranmasına səbəb oldu. {4,5}
İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi dilin müxtəlif ixtisas sahələrinə təsiri nəticəsində meydana gələn yeni dil tədrisidir. Dilin bu sahələrə tətbiqi müəyyən dil kursları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu ixtisaslaşdırılmış dil kurslarına Menecerlər üçün İngilis dili (English
Course for Managers), Elmi və texnoloji İngilis dili (English for Science and Technology),
Tibbi İngilis dili (English for Medical Purposes), Hüquqi İngilis dili (Legal English), Diplomatik İngilis dili (Diplomatic English), Aviasiya üçün ingilis dili (English for Aviation), Akademik İngilis dili (English for Academic Purposes), Turizm üçün İngilis dili (English for
Tourism), Biznes İngilis dili (Bussiness English) və s. daxildir.
Əslində bir qayda olaraq ikinci dil kimi ingilis dilinin tədrisi dinləmə, oxu, yazı və danışıq
kimi bütün dörd dil bacarığını özündə bəradər şəkildə cəmləşdirir. Buna baxmayaraq, tələbatdan və qarşıya qoyulan məqsəddən asılı olaraq bu bacarıqların biri digərinə nisbətən ön plana
keçə bilir. Məsələn, ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi proqramı biznes idarəçiliyi
sahəsini öyrənən və bu sahəni bitirməyə hazırlaşan tələbələrdə oxu bacarıqlarının inkişaf etməsini nəzərə çarpdıra bilər və yaxud da bu proqram turizm sahəsini araşdıran və gələcəkdə
turist bələdçiləri olmaq istəyən tələbələrin danışıq bacarıqlarının inkişafına kömək edə bilər.
{3}
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İngilis dilinin müxtəlif məqsədlərlə öyrədilməsi sahəsi qrammatika və dil strukturlarının
öyrədilməsindən daha çox dili müəyyən və müxtəlif məzmunlarda öyrənir. Təbii olaraq, ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsində tələbələr öz ixtisas sahələri üzrə səriştələrini və
bilik, bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirirlər. İxtisas sahəsində biliklərin olması onlara gələcəkdə həmin sahədə işləyəndə bu bilik və bacarıqlardan səmərəli şəkildə istifadə etmələrinə
şərait yaradacaq.
İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi həm yeni, həm aktual sahədir. Bu həm də
ingilis dilinin tədrisində müstəqil tədris sahəsidir. Tədqiqatçı Hatçinson və dilçi Uoters təklif
edirlər ki, bu prosesi məhz “Tələbəyə xarici dili öyrənmək niyə lazımdır?” sualı ətrafında qursunlar. Bu prosesdə lazım olan tələbatlar ortaya çıxır və həmin tələbatlar tələbənin ingilis dilini nə üçün öyrənməsi, tədris prosesinin iş və ya təhsil məqsədlərindən fərqlənməsi ilə müəyyən edilir.
İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi proqramlarının uğurla hazırlanmasında və
formalaşdırılmasında sosial-siyasi məsələlər həlledicidir. Bu sosial-siyasi məsələlər 3 aspekt
ilə əlaqəlidir: 1) ingilis dilinin qlobal dil kimi yayılması; 2) dil və təhsildə dil siyasəti; 3) kurrikulum innovasiyası və yenilik. Bu aspektlər İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi,
oyrənilməsi və tədqiqatına təsir edir. {6,45}
Dövlətlər və xalqlar arasındakı qarşılıqlı əlaqələri daha da dərinləşdirən və genişləndirən
qlobal proseslər, praktiki olaraq insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə təsir edir. ”Qlobal dil”
terminini dilçiliyə ilk dəfə görkəmli ingilis linqvisti Devid Kristal gətirmişdir. D.Kristal belə
hesab edirdi ki, hər hansı bir dilin”qlobal dil” statusunu alması onun bir çox ölkələrdə aparıcı,
hakim mövqedə olması vacib şərtdir. Qlobal dil bir çox ölkələrin dövlət dili və ya ikinci dövlət dili olması, dövlətin icraedici və qanunverici orqanlarında geniş vüsət alması və dövlətin
təhsil siyasəti ilə bağlıdır. {1,25}
Bu meyarları nəzərə alaraq həqiqətən də ingilis dilinin müasir dünyamızda qlobal dilə
çevrilməsinə və qlobal dil kimi mövcudluğuna heç bir şübhə qalmır. Beynəlxalq biznes bazarının inkişafından yaranan tələblərlə əlaqədar bir sıra müəssisələr, o cümlədən, universitetlər
öz üzvlərini, kadrlarını məlumatlandırmaq, bilikləndirmək üçün ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrənilməsi kurslarının təşkilinə başladılar. İxtisaslaşmış universitet məzunları ilk əvvəl ümumi ingilis dilində bilik və bacarıqlara sahib olmalı, daha sonra özünəməxsus peşə sahələrində müvəffəqiyyətli ünsiyyət yaratmağı bacarmalıdırlar. Son onilliklərdə ingilis dilinin
ya iş yerlərinin tapılmasında, ya da karyerada, rütbədə yüksəliş əldə etməkdə, ingilis dili tədrisi strategiyalarını müxtəlif peşə sahələrində tətbiq etməkdə, yaxud da irimiqyaslı araşdırmalar, tədqiqatlar aparılmasında zəruri vasitəyə çevrilməsi İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə
öyrədiliməsi sahəsinin məşhurlaşmasına və geniş surətlə yayılmasına səbəb olmuşdur.
İngilis dilinin xüsusi məqsələrlə öyrədilməsi adətən peşəyönümlü ingilis dili və akademik
ingilis dilinə ayrılır. Peşəyönümlü ingilis dili Biznes İngilis dili, İxtisaslaşmış İngilis dili (həkimlər, hüquqşünaslar və s. üçün) və xidməti İngilis dili (turizm, dayəlik, aviasiya və tikinti
sahələri üçün) yarımqruplarına ayrılır. Burada hər sahəyə uyğun söz bazasından, terminologiyadan istifadə edilir.
Birləşmiş Ştatlarda, Böyük Britaniyada, Avstraliyada, Kanadada, yaxud digər xarici ölkələrdə təhsil almaq istəyən tələbələr ingilis dilində inşa və ya məruzələr yazmağı bacarmalıdırlar. Bu səbəblərə görə öyrənilən ingilis dili Akademik İngilis dili adlanır. Akademik İngilis
dili Avropada yeni bir təlim metodu olaraq geniş vüsət almışdır. Akademik ingilis dili riyaziyyat, tarix, coğrafiya, fizika, sosial elmlər, turizm, tərcümə, tibb, menecerlik və s.sahələri
əhatələyir. Akademik İngilis dili proqramında əsas olaraq iki kurs tədris edilir: 1) Akademik
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yazı üçün ingilis dili (English for Academic Writing), 2) Akademik təlim və akademik danışıq
(English for Academic Learning and Speaking). Bu dil tədrisi proqramında nəzərdə tutulmuş
fəaliyyət akademik oxuda və akademik yazıda tələbələrin müəyyən bilik və bacarıqlara yiyələnməyi özünə məqsəd seçib. Belə ki, həmin bacarıqlara və mövzulara akademik yazı prosesinin həyata keçirilməsi, akademik mətnlərin təkmilləşdirilməsi və tənqidi, təhlil edilməsi,
müstəqil şəkildə tezis və dissertasiya kimi elmi işlərin formalaşdırılması, müxtəlif mövzularda
tam məzmunlu yazı işlərinin inkişaf etdirilməsi, qrammatik baxımdan düzgün tərtib edilmiş
inşaların, esselərin yazılması və eləcə də, mühazirələrin strukturunu və tərkibini anlamaq, mühazirələri fəal şəkildə dinləmək və qeydlər götürmək, akademik lüğəti anlamaq və ondan istifadə etmək, mətnləri tənqidi təhlil etmək, akademik mövzularda müzakirələr etmək, debatlar
keçirmək və akademik mənbələrdən istifadə etmək daxildir.
Bu iki qrupdan başqa, bəzən tibb, texniki elmlərin tələbələri,mütəxəssisləri ingilis dilində
olan ədəbiyyatları, məqalələri, kitabları mütaliə edə bilmək üçün öz ixtisas sahələrinə uyğun
Elmi və Texniki İngilis dilini də öyrənməlidirlər. {5,12-13}
Toni Dudley-Evans və Maqqi St Conun fikrincə ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi yalnız ingilis dili ilə müəyyən dərəcədə tanış olan şəxslərə tədris oluna bilər. ”İngilis
dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi dünyada baş verənlərin anlama dilidir”.
Bəzi universitetlərdə və fərdi kurslarda Ümumi İngilis dili, İngilis dili ikinci dil kimi
(English as a second Language), İngilis dili xarici dil kimi (English as a Foreign Landguage)
və eləcə də Xüsusi məqsədlər üçün İngilis dili (English for Spesific Purposes) proqramları
tədris olunur.
Və nəhayət, qeyd olunan ciddi və peşəkarlıq tələb edən bu proqramın icraçısı isə təbii ki,
müəllimdir. İstənilən fənnin tədrisində müəllimin rolu əvəzedilməzdir. İngilis dilinin xüsusi
məqsədlərlə öyrədilməsi müəllimlərinin işi Ümumi İngilis dili müəllimlərindən fərqlənir. Belə
ki, Toni Dudley–Evans İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi müəllimlərinin dərs zamanı 5 müxtəlif rol yerinə yetirdiyini qeyd edir. Bunlara: 1) müəllim; 2) kursun dizayneri və
material təşkilatçısı; 3) tədqiqatçı; 4) əməkdaş və 5) qiymətləndirici aiddir.
Müəllimin bu proqramı tədris etməsi ənənəvi və interaktiv üsullarla həyata keçirilə bilər.
Ənənəvi üsulda müəllim informasiyanı, hazır bilikləri şərh edir, tələbələr isə passiv şəkildə
mənиmsəyir. Bu üsullarla ev tapşırıqlarının yoxlanılması, öyrənilən mövzuların yoxlanılması
(frontal və fərdi sorğu), köhnə dərslə yeni dərsin əlaqələndirilməsi, yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar, reproduktiv (təkraredici) tətbiqetmə, qiymətləndirmə daxildir.
Boloniya təhsil sisteminə qoşulduqdan sonra universitetlərdə tətbiq edilən ənənəvi tədris
üsulu lazımi tələblər cavab vermədi və interaktiv (fəal) tədris üsuluna keçid baş verdi. İnteraktiv təlimə isə motivasiya (problemin qoyuluşu), tədqiqatın aparılması (tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanması), məlumat mübadiləsi, məlumatın müzakirəsi və təşkili nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması), produktiv (yaradıcı) tətbiq
etmə, hər mərhələdə qiymətləndirmə daxildir. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin ali məktəblərində demək olar ki, hər iki təlim üsullarından istifadə olunur. Lakin yaxşı olardı ki, dərslər getdikcə tamamilə interaktiv təlimlə tədris olunsun. Bu təlimdə onun müxtəlif növlərindən-beyin həmləsi, rollu oyunlar, söz assosiasiyası, insert, debatdan istifadə olunur.
Məqalənin aktuallığı. 1960-cı illərdən başlayaraq Ümumi ingilis dilinin öyrədilməsi tələbələrin və sahibkarların tələblərini ödəmədiyi üçün ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi anlayışının yaranmasına təkan oldu. Və beləliklə, həqiqətən də, bu faktdır ki, hal-hazırda
ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və müxtəlif peşə
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sahiblərinin, universitet məzunlarının gələcək perspektivləri üçün bu dili müəyyən səviyyədə
(peşəyönümlü və ya akademik) mənimsəməsi dövrün tələbi olaraq labüd hal almışdır. Bunun
həyata keşirilməsi isə müəyyən proqrama əsaslanır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ingilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi, bu prosesdə müxtəlif sahələri əks etdirən xüsusi terminologiyadan istifadə olunması, tipik-sahəvi bilikləri əks etdirən söz və söz birləşmələrinin öyrənilməsi bu dilin müxtəlif sahələr üzrə tətbiqində əsas götürülməlidir. Peşəsindən asılı olmayaraq, hər bir sahənin mütəxəssisi Ümumi İngilis dili bilikləri ilə yanaşı, peşəsinin tələb etdiyi Peşəyönümlü İngilis dilini də dərindən öyrənməli və qazandığı bu bilik və bacarıqlar təmsil etdiyi sahəni dərindən tədqiq etməkdə ona
kömək etməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İngilis dilinin xüsusi məqsədlərlə öyrədilməsi
universitetlərdə istər humanitar, istərsə də texniki ixtisaslarda oxuyan tələbələrə və ya artıq
həmin ixtisaslar üzrə çalışan şəxslərə akademik və peşəyönümlü cəhətdən tədris edilir və bu
məqalə həmin ali məktəb ocaqlarında və ya iş yerlərində istifadə oluna bilər.
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Т.Алиева

Проблемы встречающиеся в процессе изучения английслого
языкa для специальных целей и их решения
Резюме
В этой статье говорится об использование английского языка в специальных сферах
и о существование новых обучающих программых направленных на изучение английслого языка для специальных целей. В связи с этим изучение английслого языка
для специальных целей возможно в двух аспектах: Профессиональное Английский
язык и Академический Английский язык. В связи с тем, что он превратился в новую и
актуальную сферу, нужно учитывать, что программа важно для тех кто хочет расширить свои знания, языковые способности и привычки, а также для тех кто стремится
усовершенствовать и углубить свои знания в области знания языка и в своей сфере
профессиональной деятельности.
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T.Aliyeva

The problems in teaching process of English for Spesific
Purposes and the ways in their sollution
Summary
In this article it is taken into account the spesific spheres in which the English language is
used and the existence of new training programme which is aimed for teaching English for
spesific purposes. Dealing with this matter English for Spesific Purposes is taught from two
points of view: English based on special profession and Academic English. Having turned
into new and urgent sphere it must be taken into account that this training programme is
important for those who want to enlarge their knowledge, language ability and skills, to adopt
the language totally and to get a comprehensive knowledge of their profession.
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The combine of
South
Africa
consists
of several directives the relation and
the potent and this appears profoundly generously in the story saunter I am almost to analyze.
In what follows we are descending to review the issue between the gambol collection
and cause in South Africa by diligence to the sphere of the extraordinary inferior critique and
by devotion to possibility hoof, it levels.
Alan Patonꞌ s Cry, the Beloved Country, as we can see in page (33) when he wrote,"
Kumalo climbed into the carriage for non-Europeans, already full of the humbler people of
his race". We notice that the writer has shed light on the division of the two races even in
transportation for the sake that the races do not has closer to each other. On page (273) for
example we read: They come out of the Court, the white on one side, the black on the other,
according to the custom. However, Father Vincent and the young white man break the
custom. We can observe from it, that the writer draws our attention to a very important aspect
during the apartheid, which is the separation of the two races even in the court where the
whites go from one way and the blacks, go from another way. Paton uses the word custom
more than once in this quotation, which expresses the bad situation of that time. However,
there are some white and black people against that custom, as we can see in this quotation
Father Vincent and the young man of the reformatory, who walked in the way of the black
people breaking all the rules. The separation between the races touches even the language.
The white as any other colonizer believed that their language the Afrikaans is the superior
language. The other languages, as the Zulu language, is marginalized and used in limited way;
«I am sorry», he [Kumalo] said to Msimangu in Zulu, «that I speak no Afrikaans». For he had
heard that sometimes they do not like black people who speak no Afrikaans. (135) Chapter
Three Social Class and Race in Cry, the Beloved Country 31 The black and the white have
different places to live in, with different traditions, cultures, conditions, and languages. The
whites give the poor black special places to live in.
Moreover, the blacks and the whites are equal in fear and Christianity. In page (49) we
discovery kind of love between the two races; They went into a room where a table was laid
and there he met many priests, both black and white, and they sat down after a prayer and ate
together. That means that although the big effort of apartheid to separate the races from each
other there is still love between them. In other words even if, they differ in the color of the
skin they are brothers in Christianity, prying for the same God. The white colonizer oppressed
the black colonized with different type of oppression because the former has the power while
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the latter is weak. As an example of white oppression, Msimangu says somewhere in the
novel: The tragedy is that they are not mended again. The white man has broken the tribe. In
addition, it is my belief that it cannot be mended again. Nevertheless, the house that is broken
and the man that falls apart when the house is broken, these are the tragic things. That is why
children break the law, and old white people are robbed and beaten. (61) The writer here puts
all the blame of the bad situation of South Africa on the white strategy, which makes the
black man turn into criminals and kill a white man, because his house is broken. In another
speech, and within the same framework, Msimangu said, "It suited the white man to break the
tribe. However, it has not suited him to build something in the place of what is‘’ (63). The
writer has focused on the broken house and we believe here that house means all South Africa
which has been destroyed by the white invader, who settler in it since ages ago, as we have
seen in the previous chapter. That broken family has leads to the very bad situation of black
women in South Africa, since their husbands left them without care and money;therefore,
they turn to be prostitutes in order to have money to feed their children. As an example is
Gertrude, Kumaloꞌ s sister, when her husband left her she goes to Johannesburg in the hope of
finding him, but she has got very bad friends and she became prostitute; This is bad liquor
here, made strong with all manner of things that our people have never used. In addition, that
her work, she [Gertrude] makes and sells it. I shall hide nothing from you, though it is painful
for me. These women sleep with any man for their price. A man has been killed at her place.
They gamble, drink and fight. She has been in prison more than once. (55) Although she does
not want to be so and she is not happy with her state; « Do you wish to come back? » she nods
her head. « I do not like Johannesburg», she says. «I am sick here. The child is sick also». «
Do you wish with your heart to come back? ». She nods her head again. She sobs too. « I do
not like Johannesburg». (75) This means that the black woman is affected by her society,
when the latter oppresses her to do unacceptable things. Another example of black broken
family is kumaloꞌs family, and it was the reason behind his departure to Johannesburg. His
brother John, who was a carpenter, had gone there and had a business of his own in
Johannesburg. His sister Gertrude also had gone there with her small son to look for her
husband who had never come back from the mines. His only child Absalom had gone there, to
look for his aunt Gertrude, but he never returned. Because of the marginalized policy of the
white man in South Africa, there is much opposition to it, even from the white race. For
example Arthur Jarvis, who is killed by the black boy Absalom, that man is against the
oppression of the black miners worker, he fights to make justice between the white and the
black worker, and he believes that not all the black deserve unskilled work just because of
their skin color. In addition, he was against the breaking of the black family by putting them
in special compound away from their relatives. In his diary, he wrote; it was permissible to
allow the destruction of a tribal system that prevented the growth of the country. However, it
is not permissible to watch its destruction, and to replace it by nothing, so that a whole people
goes rotten, physically and morally. (233 As we can see the blacks were working under
whitesꞌ control, in that field as well, they do just Chapter Three Social Class and Race in Cry,
the Beloved Country 35 what the white order them to do. In addition, this makes John kumalu
hate to be a minister and leaves the church because he sees that it just gives the orders like the
white man at the mines he said one time. Moreover talking with his brother, he said I do not
say we are free as men should be. At least I am free of the chief. At least I am free of an old
and ignorant man, who is nothing but a white manꞌ s dog. He is a kind of trick, a trick to hold
together something that the white man desires to hold together (89) Out of that quotation we
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can recognize that difference and the relation between the white and the black, also we can
find out the oppression of the white to the black in the field of working. Those blacks worker
and their families are very poor and have a little amount of money for the day, because of
their type of working and because of the hegemony of the white to the source of production,
we can find out this in the following quotation, but it is they who dig the gold. For three
shillings a day. We came from our tribes, from all over South Africa. We live in the
compounds; we must leave our wives and families behind. In addition, when the new gold is
found, it is not we who will get more for our labor. The white man ꞌs shares will rise. They go
mad when new gold is found…They do not think, here is a chance to pay more for our labor.
They think only, here is a chance to build a bigger house and buy a bigger car. (91) As a result
of the non-satisfaction from the circumstances of the work and the life, and as we have dealt
with in postcolonial theory when it talks about the outcome of the big oppression, most of the
times the blacks strike and protest to have more right and more payment. Doing that by
stopping people from using buses or from getting in the mines. As we can see in that
conversation between Kumalo and Msimangu who was stopped by Dubala: […] they met an
unexpected obstacle, for a young man came up to them and said to Msimangu, «Are you
going to Alexandra, umfundisi? ». «Yes, my friend». «We are here to stop you, umfundisi.
Not by force, you see…if you use this bus, you are weakening the cause of the black people.
We have determined not to use these buses until the fare is brought back again to four pence»
(107). As with many other protests, failure is the fate of this one, their situation stay without
any change, and the problems are not solved: The times are anxious, there can be no doubt
about that. The strike has come and gone. It never went beyond the mines. The worst trouble
was at a place where the police were called in to drive the black miners into the mine. There
was fighting, and three of the black miners were killed. However, all is quiet, they report, all
is quiet. (134) the blacks in the novel see that the whites enslave them, and in many poses us
find the writer representing the blacks as servant of the white. As in the letter of Kumalo to
Jarvis at the end, he wrote" Your faithful servant" (319). Although Kumalo works at the
church and he is not miner, and Jarvis is not his boss but he wrote a servant, i.e. the black race
is always a follower to the white race. Chapter Three Social Class and Race in Cry, the
Beloved Country 36 Symbolically in the following quotation Paton tries to illustrate more
than the value that the black man must show to the white, […] a car stopped and a white man
spoke to them. «Where are you two going? » he asked. «To Alexandra, sir», said Msimangu,
taking off his hat. (109) withthat, we can recognize the relationship between the black and the
white. In addition, we can find out the high position of the white race in that novel. There is
one black character who belongs to the middle class, and who works in agriculture, he is a
servant to James Jarvis "[…] the white man who brought me, Mr. Jarvis. He is paying me to
work here. I come to Ndotsheni to teach farming"(313). We see that even though he is from
the middle class, he remains however a servant to the white man. The difference between with
him and the other black worker is the type of work they occupy, that is to say, he has
specialized job while the other occupy unskilled works. On the other hand, the white people
belong to the upper class, because they are the owners of the mines in South Africa where the
blacks work.
Moreover, the cities of the black are not cared for, so there are no lights, and the demand
for houses is very great, what makes the blacks if they could built rooms in their yard and let
them to others. Msimangu explained that Alexandra was outside the boundaries of
Johannesburg, and was a place where a black man could buy land and own a house. But the
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streets were not cared for, and there were no lights, and so great was the demand for houses
that every man, if he could, built rooms in his yard and let them to others. (111) In that
quotation we can find out the separation between the whites and the blacks, through the words
boundaries of Johannesburg, and inside of those restrictions lives the wealthy white
population while outside it lives the poor black people. The later lives in houses, as Paton
wrote on page (129) "This great village of sack and plank and iron, […] «what shall we do in
the rain? In the winter» Already some of them are saying" and in page (127). Paton wrote
dialogue between two characters; «And where do we put up the houses? » «On the open
ground by the railway line, Dubala says». «And of what do we build the houses? ».
«Anything you can find. Sacks and planks and grass from the veld and poles from the fields».
«And when it rains? ». «When it rains, they will have to build us houses». «It is foolishness.
What shall we do in the winter? » Six years waiting for house. In addition, the houses grow
yet fuller. This conversation happens when a black man wants to build up his house with
sacks and grass because this is what they have at the moment since some of them leaves their
homes and go to Johannesburg looking for better life, but unfortunately their dreams does not
come true, and they have more suffering and oppression then they have before. In addition,
the writer describes the houses in much dramatized sense, when writing « And this is Shanty
Town, my friends» Kumalo looked around at the tragic houses. A sheet of iron, a few planks,
sacks, and grass, an old door from some forgotten house. (131)All that is a result of the little
money the black and their government had which is not enough to build them houses
especially when they leave their houses behind them looking for work to eat and feed their
children.
Race has been very important in South Africa especially in the period of apartheid when
the government applied that system for the purpose of extrication the different races, and
oppressing the black race in all fields of life. The aim of this research has been to examine the
relationship between the race and the social class in South Africa relying of one of the most
famous novel in South African literature, which is Cry, the Beloved Country.
Тще актуалити оф тще артиъле. Тще артиъле ис греат оф импортанъе ин тще студй оф блаъкпеопле
проблемес ин тще wорлд.
Тще съиентифиъ инноватион оф тще артиъле. Съиентифиъ инноватион ис спеъиаллй жийщифиъант фор
тще ресъаръщоф раъиалисм промлемс.
Тще практиъ импортанъе оф тще артиъле. Тще артиъле ъомбеwед ин тще същоолс анд
универсщиле бй тще студент, теаъщерс, алсо тще спеъиали’стс wщо студй тще раъиалисм густиомс.
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«Аьла, севимли йурдум» ясяриндя сосиал синиф вя ирг мясяляси
Хцлася
Гара ядябиййат ады алтында йаранан проблемлярдян бири дя иргчиликдир. Бурада ясас мясяля
гара дярили, зянъи инсанын онун мядяниййятиндя ортайа чыхан мянфи ъящятлярин даща мцсбят
ъящят кими эюстярилмясидир. Бу термин ХВЫЫЫ ясрдя Америка йазычылары тяряфиндян ядябиййата
эятирилиб. Алан Патон да бу сащядя бюйцк рол ойнайан йазычылардандыр.
С.Ализаде

Вопрос социального класса и расизма в
произведении «Плач, родной край»
Резюме
Основных из проблем в чёрном литературе является вопрос расизма. Здесь
основной вопрос является показание негативных чертов как положительных в
общекультуре чернокожих людей, то есть негритьян. Этот термин первый раз
использован в ХВЫЫЫ веке американскими писательями. И Алан Платон является одним
из писателей, который сыграл большой роль своим произведениям в этом сфере.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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Вирэиниа Wоолф ас феминист wритер
Fериде Еlеkpеrova
Qafqaz Universiteti (МА)
Е-mail: feride.elekperova@mail.ru
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф.Ч.М.Гарашарлы
ф.ц.ф.д., дос.К.H.Ъяфярова
Key words: feminism, freedom, justice, discrimination, right
Açar sözlər: feminizm, azadlıq, ədalət, ayrı-seçkilik, hüquq
Ключевые слова: феминизм, свобода, справедливость, дискриминация, право
I think it is important to know what is "feminism". From many many years ago whereas
many hundreds of years, some women have strived for consuming equality with men. Women
have been held back and their rights taken away from them because of the main fact that they
were women. It is the belief in political, social, and economic equality of the sexes. So it is
the feminist movement which has been trying to give their rights especially sociological and
economic rights to women who have been deprived of their parity and privileges that men
have never given them. They believed that women have every right to be equal with men and
in this way they sought formal ways to get their rights from men. Indeed feminism is
beneficial to men, women, and their families because it is allowing women-mothers,
daughters, and sisters to have an equal rights in life to achieve all they can without any
discrimination based on their sex. So it is a human right to be equal to others around you and
it does not matter if you are male or female. Women and men should both receive the same
opportunities and privileges given in life and this movement helps women accomplish this
mission of equality.
Some courageous women began to defend themselves from men.And there were many
rebellions had happened in the history of feminism. There are three waves in feminism
history. First wave had happened during the 19th and early 20th century throughout the
world. especially in the United Kingdom, Canada, the Netherland sand, the United States.
This period mainly focused on legal issues, primarily on achieving women suffrage (the right
to vote).
Second wave activity first began in the early 1960s in the United States, and finally spread
throughout the Western world and beyond. In the United States this movement continued
through the early 1980s. It later became a worldwide movement that was too strong in Europe
and parts of Asia, some of them were Turkey and Israel, where it began in the 1980s, and it
began at other times in other countries. The second-wave feminism broadened the discussion
to a wide range of issues: family , sexuality, de facto inequalities the workplace, reproductive
rights, and formal legal inequalities.
Third wave feminist activity generally marked beginning in the early 1990s and
continuing to the present. Third-wave feminists' ideology focus on a more poststructuralist interpretation of gender and sexuality.
There are some results of these waves. Feminist activists gained their rights such as
freedom, education, the right to vote, and etc.
So some women tried to write works. They were feminists, and there are some feminist
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writers that to write their rights in their works. In their works they defend their rights and they
want their opportunities from the opposite sex. And they were famous for their writings. Their
readers were especially women. Some feminist writers had troubles in their lives. Because
they were under the control of their fathers, brothers and especially husbands. They were not
free and from that reason they began to write works and defend their rights in their works.
Some of them were Betty Friedan, Simone de Beavuoir, Virginia Woolf, Kate Millett, Naomi
Wolf, and so on.Most popular of them is Virginia Woolf. Adeline Virginia Stephen is her full
name. She was born on 25 January 1882. She was feminist, novelist, essayist, and biographer.
Woolf had a prolific style which she wrote in modernist style that changed with each new
novel. In her letters and memoirs there reveal opinions of Woolf at the center of English
literary culture during the Bloomsbury era. Adeline Virginia Stephen represents a historical
situation when art was joining into society, as T.S. Eliot characterizes in his obituary for
Virginia. “Without Virginia Woolf at the center of it, it would have remained formless or
marginal… With the death of Virginia Woolf, a whole pattern of culture is broken.”
Virginia Adeline Stephen was a daughter of Leslie Stephen who is a Victorian man of
letters, and Julia Duckworth. The Stephen family lived at Hyde Park Gate in Kensington with
a proper English middle class neighborhood. When her brothers Thoby and Adrian were sent
to Cambridge, she was educated by private teachers and copiously read from her father’s
capacious library of literary classics. Then she resented the degradation of women in a
patriarchal society, scolding her own father for sending her brothers to schools and university,
while she was not offered a formal education. Woolf’s Victorian upbringing would later
impact her decision to present in the Bloomsbury circle, remarked for their eccentric ideas and
unorthodox connections. For biographer Hermione Lee argues that “Woolf was a ‘modern’.
But she was also a late Victorian. The Victorian family past filled her fiction, shaped her
political analyses of society and underlay the behaviour of her social group.”
Virginia’s mother died from rheumatic fever in 1895. At age 13 her mother's unexpected
and tragic death evoked Virginia to have a mental breakdown. In 1904 a second mental
breakdown followed the death of her father, Leslie Stephen. In this time, Virginia first
attempted suicide, but she was instituionalized. To Woolf's nephew and biographer Quentin
Bell, “All that summer she was mad." The death of her close brother Thoby Stephen, from
typhoid fever in November 1906 had a similar effect on Woolf, to such a degree that he would
later be re-conceived as Jacob in her first experimental novel "Jacob's novel" and later as
Percival in "The Waves". These were the first of her many mental collapses that would rarely
happen during her life, until her suicide in March 1941".
Although Woolf’s mental illness was periodical and recurrent, to Lee clarifies, she “was a
sane woman who had an illness.” Her “madness” was caused by life-altering cases, especially
family deaths, her unlucky marriage, or the publication of a novel. So to Lee, Woolf’s
symptoms conform to the profile of a manic-depressive illness, or bipolar disorder. Leonard,
her devoted lifelong friend, documented Woolf's illness with conscience. Leonard categorized
her mental breakdowns into two different category:
“In the manic stage she was extremely excited; the mind race; she talked volubly and, at
the height of the attach, incoherently; she had delusions and heard voices…she was violent
with her nurses. In her third attack, which began in 1914, this stage lasted for several months
and ended by her falling into a coma for two days. During the depressive stage all her
thoughts and emotions were the exact opposite of what they had been in the manic stage. She
was in the depths of melancholia and despair; she scarcely spoke; refused to eat; refused to
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believe that she was ill and insisted that her condition was due to her own guilt; at the height
of this stage she tried to commit suicide."
Throughout her life, Virginia Woolf consulted at least twelve doctors, and therefore
skilled, from the Victorian era to the shell shock of World War I, the developing medical
trends for treating the insane. Virginia at every step heard that the medical jargon used for a
“nervous breakdown,” and joined the language of medicine, degeneracy, and eugenics into
her novel "Mrs. Dalloway". With the character Septimus Smith, Virginia incorporated her
doctor’s terminology with her own fragile states of mind. So, when Virginia prepared to write
"Mrs. Dalloway" and she envisioned this novel as a “study of insanity and suicide; the world
seen by the sane and the insane side by side.” When she was editing the manuscript, she
changed her depiction of Septimus from what read as a record of her own experience like a
“mental patient” into a more abstracted character and narrative. Though Virginia kept the
“exasperation,” which she noted, should be the “dominant theme” of Septimus’s encounters
with doctors.
Virginia Woolf began to teach English literature and history at an adult-education college
in London, in addition she wrote many articles and reviews for publications, here
including The Guardian, The Times Literary Supplement, and The National Review. Woolf
went on her journalistic endeavors during her life, reviewing modern and classical literature in
modernist reviews as the Athenaeum, The Dial and The Criterion. At this time Virginia
became close friends with young men who shared and stimulated Woolf's intellectual
interests. Her close friends were her brother Thoby met at Trinity College, Cambridge
in 1899, also including Lytton Strachey, Leonard Woolf, and Clive Bell. This group began
meeting for ‘Thursday Evenings’ at Gordon Square, London in 1906, which was soon
followed by Vanessa Bell’s ‘Friday Club,’ to debate the arts. With the beginnings of these
two literary and artistic circles, the informal ‘Bloomsbury Group’ came into reality.
During the heyday of literary modernism, Virginia Woolf made great effort to account for
what was new about “modern” fiction in 1924. V. Woolf wrote that although all fiction tried
to express human character, modern fiction had to describe character in a new way because
“on or about December, 1910, human character changed.” Her main example of this change in
human character was the “character of one’s cook.” Whereas the “Victorian cook lived like a
leviathan in the lower depths,” modern cooks were forever coming out of the kitchen to
borrow the Daily Herald and ask “advice about a hat.”
V.Woolf wrote broadely on the problem of women’s access to the learned occupations, for
example academia, the church, the law, and medicine, the main problem that was irritated by
women’s exclusion from Oxford and Cambridge.Even Woolf herself never went to university,
and from that reason she resented the fact that her brothers and male friends had had an
opportunity that was contradicted to her. So even in the realm of literature, Woolf discovered
that women in literary families like her own were waited to write memoirs of their fathers or
another way to edit their correspondence.In fact Woolf did write a memoir of her father,
Leslie Stephen, after his death, but after she wrote that if he had not died when she was
relatively young (22), she never would have become a writer.
Woolf also concerned herself with the problem of women’s equality with men in
marriage, and she brilliantly evoked the inequality of her parents’ marriage in her novel "To
the Lighthouse" (1927). Вирэиниа Wоолф’с «То тще Лиэщтщоусе» ис а фиъитионла модел оф
Wолф’с идеолоэиес деалс wитщ wомен ин марриаэе Анд ин соъиетй. Wщен Wоолф франклй
аннлунъед то фемале wритерс тщат бефоре тщей ъан wрите тщей неед то «килл тще анэел ин тще
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щоусе», сще wасн’т киддинэ, фор тщис ис ехаътлй wщат сще доес ин тщис wондерфул wорк оф
литературе тщат ехаминес wомен’с ролес ундер тще ъонтрол оф патриаръщал руле. Woolf based the
Mr. and Mrs. Ramsay on her parents. Vanessa Bell immediately decoded the novel,
discovering that Mrs. Ramsay was based on their mother, Julia Duckworth Stephen. Vanessa
felt that it was “almost painful to have her so raised from the dead.” Woolf’s mother was
always eager to fulfill the Victorian ideal that Woolf later described, in a figure borrowed
from a pious Victorian poem, as that of the “Angel in the House.” Woolf spoke of her partly
successful attempts to kill off the “Angel in the House,” and to define the possibilities for
emancipated women independently of her mother’s sense of the proprieties.
So Virginia Woolf is a feminist. She defended women's rights. She wrote feminist works.
In her feminist writing she wrote from her feministic point of view. If much of V.Woolf’s
feminist writing deals with the problem of equality of access to goods that have traditionally
been monopolized by men, and her literary criticism prefigures 2 other concerns of later
feminism: 1) The reclaiming of a female tradition of writing; 2) The deconstruction of gender
difference. In "A Room of One’s Own" (1929), Woolf describes the fate of Shakespeare’s
equally brilliant sister Judith (in fact, his sister’s name was Joan). Unable to gain access to the
all-male stage of Elizabethan England, or to get any formal education, Judith would have been
forced to marry and abandon her literary gifts or, if she had chosen to run away from home,
would have been driven to prostitution. Woolf's continuers were especially Jane Austen, the
Brontës, and so on. Faced with the question of whether women’s writing is specifically
feminine, she accomplishes that the great female authors “wrote as women write, not as men
write.” And she in this way raises the possibility of a typically feminine style, though at the
same time she emphasizes (citing the authority of Coleridge) that the greatest writers, among
whom she includes Shakespeare, Jane Austen, and Marcel Proust, are androgynous, can see
the world equally from a man’s and a woman’s perspective.
Before the Second World War and long before the second wave of feminism, Virginia
Woolf argued that women's experience, particularly in the women's movement, could be the
basis for transformative social change. Basing Virginia Woolf's feminist beliefs in the
everyday world, Naomi Black reclaims "Three Guineas" as a major feminist document.
During the antiwar argument of "Three Guineas", Virginia Woolf critiques how western
patriarchy impoverishes, sexualizes, derides, and denies women their rights. In particular, she
meticulously demonstrates how inequities in education and in the distribution of wealth and
property discriminate against women and contribute to the culture of war. Focusing her
analysis on the status of middle-class English women, whom she refers to as the daughters of
educated men, Woolf grounds her argument in facts drawn from English newspapers,
biographies, Whitaker's Almanack , and Ray Strachey's The Cause, a history of the nineteenth
and twentieth century English women's movement. Woolf's diaries and letters convey her
pride in the factual evidence she accumulated in "Three Guineas" and her pleasure when her
feminist friends and correspondents appreciated the book's potent feminist analysis. In
Virginia Woolf as Feminist Naomi Black argues that "Three Guineas" is not only the best,
clearest presentation of Woolf's feminism", but also a complex theoretical analysis of the
connections between pacifism and feminism that is "more worth attention than ever."
In "Three Guineas" Woolf does not stop with her incisive analysis of how patriarchal
power and its "inveterately anthropocentric" ideology culminate in war but rather she
envisions what she hopes might be a transformative outsiders' society that would lead to
intellectual liberty, economic equality, and freedom from war.

52

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

Woolf's changing representation of feminism in publications from 1920 to 1940 parallels
her involvement with the contemporary women's movement (suffragism and its descendants,
and the pacifist, working-class Women's Co-operative Guild). Black guides us through
Woolf's feminist connections and writings, including her public letters from the 1920s as well
as "A Society," A Room of One's Own, and the introductory letter to Life As We Have
Known It. She assesses the lengthy development of "Three Guineas" from a 1931 lecture and
the way in which the form and illustrations of the book serve as a feminist subversion of male
scholarship. Virginia Woolf as Feminist concludes with a discussion of the continuing
relevance of Woolf's feminism for third-millennium politics.
There are so many reasons why Virginia Woolf has made an influence to feminism and
most of those reasons can be seen from her literary works themselves. Aside from the
individual personality of Woolf as a supporter of the female gender, her influences can be
derived from her intelligence in writing her feminist philosophies that have captured and
appealed to the belief of the masses. In general, how Virginia Woolf has influenced feminism
and the feminist movement is caused by the following factors.
Virginia Woolf has great thoughts that regards to feminism and the feminism's important
role in the society: 1) Woolf was mainly interested in the inner lives of women.Unlike many
of her literary predecessors, Woolf aimed to give credence to the unspoken emotions and
interpretations we experience daily. She did this not only by placing more traditionally
feminine themes at the forefront of her stories, but by penning sentences with a cadence that
revealed the inner workings of her characters’ minds. A New Yorker article calls this, “The
tragic lack of correspondence between intention and expression; and what these reveal about
the nature of love.”
2) While this dissonance isn’t only of interest to women, it’s true that such “small” themes
have traditionally been the subject of books by female authors, and have lamentably been
shunned by critics for their “smallness.” While this dissonance isn’t only of interest to
women, it’s true that such “small” themes have traditionally been the subject of books by
female authors, and have lamentably been shunned by critics for their “smallness.” Woolf,
however, was too impressive to be ignored.
3) Virginia Woolf lived in a time when she was granted few rights - but turned the
setback into a strength. When her contemporaries were authoring stories about the violent
events of World War I, Woolf, who hadn’t the opportunity to fight, instead turned her
narrative eye towards its impact on domestic life, and wrote Jacob’s Room, which revealed
the more personal impact of grief and trauma. She was criticized by female writers of her ilk,
such as Katherine Mansfield, for not addressing war and politics more directly, but continued
to do the sort of work she believed in.
4) So Virginia Woolf was progressive in her feminism, and even made the connection
between a patriarchal society and militarism. Remember last week's State of the Union
address, when Obama called America's still-lacking equal pay for women exactly what it is:
embarrassing? Virginia Woolf wrote about the detriments caused by gender-influenced
salaries long before moves were made to change legislation. In A Room of One's Own, she
famously explains that without financial freedom, women cannot possess full creative or
intellectual freedom. While Woolf's essay directly evaluates the role of education — which
was withheld from many women of her time — she goes on to equate schooling with income
and self-sufficiency.
5) Woolf believed deeply in the power of the individual.Her advice on reading may be
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every high school English teacher's nightmare, but it's hugely empowering nonetheless. She
writes, "take no advice, to follow your own instincts, to use your own reason, to come to your
own conclusions... After all, what laws can be laid down about books? The battle of Waterloo
was certainly fought on a certain day; but is Hamlet a better play than Lear? Nobody can say.
Each must decide that question for himself." Asserting that there's no one correct way of
interpreting a text may be controversial, but Woolf herself, who never received a university
degree, was often forced to challenge conventions in order to succeed.
Woolf criticism has provided us with a variety of studies of Woolf the reader, ranging
from analyses of her relation to individual writers to catalogues of her sources and
assessments of the significance of her reading—work as varied as, to name only a few
examples, Alice Fox on her relation to the Renaissance, Elizabeth Steele on the literary
allusions in her essays, and Melba Cuddy-Keane on her engagement in public intellectual life.
But the subject of Woolf’s reading remains rich ground for additional study. She was, as
Anne Fernald observes in a new book on the subject, “a born reader, happily insisting on
reading widely, eccentrically, and without regard to fashion” (130). As the subtitle indicates,
Fernald’s Virginia Woolf: Feminism and the Reader examines the relationship between
Woolf’s reading and her feminism. Given this topic, A Room of One’s Own, Woolf’s most
sustained and influential commentary on the intermingling of reading, writing, and sexuality,
inevitably casts its shadow over Fernald’s book. Thus, one might expect the book to offer an
extended reading of Woolf’s essay and to focus on her nineteenth-century predecessors.
Refreshingly, Fernald chooses a less familiar approach, acknowledging the paramount
importance of Woolf’s essay and then forgoing any sustained analysis of it. This strategy
reflects the nature of the questions Fernald wishes to address. Her primary frame of reference
is Woolf’s “development as a writer,” and within this frame she balances the desire to resist
“determinism” by narrating the evolution of “Woolf’s writing life four times, with different
emphases and outcomes each time,” and “the need to read Woolf’s career holistically” (9).
Each of Fernald’s four chapters focuses on Woolf’s evolving, career-long relation to a
specific predecessor: Sappho, Hakluyt, Addison, and Byron. So end up with four parallel case
studies of the ways that Woolf’s reading, writing, and feminism intermingle. Her confidence
and skepticism as a reader grew in conjunction with one another, the skepticism reflecting—
often with a sense of relief—her sense of the modernists’ distance from earlier ages. Yet she
also stands apart from her fellow modernists, in part because her experience as a woman and
her feminism colored her reading.
Virginia Woolf is now widely accepted as a ‘mother’ through whom twenty-first-century
feminists think back, but she was ambivalent towards the suffragette movement. Feminist
readings of the uneasy relation between Woolf and the women's movement have focused on
her practical involvement as a short-lived suffrage campaigner or as a feminist publisher, and
have tended to interpret her disapproving references to contemporary feminists as redemptive
self-critique. Nevertheless the apparent contradictions remain largely unresolved. By moving
away from Woolf in suffrage to suffrage in Woolf, this article argues that her work was in fact
deeply rooted at the intellectual centre of the suffrage movement. Through an examination of
the ideas expressed in A Room of One's Own and Three Guineas and of two suffrage
characters, Mary Datchet in Night and Day and Rose Pargiter in The Years, it establishes how
Woolf's feminist ideas were informed by suffrage politics, and illuminates connections and
allegiances as well as highlighting her passionate resistance to a certain kind of feminism.
The actuality of the article. Women must know what their rights.They don't let men take
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their rights from them.So they must fight for their freedom.Now many women are oppressed
under the control of men.They put to the torture them.And this is the main actual problem at
the present time.
The scientific innovation of the article. In this article women's rights have been clarified.
Wirginia Woolf's works were improved women's brains.Now they know what their rights.
The practic importance of the article. Parents, students and educators make use of the
materials which used in this article.
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Ф.Ялякбярова

Виръинийа Вулф феминист йазычы кими
Хцлася
Бу мягаля Виръинийа Вулф щаггындадыр. О, феминист йазычы кими гадынларын юз щцгугларыны
мцдафия етмясини чох истяйирди. Онларын тящсил алмасыны вя истядикляри йердя ишлямясини
алгышлайырды. Онун фикринъя, гадынлар билмялидир ки, бцтцн бунлара онларын щцгугу вар. О,
ясярляринин яксяриййятини гадынлара щяср етмишдир. Ясярляринdя гадынларын юз щцгугларыны неъя
горуйа билмяси мясялясиня эениш тохунур.
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Ф.Алекперова

Вирджиния Вульф как феминисткой писатель
Резюме
Это статья о Вирджиния Вильфа. Она как феминистской писатель хотел чтобы
женщины зашитили свои права. Чтобы получили свободи на образование и работать
там, где они хотят. И женщины должны хорошо знать, что всё это их права. Ее работы
в основном посвящена женщинам. Она в своих работах показывает что женщины
должны защищить себя от мужчин.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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İngilis kulinariya terminlərinin spesifik xüsusiyyətləri
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кушанье, метофорическое значение
Key words: culinary terms, English language, borrowed terms, food, metaphorical
meaning
İngilis kulinariyasının tarixi də ingilis xalqının tarixi qədər qədimdir. İngilis xörək adlarının, kulinariyanın tarixinin necə yarandığını, kulinariya terminlərinin indiki səviyyəyə necə
gəlib çatdığını, ingilis dilində mövcud olan kulinariya terminlərinin ingilis dilinin lüğət fonduna necə daxil olduğunu bilmək üçün keçmişə nəzər salmaq zəruridir.
Kulinariyaya aid leksika hər bir ingilisdilli ölkənin etnik həyatı ilə sıx bağlı olduğundan,
ingilis dilinin hər bir variantının fərqli cəhətlərinin inkişaf etməsində bu sahənin də müəyyən
rolu olmuşdur. Yəni ingilis dilinin ayrı-ayrı variantlarının meydana çıxmasında linqvistik və
ekstralinqvistik amillər arasında kulinariya mədəniyyətindəki fərqli cəhətlərin də müəyyən
rolu olmuşdur.
Tarix boyu hər bir işğalçı xalq Britaniyada formalaşmaqda olan ingilis dilini siyasi, ictimai, dini, mədəni məfhumları bildirən sözlərlə zənginləşdirdikləri kimi, ona spesifik yeməkləri bildirən terminologiya da vermişdir. Məhz bu terminologiyada ingilis xalqının spesifik
mədəniyyətinin, adət-ənənələrinin önəmli bir sahəsi-kulinariya əks olunur.
İlk kulinariya terminləri luğəti Roma imperiyasının ən güclü inkişaf dövrünə təsadüf edir.
B.e. II yüzilliyində Artemidor Dal Duamusan tərəfindən tərtib olunmuş bir lüğət ilk kulinariya
lüğətidir. Sonradan daha məşhur kulinariya terminləri lüğəti XVII əsrdə Almaniyada, İngiltərədə və Belçikada yaranıb. XX əsrdə isə belə lüğətlər dünyanın bir çox ölkələrində də çap
olunmağa başladı.
Kulinariya terminlərindən bəhs edən terminologiya terminoloji leksikanın bir qoludur. Bu
termin sistemi kulinariya sahəsinin məfhumlar sistemini əks etdirir. Terminlər kulinariya elminin yaranmasında və inkişafında mühüm rol oynayır. Onlar kortəbii yolla deyil, müəyyən
tələbatlar əsasında yaranır.
İngilis dilində alınma kulinariya terminlərinin əksəriyyəti ingilis dilinə fransız dilindən
keçmişdir. İngilis xalqı fransız xalqı ilə qədim dövrlərdən bəri müxtəlif əlaqə və münasibətdə
olmuşdur. Bu münasibətlər nəticəsində fransız dili uzun əsrlər boyu ingilis dilinin lüğət
tərkibinə güclü təsir göstərmişdir. Bunun nəticəsində müasir ingilis dilinin tərkibindəki milli
mənşəli kulinariya terminlərindən başqa, fransız dilindən keçmiş xeyli yemək adlarına rast gəlinir. Məsələn onion (soğan), paste (yağlı xəmir), soup (sup), sugar (qənd), biscuit (peçenye,
biskvit), fruit (meyvə), cream (krem), cherry (albalı, gilənar), dinner (nahar), supper (şam),
omelet (omlet), orange (portağal) və s.
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Kulinariya terminlərinin dəyişməsinin iki başlıca səbəbi var:
1) onların ifadə etdikləri anlayışların dəyişməsi;
2) kulinariya sahəsinin inkişafı.
Bu amillər kulinariya terminlərinin dəyişməsinin (köhnəlməsinin və yeniləşməsinin) əsas
şərtləridir.
Kulinariya leksikasının müxtəlif ifadə üsuları vardır. Kulinariya terminlərinin yaranmasında və formalaşmasında bir neçə vasitədən istifadə olunur:
1) ərzağın adı ilə bağlı olan kulinariya terminləri:
Chicken broth-toyuq şorbası; meat soup - ət sousu, roast meat – qızardılmış ət (kabab),
roast chicken – qızardılmış toyuq; fish soup – balıq sousu; cheese sandwich – pendirli
buterbrod; cabbage soup – kələm sousu (borş); fried potatoes – qızardılma kartof; apple – pie
– alma piroqu; grilled mushrooms – qızardılmış göbələk; mushroom soup – göbələk şorbası;
tomato soup – pomidor şorbası; mashed potatoes – kartof püresi; mutton chop – qoyun
ətindən döymə kotlet; milk porridge – südlü sıyıq; jellied fish – şirə gəzdirilmiş balıq;
macaroni – makaron və s. misal göstərmək olar.
2) müxtəlif bişmə prosesləri ilə bağlı olan kulinariya terminləri:
boiled – soyutma, fried – qızardılmış, smoked – hisə verilmiş, hot – qaynar, overdone –
çox bişirmə; underdone – yarı çiy; cold – soyuq və s.
3) yer adları ilə bağlı kulinariya terminləri:
Russian salad – vineqret; Bath chops – Bat kotleti; English crusty baton – ingilis batonu.
Duch cheese – holland pendiri, Szech beer – çex pivəsi; Russian caviare – rus kürüsü; Szech
cheese – çex pendiri; Kentuchy fried chicken – qızardılmış Kentuki cücəsi; York-shire
pudding – Jorkşir pudinqi; Irish whiskey – İrlandiya viskisi; Poland mushrooms – Polşa
göbələyi; Szech chocolate – çex şokaladı; German sousage – Alman sosiskası, Cayenne
pepper – Kayek istiotu; Welsh rabbit – pendirli qrenki, China orange – mandarin, Turkish
delight – Türkiyə rahat-lukumu; Brussels sprouts – Brussel kələmi və s. (4, 218-26).
4) xörəyi bişirib ortaya çıxaran adamların adları ilə bağlı olan kulinariya terminləri. Məsələn: sandwich (kolbasa ilə buterbrod);
Bath Oliver – «Oliver» peçenyesi (Bat şəhərində yaşayan doktor Y.Oliverin resepti ilə
XVIII əsrdə hazırlanıb);
Peach Melba – şaftalı Melba (şaftalı dilimləri və çalınmış qaymaqlı dondurma növüdür), Avstraliya lüğətçisi Mellie Melbanın (1861-1931) adı ilə bağlıdır və s.
5) adları məcazi məna verən yeməklərin adları ilə bağlı olan kulinariya terminləri:
Məsələn: hot-dog (isti sosiska ilə bulka); ring-roll-bublik; apple of love – pomidor; pancake –
blin, aladi; pie – piroq; cauliflower – gül kələm; egg – plant – badımcan; chips – qızartma
kartof, walnut – şabalıd; water melon – qarpız, ice –cream – dondurma və s.
Bir sıra dilçilər kulinariya terminlərini tədqiq edərkən göstərmişlər ki, belə terminlər maddi mədəniyyətin bir hissəsidir. Onların gündəlik həyatda, məişətdə, mərasimlərdə işlənmə
qaydalarını, milli mətbəxlərin yaxınlığını, yeməklərin növ və çeşidlərini, fərqli xüsusiyyətlərini müxtəlif zonalar əsasında öyrənərək belə qənaətə gəlmişlər ki, bu yeməklərin böyük əksəriyyəti qədim tarixə malikdir və qonşu ölkələrlə tarixi – mədəni əlaqə və qarşılıqlı ünsiyyət
nəticəsində yaranmışdır.
İngilis sözlüklərinə nəzər saldıqda ingilis xalqına xas olan xeyli sayda yemək adlarına rast
gəlirik:
Bangers and mash — kartof püresi ilə sosiskadan ibarətdir. Bu yemək ingilis fəhlələri
arasında çox populyar bir yeməkdir.

58

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

Bengers Food — Yaşlı ingilislərin adətən istifadə etdikləri poroşok növüdür. O, isti südün
içində qarışdırılır və sakitləşdirici vasitə kimi qəbul edilir.
Bread-and butter pudding — çörək pudinqi (isti şirin xörək olub kişmiş və şəkərli çörək
dilimlərindən ibarətdir). İngilislərin sevdiyi yeməklərdən biridir (1, 238).
Angel Cake «angel biskviti», un, qənd və başqa maddələrdən hazırlanan bu biskvit rənginin gözəlliyinə və dadına görə belə adlandırılır. İngilislər bir çox hallarda qonaqları çay ilə bu
biskvitə qonaq edirlər.
Oxtail soup — Öküz quyruğundan hazırlanmış qatı bulyon, içərisinə öküz əti və quyruğu
da əlavə olunur. İngilislər tərəfindən ən çox sevilən birinci yeməklərdən sayılır.
Pancakes — xəmir və yumurtadan hazırlanan blinçik. Ənənəyə görə
limon və şəkər ilə pəhriz bayramının sonuncu günü süfrəyə qoyulur.
Pudding — ənənəvi ingilis yeməklərindəndir. Pudinq undan, yumurta və meyvələrdən
hazırlanan məşhur piroq növüdür. Demək olar ki, ingilislərin ən sevimli yeməklərindən
biridir.
Dorset blue – çox istiotu olan pendir, mavi rəngli cizgiləri olur; brow bread – qəhvəyi
rəngli çörəkdir; brown Winsor soup buzov ətindən və tərəvəzdən hazırlanmış qəhvəyi rəngli
vindzor supu; black pudding – mal ətindən hazırlanmış rəngi qaraya çalan pudinqdir; Black
– stone – çox acı içki növüdür.
Spam konservləşdirilmiş ətin firma adıdır, Fiç Lovell (Fitch Lovell) kampaniyasının
məhsuludur; ploughmans lunch – əkinçinin səhər yeməyi, pendir, çörəkdən ibarət olur (3,
346).
Bubble and sgueak – ət qızartması, kələm və kartofdan hazırlanır, əvvəlcə məhsul ayrıayrı bişirilir, sonra birlikdə qızardılır, belə güman olunur ki, məhsul bişirilən zaman köpükcüklər yaranır, şişir, qızardılanda isə köpükcüklər yatır (squeak «yatma, enmə»; cabinet
pudding-balaca olur, un, kişmiş və şəkərdən hazırlanır, krem ilə süfrəyə verilir; hot cross xaç
şəkilli isti bulkadır, darçın və maya vurulmuş xəmirdir, üstü şirin xaç şəkilli olur, əvvəl
qızardılır, ənənəyə görə böyük cümə günü yeyilir. (Good Friday); jugged hare – buğda
bişirilmiş dovşandır, şərab və ədva da qatılır, qırmızı qarağat mürəbbəsi də üstünə sürtülür;
mixed grill – qızardılmış bifşteks, ciyər və ya böyrək, qıça-qıça qaxac edilmiş donuz əti,
sosiska, qarnir üçün isə pomidor, göbələk və ya kartofdan istifadə olunur; pork – pie hat –
dairəvi şlyapa formasında olur, kənarları isə nazik və ya enli olur; squab pie – «gombul
piroq», qoyun və ya donuz əti, soğan və almadan hazırlanır; bannock – Şotlandiya və şimali
İngiltərədə məşhur olan bu yemək növü girdə, yastı pirojnadır, tərkibində buğda və darı olur,
bəzən də giləmeyvələr ilə bəzədilir.
Bump supper – Oksford və Kembric universitetin kolleclərində axşam yeməyi Christmas
pudding kişmişdən, şəkər və müxtəlif ədvalardan hazırlanır, ənənəyə görə ad günlərində naharla birlikdə süfrəyə verilir; hot cross bun – xaç şəkilli isti bulkadır, darçın vurulub mayalandırılmış xəmirin üzərinə qlazurdan xaç şəkili də çəkilir. Ənənəyə görə böyük cümə günü
yeyilir; Good Friday - pancakes – blinçik, yumurta və undan xəmir hazırlanır; ənənəyə görə
həftənin ikinci günü yeyilir, limon və şəkərlə süfrəyə verilir (2, 278-9).
Bu nəticəyə gəlmək olur ki, ingilis dilində alınma kulinariya terminləri semantik baxımdan olduqca rəngarəngdir və ingilis mətbəxinin zəngin xüsusiyyətlərini əks etdirir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, ingilis dilinin leksikasının
inkişafında ingilislərin kulinariya mədəniyyəti ilə bağlı realilərin böyük önəm daşıması ilə və
onların tədqiqinin linqvistik baxımdan əhəmiyyəti ilə bağlıdır. İngilis dilinin leksikasının
önəmli bir qismini kulinariya leksikası təşkil etdiyindən, o, ingilis xalqının mədəniyyətini və
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dilini araşdırmaq üçün əhəmiyyətli bir mənbə kimi çıxış edir. Bu sahə ingilis dilçiliyində sistemli şəkildə öyrənilmədiyindən, onun araşdırılması öz zəruriliyini saxlamaqdadır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ingilis dilinin kulinariya leksikasının formalaşması tarixi-etnik əlaqələrlə vəhdətdə götürülür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İngilis dilinin leksikasının tədrisində məqalənin praktik əhəmiyyəti vardır.
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Специфические особенности английских
кулинарных терминов
Резюме
Большое количество кулинарных терминов в английском языке заимствованы из
других языков и они отражают богатую английскую кухню. На их формированию
воздействовала группа культурных факторов.
N. Beshirova

Spesific features of English culinary terms
Summary
A great number of culinary terms in the English language has been borrowed from other
languages and they reflect the rich English cuisine. Their formation has been influenced by a
number of cultural factors.
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This novel is a collection of Romantic and Gothic elements which combined into a
singular work. Gothic novel is unique, by the time Mary Shelley wrote ‘’Frankenstein’’,
several novels had appeared using Gothic themes. But the genre had only been around since
1754. Frankenstein is the story of an eccentric whose masterful creation, a monster composed
of sown together appendages of dead bodies, escapes and is now loose in the country. In
Frankenstein, Mary Shelly’s diction enhances fear-provoking imagery in order to induce
apprehension and suspense on the reader. Throughout this horrifying account, the reader is
almost ‘told’ how to feel – generally a feeling of uneasiness or fright. The author’s diction
makes the images throughout the story more vivid and dramatic, so dramatic that it can almost
make you shudder.
A clear example of the use of diction to provoke fear is seen in Chapter IV. Mary Shelley
uses words such as “wretch”, “yellow skin”, “horrid”, “white sockets” and “shriveled” to
describe the monster, thus making our stomachs churn.
The story Frankenstein, is one of terror, suspense, and eccentricity, therefore, diction is a
very important aspect of the account. The author, Mary Shelley, is a master at carefully
selecting the right words to provoke the desired reaction upon us. If it weren’t for her
meticulous search for the perfect words to use, we might’ve not felt disgusted at the monster’s
appearance, or felt just as terrified at Victor Frankenstein’s terrible nightmare of death.
Gothic novel – Was popular between 1760 and 1820. Frankenstein is an example of this.
The main ingredients of the Gothic novel are mystery, horror, and the supernatural. The word
gothic itself has several meanings. It can means harsh or cruel, referring to the barbaric Gothic
tribes of the Middle Ages. It can also means ‘’medieval’’ referring to the historical period
associated with castles and knights in armor. In literature the term applies to works with a
brooding atmosphere that emphasize the unknown and inspire fair. Gothic novel typically
feature wild and remote settings, such as haunted castles or wind-blasted moors and their
plots involve violent or mysterious events.
Frame story – is a story within a story and Frankenstein is an example of this.
The story begins with Walton writing about his journey and on this journey he meets a
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stranger. The stranger then begins to tell Walton his story, shifting the focus of the book. So,
the book shifts from Walton’s story to Victor’s and the reader kind of forgets about Walton,
until Victor reminds the reader that Walton is listening to Victor. Another story is also told
within Victor’s story when the creature tells Victor his story.

Mary Shelley
Most people know of Mary Shelley as the writer of Frankenstein and the wife of the poet
Percy Bysshe Shelley. However, she was far more than that, and parts of her life were just as
dramatic and tragic, if not more so, than her famous gothic novel. The life of Mary
Wollstonecraft Shelley was notable from the start. Mary Wollstonecraft Godwin was born on
30 August 1797 in London. Mary's parents were themselves well-known in English society
and somewhat notorious. Her father, William Godwin, was a radical theorist on the French
Revolution. Her mother, Mary Wollstonecraft, was a pioneer of women's rights and her book
A Vindication of the Rights of Woman caused considerable reaction at the time. Furthermore,
she already had an illegitimate child, Fanny Imlay, and was pregnant with Mary when she
married William Godwin. Sadly, Mary never knew her mother as she died just ten days after
giving birth. Literary theorists have suggested that this sense of loss and search for identity
can be found in Mary's works, particularly in Frankenstein and the creature's search for his
creator. William Godwin remarried four years after the death of Mary's mother. The new Mrs
Godwin moved into the family home along with her two children from a previous marriage.
Mary was very much her father's favourite and there was a certain amount of resentment
between Mary and her step-mother. Mary was just fifteen years old when she first met Percy
Shelley. He was an ardent admirer of Godwin's works and politics and a frequent visitor to the
Godwin's home along with his wife Harriet. Godwin was struggling financially and Shelley
gave him money on a regular basis.
Mary spent much time in Scotland during the next two years but on her return a close
friendship began to develop with Shelley. He was unhappy in his marriage feeling that Harriet
was unable to share in his intellectual pursuits and they later separated. He then became
captivated by Mary, particularly her habit of retreating to her mother's grave in St Pancras
Churchyard to read. They began to meet there in secret and before long became lovers.
Godwin was deeply disapproving and on 28 July 1814 the couple eloped to France, taking
with them Mary's step-sister Claire Clairmont. They settled in Paris briefly whilst Mary
recovered from extreme fatigue and sea sickness caused by the journey. They then began a
trip across France into Switzerland with just one mule for assistance. Despite the hardship of
the journey and dwindling money, they both read a great deal and kept a joint journal of their
experiences.
Their six week tour came to an end and they were forced to return to England due to lack
of money. Their homecoming, however, was not a happy one. Shelley's father, Sir Timothy
showed his anger by reducing his son's allowance. Godwin refused to see the couple but
despite his disapproval continued to demand money from Shelley. If this was not enough to
cope with, Shelley's wife Harriet had also withdrawn large amounts of money from his
account. Shelley was now pursued by moneylenders and the trio lived in a series of lodgings
in London, trying to keep one step ahead of being arrested. Matters were made worse by
rising tensions in the household, Mary began to suspect that Claire was secretly in love with
Shelley. In addition Mary was pregnant and was frequently ill. Mary gave birth to a baby girl

62

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

in February 1815 who sadly died in early March. The following year was an eventful one. She
gave birth to a baby boy (William). Claire became involved with the poet Byron and at her
instigation they set off on a trip to Switzerland to join Byron. It was during this holiday that
one night the topic of conversation turned to the supernatural and Byron proposed that they
should each write a ghost story. That night Mary suffered a waking nightmare and from this
grew the story of Frankenstein. Mary spent just under a year writing this book and was only
nineteen years of age on its completion.
On return to England they were beset by further tragedies. Mary's sister Fanny committed
suicide and later that year Shelley's wife Harriet drowned herself. Shelley was now free to
marry Mary, which he did on 30th December of the same year. Unknown to the Shelley,
Claire Clairmont was carrying Byron's child and Mary too, was pregnant again. Mary gave
birth to a girl, Clara. During another holiday in Italy Mary was persuaded to travel with the
sick child in excessive heat to join her husband. The journey proved too much for Clara who
died in the same year that saw the publication of Frankenstein.
They settled in Rome. But sometime again the heat caused their young son William to
contract a fever which developed into Malaria and he died the following year. With such
unthinkable losses it is not surprising that Mary lapsed into a deep depression which did not
lift even when she discovered she was pregnant again. She still continued with her writing and
completed her second novel Matilda. Later that year she gave birth to her second son, Percy
Florence.
The following year they moved to Pisa and Mary began writing Valperga. The Shelleys
enjoyed a relatively trouble free time until 1822. In June of that year Mary suffered a
miscarriage and in July Shelley drowned at sea.
Mary Shelley grew up in a vibrant intellectual home. Famous writers and thinkers like
Samuel Taylor Coleridge and William Hazlitt frequently stopped by to hang out with her
father. (Mary once hid behind the couch when she was supposed to be asleep in order to listen
to Coleridge recite his poem "The Rime of the Ancient Mariner" in her parents' living room.)
Mary's father and stepmother started a children's printing press together. The press published
Mary's first poem, ‘’Mounseer Nongtongpaw,’’ in 1807. Tensions between Mary and her
stepmother increased as Mary entered her teens. To keep the peace in his household, William
Godwin sent Mary to the Scotland home of his friends. Mary stayed there twice for several
months at a time between 1812 and 1814. Their daughter Isabel became Mary's first close
friend.
In March 1814 Mary Wollstonecraft Godwin met Percy Bysshe Shelley, a fan of her
father's who had become a frequent visitor to the Godwin home.
Shelley, at age 22, was a poet and idealist who had been kicked out of Oxford for
circulating radical pamphlets. He was also married to a woman named Harriet Westbrook,
with whom he had one young child and another on the way. Despite the circumstances,
Shelley and Mary Godwin fell in love. And when two willful young idealists fall in love well, watch out.
On 28 July 1814, sixteen-year-old Mary and 22-year-old Percy ran away together to
continental Europe, with Mary's stepsister Claire in tow. While the young lovers frolicked
through Europe, London gossiped like mad over the scandal. William Godwin was furious
and refused to see his daughter (a somewhat hypocritical reaction, given that Godwin was an
outspoken opponent of marriage who had married Mary's mother only after she was
pregnant). Percy Shelley's wife Harriet was not too pleased, either.
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Mary, Percy and Claire Clairmont returned to London in September. Mary was pregnant.
The unmarried couple was also penniless and virtually shunned by "respectable" society.
Mary's dear friend Isabel Baxter was forced by her parents to cut off contact with her.
William Godwin refused to see them. Shelley went into hiding for a few months to escape
from his many creditors.
The drama didn't end there. Both Mary Godwin and Percy Shelley were believers in free
love. With each other's permission, Mary flirted with Shelley's best friend Thomas Hogg, and
Shelley was possibly having an affair with Mary's stepsister Claire. Oh, and Harriet Shelley,
the woman to whom Percy was still legally married, gave birth to their second child. On 22
February 1815, Mary gave birth to a premature baby girl who died after only a few weeks. In
January 1816, she gave birth to the couple's second child, a son named William.

Frankenstein and the Gothic genre
The gothic novel usually has several familiar characteristics. Instead of a single narrator,
there is often one story wrapped up within another. There is frequently a prevailing sense of
gloom and a sombre mood. The hero or heroine may experience a death-like trance or state at
some point during the tale. This hero is more often than not pursued by some kind of
tyrannical figure, and part of the story may take place in an oppressive castle or ruin. The
technique of 'doubles' may be used. This means that a character may echo certain aspects of
another character's personality. Mary Shelley draws attention to the fictionality of the novel
by the use of two beginnings. The novel starts with the letters of Walton who introduces the
character of Frankenstein who then relates his fantastic tale. This is very much a gothic trait.
Wrapped up in Frankenstein's tale is the story recounted to him by the creature of his own
experiences.There is an overwhelming sense of foreboding from the very start of the novel.
Walton is uncertain whether he is going to survive the ravages of the arctic and his letters
reveal his sense of loneliness and longing for a friend.
Frankenstein's sense of impending doom is apparent throughout much of the novel. Even
when he is caught up in the fervour and excitement of creating the beast he experiences
obsessional compulsion rather than enjoyment. The only relief to this gloom is provided by
the character of Clerval. During their journey through Europe Clerval experiences delight at
all he sees. However, this only emphasises the dark mood of Frankenstein. With regards to the
death-like trance, Frankenstein does indeed experience such a thing. He enters a feverish state
after he realises the appalling significance of his act of creation. He is semi-conscious at times
during his illness and even wonders whether he dreamt the whole thing.
The question of the hero being pursued by a tyrannical figure is slightly more complex.
Frankenstein is pursued by the creature up until the point of his wedding night. After the
murder of Elizabeth a kind of role reversal takes place. The creature becomes the pursued.
Frankenstein tracks him down to the arctic in order to reek his revenge. However, is this
really the case? Frankenstein reveals that the creature frequently leaves clues to prevent him
straying too far off the scent. The creature even leaves food for Frankenstein when he is in
danger of becoming too weak to continue the chase. Is this really the action of a desperate
fugitive? The image of the gothic castle occurs more than once. Frankenstein's laboratory is
somewhat reminiscent of this. In addition, the cottage he rents in the Orkneys may not be a
castle, but its remoteness and sinister atmosphere is decidedly gothic.
The concept of doubles proves an interesting one. It has often been said that doubling
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exists through the creature and Frankenstein. They both experience an in exhaustive desire for
learning and they both seek to settle with a partner, albeit in different ways. Parallels have
also been drawn between Walton and Frankenstein. They are both obsessive and single
minded. Frankenstein's obsession is to the detriment of all those near and dear to him. Walton
is so single minded about continuing his quest for discovery that he almost causes a mutiny.
These debates reveal quite clearly that Frankenstein sits comfortably in the genre of the gothic
novel. Although it does not fulfil all of the requirements of the realist novel, it meets rather
too many to ignore this classification. In addition, it could be placed within the much newer
category of science fiction, or the much older genre of romanticism. Perhaps it is very
difficult to categorization that provides a clue as to why the first novel of a young woman
written some 180 years ago has remained such a timeless work.
In the introduction to 1831 edition of Frankenstein, Mary Shelley explains how she came
to write her famous novel. In the summer of1816, she and Percy Shelley were living near the
Lord Byron and his doctor-friend John Polidori on Lake Geneva in the Swiss Alps. During a
period of incessant rain, the four of them were reading ghost stories to each other when Byron
proposed that they each try to write one. For days Shelley could not think of an idea. Then
while she was listening to Lord Byron and Percy discussing the probability of using electricity
create life artificially, according to a theory called galvanism, an idea began to grow in her
mind: The next day she started work on Frankenstein.
From the start, Percy Shelley encouraged Mary to write. When they eloped, they carried
with them a box of her early writings, which were lost in Paris during the trip. Mary
responded to the loss by beginning immediately a novel called "Hate," and, when back in
England, she started an historical novel, "The Life of Louvet." In August the Shelley moved
to Bishopsgate, where on 24 January 1816, Mary gave birth to a son, named William after
Grandfather Godwin. On 3 May the Shelley, including the boy William, and Mary's stepsister,
Jane Clairpoet Lord Byronmont (who had come to be known as Claire) left for Geneva to
meet George Gordon, Lord Byron. There, Mary began to write her masterpiece, Frankenstein.
Shelley’s story is based on her life experiences, her dreams, scientific research and
experiments of that time period. She had previously suffered with nightmares in 1815 after
her daughter died two weeks after birth. Repeatedly Mary dreamt her baby was just cold, and
that she herself brought her daughter back to life after messaging the infant’s lifeless body
while sitting next to a warm fair. On June 15, 1816 Mary experienced a different nightmare in
which she dreamt, ‘’a pale student of ’’unhallowed arts’’ creates a living being from dead
parts. That dream was the basis for her gothic story. Ironically, Mary Shelley was the only
one out of the group to finish her tale of a terror. A year later, she had completed her novel. It
was published in 1818, when Shelley was 19 years old. She went on to publish other works,
but none ever matched te popularity of Frankenstein.
Mary Shelley’s novel wasn’t based on her dreams alone. In the early 1800’s scientists
were obsessed with finding a way to bring a dead back to life. Mary found this idea
fascinating and kept current with all new science experiments taking place during her time.
With Frankenstein, the sci-Fi era began. The novel contains three elements essential for all
science fiction work: 1) based on valid scientific research; 2) gives a persuasive prediction of
what science might achieve in the future; 3) it offers a humanistic critique of the benefits and
dangers of either the achievement or scientific thought.
Тще актуалитй оф тще артиъле. Ит’с транкенстеин’с дисъоверй оф ъреатинэ лифе тщат интродуъес
тще дуалитй оф оф съиенъе, оф елеътриъитй, оф евен Виътор Транкенстеин нимселф.
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Селентифиъ оф тще артиъле. Прометщеус’с модерн ъоунтерпарт, Франкенстеин, «столе» анотщер
витал сеърет оф тще эодс бу аниматинэ а ъорпсе тщрауэщ съиентифиъ ехпериментс. «Ще wас
мотиватед бй а десире фор кноwледэе: ъоуд бестов аниматион он лифелесс маттер».
Праътиъал импортанъе оф тще артиъле. Ит’с усефул фор каъщерс, студентс, анд ресеаръщес.

Референъес
1. щттп://www.ълиффснотес.ъом/литературе/ф/франкенстеин/ъритиъал-ессайс/франкенстеин-ас-аэотщиъ-новел
2) щттп://www.ксаск.ъа/енэлисщ/франк/щеллер.щтм
3) щттп://литературе.орэ/аутщорс/сщеллей-марй/франкенстеин/
С.Сямядзадя

«Франкенстеин» вя готик щекайя
Хцлася
«Франкенстеин» Мери Шеллинин ян мяшщур ясяридир вя бу ясяр романтик, еляъя дя готик
елементлярин бирляшмяси ясасында йараныб. Ясяр горхулу, сирли вя гейри-ади эцълярдян бящс
едир. Мягалядя дя щямин гцввялярин тяснифаты верилир.
С.Самедзаде

«Франкенстеин» и готичская произведения
Резюме
«Франкенстеин» является выдающисся произведения Мери Шеллинга и эта
произведения основывался из романтических и готических елементов. В этом
произведение говорится не только о готических, и о вольщебных силах. И в этом статье
раскрывается сущность этих сил.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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Azərbaycan Respublikası öz sosial, iqtisadi, maddi və mənəvi inkişafının zirvəsinə doğru
sürətlə irəliləyən suveren dövlətdir. Lakin adı çəkilən inkişaf prosesi öz-özlüyündən baş vermir. Bu inkişafı şərtləndirən amillər vardır ki, onlardan ən mühümü aksioloji məna kəsb edən
təhsil amilidir. Təhsil, dövlətin tələblərinin vətəndaşlar arasında yayılmasını və formalaşmasını təmin edən sosial sifarişidir. Təhsil ümumi anlayış olduğu üçün onu bu və ya digər coğrafi məkan daxilində məhdudlaşdırmaq mümkün deyil. Hər bir dövlətin inkişafını təmin etmək
üçün başqa dövlətlərə ehtiyacı vardır. Başqa sözlə, təhsil mənəvi dəyər olduğu üçün onu sərhədləşdirmək, digər ölkələrdən və cəmiyyətlərdən təcrid etmək olmur. Mədəni, sosial, iqtisadi
sahədə olduğu kimi, təhsil sahəsində də inteqrasiya ən önəmli amildir.
Dövlətimiz dünyanın inkişaf etmiş qabaqcıl ölkələri ilə, o cümlədən inkişaf etməkdə olan
ölkələrlə mədəni, siyasi əlaqələr qurmuşdur. Həmin ölkələrdə mövcud olan təcrübə, iş sistemi
və nailiyyətlərin araşdırılıb öyrənilməsi və onların müəyyən uyğunlaşmalarla ölkə qurumlarına tətbiqi inkişaf üçün əhəmiyyətli məsələlərdən biridir. Mədəni əlaqələr arasında özünü
daha qabarıq və daha sosial şəkildə büruzə verən təhsildir.
İnteqrasiya təhsil mühiti üçün yeni proses deyil. Onun tarixi çox qədimdir. İnteqrasiya
proses olaraq qədim tarixə malik olsa da, onun haqqında hələ geniş tədqiqat işləri aparılmamışdır. Müxtəlif qəzet və jurnal məqalələrində, ayrıca monoqrafiyaların tərkibində bu məsələyə toxunulur, lakin inteqrasiya özü bir prinsip kimi, proses kimi tədqiqata cəlb olunmamışdır.
İnteqrasiya sözünün lüğəvi mənalarına nəzər salarkən onun bir neçə mənada işlədildiyini
müşahidə edirik. Məsələn, http://azerdict.com saytında inteqrasiya sözünün latınca mənası
əlahiddə hissələrin tamda birləşməsi haqqında sistemlər nəzəriyyəsi anlayışı və bu nəzəriyyənin obyekti olan təbii və ya ictimai proseslər kimi göstərilmişdir (2). İnteqrasiya anlayışına
başqa bir elektron mənbədə ümumi anlayışları ilə yanaşı, psixoloji termin kimi də yanaşılır və
inteqrasiya sözü harmonik şəxsiyyətin formalaşması üçün onun xüsusiyyətlərinin, davranışlarının, hiss və ideyalarının birləşməsi kimi aydınlaşdırılır (5). Dəyərli alimlər Əhmədov A. və
Abbasov Ə. “Ümumi təhsildə inteqrasiya: müasir yanaşmalar” adlı məqalədə inteqrasiya sözünün semantik mənası haqqında yazırlar: “Daha çox fəlsəfi yöndə başa düşülən inteqrasiya
sözü həyatın bütün sahələrinə aid olmaqla sintetik xarakter daşıyır və bütövləşmə istiqa-
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mətində yeni yaranışın əsasında durur. Xüsusən cəmiyyət hadisəsi kimi inteqrasiya onun inkişaf istiqamətində dəyişikliklərini tənzimləməklə müasirliyi təmin edir. Bu anlayışın mahiyyətinə varmaq üçün, ilk növbədə, onun mənasını bilmək əhəmiyyət daşıyır. “İnteqrasiya latın
dilində “integer” – “bütöv”, “bütövləşmə” deməkdir, əslində sözün etimologiyası inteqrasiyanın siyasi proses kimi məzmun və missiyasını daha aydın ifadə edir. “İnteger” sözündən
yaranan “integratio” sözü də latın dilində “bərpa”, “tamamlanan” mənasını verir” (1).
Ümumiyyətlə, sosial mühitdə inteqrasiya anlayışına daha çox “birləşmə”, “qovuşma”,
“vahidlik”, “tamlıq” kimi yanaşılır.
İnteqrasiya anlayışı iki: geniş və dar mənada başa düşülə bilər. Geniş mənada inteqrasiya
yuxarıda göstərdiyimiz kimi, əlahiddə hissələrin tamda birləşməsi haqqında sistemlər nəzəriyyəsi anlayışı və bu nəzəriyyənin obyekti olan təbii və ya ictimai proseslər kimi başa düşülməlidir. Bu anlamda inteqrasiya hansısa dar çərçivə daxilində gedən prosesləri deyil, bütövlükdə
sistemlər nəzəriyyəsini öz əhatəsinə alır.
İkinci, nisbətən dar anlamda inteqrasiya dedikdə, bu və ya digər prosesin daxili elementlərinin vahidliyi, tamlığı, sistem əmələ gətirməsi qəbul oluna bilər. Bu anlamda inteqrasiya
prosesinə biz gündəlik həyatımızda, qarşılaşdığımız əksər hadisələrdə rast gələ bilərik. İnsanın özü belə tam hissə kimi müxtəlif orqan və sistemlərin inteqrasiyasıdır.
İnteqrasiya prosesi hər şeydən öncə dövlət tərəfindən tənzimlənən təhsilə aid normativ-hüquqi sənədlərdə öz əksini tapır. Hüquqi sənədlərdə inteqrasiya prosesdən çox prinsip kimi
qarşımıza çıxır. Bu da ondan irəli gəlir ki, prinsip olaraq inteqrasiyaya əməl edilməsi, proses
olaraq onun həyata keçirilməsinə təkan verir. Prosesin iştirakçıları olan təhsil işçiləri həyata
keçirdikləri bütün fəaliyyət növlərində interativlik prinsipinə əməl etməyi qarşıya məqsəd
qoyurlar. İnteqrativlik isə prinsip olaraq prosesin daha sistemli olmasını təmin edir.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda inteqrasiya təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri kimi göstərilir. Təhsilin məzmununun inteqrasiya edilməsi 19
əsas prinsipdən biri kimi göstərilmişdir. Təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq etmək üçün
də inteqrasiyanın aparılması vacibdir.
“Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı”nda eyni zamanda, islahatın ikinci mərhələsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər planında “Respublika təhsil sisteminin beynəlxalq təhsil sisteminə inteqrasiya Proqramının hazırlanması” da prioritet
tədbirlərdən biri kimi diqqəti cəlb edir. Bu tədbirlər planı üzrə Azərbaycan təhsil sisteminin
bir qrup nümayəndəsi nəzərdə tutulmuş xarici ölkələrə ezam olunaraq, onlarla təcrübə mübadiləsi həyata keçirmişlər.
Təhsilə dair istənilən nomativ-hüquqi sənəddə inteqrativlik mühüm prinsip kimi özünü
göstərməkdədir. İnteqrasiyaya belə ətraflı əhəmiyyət verilməsi onu göstərir ki, insan olduğu
mühitdən, cəmiyyətdən təcrid olunaraq yaşaya bilməz. Həyatın bütün sahələrində, o cümlədən
təhsildə inteqrasiya vacib və qaçınılmazdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 3 iyun tarixli 103 nomrəli qərarı
ilə təsdiq edilmiş “Ümumi təhsil pilləsinin dovlət standartları və proqramları (kurikulumları)”
sənədində təhsilin məzmunu dəqiqləşdirilərkən inteqrativlik əsas prinsiplərdən biri kimi
nəzərdə tutulur. “2.3. Ümumi təhsilin məzmununa dair umumi tələblər aşağıdakılardır: məzmunu nəticəyönümlülük, şəxsiyyətyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik prinsipləri
əsasında müəyyənləşdirmək” lazımdır (3).
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” sənədində
inteqrasiya prosesinə xüsusilə böyük önəm verilir. Dövlət sənədinin hər bir müddəasında
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təhsili, onun idarə olunması və maliyyələşməsi mexanizminin dünya standartları çərçivəsinə
çatdırılması nəzərdə tutulur. Strategiya sənədində göstərilir ki, “sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılmasına və ümumi təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmasına ehtiyac vardır”. “Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli
təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və
əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır.
Azərbaycanın təhsil sistemi iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dünyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartlarına uyğun olmalıdır” (4).
İnteqrasiya prosesi bötövlükdə mövzu olaraq ayrıca bir dissertasiyanın və ya monoqrafiyanın tədqiqat obyekti olmasa da, ümumilikdə problemə dair maraqlı tədqiqatlar vardır. A.Əhmədov və Ə. Abbasovun “Azərbaycan müəllimi” qəzetinin 10 may 2013-cü il tarixdə çapdan
çıxan 17-ci nömrəsində nəşr olunan “Ümumi təhsildə inteqrasiya: müasir yanaşmalar” adlı
məqalədə inteqrasiya prosesinə koqnitiv təlimin atributu kimi yanaşılır. Pedaqoji çəkisinə görə xüsusi əhəmiyyətə malik bu məqalədə inteqrasiya prosesi qısa kontektsdə hərtərəfli təhlilə
cəlb olunmuşdur. Bu elmi mənbədə də qeyd edildiyi kimi, “inteqrasiyanın təhsil prosesinin
bütün mexanizmlərinə çökməsi” və təhsil prosesinin əsasında dayanması daha həyati əhəmiyyətə malik bir məsələdir. Mövzunun aktuallığı da bu baxımdan şərh olunur və inteqrasiyaya
məhdud çərçivədə deyil, daha geniş, ümumi anlayış kimi baxılması lazım olur.
“Dünya və Avropa təhsilinə inteqrasiya olunma, hər şeydən əvvəl, təhsilin bu sahələrində
qlobal təhsil tendensiyalarını davam və inkişaf etdirmək zərurətini doğurur. Bu tendensiyalardan biri təhsildə inteqrasiyadır.” (1).
İnteqrasiya, inteqrativ kurikulumların yaradılması xarici ölkələrin təhsil sistemi üçün daha
xarakterik bir məsələdir. İnteqrasiya prosesinə dair bir çox dövlətlərin təhsil sistemində çoxsaylı layihələr, inteqrativ kurikulumlar mövcuddur ki, onlar bu kurikulumlardan tədris prosesində istifadə edirlər.
1943-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaradılan və 138-dən çox ölkənin 125 mindən
çox müəllim, professor, müdir, vəkil və nəzarətçilərini özündə birləşdirən və hazırda 56 filial
təşkilatından ibarət olan ASCD (Association for Supervision and Curriculum Development
(Kurikulumların inkişafı və müşahidəsi assoiasiyası)) təhsil təşkilatı inteqrativ kurikulumlar
və onun yaradılması üzrə inkişafyönümlü ideyaları ilə seçilir. “Təhsil bütün uşaqlar üçün”
şüarı ilə yaradılmış təşkilat şagirdlərin psixoloji, fizioloji, əqli-mənəvi xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq inteqrativ kurikulumların yaradılması üzrə işlər də həyata keçirir. ASCD təşkilatı
“öyrən, öyrət, rəhbərlik et” ideyaları ilə uşaqları işıqlı gələcəyə doğru inkişaf etdirir. Təşkilat
inteqrasiya prosesinə 3 yanaşmala müəyyənləşdirmişdir:
- çoxsahəli inteqrasiya (multidisciplinary integration);
- fənlərarası inteqrasiya (interdisciplinary integration);
- fəndaxili inteqrasiya (transdisciplinary integration).
Çoxsahəli inteqrasiya növündə bir mövzu ətrafında müxtəlif fənlərin birləşdirilməsi
nəzərdə tutulur. Problemlə əlaqədar elə mövzu seçilir ki, həmin mövzu vasitəsilə tədrisin bir
neçə sahəsini əhatə etmək mümkün olsun, bir mövzu vasitəsilə bir neçə fənnin standartlarını
reallaşdırmaq imkanı yaransın.
Fənlərarası inteqrasiya adından da göründüyü kimi, bir neçə fənn arasında forma, məzmun
və ideya baxımdan bütövlüyü bildirir, fənlərarası ortaq elementlərin və öyrədici imkanların
daha yaxşı üzə çıxarılmasına şərait yaradır. Tədris olunan hər mövzuda digər fənlərin elementləri də şagirdlərə aydınlaşdırılaraq onlara daha geniş aspektdən tədqiqatçılıq imkanı veri-
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lir və bilavasitə daha çox həyati bacarıqlar formalaşdırılmış olur.
Fəndaxili inteqrasiya nümunəsi isə tədris prosesinin ən vacib elementidir və fəndaxili inteqrasiyanın qanunauyğunluqlarını gözləmədən standartları reallaşdırmaq təlim nəticələrinin
səmərəsinə mənfi təsir göstərə bilər. Fəndaxili inteqrasiya fənnin daxili elementləri, bölmələri, məzmun xətləri və standartları arasında həyata keçirilən bötövləşmədir.
İbtidai təhsil sahəsində də ortaq nəzəri biliklərin formalaşması, ortaq təhsil standartlarının
mövcudluğu, tədris fənlərində eyniliyin təmin olunması, eləcə də, təhsilin forma və strukturunda analogiyaların gözlənilməsi inteqrativ təhsil modelinin yaradılması üçün zəmin rolunu
oynaya bilər.
Azərbaycan ibtidai təhsilinin dünya təhsil məkanına inteqrasiyası ümumiyyətlə, yeni təhsil
sistemi üçün çox mühüm tendensiyadır. İnteqrativ təhsil modelinin yaradılması imkan verəcək ki, Azərbaycan təhsili dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin təhsili ilə uyğunlaşsın və şagird
mübadiləsini həyata keçirə bilsin.
Məqalənin aktuallığı. Təhsil qlobal sosioloji amil kimi bütün dünya ölkələrinin ən çox
diqqət yetirdiyi bir sahədir. Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil məkanına inteqrasiya olunması
çox mühüm və aktuallıq kəsb edən məsələdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil məkanına inteqrasiyası imkanlarının araşdırmaya cəlb edilməsi tədqiqatın elmi yeniliyidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın materialları təhsil mütəxəssisləri,
tədqiqatçılar, doktorant və dissertantlar üçün faydalıdır.
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Интегрирование начальное образование в Азербайджане
в мировое образовательное пространстве
Резюме
Интеграция Азербайджана образования в мире образования очень важно. Наше
государство, которое достигло больших перемен в экономической, политической,
культурной и социальных сферах, осуществило реформы и в системе образования. Эти
реформы требуют внимательного отношения к образованию и учёта инноваций в их
внедрении. С этой точки-зрения создание интегративной образовательной модели
является значимым вопросом.
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Тще интеэратион оф тще примарй едуъатион ин
Азербаижан то тще wорлд едуъатионал ареа
Summary
The integration of Azerbaijan education to the world of education is very important. Our
state what are reached innovations economic, political, social and cultural spheres, either has
implemented reforms in the field of education. This reform requires careful approach to
education and to take into account updates its application. In this regard, making integrative
education model is an important issue. The research work deals with creation an integrative
model on primary education. İts supply study the education experience of the world and the
issue of its application to primary education.
Редаксийайа дахил олуб: 14.09.2015
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Müasir dərsdə şagirdlərlə işin səmərəli təşkili
Afaq Əliyeva
Əlavə təhsilin kurikulumu şöbəsinin müdiri,
ARTPİ
E-mail: pedaqoq-7@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. A.N.Abbasov
ped.ü.e.d., prof. İ.H.Cəbrayılov
Açar sözlər: innovativ inkişaf, müasir dərs, təhsilalanlar, müasir müəllim, əməkdaşlıq
Ключевые слова: инновационное развитие, современный урок, учащиеся, учителя,
сотрудничество
Key words: inovative development, modern lesson, students, teachers, co-operation
Təhsilalanların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan innovativ təlim metodları və texnologiyaları vasitəsilə təhsilin məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən yüksək nüfuzlu
təhsilverənin formalaşdırılması məsələsi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24
oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası” ikinci istiqamətində əsas tələb kimi irəli sürülmüşdür.
Müəllim amili təhsilalanın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərinin monitorinqi prosesində
həlledici rol oynayır. Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin
təsiri müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən
xeyli asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında bağlılıq
mövcuddur. Təhsilin inkişafında mühüm irəliləyişlərə nail olmuş ölkələrin təcrübəsi göstərir
ki, müasir texnologiyalardan, fəal-interaktiv təlim metodlarından ustalıqla istifadə edən, yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirən və təhsilalanın fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan müəllim dərsdə təlim məqsədlərinin reallaşdırılması zamanı daha yüksək nəticələr əldə edir.
Müasir müəllim daha çox bələdçi rolunu oynayır, şagirdləri müxtəlif mənbələrdən müstəqil şəkildə biliklər əldə etməyə istiqamətləndirir, başqa sözlə, onlara öyrənməyi öyrədir. Belə şəraitdə isə şagird şəxsiyyəti inkişaf edir, onun hər bir hadisəyə öz baxışı və yanaşması
olur, qərar verməkdə çətinlik çəkmir.
Müəllim şagirdlərlə əməkdaşlıq şəraiti yaratmalıdır. Öyrənmə prosesində şagirdin müstəqil düşünməsi və yaradıcı fəaliyyət göstərməsi üçün o, nəyi və necə etməyi bilməlidir, təlim
metodları şagirdlərin yaşına, bilik səviyyəsinə uyğun seçilməlidir, hər bir şagirdin psixoloji
xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır, müəllim şagirdi subyekt kimi qəbul etməlidir, şagirdlər öz
rəylərini sərbəst və azad ifadə etməlidirlər, şagirdlərə "öyrənməyi öyrətmək" prinsipi aşılanmalıdır. Demokratik təhsil prinsipi müəllimin təlim məqsədi ətrafında sərbəst olaraq fəaliyyət
göstərməsini mühüm tələb kimi qarşıya qoyur. Problemin həllinə yönəlmiş hər hansı dərs nümunəsində müəllimin yaradıcı fəaliyyət göstərməsi, öz işini layihələşdirməklə planlaşdırması
zəruri hesab edilir. Müəllimin dərsi planlaşdırarkən təlim məqsədinin reallaşdırılması üçün
məqsədəuyğun təlim metodundan və iş formalarından istifadə etməsi vacibdir. İş formalarının
düzgün seçilməsi və tətbiqi təlimin nəticələrinə birbaşa təsir edən əsas amildir.
Dərsdə şagirdlərlə işin təşkilinin fərdi forması hər bir şagirdin hazırlıq səviyyəsinə, intellektinə və tədris imkanlarına müvafiq olaraq xüsusi olaraq seçilmiş tapşırığı sərbəst şəkildə
yerinə yetirmək üçün bu şagirdə verilməsini nəzərdə tutur. Bu cür tapşırıqlara şagirdin digər
tədris və elmi ədəbiyyat, həmçinin müxtəlif mənbələrdə (sorğu kitabçaları, lüğətlər, ensiklo-
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pediyalar, müntəxəbatlar, internet resurslar və s.) araşdırması; tapşırıqların, misalların həlli,
ifadələrin, inşaların, referatların, məruzələrin yazılması, mümkün müşahidələrin keçirilməsi
aiddir. Planlaşdırılmış tədris prosesində fərdi iş geniş istifadə olunur.
Pedaqoji ədəbiyyatda tapşırıqların yerinə yetirilməsinin fərdi təşkili formalarının iki növünü tanıyırlar: fərdi və fərdiləşdirilmiş. Bütün sinif üçün ümumi tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı şagirdin fəaliyyətinin digər məktəblilər ilə əlaqəyə girmədən, hamı üçün vahid
tempdə həyata keçirilməsi tapşırıqların yerinə yetirilməsinin fərdi təşkili formalarının birinci
növünü xarakterizə etdiyi halda, tapşırıqların yerinə yetirilməsinin fərdi təşkili formalarının
ikinci növü səciyyəvi tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə bağlı olaraq şagirdlərin tədris-qavrama fəaliyyətini nəzərdə tutur.
Beləliklə, diferensial fərdi tapşırıqlar, xüsusilə də, şagirdləri mexaniki işdən azad edən və
daha az vaxt sərf etməklə effektiv sərbəst işin həcmini əhəmiyyətli şəkildə artırmağa icazə
verən tapşırıqlar dərsdə məktəblilərin tədris fəaliyyətinin fərdi təşkili formalarının ən effektiv
olaraq həyata keçirilməsi yollarından biridir. Lakin bu kifayət etmir. Tapşırıqların yerinə yetirilməsinin gedişatına müəllim tərəfindən nəzarət olunması, şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinliklərin həllində müəllimin vaxtlı-vaxtında göstərdiyi kömək də vacibdir.
Zəif davamiyyətli və ya xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlər üçün xüsusi tapşırıqlardan
ibarət tapşırıqlar sistemini tərtib etmək zəruridir: nümunənin öyrənilməsi əsasında həll olunası
tapşırıqlar və məsələlərin nümunələri; müəyyən tapşırıqların şagird tərəfindən addım-addım
həll olunmasına icazə verən müxtəlif alqoritmli göstərişlər. Eyni zamanda, bir sıra suallara
cavab verməyə icazə verən proseslərin mexanizmini, prosesi, hadisəni, nəzəriyyəni izah edən
müxtəlif nəzəri məlumatlar, eləcə də, müqayisə etmək, uyğunlaşdırmaq, təsnif etmək,
ümumiləşdirmək ilə bağlı mümkün tələblər burada əks oluna bilər. Dərsdə şagirdlərin tədris
işinin bu cür təşkili hər bir şagirdin imkanlarına, bacarıqlarına, maraqlarına görə aldığı
biliklərin tədricən, lakin durmadan dərinləşdirməsinə və möhkəmləndirməsinə, qavrama
fəaliyyətinin, zəruri bacarıqların, vərdişlərin, təcrübəsinin təkmilləşdirməsinə, özünütəhsil tələbatının formalaşdırılmasına imkan verir. Şagirdlərin tədris işinin fərdi təşkili formalarının
üstünlükləri və onun güclü tərəfləri məhz bundan ibarətdir. Lakin bu formanın ciddi nöqsanları da mövcuddur. Məqsədə nail olmaq istiqamətində şagirdlərdə sərbəstliyin, mütəşəkkilliyin, müstəqillik və tədqiqatçılığın tərbiyə olunmasına yardım edən tədris işinin fərdiləşdirilmiş forması onların arasındakı ünsiyyəti, öz biliyini digərlərinə ötürmək, kollektiv nailiyyətlərdə iştirak etmək cəhdini müəyyən qədər məhdudlaşdırır. Müəllimin praktiki işində şagirdlərin tədris işinin fərdi təşkili formalarını qrupşəkilli formalarla uzlaşdırmaqla bu nöqsanları aradan qaldırmaq mümkündür.
Şagirdlərin tədris işinin qrupşəkilli təşkili formalarının əsas əlamətləri bunlardır:
- konkret tapşırıqların həlli üçün dərsdə sinif demokratik qaydalarla, şagirdlərin seçiminə
əsasən qruplara bölünür;
- hər bir qrup müəyyən yaradıcı, öyrədici və ya inkişafetdirici xarakterli tapşırıqlar alır,
müəllimin və ya qrupun liderinin bilavasitə rəhbərliyi altında tapşırıqları birlikdə yerinə
yetirir;
- qrupda tapşırıqlar qrupun hər bir üzvünün fərdi töhfəsini nəzərə almağa və qiymətləndirməyə icazə verən üsulla yerinə yetirilir;
- qrupun tərkibi daimi olmur, qrupun hər bir üzvünün tədris imkanlarının kollektiv üçün
maksimal effektivlik ilə realizə olunması dəstəklənir;
Qrupun say tərkibi müxtəlif ola bilər. O 3-6 nəfər arasında tərəddüd edir. Qrupun tərkibi
daimi deyildir. O qarşıdakı işin məzmunundan və xarakterindən asılı olaraq dəyişir. Bu zaman
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qrupun yarısını sərbəst işin öhdəsindən uğurla gələn şagirdlər təşkil etməlidir.
Qrup tərkibi müxtəlif tədris fənlərində müxtəlif olub, müxtəlif tədris səviyyəli məktəblilərin birləşdirilməsi, bu fənn ilə bağlı dərsdənkənar məlumatlandırılması, şagirdlərin uyğunluq
təşkil etmələri prinsipi əsasında, onlara bir-birilərinin üstünlüklərini və nöqsanlarını qarşılıqlı
şəkildə tamamlamalarına və kompensasiya etmələrinə icazə verir. Qrupda bir-birinə qarşı neqativ köklənən şagirdlər olmamalıdır.
Eyni mənşəli qrupşəkilli iş hamı üçün eyni tapşırığın şagirdlərin kiçik qrupları tərəfindən
yerinə yetirilməsini nəzərdə tutduğu halda, diferensial iş – müxtəlif tapşırıqların müxtəlif
qruplar tərəfindən yerinə yetirilməsini nəzərdə tutur. İşin gedişatında işin gedişatının və
nəticələrinin müştərək müzakirəsi, bir-birindən məsləhətin alınması qrupun üzvləri tərəfindən
həll edilir.
Məşhur rus didaktikı М.А Danilovun yazdığı kimi, yalnız bu cür şəraitdə “...qrupun tərkibində işləyən məktəblilər şəxsi təcrübələrində vəzifələrin müştərək şəkildə planlaşdırılmasının, paylanmasının, qarşılıqlı ünsiyyətin nə qədər xeyirli olduğuna əmin olurlar. Şagirdlər birbirilərinə bağlanaraq razılaşdırılmış və müntəzəm şəkildə hərəkət etməyə alışaraq, müştərək
fəaliyyətin nəticələrinə görə kollektiv məsuliyyət hiss edirlər. Bütün bunlardan savayı, işin
təşkilinin qrupşəkilli forması hər kəsin səylərini və bacarıqlarını aşkarlayaraq sağlam yaradıcı
yarışın təbii stimuluna çevrilir” (4).
Dərsdə şagirdlərin işinin qrupşəkilli forması zamanı həm müəllim tərəfdən, həm də şagirdməsləhətçilər tərəfdən hər bir ehtiyacı olan şagirdə fərdi yardımın göstərilməsi əhəmiyyətli
şəkildə artır. Bu isə onunla izah olunur ki, dərsin frontal və fərdi formaları zamanı müəllim
bütün şagirdlərə kömək etməkdə çətinlik çəkir. O bir və ya iki məktəbli ilə işlədiyi zaman köməyə ehtiyacı olan qalan şagirdlər öz növbələrini gözləməyə məcburdurlar. Onlar müəllimdən
və qruplarında oxuyan güclü şagirdlərdən və hətta digər qruplardan da yardım alırlar. Bu zaman yardım edən şagird heç də zəif şagird ilə müqayisədə az faydalanmır, belə ki, onun bilikləri aktuallaşır, konkretləşir, çeviklik qazanır, məhz eyni qrupda oxuduğu şagirdə dərsin izahı
zamanı daha da möhkəmlənir.
Müasir dərsdə şagirdlərin işinin qrupşəkilli forması daha çox tətbiq olunur və daha məqsədəuyğundur. Bu cür işin gedişatında nəticələrin müzakirəsi, tədqiqatın aparılması, mürəkkəb
ölçülərin və ya hesablamaların yerinə yetirilməsi, kiçik layihələrin və təqdimatların hazırlanması, tarixi sənədlərin öyrənilməsi və s. zamanı qarşılıqlı məsləhətləşmələr və müzakirələr
maksimal olaraq istifadə olunur. Bütün bunlar isə intensiv sərbəst iş və tədqiqatla müşayiət
edilir.
Tədris proqramlarının və məzmun standartlarının reallaşdırılması, dərsin çərçivələrindən
kənara çıxan tematik tədris konfranslarının, disputların, mövzu ilə bağlı məruzələrin, əlavə
məşğələlərin hazırlanması zamanı şagirdlərin işinin qrupşəkilli təşkili müstəsna olaraq effektivdir. Qrup işinin effektivlik dərəcəsi əlbəttə ki, qrupun daxilindəki işin təşkilindən asılıdır.
İşin səmərəli və düzgün təşkili isə qrupun bütün üzvlərinin tədqiqat işində iştirakını, zəif
şagirdlərin daha güclü şagirdlərin arxasında gizlənməmələrini, güclü şagirdlərin isə daha zəif
şagirdlərin təşəbbüsünü və sərbəstliyini sıxışdırmamalarını və əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
Düzgün təşkil olunmuş qrup işi kollektiv fəaliyyətin növü olub, işin qrupun bütün üzvləri arasında dəqiq paylanması, bir-birinə dəstək, müəllimin fasilitator kimi operativ fəaliyyəti zamanı uğurla yerinə yetirilə bilər. Müəllimin istiqamətləndirici fəaliyyəti olmadan qruplar effektiv fəaliyyət göstərə bilməzlər. Bu fəaliyyətin məzmunu ilk növbədə, şagirdlərə sərbəst və
müstəqil şəkildə düşünməyin, işləməyin, təlim prosesində digər şagirdlərlə əməkdaşlığın,
müzakirələrin, şagirdlərin ayrı-ayrı qrupları üçün tapşırıqlar sisteminin yaradılmasının, hər
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kəsin imkanlarının, maraqlarının və iş tempinin nəzərə alınması ilə qrupun üzvləri arasındakı
tapşırıqların paylanması bacarıqlarının öyrədilməsindən ibarətdir. Bütün bunlar təbii olaraq,
müəllimdən hər qrupa zəruri və kifayət qədər diqqətin və dəstəyin ayrılmasını tələb edərək,
yekun nəticədə, şagirdlərdə ümumi işin yerinə yetirilməsi zamanı müstəqilliyin, fəallığın,
digər şagirdlərlə əməkdaşlığın tərbiyə olunması, hərtərəfli şəxsiyyətin sosial keyfiyyətlərinin
formalaşdırılması kimi vacib təlim-tərbiyə tapşırıqlarını həll etməyə kömək edir.
Dərsdə şagirdlərin qrupşəkilli fəaliyyəti növbəti elementlərdən ibarətdir:
1. Problemin qoyuluşu. Şagirdlərin qrupşəkilli tapşırığın yerinə yetirilməsinə vərdiş
etməsi, təlim məqsədlərinin qoyuluşu, müəllimin peşəkar hazırlığı.
2. Qrupda tapşırığın yerinə yetirilməsi planının müzakirəsi və tədqiqatın aparılması,
problemin həlli yollarının təyin olunması (təqribi fəaliyyət), vəzifələrin paylanması.
3. Tədris tapşırığının yerinə yetirilməsinə dair tədqiqat işi.
4. Müəllimin müşahidəsi və qrupun, ayrı-ayrı şagirdlərin işinin müşahidəsi.
5. Qarşılıqlı müzakirələr və qrupda tapşırığın yerinə yetirilməsinə diqqət.
6. Şagirdlərin tədqiqat prosesində alınan nəticələr haqqında məlumatı, təqdimatlar, müəllimin rəhbərliyi altında ümumi diskussiya, müəllimin yeri gələrsə, əlavələri və dəyişiklikləri,
əlavə məlumatı və yekun nəticələrin ümumiləşdirilməsi.
7. Ümumilikdə, dərs prosesində qrupun və sinfin işinin qiymətləndirilməsi.
Şagirdlərin qrupşəkilli işinin uğuru ilk növbədə, müəllimin ustalığından, diqqətini paylamaq bacarığından asılıdır. Yalnız bu zaman hər bir qrup və hər bir iştirakçı ayrı-ayrılıqda da
olsa müəllimin qayğısını, şagirdlərin uğurlarına, normal şəxsiyyətlərarası münasibətlərə qarşı
marağını hiss edəcəklər. Müəllim öz davranışı ilə həm güclü, həm də zəif şagirdlərin uğuruna
qarşı marağını ifadə edir, şagirdlərə uğura əminlik hissini aşılayır, xüsusi qayğıya ehtiyacı
olan uşaqlara dəstək göstərir.
Dərsdə şagirdlərin tədrisinin qrupşəkilli forması fənn kurikulumlarının məzmun standartlarının reallaşdırılmasını həyata keçirən müəllimə qarşı yüksək tələblər irəli sürür. O, nizamintizamlı olmalı, şagirdlərin qrupşəkilli işi üçün tapşırıqların tərtib və təyin olunması metodikasını mükəmməl şəkildə mənimsəməli, əsas müddəaları ayıraraq onların fəaliyyətini istiqamətləndirməli, diqqətini öyrənilən materialda ən əsas məsələyə yönəltməli, müxtəlif qruplarda
şagirdlərin əməkdaşlığına nəzarət etməlidir. Müəllim şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətini tənzimləyərək müxtəlif dərslərdə onların davranışının xüsusiyyətlərini qeydə alır. Əksər hallarda isə
bir qisim şagirdlərin yersiz olaraq əmrlər verdikləri, digərlərinin isə müştərək işdən kənarlaşdırıldığı, üçüncülərin isə mübahisələri yolverilməz üsullar ilə həll etdikləri və ya başqa işlə
məşğul olduqları müşahidə olunur. Müəllim fasilitator rolunda çıxış edir. O tədris fəaliyyətini
lazımi məcraya yönəldir. Tapşırıqların həllində hər bir qrupun necə irəlilədiyinə də nəzarət
edir. İş tempini tənzimləyir, zəif, passiv şagirdlərə diqqət yetirir, fəal fəaliyyətə qoşulmaqda
onlara kömək edir.
Beləliklə, dərsdə şagirdlərin tədris işinin qrupşəkilli təşkilinin üstünlükləri göz qabağındadır. Həm şagirdlərin kollektiv iş metodlarına alışdırılması, həm də onlarda şəxsiyyətin
müsbət mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması zamanı şagirdlərin müştərək işinin nəticələri
həddən artıq hiss olunandır. Lakin bu, tədris işinin təşkili formasının ideal olmasından bəhs
etmir. Onu universallaşdırmaq və digər formalara qarşı qoymaq olmaz. Tədrisin təşkilinin nəzərdən keçirilən hər bir forması özünə xas olan tədris-tərbiyə tapşırıqlarını həll edir. Onlar birbirilərini qarşılıqlı şəkildə tamamlayırlar.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dərsdə şagirdlərlə işin səmərəli təşkili son dərəcə vacibdir.
Bu müəllimin də, şagirdlərin də fəallığıны tələb edir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir dərsdə şagirdlərlə işin səmərəli təşkili üzərində dayanılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə dərsdə şagirdlərlə işin səmərəli təşkilində müəllimlərə kömək edəcəkdir.
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Эффективная организация работы с учениками
на современном уроке
Резюме
На современном этапе развития системы образования возникла потребность в организации учебно-воспитательного процесса в школе таким образом, чтобы каждый
ученик смог проявить активность, самостоятельность, творчество в обучении, развить
свой собственный стиль учебной деятельности. В связи с этим на первый план образования выходит задача развития в человеке способностей избирательно усваивать научные знании, умения адаптировать полученные знания к практике. В личности должны
быть развиты такие качества как потребность в приобретении новых знаний, умение
раскрывать самостоятельно сущность новых понятий, овладение способами познавательной деятельности, творческое применение полученных знаний для решения различных проблем.
A. Aliyeva

Еффиъиент орэанизатион оф wорк wитщ тще
студентс ин тодай’с лессон
Суммарй
At the present stage of development of the education system there is a need to organize the
educational process in the school so that each student could be active, independence,
creativity, learning, develop your own style of learning activity. In this regard, to the forefront
of education comes the task of developing in a person capable of selectively absorb scientific
knowledge and skills to adapt this knowledge to practice.The person must be developed
qualities such as the need to acquire new knowledge, the ability to self-disclose the essence of
the new concepts, the mastery of methods of cognitive activity, creative application of
acquired knowledge to solve various problems.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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E-mail: rustamov24.66@mail.ru
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dos. Y.N. Sяfяrova
Açar sözlər: fundamental təcrübə, fizikanın tədrisi, təlim prosesi, yaradıcı məsələlər,
praktik bacarıq
Ключевые слова: фундаментальный опыт, преподавание физики, процесс обучения, творческие вопросы, практические навыки
Key words: fundamental experience of teaching physics, the process of learning, creative
issues, practical skills
Fizika fənninin tədrisinin sürətlə inkişaf edən müasir tələblərinə cavab verən səviyyədə
reallaşdırılmasını təmsil etmək üçün təlimin yeni, daha effektiv metodlarının işlənib tətbiq
edilməsinə böyük ehtiyac vardır. Təhsil sisteminin yenidən qurulması, dünya təhsil sisteminə
inteqrasiya etməli olduğu şəraitdə təlim proseslərinin dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılması,
fizikanın mahiyyətinin müəyyənləşdirilməsi kifayət deyildir və bu məqbul sayıla bilməz. Bunun üçün təlimin mahiyyətinin və tədris metodikasının dəyişdirilməsi ilə yanaşı, çalışmalıdır
ki, şagirdlərin şəxsiyyətlərinin və təşəbbüskarlıqlarının hərtərəfli inkişafı təmin edilmiş olsun.
Bu zaman çalışılmalıdır ki, şagirdlərin biliklərinin dərin və möhkəm olması ilə yanaşı, onları
praktikada tətbiq etmək bacarığı da paralel olaraq formalaşmış olsun.
Təcrübə göstərir ki, şagirdlər heç də həmişə belə bilik və bacarıqlar ala bilmirlər. Əksər
hallarda normal səviyyədə oxuyan yuxarı sinif şagirdləri fiziki qanunları dərk edir, nümunələr
göstərir, ona aid məsələlər həll edə bilir. Amma heç də onların hamısını dərk edə bilmir ki, nə
üçün eyni mənbədən qidalanan masaüstü lampa normal közərdiyi halda generator işləmir, onu
işlətmək üçün əlavə tədbir görmək lazımdır. Bu o deməkdir ki, əksər hallarda şagirdlər biliyə
formal yiyələnirlər, tədris materialları danışılsa da, onun özünün nümunələrilə məşq məsələlərinin həlli ilə izah etsə də əldə etdiyi biliyi praktikaya tətbiq edə bilmir. Bütün çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün şagirdləri sistemli şəkildə yaradıcı məsələlərin həllinə cəlb etmək, fiziki qanunların və qanunauyğunluqların tətbiqi ilə konkret məsələnin həlli bacarığını
formalaşdırmaq zəruridir. Belə məsələlər şagirdləri əldə etdikləri bilikləri reallaşdırmağa sövq
edir, yəni təlim prosesinin fəallığını artırır, sinifdə fiziki psixoloji iqlimin yaranmasına gətirir.
Şagird yeni materialı yalnız müəllimə cavab vermək üçün deyil, ondan praktikada istifadə etmək: cihaz və ya sxem qurmaq, fiziki hadisələri izah etmək üçün öyrəndiyini dərk edir. Nəticədə şagirddə tədris olunan predmetə düzgün münasibət – həqiqi biliyə maraq oyadır.
Elmi – pedaqoji ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, şagirdlərin yaradıcılığından əsasən fizikanın təlim metodikasında sinifdənkənar məşğələlərdə istifadə edilir. Bu məsələnin həllinə dərs
vaxtı az diqqət yetirilir.
Yaradıcılığın dərk edilməsi barədə müxtəlif fikirlər mövcuddur.
Bəzi məlumatlara əsasən yaradıcılıq şəxsiyyətin özünü təsdiqidir. Belə olduqda onun üçün
yaradıcılıq mövzusu verməyə ehtiyac qalmır, o, mövzunu real həyatdan özü seçir. Bundan
əlavə, yaradıcılıq ideyası, yeni fikirlər formalaşır və bəzən onların həlli üçün uzun illər tələb
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edilir.
Yaradıcı məsələ ilə yaradıcılıq arasında əlaqəni araşdırmaq üçün yaradıcılıq prosesinə nəzər salaq. Onu üç əsas mərhələyə bölmək olar: a) problemin formalaşdırılması; b) onun yaradıcı həlli; c) həllin doğruluğunun yoxlanılması, alınmış nəticənin təcrübi və ya nəzəri hesablama ilə yoxlanılması.
Bu, o deməkdir ki, yaradıcı məsələnin həlli yaradıcılıq prosesinin mərkəzi və əsas elementləridir. Bununla əlaqədar olaraq, fizika dərsində və ev tapşırıqlarında istifadə olunan yaradıcı məsələlərə tədris prosesində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyəti kimi baxmaq olar. Fizikadan
yaradıcı məsələləri əsasən aşağıdakı kimi formalaşdırmaq olar: fiziki qanunların bilinməsinə
əsaslanan müəyyən tələbatın formalaşması.
Fizikanın tədrisində yaradıcı xarakterli məsələlərin seçilməsi və həll olunması, laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi proseslərində müəllim elə şərait yaratmalıdır ki, şagirdin ağlına
belə gəlməsin ki, fizikadan əldə etdiyi bilik əsasında, artıq məlum olan ixtiranı və ya müəllimə məlum olanı təkrar edir. Bu halda ixtiranın yeniliyi subyektivdir, amma bu heç də o demək deyildir ki, ixtira şagird üçün yaradıcı deyil. Belə ki, bu halda şagirdə öz yaradıcı qabiliyyətini verilmiş bilik sahəsində, yəni fizikanın öyrəndiyi bölməsində artırır. Sonrakı mərhələ
şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətlərinin tədris prosesinə əlavə edilməsidir. Tədqiqatçıların nəzəri
konsepsiyaları fizikadan biliyin əldə edilməsinin mərhələlərlə olması təfəkkürünə əsaslanmış
və yaradıcı məsələlərin tədris prosesində istifadə olunmasının zəruriliyi sübut edilmişdir.
Növbəti mərhələdə nəzərdə tutulur ki, orta məktəb fizika kursunun mahiyyəti elə olmalıdır ki,
onun mənimsənilməsi zamanı şagirdin yaradıcılıq fəaliyyəti daha yaxşı artmış olsun. Qeyd
olunanlara əsaslanaraq şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətinin formalaşdırılmasının mərhələlərlə aparmaq tövsiyə edilir:
Fundamental təcrübələrdən – abstrakt modellərə - ondan nəticələrə və onların eksperimental yoxlanılmasına. Bu prinsipin fizikanın bir neçə sahəsində metallarda və ya yarımkeçiricilərdə sabit cərəyan bölmələri üçün artıq reallaşdırılıb. Beləliklə, həlledici mərhələdə fizikanın
təlim prosesində şagirdlərdə tədris materiallarının nəzəri və eksperimental əsaslarını sistemləşdirmək qabiliyyəti meydana çıxır, qoyulan problemin fərdi həllini vahid konsepsiyada birləşdirmə bacarığı formalaşır. Bu məsələ nəzəri təfəkkür, yaradıcı fəaliyyətinin psixologiyasının, elmi metodologiyasının, fizika və texnikada baş verən ixtiraların tarixinin tədris predmetinin və pedaqogikasının məntiqinin, həmçinin dünya və ölkə alimlərinin təlim metodunun inkişafına xidmət edən tədqiqatlarının sintezinə əsaslanaraq həll edilir. Nəticədə fizikanı öyrənən şagird yaradıcılıq prosesinin mexanizmi barədə, onun tədris fəaliyyətinin əsasını təşkil
edən nəzəi konsepsiya yaradır. Bu nəzəriyyə və ondan çıxan eksperimental yoxlanılan əsas
nəticələr fizikanın öyrənilməsində yaradıcılıq qabiliyyətinin əsasını təşkil edir. Fizikadan yaradıcı məsələlərin iki növü mümkündür:
1. Tədqiqat məsələləri – bu halda fizika nəzəriyyəsindən müvafiq abstrakt modelə əsasən
tanış olmayan hadisə izah edilir.
2. Konstruktor məsələsi — bu halda verilmiş abstrakt modelə əsaslanaraq maksimum
nəticə almaq tələb edilir.
Bu tip yaradıcı məsələlərin fərqi ondadır ki, birincinin şərti həll alqoritminə görə maskalanmış olur, ikincininki isə diqtə edilir, çünki məşq xarakterli yaradıcı məsələlərdə verilənlər
özləri onların həll alqoritmini göstərir.
Yaradıcı tapşırıqlar adətən tədris materialının mənimsənilməsinin son mərhələsində verilir. Bu bütöv materialın mənimsənilməsi naminə deyil, aldığı biliyin hansı situasiyada, hansı
praktik məsələnin həllində istifadə edilmə qabiliyyətinin formalaşması üçün edilir. Bu zaman
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qanunlardan, prinsip və qaydalardan, düsturlardan, analogiyalardan və s. istifadə edilir.
Məqalənin aktuallığı. Fizikanın təlimi prosesində yaradıcı xarakterli məsələlərin həllində
geniş istifadə etməklə müasir kurikulum proqramının fənləri təliminə qoyulan tələblər ödənir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə müstəqil işləmək bacarığı özünə inam və aldıqları
nəzəri biliklərdən praktikada tətbiqini təmin edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Fizika fənninin təlimi prosesində yaradıcı
xarakterli məsələlərin geniş tətbiqi müəllimlərin peşəkarlığının artırılmasının tələb edir, eyni
zamanda şagirdlərdən yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzrə çıxarır.
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Роль задач творческого характера в формировании личностно–
ориентированных умений
Резюме
В статье определено место задач творческого характера обеспечивающих реализацию обучения физике на уровне соответствующем современным требованиям. Выявлено отличие творческих заданий от заданий тренировочного характера. При развитии
личностно-ориентированных умений указано место и роль исследовательских и конструктивных задач, а также обобщён школьный опыт.
S. Rуstamova

Роле оф таскс ин форматион ъреативе натуре
оф персоналитй-ориентед абилитиес
Суммарй
The article defines the place of the creative nature of the tasks to ensure the implementation of
teaching physics at a level corresponding to modern requirements. It revealed contrast
creative tasks from job training character. With the development of student-oriented skills
specified place and the role of research and design problems, as well as generalized school
experience.
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VII sinfin informatika dərsliyinə nəzər yetirsək, görərik ki, təlim materialının məzmunu,
metodik və əyani-illüstrativ tərkibi vahid tam şəkildə formalaşdırılmışdır. Dərsliyin metodoloji konsepsiyası şagirdlərdə idraki, informativ-kommunikativ və psixomotor bacarıqların
formalaşdırılmasına xidmət edir. Məlumdur ki, təlim materiallarının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət növlərinin tətbiqi dörd əsas metodoloji mərhələyə bölünür: ilkin təsəvvürlərin
formalaşdırılması; onların inkişafı; qazanılan bilik və bacarıqların tətbiqi; onların qiymətləndirilməsi. Dərslikdə tədris prosesinin sadalanan metodoloji mərhələləri ciddi gözlənilmişdir.
Bu mərhələlər öz əksini aşağıdakı tədris bloklarında tapmışdır:
1. Maraqoyatma (motivasiya)
2. Fəaliyyət
3. İzahlar
4. Bu maraqlıdır
5. Açar sözlər
6. Öyrəndiklərinizi yoxlayın
7. Araşdıraq-Öyrənək
8. Ümumiləşdirici sual və tapşırıqlar
Hər bir blokdakı təlim materialının təyinatı dərsliyin əvvəlində şərh edilmişdir.
Bilirik ki, müəllim üçün metodik vəsait təlimin səmərəli təşkilində müəllim üçün istiqamətverici rol oynayır. Metodik vəsaitdə hər bir mövzu üzrə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan alt standartlar, bu standartların reallaşdırılmasına xidmət edən təlim nəticələri, dərslikdə
verilmiş təlim materialları ilə iş texnologiyaları, təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini qiymətləndirmək üçün meyarlar, yeni təlimata əsasən dörd səviyyədə formativ qiymətləndirmə
nümunələri verilmişdir.
Dərsin təlim nəticələri hər bir dərsin sonunda şagirdin nail olacağı nəticələrdir. Müəllim
şəraitdən, şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən, texniki təchizatdan asılı olaraq təlim nəticələrini
müstəqil şəkildə özü də müəyyən edə bilər. Hər bir dərs elə təşkil olunmalıdır ki, dərsin
sonunda şagirdlər nəzərdə tutulan nəticələri əldə edə bilsinlər.
Buna görə də təlim nəticələri şagirdyönümlü olmalıdır. Fənn üzrə alt standartlar bir dərsdə
deyil, ilboyu bir neçə dərsdə reallaşdırıldığından formativ qiymətləndirmə hər bir dərsin təlim
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nəticələri üzrə aparılır. Nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmaq səviyyələri formativ qiymətləndirmə vasitəsilə izlənir. Bu baxımdan formativ qiymətləndirmə meyarları şagirdin əldə etdiyi bacarıqlar şəklində götürülmüşdür.
Dərsliyin 4-cü fəsli proqramlaşdırmaya həsr olunur və yalnız kompüter sinfində keçirilməsi nəzərdə tutulur. Şagirdlər 5 və 6-cı sinifdən tanış olan ALPLogo proqramlaşdırma mühitinin yeni imkanlarından istifadə edilir.
Bilirik ki, informatikadan proqramlaşdırmanın öyrədilməsi şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü çox inkişaf etdirir. Bu baxımdan aşağı siniflərdən başlayaraq proqramlaşdırmanın öyrədilməsinə xüsusi diqqət verilməlidir.
Bu sinifdə proqramlaşdırma “Kompüterdə məsələlərin həlli” adlı mövzu ilə başlanılır.
Göstərilir ki, kompüterlərdən müxtəlif məsələlərin həllində istifadə olunur. Mövzunun tədrisi
zamanı tədqiqat sualını belə qoymaq olar:
Hər hansı məsələnin həlli üçün hazır kompüter proqramı yoxdursa, onda nə etmək
lazımdır?
ALPLogo mühitində hansı məsələlərin proqramlarını yazmısınız?
Fəaliyyət mərhələsində şagirdlərə praktik məsələ həll etməyi tapşırmaq lazımdır. Bu tapşırıq bir qədər də sadə olmalıdır. Məsələn, otağın döşəməsinin rənglənməsi üçün nə qədər
boya lazım olacağını hesablayan proqram yazmağı tapşırmaq lazımdır.
Həlli üşün əvvəlcə otağın sahəsini hesablamaq üçün döşəmənin enini və uzunluğunu ölçmək lazımdır. Sonra bir qutu boya ilə nə qədər sahəni rəngləmək mümkün olduğu aydınlaşdırılmalı və cəmi neçə qutu boyaya ehtiyac olduğunu hesablamaq lazımdır.
Tutaq ki, a – döşəmənin uzunluğu, b – döşəmənin eni, S1 – bir qutu boyanın rəngləyəcəyi
sahə, n isə qutuların sayıdır. Onda döşəmənin sahəsi S = a · b düsturu, onu rəngləmək üçün
tələb olunan boya qutularının sayı isə n = S / S düsturu ilə hesablanır.
Məsələnin həlli üçün aşağıdakı blok sxem üzərində şagirdlər işləyirlər. Burada onlara
mütləq müəllimin köməyi lazımdır.

Başlanğıc
a = 6, b =10, S1 =15
S=a*b

n = S / S1
Чыхыш : н

Son
Sonda bu alqoritmə uyğun proqramı ALPLogo mühitində yığıb icra etdirmək lazımdır:
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dəyişən a, b, S1, S, n
a=6
b = 10
S1 = 15
S=a*b
n = S / S1
yaz n, “ qutu boya”
Beləliklə, proqramda a, b və S1 dəyişənlərinə müxtəlif qiymətlər verməklə proqramı icra
etdirmək lazımdır.
Nəticəni şagirdlərlə birgə olaraq aşağıdakı mərhələlərlə müzakirə edək:
- Divarın rənglənməsində bu proqramdan necə istifadə etmək olar?
- Bu addımların hər birini necə adlandırmaq olar?
Məsələnin kompüterdə həlli prosesini bir neçə ardıcıl mərhələyə bölmək olar. Bu
mərhələlərin bəzilərini insan, bəzilərini isə kompüter yerinə yetirir.
Birinci mərhələ məsələnin qoyuluşudur. Hər hansı məsələ üzərində işə başlamazdan öncə
onu diqqətlə oxuyub anlamaq lazımdır: məsələdə nədən danışılır, nələr edilib, onlar hansı
şərtləri ödəyir, nələri tapmaq lazımdır?
İkinci mərhələ məsələnin riyazi, yaxud informasiya modelinin qurulmasından ibarətdir.
Bu mərhələdə məqsəd məsələnin elə modelini qurmaqdır ki, onu kompüterdə həll etmək
mümkün olsun. Bu, birinci mərhələ ilə sıx bağlıdır və onu ayrıca mərhələ kimi qeyd etməmək
də olar.
Üçüncü mərhələ alqoritmləşdirmədir. Qurulmuş riyazi, yaxud informasiya modeli əsasında məsələnin həll alqoritmi hazırlanır. Bu zaman alqoritmin müxtəlif təqdim olunma formalarından istifadə oluna bilər.
Dördüncüsü proqramlaşdırma mərhələsidir. Bu mərhələdə hazırlanmış alqoritmin əsasında
məsələnin həlli proqramı yazılır. Bu məqsədlə hər hansı proqramlaşdırma dilindən istifadə
olunur.
Beşinci mərhələ proqramın sazlanmasından ibarətdir. Bu mərhələdə proqram kompüterdə
icra olunur, mümkün xətalar axtarılır, aşkarlanan xətalar düzəldilir. İri həcmli məsələərin həllində proqramçının daha çox vaxtı və qüvvəsi proqramın yazılmasına deyil, məhz bu mərhələyə sərf olunur.
Altıncı mərhələ proqramın icrasından sonra alınan nəticələrin təhlilidir. Bu təhlillər əsasında uyğun qərar qəbul olunur. Məsələn, əgər iki ədədin cəmini hesablayan proqram 2 və 3
ədədlərini toplayıb çıxışa 6 verirsə, deməli, proqramda yanlışlıq var. Yəni alqoritm və proqrama yenidən baxılmalıdır.
Beləliklə, bu mövzuda şagirdlərə öyrədilən əsas materialın məqsədi onlarda məsələ həllinin kompüterdə yuxarıdakı əsas mərhələlərdən keçməsi ilə həll etməkdir:
Araşdıraq – öyrənək mərhələsində ALPLogo mühitində aşağıdakı tipdə proqramı yığmaq
və icra etdirmək, a və b dəyişənlərinə müxtəlif qiymətlər verməklə proqramı sınaqdan keçirmək tapşırığı şagirdlərə verilir:
sil
ilkinvəziyyət
dəyişən a
dəyişən b
a=24
b=45
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əgər (a > b)
[yaz "a böyükdür b"]
əkshalda
[yaz "a kiçikdir b"]
Sonda mövzuya aid dərslikdə verilən sualların cavablarını şagirdlərə öyrətməklə dərs yekunlaşdırılır.
Мягалянин актуаллыьы. Мягаля ВЫЫ синифдя програмлашдырма мювзусунун юйрядилмяси
сащясиндя мювъуд тяърцбядян йарарланма бахымындан актуал ящямиййят кясб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик бу мювзуда даща эениш арашдырма апарылмасы
бахымындан фярглянир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягладян педагожи тямайцллц али вя орта
ихтисас мяктябляринин мцяллимляри, бакалавриат вя маэистратура пиллясиндя тящсил алан
тялябяляр, еляъя дя орта цмумтящсил мяктябляринин педагоглары истифадя едя билярляр.
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Метод обучения курсы информатики в VII классе
Резюме
В работе описывается ролъ изучения информатики в VII классе.Ученики изучают
способы описания алгоритмов: словесное описание, описание в виде блок-схем и
описание с помощъю символов. В работе даны примеры таких алгоритмов.
L.Abbasova

The programming issue of teaching experience in VII classroom
Summary
The paper describes a study of the role of computer science in the VII classroom. Students
learn ways to describe algorithms: a verbal description, the description in the form of block
diagrams and descriptions using symbols. This paper gives examples of such algorithms.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015

83

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

IV sinifdə müasir pedaqoji texnologiyaların tətbiqi ilə
“hissə” və “kəsr” anlayışlarının öyrədilməsi
Samirə Tağıyeva
ADPU-нун dosentи
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Təranə Əliyeva
ADPU-нун magistrанты
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф.Щ.И.Асланов
ф.-р.ц.ф.д., дос. Н.С.Шярифов
Açar sözlər: natural ədəd, hissə, kəsr, fiqur, ədəd
Ключевые слова: натуральное число, часть, дробь, фигура, число
Key words: a natural number, positive integer part, fraction, the figure, the number of
IV sinif şagirdlərinin sadə adi kəsrlərlə tanış edilməsi iki əsasa söykənir:
1. çoxrəqəmli ədədlər üzərində vurma və bölmə əməlləri öyrədildikdən sonra şagirdlər kifayət qədər bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmişlər;
2. III sinifdə “hissələr” mövzusu tədrisi nəticəsində sadə kəsr haqqında anlayışların verilməsi üçün şagirdlər kifayət qədər hazırlığa malikdirlər.
Deməli, sadə adi kəsrlər haqqında əyani təsəvvürlərin formalaşdırılması
 şagirdlərin intuitiv biliklərinə;
 hissələr haqqında qazandıqları bilik və vərdişlərə;
 əyani vasitələrə və praktik işlərə əsaslanır. [1]
Şagirdlərə tanış olan həndəsi fiqurlar: düz xətt parçası, düzbucaqlı, kvadrat, dairə “hissə”
və “kəsr” anlayışlarını öyrətmək üçün ən əlverişli vasitələrdir. Bu fiqurları müəyyən sayda
bərabər hissələrə ayırmaqla, şagirdlər həm də həmin fiqurların yeni hissələrini aşkar edirlər.
“Kəsrlər” mövzusunu öyrənmə nəticəsində şagirdlər
1) məxrəcləri 10 dairəsində olan hissələri göstərməyi və yazmağı;
2) kəsrin surəti və məxrəcini fərqləndirməyi və hər birinin mənasını aşkar etməyi;
3) sadə kəsrləri əyani olaraq göstərməyi;
4) ədədin (kəmiyyətin) hissəsini (kəsrini) tapmağı və verilən hissəsinə (kəsrinə) görə ədədi
(kəmiyyəti) tapmağa aid məsələləri həll etməyi bacarmalıdırlar.
Yuxarıda qeyd edilən tələblər əsasən əyani-praktik fəaliyyət nəticəsində həyata keçirilir.
Kəsrlərlə əlaqədar həll edilən məsələlər əyaniləşdirilməlidir.
Kəsrlərin öyrədilməsi hissələrin öyrədilməsi metodikasına oxşardır.
İllüstrasiya nəticəsində kəsrlər oxunur, yazılır və müqayisə edilir.
IV sinifdə kəsrləri öyrədərkən şagirdlərə izah edilir ki, kəsr tamın bərabər hissələrini
göstərir.
Kəsrləri kəsr kartlarının köməyi ilə modelləşdirmək olar.
Şagirdlərə aşağıdakı şəkil təqdim edilir:
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1
2

1
2

1
4

1
4

1
4

1
4

3
kəsri 5 bərabər hissəyə bölünmüş düzbucaqlının 3 hissəsinin qırmızı rəngdə olduğunu
5
göstərir.
Surət
3
qırmızı hissələrin sayı
Məxrəc
5
bərabər hissələrin ümumi sayı

3
2
-ü (beşdə üç hissəsi) qırmızı, -i (beşdə iki hissəsi) isə ağdır. Analoji
5
5
olaraq əyanilik üçün dairələrdən də istifadə etmək olar. Məsələn, şagirdlərə 8 sayda dairə
təqdim edilir. Onlardan 5-i qırmızı rəngdədir. Şagirdlərdən dairələrin hansı hissəsinin qırmızı
olduğunu tapmaq tələb olunur.
5
Yəni, dairələrin -i (səkkizdə beş
8
3
hissəsi) qırmızı,
-ü (səkkizdə üç
8
hissəsi) isə ağdır.
Sonra şagirdlər dərslikdəki çalışmaları həll edirlər.
Çalışma [11, səh.63] Fiqurların
rənglənmiş və rənglənməmiş hissələrinə uyğun kəsrləri yaz.
4
Rənglənmiş hissə 5
1
Rənglənməmiş hissə 5
Çalışma. Karton kağızlardan kəsr kartları düzəlt. Bu kartların və ədəd oxunun köməyi ilə
müxtəlif kəsrləri modelləşdir.
Düzbucaqlının

Burada 6 hissə var və onlardan 2 hissə rənglənmişdir. Bunu kəsr şəklində
olar.
Kəsrlərin müqayisə edilməsini öyrədərkən
- məxrəcləri 2, 4, 8 olan kəsrlər,
- 5, 10 olan kəsrlər,
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- 3, 6, 9 olan kəsrlər ayrılıqda müqayisə edilməlidir.
Kəsrlərin müqayisəsini aşağıdakı ardıcıllıqla aparmaq olar:
1) hissələrin müqayisə edilməsi
2) məxrəcləri bərabər olan surətləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi
3) surətləri bərabər məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlərin müqayisəsi
4) müxtəlif kəsrlərin müqayisəsi
Kəsrlərin müqayisəsini şagirdlərə izah etmək üşün dərslikdə pizza şəklindən istifadə edilmişdir. Burada dilimlər ayrılmışdır. Şagirdlərdən həmin dilimləri müqayisə etmək tələb olunur.
Çalışma. Məxrəcləri eyni olan kəsrləri seç və müqayisə işarələrinin köməyi ilə azalan sıra
7 4 2 4 5 3 3 5 1 1
ilə yaz. Neçə ardıcıllıq alındı? , , , , , , , , ,
9 7 7 9 9 7 6 6 7 6
7 4 5 4 2 3 1 3 5 1
Şagirdlər məxrəcləri eyni olan kəsrləri ayırırlar: , , , , , , , , , .
9 9 9 7 7 7 7 6 6 6
7 5 4 4 3 2 1 5 3 1
Sonra kəsrləri azalan sıra ilə yazırlar: , , , , , , , , ,
9 9 9 7 7 7 7 6 6 6
Мягалянин aktuallığı. Riyazi məşğələlər şagirdlərin məntiqi mühakimə yürüdə bilmək
bacarıqlarını, intuisiyasını, fəza təsəvvürlərini inkişaf etdirir. Riyazi fəaliyyət zamanı induksiya və deduksiya, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə, mücərrədləşdirmə və analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki,
bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafını sürətləndirməklə yanaşı, diqqətin, hafizənin
və nitqin inkişafına kömək edir. Riyaziyyatda istifadə olunan riyazi dil şagirdlərdə dəqiqlik,
nitqdə daha münasib olan vasitələr seçməklə fikri dolğun ifadə etmək bacarıqlarını inkişaf
etdirir.
Мягалянин elmi yeniliyi. Оndan ibarətdir ki, III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin tədrisi
xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, hissə və kəsrlərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə öyrədilməsi yolları aşkara çıxarılmış və elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin müasir
texnologiyaların tətbiqi ilə öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.
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Изучение «части» и «дроби» в IV классе
Резюме
В работе рассматривается методика преподавания изучения части и дроби с применением новых педагогических технологий в IV классе, объясняется введение новых
терминов как часть и дробь.
S. Tagiyeva
T. Aliyeva

The study of the «fractions» and in class IV
Summary
The paper deals with the study of the methods of teaching and fractions using new
teaching technologies in class IV, due to the introduction of new terms and as part of a
fraction.
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Liouville
Существование чисел, не удовлетворяющих никакому алгебраическому уравнению
с целыми рациональными коэффициентами, было впервые установлено Лиувиллем в
1844 г. Им был дан признак, по которому можно судить, удовлетворяет ли данное число алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами, или нет. Числа, являющиеся корнями алгебраических уравнений с целыми рациональными коэффициентами,
носят название алгебраических чисел, все же остальные вещественные и комплексные
числа называются трансцендентными. Признак трансцендентности числа, данный Лиувиллем, не является необходимым, а лишь достаточным. Он основывается на том, что
алгебраическое число допускает сравнительно плохую аппроксимацию рациональными
дробями.
Действительно, пусть  будет корнем алгебраического неприводимого уравнения nой степени (n2)
(1)
f ( x)  a0 x n  a1 x n1  ...  an  0 ,
где все числа ak — целые.
По теореме Лагранжа, мы будем иметь равенство
 p
p

f    f ()      f () ,
q
q


(2)

где p и q — целые положительные взаимно простые числа

p
       
q


( |  | 1) .

Так как уравнение f(x)=0 неприводимо, то f ()  0 и при

p
, достаточно близком к
q

, из (2) получается неравенство
 p
p
c f     
,
q
q
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где с — определенная положительная постоянная.
 p  | a p n  a1qpn1  ...  an q n | 1
f    0
 n ,
qn
q
q

(4)

так как в числителе дроби стоит целое, неравное 0, число, и значит,


p
c
 n,
q
q

(5)

Так как всякое алгебраическое число должно удовлетворять неравенству (5), то если
для некоторого иррационального числа  существует последовательность целых чисел
pk и qk и целых показателей mk, lim pk  lim qk  lim mk   , таких, что для них
выполняются неравенства


pk
c
 m ,
qk
qk k

(6)

то число  должно быть трансцендентным.
Этот признак трансцендентности позволил Лиувиллю дать примеры трансцендентных
чисел. Таким числом является хотя бы число


1
.
k!
k 1 2



(7)

Для него, действительно, существует система неравенств (6).
Признак трансцендентности Лиувилля может быть записан в форме
lg  
lim
q 

p
q

lg q

  .

(8)

Этот признак является только достаточным признаком, так как существует
бесчисленное множество трансцендентных чисел, для которых он не выполняется.
После того как было обнаружено существование трансцендентных чисел, возник
ряд вопросов, связанных с арифметической природой классических констант, в частности e и . Вопрос об арифметической природе  был тем более важен, что с этим было связано решение классической проблемы о квадратуре круга. Уже Лиувилль доказал,
что е не удовлетворяет никакому квадратному и биквадратному уравнению с целыми
рациональными коэффициентами. Но исследование арифметической природы е и  было сопряжено с большими трудностями, и только в 1873 г. Шарлю Эрмиту удалось доказать трансцендентность числа е, привлекши на помощь средства классического анализа. В своем доказательстве трансцендентности Эрмит исходит из тождества, носящего его имя. Пусть f(x) будет полиномом п-ой степени. Тогда, с помощью повторного
интегрирования по частям, мы легко получим соотношение
x

e

z

f ( z ) dz  e  z [ f ( z )  f ( z )  ...  f ( n ) ( z )] z 0  F (0)  e  x F ( x) ,
zx

(9)

0

где
F ( x)  f ( x)  f ( x)  ...  f ( n) ( x)

или
x

e x F (0)  e x  e  z f ( z )dz  F ( x) .
0
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Допустим, что е удовлетворяет алгебраическому уравнению с целыми коэффициентами:
(11)
an x n  an1 x n1  ...  a1 x  a0  0 ,
Полагая в тождестве (10) x  0 , 1, 2 , ..., n , умножая, соответственно, получающиеся
равенства на a0 , a1 , ..., an и складывая их, мы будем иметь:
n

n

k

n

k 0

k 0

0

k 0

F (0) ak e k   ak e k  e  z f ( z ) dz   ak F (k ) .

(12)

Выберем теперь
1
x p1 ( x  1) p ...(x  ) p ,
( p  1)!
где р — простое число, p   и p | a0 | .
f ( x) 

Нетрудно показать теперь, что с ростом , при выбранном
фиксированных a0 , a1 , ..., an ,
n

k

k 0

0

lim  ak e k  e  z f ( z ) dz  0
 

p и

(13)

и одновременно с этим число
n

 ak F ( k )

k 0

есть число целое и отличное от нуля при всех значениях  и р, p   и
p | a0 | .
Поэтому предположение, что левая часть (12) равна нулю, приводит нас к
противоречию, и е должно быть трансцендентным числом.
Обобщая рассуждения Эрмита, Линдеман доказал, что если  — число
алгебраическое, то e  трансцендентно [4]. Этим самым он доказал, что —
трансцендентное число и что классическая проблема построен ия с помощью
циркуля и линейки стороны квадрата, площадь которого равно велика площади
круга радиуса 1, имеет отрицательное решение. Линдеман доказал также, что
если Ak ( k  0 , 1, ..., n ) — алгебраические числа, а 1 , 2 , ..., n — различные
алгебраические числа, то равенство

(14)
A0  A1e 1  ...  An en  0
невозможно. Вейерштрассом доказательство Линдемана было упрощено, и им
же было указано, что из теоремы Линдемана следует также, что sin и cos, при
алгебраическом , трансцендентны.
В дальнейшем вопросу трансцендентности чисел е  был посвящен ряд работ
таких крупных математиков, как Гильберт, Жордан, Хенсель и др. Во всех
этих работах доказательства Эрмита и Линдемана упрощались и видоизменялись, но доказательств, пользующихся какой-либо новой идеей, в которых
не участвовало бы тождество Эрмита [см. форм. (12)], не было дано.
Замечательное доказательство существования трансцендентных чисел при надлежит Георгу Кантору. Оно состоит в том, что можно легко доказать, что
множество всех алгебраических чисел счетно и так как континуум не счетен, то
существует бесчисленное множество чисел не алгебраических, т. е. Трансцендентных.
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Актуальность статьи. Известно, что алгебраические числа не могут быть
хорошо приближаемы рациональными дробями. Поэтому вопрос о приближении
алгебраических чисел алгебраическими же числами тесно связан с проблемой
решения алгебраических и трансцендентных уравнений и другими вопросами
теории чисел. В статье дается некоторое представление о общих методах в теории
трансцендентных чисел и приведены элементарные результаты.
Научная новизна статьи. Очевидно, что трансцендентные числа составляют
основную часть всех чисел. Не смотря на это доказательство трансцендентности
конкретного числа достаточно сложно. Новизна состоит в подробном изложении
признака трансендености чисел.
Научное применение. Аналитические методы теории трансцендентных чисел
могут быть использованы для решения проблем приближения алгебраических
иррациональностей. Статья способствует более глубокому понимаю не алгебраических чисел с практической точки зрения.
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Dilini bilmədiyimiz insana nəyi isə başa salmaq üçün ya jestlərdən, ya da onun başa düşdüyü dildəki sözlərdən istifadə edirik. Kompüterin mərkəzi qurğusu olan prosessorun da öz
dili var. Bu dillə kompüteri işlətmək daim lazımdır. Ona görə də orta məktəbin yuxarı siniflərindən instrumental proqramlaşdırmanın öyrədilməsi zəruridir. Həm informatika dərslərində,
həm də riyaziyyat dərslərində bu işi ardıcıl olaraq davam etdirmək lazımdır.
Təəssüf ki, orta məktəb dərsliklərində və proqramlarında bu ardıcıllıq pozulmuşdur. Belə
ki, 10-cu sinifə qədər instrumental proqramlaşdırma öyrədilir. Lakin sonuncu illərdə belə
mövzular proqrama daxil edilmir. Halbuki, fənnə verilən dövlət standartlarında bu məsələlər
nəzərdə tutulmuşdur.
İnstrumental proqramlaşdırma ardıcıllıq tələb edən məntiqi prosesdir. Onun əvvəli var sonu yoxdur. Nə qədər mürəkkəb məsələ həll edilərsə, ondan da mürəkkəb məsələ meydana çıxır və həll edilməsi zərurəti yaranır. Deməli cəmiyyətin inkişafı ilə düz mütənasib olan bu
proses daim fəaliyyətdə olmalıdır. Bu baxımdan instrumental proqramlaşdırma 10-11-ci siniflərdə də davam etdirilməlidir. Bunun üçün əsas və baza da vardır. Bu dillərdən ən çox istifadə
olunanı Turbo Pascal proqramlaşdırma dilidir. Artıq şagirdlər bu dilin inkişafına 5-ci sinifdən
Alp LOGO dilini öyrənməklə başlayırlar. Hər sinifdə proqramlaşdırmaya aid biliklər genişləndirilir. 10-11-ci siniflərdə instrumental proqramlaşdırma olmasa da onun məsələ həlli vasitəsilə davam etdirmək lazımdır. Bu təkcə informatika fənninin hesabına deyil, həm də riyaziyyat və fizika fənninin hesabına davam etdirilməlidir.
Ona görə də qeyd etdiyim fikirləri inkişaf etdirmək məqsədi ilə müxtəlif məsələ nümunələrinin həllini Turbo Pascal dilində ardıcıllıqla verməyi və müəllimlərə bu işdə kömək etməyi
qarşıma məqsəd qoymuşam. Bu məqalənin də əsas qayəsi ona xidmətdir.
Məsələ1. Çevrənin uzunluğu ( L ) verilib. Bu çevrənin daxilinə ( a ) və xaricinə ( b ) çəkilmiş düzgün üçbucaqların tərəflərini, sahələrini ( s , S ) tapmalı.
r

L
;
2

a(daxili _ taraf )  3  r ;
b( xarici _ taraf )  2 3  r

s

3 3 2
r ; S  3 3 r 2
4

Program P_1;
var
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L,a,b,c,P,p1,S,rd,R:real;
begin
write('L=');readln(L);
r:=L/(2*pi); a:=Sqrt(3)*r; b:=2*Sqrt(3)*r;
S:=3*Sqrt(3)*Sqr(r);
rd:=3*Sqrt(3)*Sqr(r)/4;
Writeln('
r=',r:5:2);
Writeln(' a_daxili=',a:5:2,' ;
b_xarici=',b:5:2);
Writeln(' s_daxili=',rd:5:2,' ;
S_xarici=',S:5:2 );
end.
Məsələ 2. Dairə öz radiusu ( R ) ilə verilib. Dairənin daxilinə (s) və xaricinə ( S )
çəkilmiş düzgün n bucaqlıların ( н = 3, 4, 6) sahələrini tapmalı.

n
bR

S (xarici n-bucaqlının sahəsi)=  n 
 R 2  tg
2
n

a (daxili n-bucaqlının tərəfi)= 2 R  Sin
n
ah

s (daxili n-bucaqlının sahəsi)= n 
,. h  R cos
2
n

b (xarici n-bucaqlının tərəfi)= 2 R  tg

Program P_2;
var
a,b,h,R,S,sd:real;
n:integer;
begin
write(' R ,n= ');readln(R,n);
b:=2*R*Sin(pi/n)/Cos(pi/n);
a:=2*R*Sin(pi/n);
S:=n*b*R/2;
h:=R*CoS(pi/n); sd:=n*a*h/2;
Writeln(' a_daxili=',a:5:2,' sd=',sd:5:2);
Writeln(' b_xarici=',b:5:2,' S=',S:5:2);
end.
Budaqlanan proqrama aid nümunə
3. a , b , c həqiqi ədədləri verilib. Onların ən böyük ikisinin hasilini tapmalı.
Program P_3;
var a,b,c,p:real;
begin
readln(a,b,c);
if a>b then
begin
p:=a; if b>c then p:=p*b
else p:=p*c; end
else begin
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p:=b; if a>c then p:=p*a
else p:=p*c; end ;
writeln('p=',p:7:1);
end.
Məsələ 4.Bir birindən fəqli x və y ədədləri verilib. Onların kiçiyini onların cəminin
yarısı ilə, böyüyünü isə onların ikiqat hasili ilə əvəz etməli.
var x,y,x1,y1:real;
begin
write('x,y=');readln(x,y);
x1:=x; y1:=y;
if x<y then begin x:=(x1+y1)/2; y:=2*x1*y1; end
else begin y:=(x1+y1)/2; x:=2*x1*y1; end ;
writeln('x=',x:8:2, ' y=',y:8:2);
end.
3. Məntiqi ifadələrə aid nümunə
Məsələ 5. Aşağıdakı məntiqi ifadələrin qiymətlərini hesablamalı.
1) Sqr(x)+Sqr(y)<=4;;
x  0.3 və y  1.6 üçün
2) K mod 7= k div 5-1; k  15 üçün
Program P_5;
var p,x,y:real;
K:integer;
C,A,B: boolean;
begin
x:=0.3 ; y:=-1.6;
B:=Sqr(x)+Sqr(y)<=4;
Writeln('B=',B); ;
K:=15;
A:=K mod 7= k div 5-1;
Writeln('A=',A);
end.
Məsələ 6. x həqiqi ədədi verilib.
1,

1
1
,
,. . .
1 2 1 2  3

ədədləri arasında x həqiqi ədədindən kiçik birinci həddi tapmalı.
Program P_6;
var a,x:real;
n,k:integer;
begin
write('x=');readln(x);
a:=0; n:=0; k:=0;
repeat
k:=k+1; n:=n+k;
a:=1/n;
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writeln('k=',k:4 ,' n=',n:4);
until a<x ;
writeln('a=',a:8:4);
end.
Məqalənin aktuallığı.Turbo Pascal dili hal-hazırda məktəb və ali məktəbdə keçirildiyi
üçün məqalədə göstərilən faktlar çox aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Turbo Pascal dilində məsələ həllinə yeni baxış verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta və ali məktəbdə dərs deyən müəllimlər üçün əhəmiyyət kəsb edir.
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Решение задачи в программной языке Тирбо Паскал
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Təhsilimizin dünya təhsil məkanına daxil olması ilə əlaqədar olaraq xarici dillərin öyrədilməsi məsələlərinə, məqsədlərin, məzmunun, prinsiplərin, vasitələrin və metodların yeniləşməsinə diqqətin artırılması tendensiyası müşahidə olunur.
Ən mühüm sənədlərdən biri olan “Azərbaycan Рespublikasında təhsilin inkişafı üzrə
Dövlət Strategiyası”nın “Тəhsilin məzmunu” bölməsində deyilir: “Beynəlxalq təcrübədə təhsilin məzmunu ilə bağlı başlıca meyillərdən biri təhsil kurikulumlarının ölkənin sosial-iqtisadi
inkişaf tələbləri və prioritetləri ilə sıx əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Kurikulumlar iqtisadi
inkişaf məqsədlərinə xidmət edən bilik və bacarıqları, səriştəni aşılayan məzmuna malik
olmalıdır. İqtisadi uğurlar əldə etmiş ölkələrdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın yaradılması
sosial-iqtisadi siyasətin prioriteti olduğundan, kurikulumlarda innovasiyaların əhəmiyyəti,
təhsilalanların müxtəlif sosial fəaliyyətə təşviq olunması və onların tədris bacarıqlarının
inkişafı xüsusi vurğulanır” [1].
Hazırki dövrdə qloballaşma prosesinin və inteqrasiya meyillərinin getdikcə surətləndiyi
ictimai-siyasi, sosial-mədəni sahələrdə baş verən mühüm keyfiyyət dəyişiklikləri kommunikasya vasitələrindən (yeni informasiya texnologiyalarından) istifadə etməklə şagirdlərin kommunikativ bacarıqlarının yüksək səviyyədə inkişafını tələb edir. Bu səbəbdən də tədris fənni
kimi xarici dilin statusu daha da artır və o, Milli Kurikulumda ümumtəhsil məktəbləri üçün
müəyyən edilmiş fənlər arasında özünəməxsus yer tutur.
“Azərbaycan Рespublikasının ümumtəhsil məktəbləri üçün xarici dil üzrə fənn kurikulumu”nda (I-XI siniflər üzrə) qeyd olunur ki, xarici dilin öyrənilməsi şagirddə ünsiyyət və kommunikasiya əlaqələrini genişləndirir, dünyaya yeni baxışın formalaşdırılmasına zəmin yaradır.
Xarici dil müxtəlif xalqların və dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi, elmi-mədəni həyatı haqqında biliklərin əldə olunmasına, xarici ölkələrin müxtəlif sahələrdə qazandığı təcrübəni birbaşa
öyrənməyə imkan verir. Xarici dilin öyrənilməsi iş və karyera imkanlarının genişlənməsinə
şərait yaradır [2, 7-8].
Xarici dil kurikulumu hər bir şagirdin maraq və meyilləri nəzərə alınmaqla onların nitq-dil
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bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirməyi nəzərdə tutur, qazandığı yeni dil bacarıqlarını real
həyarda kommunikativ bacarıqlarla əvəz olunmasına xidmət edir.
Kurikulumun tələblərinə görə, ibtidai təhsil səviyyəsi (I-IV siniflər) üzrə ümumi təlim nəticələri aşağıdakı kimi formalaşdırılır:
- dinlədiyi fikrin məzmununu izah edir;
- gündəlik həyatda və məişətdə istifadə olunan əşyaları onlara aid əlamət və hərəkətləri adlandırır;
- sadə nitq etiketləri əsasında ünsiyyət yaradır, süjetli şəkillər üzrə nitq nümunələri qurur;
- ana dili ilə müqayisədə öyrəndiyi dilin fərqli səslərini ayırır və tələffüz edir;
- kiçik həcmli mətnləri oxuyur və məzmununu izah edir;
- öyrəndiyi söz birləşməsi və modellərin əsasında kiçik həcmli şifahi və yazılı mətnlər
qurur;
- qarşılaşdığı yeni sözlərin mənasını lüğət vasitəsilə müəyyən edir [ 3,105].
Fasiləsiz təhsil sistemində ibtidai siniflərdə xarici dilin təlimi inkişafetdirici, öyrədici, mədəni və praktik istiqamətləri gücləndirərək şagirdlərin təhsilinin humanistləşdirilməsini həyata
keçirməyə imkan verir. İbtidai siniflərdə xarici dilin icbari öyrədilməsi ümumtəhsil məktəblərində xarici dil üzrə fasiləsiz təhsil prinsipini reallaşdırır ki, bu da şəxsiyyətin və cəmiyyətin
müasir tələblərinə uyğundur.
Məlumdur ki, kiçik məktəb yaşlı şagirdlərin qavrama xüsusiyyətləri xarici dilin mənimsənilməsi üçün əlverişli dövrdür. Bu dövrdə uşaqların qavramaya və danışmaya daha həssas olmalarını nəzərə alaraq, bütün həyatı boyu onların nitq qabiliyyətlərinin formalaşması və təkmilləşməsi üçün nitq aparatının çevikliyini inkişaf etdirmək və qorumaq olar. Kiçik yaşlı
uşaqların dili mənimsəmə mexanizminin təbii plastikliyi, ətrafa maraq göstərməsi, ənənəvi
təlimdən və imitasiyadan imtina, xarici dilin istifadə edilməsində psixoloji maneənin olmaması ünsiyyət vasitəsi kimi təlim qarşısında duran vəzifələrin səmərəli həllinə müsbət təsir edir.
Xarici dilin tədrisi vasitəsilə ibtidai təhsil səviyyəsində anlama, şifahi nitq, ilkin yazı bacarıqlarının formalaşdırılması, düzgün oxu qabiliyyətlərinin yaradılması və inkişaf etdirilməsi
təmin olunur.
Xarici dil üzrə kurikulum şəxsiyyətyönümlü təlim olduğu üçün onun tələblərinə görə şagird və onun tələbləri təlim prosesinin mərkəzində durur. Bu metodik problemlərin düşünülməsi yalnız fənnin tədris olunması mövqeyindən deyil, həm də müxtəlif təlim şəraitində şagirdlərin dili mənimsəmə nöqteyi-nəzərindən yanaşılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də xarici
dillərin təliminin səmərəliliyi həm də uşaqların xarici dili mənimsəməsi prosesindən, ana dilinin spesifik xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasından, konkret təlim şəraitindən asılı olmayaraq
hansı faktorların bu prosesə təsir etməsindən, ingilis dilinin mənimsənilməsi prosesində hansı
şəraitin şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri ilə müəyyənləşir.
Bu faktorlar nəzərə alınmadan ibtidai siniflərdə ingilis dili təliminin səmərəli təşkili mümkün deyil.
Şəxsiyyətyönümlü paradiqma çərçivəsində müxtəlif yanaşmalar mövcuddur: fəaliyyətyönümlü (A.N. Leontyev, A.A. Leontyev) və şəxsiyyətin fəaliyyətyönümlü (İ.A. Zimnyaya) yanaşmaları. Bu yanaşmalarda psixoloji məktəbin banisi L.S. Vıqotskinin inkişafetdirici ideyaları metodist-alimlər tərəfindən öz konsepsiyalarını əsaslandırmaq üçün istifadə edilmişdir.
Bu yanaşmaların əsas kateqoriyaları “fəaliyyət” və “şəxsiyyət”dir. Şəxsiyyət produktiv xarici
nitq fəaliyyəti prosesində inkişaf edir və onun əsas məqsədi yeni ünsiyyət üsulu kimi xarici
dildə şagirdlərin fəaliyyətinin formalaşmasıdır.
Yuxarıda qeyd olunan yanaşmalar ibtidai siniflərdə ingilis dilinin tədrisində şəxsiyyət yö-

97

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

nümlü təlimin əsas müddəalarını bu və ya digər dərəcədə reallaşdırır. Bunları aşağıdakı kimi
qruplaşdırmaq olar:
1. Pedaqoji prosesin mərkəzində şagirdin inkişafı və özünün təbii qüvvəsini inkişaf etdirmək üçün şəraitin yaradılmasıdır. Xarici dilin şəxsiyyətyönümlü təlimi aşağıdakı istiqamətlərdə reallaşır:
- şagirdin şəxsiyyət kimi inkişafına təsir edən dil mühitinin olması, onun real tələbləri və
motivləri;
- şagirdlərin müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus şəxslərlə dialoq çərçivəsində ünsiyyət qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək.
İkinci dil bilmək ünsiyyətə və qarşılıqlı fəaliyyətə kompleks qabiliyyətlərin və hazırlığın
olması deməkdir.
2. Ünsiyyətin əsasını kommunikativ bacarıqlar təşkil edir. Şagirdə xarici dil üzrə müəyyən
çərçivədə danışmaq, oxumaq, dinləmək və yazmağı öyrətməklə əsas məqsədə nail olmaq olar.
Lakin bilik verməklə işi bitmiş hesab etmək olmaz. Ünsiyyət qurmaq bacarığı, hər hansı
situasiyaya düşərkən sərbəst fikir söyləmək, kollektivdə yaşıdları ilə qarşılıqlı fikir mübadiləsi
aparmaq və onlara müəyyən təsir göstərmək, başqalarının fikrinə hörmətlə yanaşmaq kimi
keyfiyyətlər xarici dilin təlimində aparıcı şərtlərdəndir.
Müasir mərhələdə pedaqoq-linqvistlərin əksəriyyəti, qeyd etdiyimiz kimi qrammatikadan
leksikaya, sonra tapşırıqlarla möhkəmləndirməyə əsaslanan ənənəvi təlimi tənqid edir və
kommunikativ metodun səmərəli olduğunu müxtəlif mənbələrdə göstərirlər. Kortəbii yolla
öyrədilən dil öyrənənin nitqini formalaşdırmır. O, naməlum situasiyaya düşəndə səhv edəcəyindən çəkinərək susur. Kommunikativ metod isə şagirdin danışması üçün əlverişli şərait
yaradır, gərginliyi aradan qaldırır, nitqinin sərbəstliyinə imkan yaradır, nitq fəaliyyətinin bütün növlərini (dinləmə və anlama, danışma, oxu və yazı) inkişaf etdirir.
Xarici dildə qrammatika kommunikativ ünsiyyət prosesində mənimsənilir. Belə ki, şagird
əvvəlcə sözləri, ifadələri, konstruksiyaları müvafiq situasiyada müqayisəli şəkildə mənimsəyir
və məhz bundan sonra onların qrammatik yönümdə hansı mənanı kəsb etdiyini anlayır.
Beləliklə, şagird yalnız sərbəst deyil, həm də düzgün danışır. Sözlərin mənası şəkillər, başqa
əyani vəsaitlər, jest və mimikalarla izah olunur, həmçinin internet resursları, televiziya
proqramları və jurnallardan da istifadə olunur. Bunlar hamısı uşaqlarda dili öyrənilən ölkənin
tarixinə, mədəniyyətinə, adət və ənənələrinə böyük maraq oyadır. Məsələn, “Tanışlıq”
mövzusu keçirilərkən uşaqlar bir-birinə sual verir və qarşısındakını da danışmağa vadar edir.
Uşaqlara ana dilindən onlara daha yaxın olan mövzular təqdim edilir. Bu, diqqəti kommunikativ qabiliyyətlərin inkişafına yönəltməyə imkan verir. Mövzuların, əsasən, uşaqların öz
həyatı və müasir dövrün aspektləri ilə bağlı olması zəruridir (ekologiya, musiqi, təsviri incəsənət, mədəniyyətin başqa sahələri, idman və s.). Kommunikativ metodların tətbiqi zamanı
şagirdlər fəaliyyətin nə ilə bitəcəyini bilmirlər. Nəticələr reaksiya və cavablardan asılıdır.
Hər dərsdə yeni situasiyalar təqdim olunur. Təlim prosesinə maraq bu cür yaranır. Hər bir
şagird düşündürücü mövzular ətrafında düşündürücü ünsiyyət qurmağa çalışır.
Dərsdə şifahi nitq daha çox vaxt aparır. Bu zaman müəllim şagirdlərin fəaliyyətini
istiqamətləndirərək özü daha çox dinləyir və şagirdləri şifahi nitqə cəlb edir. Müəllim tapşırıq
verərək müşahidəçi rolunda çıxış edir.
Kommunikativ metodun əsası ondan ibarətdir ki, bir qədər sadə olsa da parametrlərinə
görə real kommunikasiya prosesi ünsiyyət prosesinin modeli kimi təqdim olunur.
Kommunikativ metod haqqında deyilənlər onu sübut edir ki, ibtidai siniflərdə ingilis dili
təliminin predmeti nitq fəaliyyətidir.

98

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

İngilis dili dərslərində müəllim elə situasiyalar təqdim edir ki, şagirdlər bir-biri ilə dialoq
aparır, qrup şəklində ünsiyyət qururlar. Bu cür yanaşma təlimi daha maraqlı edir. Şagirdlər
qruplarda işləyərək nitq müstəqilliyi nümayiş etdirirlər. Onlar bir-birinə kömək göstərir və
həmsöhbətlərinin ifadələrini uğurla korreksiya edirlər. Müəllim təlim prosesində ünsiyyət təşkilatçılığı funksiyasını yerinə yetirir, istiqamətverici suallar verir, diqqəti iştirakçıların orijinal cavablarına yönəldir.
Kommunikativ təlimin üstünlüyü ondadır ki, sözlərin, qrammatikanın, mətnlərin və dialoqların əzbərlənməsi əvəzinə şagirdlərə real həyatdan elə situasiyalar təqdim olunur ki, onlarda danışmağa maksimal dərəcədə motivasiya yaransın.
3. Şəxsiyyətyönümlü təlimin növbəti mühüm müddəası əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşmadır. Kiçik yaşlı məktəblilərin xarici dili öyrənməsinin səmərəliliyi yalnız dil və nitq materialını mənimsəməsi ilə müəyyən edilmir. Əsas məsələ odur ki, şagird bilik və bacarıqları mənimsəyərək mədəniyyətlərarası ünsiyyətdə istifadə etsin. Bu yalnız müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin bir-biri ilə canlı və qarşılıqlı ünsiyyəti nəticəsində baş verə bilər. Bu cür əməkdaşlıq
ünsiyyətinin fərqli cəhəti ondadır ki, uşaqlar qarşılıqlı anlaşma şəraitində bir-birini qəbul edir
və öyrəndiklərini situasiyada tətbiq edirlər. Bu isə, əsasən, müəllimin davranışı ilə müəyyən
edilir.
Avtoritar tərz qarşılıqlı inamla yanaşı, həm də qavrama qabiliyyətini, sərbəstlik hissini,
müsbət emosiyaları azaldır. Ona görə də müəllimin şagirdinin tərəf müqabili, köməkçisi olmaq və ünsiyyət etmək üçün təşkilatçı kimi səyi göstərməsi zəruridir. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, təlim “Humanist pedaqogika” yanaşmaları çərçivəsində reallaşsın:
- uşağı mənəvi cəhətdən sındırmamaq, onun qəribəliklərinə və xüsusiyyətlərinə hörmət
etmək;
- hər bir uşağa qarşı səbirli olmaq;
- istənilən halda hər bir uşağın imkan və qabiliyyəti özünü büruzə verəcək;
- hər bir uşağa xeyirxah münasibət göstərmək;
- idraki proseslərdə uşaqların daim rəğbətləndirilməsi və stimullaşdırılması;
- uşaq bir addım da irəli getsə səmimi olaraq ona öz heyranlığını göstərmək [4,307].
4. Mədəniyyətlərarası ünsiyyət zamanı şagird və müəllimin qarşılıqlı fəaliyyəti təlimin təşkili formalarından necə istifadə edildiyindən çox asılıdır.
5. Xarici nitq fəaliyyəti prosesində dil mədəniyyətlərarası ünsiyyət vasitəsi kimi mənimsənilir ki, bu da şagirdin idraki fəallığını artırır. Məhz şagirdlərin fəallığı yaxşı təlim göstəricisidir.
6. Xarici dili öyrənərkən şagirdlər yalnız yeni ünsiyyət vasitəsi əldə etmirlər. Eyni zamanda onların təsəvvüründə yeni bir “dünya obrazı” yaranır. Bu, o deməkdir ki, şagirdlərə
yeni dili doğma mədəniyyətə istinad etməklə öyrətmək daha məqsədəuyğundur. Bununla əlaqədar olaraq şagirdlərin təsəvvüründə canlanan yeni “dünya obrazı”nın köməyi ilə autentlik
probleminin həll olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təlim prosesində dili öyrənilən ölkənin mədəniyyəti ilə doğma mədəniyyətin müqayisəli şəkildə təqdim olunması ibtidai sinif
müəlliminin mühüm vəzifələrindən biridir. Məhz bu prosesdə şagirdlərdə ümumbəşəri şüur
və dəyərlər formalaşır.
7. Dilin müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi həmçinin şagirdin təlim fəaliyyətinə müsbət münasibətindən, onun sərbəstliyi üçün təlim prosesində situasiyaların modelləşdirilməsindən çox
asılıdır. Hər bir ünsiyyət motivdən və məqsəddən başlayır. Şagird öz nitq fəaliyyətinin məqsədini və son nəticəsini dəqiq təsəvvür etməlidir, o, sözü və ya ifadəni işlədərkən, dinləyib oxuyarkən nə əldə edəcəyini əvvəlcədən bilir. Təlim prosesi elə qurulur ki, şagird hər hansı kom-
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munikativ vəzifəni həll edərkən ona ehtiyac hiss etsin və öz istəyini də həyata keçirməyə
imkanı olsun.
8. Xarici dilin təlimində şifahi nitqin inkişafı məqsədilə oyunlardan istifadə.
D.B. Elkonin hesab edirdi ki, motivasiya və tələbatların inkişafı, dərketmə vasitəsi, uşaqların əqli qabiliyyətlərinin və iradi davranışın inkişafı vasitəsi kimi oyun mühüm funksiyaları
yerinə yetirir [6,35]. Bundan əlavə oyun “təqdim olunan şəraitlə” elə bağlı olur ki, uşağa lazım olan bu və ya digər hallarda şagird özünü real situasiyada hiss edir (A.A. Leontyev).
Uşaqlarda maraq yaradan məhz bu imkan yeni təlim konsepsiyasına görə dərsdə başqa imkanları “sıxışdıraraq” aparıcı yeri tutur.
Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, təlim vasitəsi kimi oyunlar bir sıra tələbləri nəzərə
almaqla səmərəli nəticələr verir: uşaqların iştirak edəcəyi xəyali situasiyanın, planın olması;
oyunun qaydasının və nəticəsinin uşaqlar tərəfindən dərk edilməsi. Oyun yalnız kollektiv əyləncə deyildir. Bu, təlim vəzifələrini həll etmək üçün əsas üsullardan biridir. Ona görə də hansı vərdişin və bacarığın tələb edildiyini, oyun prosesində uşağın nəyi bacardığını və nəyi öyrəndiyini bilmək zəruridir. Oyun şagirdi düşünülmüş şəkildə fəaliyyət göstərmək zərurəti qarşısında qoymalıdır.
Şagirdlər təlim prosesində və təlimdənkənar vaxtlarda da oyunlar vasitəsi ilə yaradıcı tapşırıqları yerinə yetirir ki, bu da onların ünsiyyət qabiliyyətlərinin formalaşmasına təsir göstərir
və əhval-ruhiyyəni yüksəldən psixoloji mühit yaradır. Oyun zamanı uşaqlar mürəkkəb anlayışları asanlıqla mənimsəyir və xarici dilin öyrənilməsi əyləncəli bir məşğuliyyətə çevrilir.
Məhz bu dövrdə uşaqlarda xarici dildən kommunikasiya vasitəsi kimi istifadə edilməsi üçün
zəruri hesab edilən dil və nitq qabiliyyətlərinin əsası qoyulur.
9. Hər bir danışan öz nitqinin yaradıcısıdır və daim nitq yaradıcılığı ilə məşğul olur. Ona
görə ki, onun düşdüyü ünsiyyət situasiyası daim dəyişir. Elə xarici dildə də bu cür nitq yaradıcılığına öyrətməliyik [5,14]. Son dövrlərin xarici dil üzrə metodik ədəbiyyatında qeyd olunur ki, şagirdlərə sözləri, qaydaları, dil haqqında faktları deyil, həmin dildə fəaliyyət göstərməyi öyrətmək lazımdır.
Beləliklə, ibtidai siniflərdə xarici dil təliminin tərbiyəvi, kommunikativ və inkişafetdirici
aspekti onun əsas prioritetləri sayılır. Xarici dil təlimi şagirdi başqa bir mədəniyyətlə tanış
edir, danışıq, oxu və yazı prosesində sadə kommunikativ – idraki vəzifələrin müstəqil yerinə
yetirilməsi üçün vərdiş və bacarıqların formalaşmasına istiqamətləndirir. Təlim prosesində şagirdlərə təşəbbüskarlıq, kollektivdə işləmək, öz mövqeyini müdafiə etmək və davamlı olaraq
fənnə maraq göstərmək kimi keyfiyyətlər aşılanır. Əsas məqsədlərdən biri kimi kommunikativ səriştəliliyin formalaşdırılması göstərilir. Təhsilin məzmununun təkmilləşdirilməsində
praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə səmərəli tətbiq etmək qabiliyyətidir. O, şagirdin qazandığı bilik
və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini təmin edir. Ünsiyyət iştirakçıları
xarici dilin köməyi ilə real və xəyali məsələləri birlikdə həll edirlər.
Kommunikativ metod haqqında deyilənlərdən aşağıdakı müsbət cəhətləri ümumiləşdirmək
olar:
1. İbtidai siniflərdə ingilis dilinin təlimində fəaliyyətyönümlülük özünü əsasən kommunikativ təlim metodlarında büruzə verir. Bu da ondan irəli gəlir ki, öz mahiyyətinə görə kommunikativ metod nitq fəaliyyətinin müxtəlif növləri ilə sıx əlaqədardır. Ona görə də dinləmə,
danışma oxu və yazı səviyyəsində bu metoddan geniş istifadə olunur.
2. İbtidai siniflərdə ingilis dili təlimi üzrə kommunikativ metodun tətbiq edilməsi dil maneəsini aradan qaldırır.
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Məqalənin aktuallığı. Dil təlimi nəticəyönümlü olmaqla və kommunikativyönümlü təlim
xüsusiyyətləri kəsb etməklə, şagirdləri müvafiq kommunikativ bacarıqlar əldə etməyə istiqamətləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kommunikativyönümlü təliminin səmərəli həllinə imkan verən
əsas amillər müəyyənləşdirilir və şagirdlərin nitq vərdişlərinin formalaşması və inkişafındakı
müsbət rolu sübuta yetirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Kommunikativyönümlü təlim şagirdlərin
rabitəli nitq qabiliyyətlərinin inkişafına müsbət təsir göstərməklə, onları müxtəlif nitq
situasiyaları ilə bağlı sərbəst danışmaq, dialoqa qoşulmaq kimi yaradıcı ünsiyyət bacarıqlarına
yiyələndirir.
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Сущность и содержание обучения учащихся английскому
языку на уровне начальных классов средней школы
Резюме
В статье раскрывается сущность и содержание обучения английскому языку учащихся начальных классов. Отмечается, что овладение иностранным языком повышает
гуманитарное образование учащихся, формирует их как личность и дает возможность
адаптироваться требованиям изменяющегося мира.
Основными приоритетами овладения английским языком являются воспитательные,
коммуникативные и развивающие аспекты обучения.
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Ессеръе анд ъонтент оф теаъщинэ енэлисщ то студентс ат тще
левел оф елементарй ълассес оф щиэщ същоол
Суммарй
The article reveals the essence and content of teaching English to students at the level
of primary classes. It is noted, that the second language acquisition increases the humanitarian
education of students, forms them as a personality and makes it possible to adapt to the
requirements of a changing world. The main priorities of acquisition the English language are
educational, communicative and developing aspects of learning.
Редаксийайа дахил олуб: 25.06.2015
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III sinifdə mətn redaktorunun öyrədilməsi
Sevinc Cəbrayılzadə
ADPU-nun dosenti
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Aysel Fətəliyeva
ADPU-нун magistrantы
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И.Асланов
ф.-р.ц.ф.д., дос. М.Я.Шащвердийев
Ачар сюзляр: мятн, редактор, программ, сящифя, менйу, сяняд, фрагмент, пянъяря
Ключевые слова: текст, редактор, программ, страница, меню, документ, фрагмент,
окно
Кей wордс: техт, едитор, проэрам, паэе, мену, доъумент, фраэмент, wиндоw
Kompyuterin ən geniş istifadə olunduğu sahələrdən biri mətnlərin hazırlanmasıdır. Kompyuterdə mətn yazmaq, buraxılmış səhvləri düzəltmək, mətnə şəkillər əlavə etmək, müxtəlif
mətnlərdən yeni mətn yaratmaq çox rahatdır.
Hər bir kompyuterdə mətnlərlə işləmək üçün xüsusi peorramlar – mətn redaktorları olur.
Belə redaktorlardan biri WordPad proqramıdır. WordPad proramını başlatmaq üçün iş masasında onun simgəsini qoşa çıqqıldatmaq lazımdır. Bu zaman proqramın pəncərəsi açılacaq.

Qrafik redaktorda olduğu kimi mətn redaktorunda da yazılmış mətnin vərəqdə necə yerləşdiriləcəyini bilmək lazımdır. Buna görə də iş zamanı səhifənin parametrini, onun ölçü və
istiqamətini müəyyən etmək lazımdır.
Səhifənin parametrinin təyin edilməsi alqoritmi:
1. Menyu zolağında File menyusunu aç
2. Page Setup bəndini seç. Uyğun pəncərə açılacaq
3. Kağızın ölçüsünü Paper bölməsində təyin et
4. Kağızın istiqamətini Orientation bölməsində təyin et
5. OK düyməsini çıqqıldat
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Mətnin kompyuterdə saxlanması alqoritmi:
1. WordPad proqramını başlat.
2. İstədiyin mətni yaz.
3. File menyusunu aç.
4. Açılan siyahıdan Save As bəndini seç. Uyğun pəncərə açılacaq.
5. Həmin pəncərədə yeni qovluq yarat və onu adlandır.
6. Qovluğu aç.
7. Mətni adlandırmaq üçün File Name sətrində uyğun ad yaz.
8. Save düyməsini çıqqıldat
Mətn redaktorunda görülmüş işin nəticəsində sənəd yaradılır. Sənəddə mətnlə yanaşı şəkil
də ola bilər. Çox vaxt kompyuterdə saxlanmış sənədi yenidən ekrana çıxarıb, onda bəzi dəyişikliklər etmək lazım gəlir.
Kompyuterdə saxlanmış sənədin açılması alqoritmi:
1. File menyusunu aç
2. Açılan siyahıdan Open bəndini seç. Uyğun pəncərə açılacaq.
3. Sənədi saxladığın qovluğu aç.
4. Pəncərədə sənədin adını tap və onu seçdir.
5. Open düyməsini çıqqıldat. Sənəd mətn redaktorunun iş sahəsində açılacaq.
Bəzən çap olunmuş mətni sonradan oxuyarkən müəyyən sözlərin, yaxud cümlələrin yerini
dəyişmək lazım gəlir. İlk dəfədən səhvsiz sənəd yaratmaq mümkün deyil. Ona görə də çox zaman sənədlərin redəktəyə ehtiyacı olur.
Sənədin redəktəsi dedikdə sözlərin mətnə artırılması, silinməsi, yerinin dəyişdirilməsi,
səhvlərin düzəldilməsi kimi əməliyyatlar nəzərdə tutulur.
Mətn fraqmentini seçdirilməsi alqoritmi:
1. Siçanın göstəricisini seçdiriləcək fraqmentin başlanğıcına apar
2. Siçanın sol düyməsini basılı saxlayaraq, göstəricini fraqmentin sonuna apar
3. Düyməni burax
Mətnin fraqmentini silmək üçün onu seçdirmək, sonra isə Delete klavişini basmaq lazımdır.
Mətn fraqmentinin yerinin dəyişdirilməsi alqoritmi:
1. Lazım olan fraqmenti seçdir
2. Alətlər zolağındakı

Cut düyməsini çıqqıldat

3. Kursoru lazım olan yerdə yerləşdir və alətlər zolağındakı
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İndi isə qaralanmış sözün yerini cümlənin sonuna dəyişək. Bunun üçün yuxarıdakı
alqıritmdən istifadə edək.

Bəzən mətndə ayrı-ayrı sözlər, yaxud cümlələr dəfələrlə təkrarlanır. Mətn redaktorunda
belə sözləri, yaxud cümlələri təkrar-təkrar yığmağa gərək yoxdur. Bunun üçün təkrarlanan
fraqment bir dəfə yığılır, sonra onun üzü çıxarılır və lazım olan yerə yapışdırılır. Çox vaxt
mətnləri daha anlaşıqlı, daha yaddaqalan etmək üçün onlara şəkillər əlavə olunur.
Mətnə şəklin daxil edilməsi alqoritmi:
1. WordPad mətn redaktorunu başlat
2. Proqram pəncərəsini iş masasının sol yarısında yerləşdir
3. Paint qrafiki redaktorunu başlat
4. Proqram pəncərəsini iş masasının sağ yarısında yerləşdir.
5. Mətn redaktoruna keç. Bunun üçün siçanın göstəricisini WordPad proqramının iş
sahəsində çıqqıldat
6. İstədiyin mətni yığ
7. Formatlama alətləri zolağından istifadə etməklə mətni formatla
8. Qrafik redaktora keç. Bunun üçün siçanın göstəricisini Paint proqramının iş sahəsində
çıqqıldat
9. Paint proqramında istədiyin şəkli çək
10. Çəkilmiş şəkli seçdir.
11. Edit menyusundan Copy bəndini seç.
12. Mətn redaktoruna keç. Kursoru mətnin sonuna yerləşdir və Enter klavışını bas.
13. Alətlər zolağındakı Paste düyməsini çıqqıldat
III sinifdə şagirdlərə mətndəki sözləri tapmaq, yenisi ilə əvəz etmək də öyrədilir.
Mətndə sözün tapılması alqoritmi:
1. WordPad mətn redaktorunu başlat
2. Mətni aç.
3. Edit menyusunu aç və Find bəndini seç. Uyğun pəncərə açılacaq
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4. Find What (что) sətrində axtarılacaq sözü yaz
5. Find Next (найти далее) düyməsini çıqqıldat. Mətndə ilk tapılan axtarılan söz seçiləcək.
6. Hər dəfə Find Next (найти далее) düyməsini çıqqıldatmaqla mətndəki qalan axtarılan
sözləri tapmaq mümkündür
7. Axtarışın sona çatması haqqında xəbərdarlıq pəncərəsi açılanda (Bu pəncərədə adətən
Поиск завершен yazılır) əvvəlcə açılan pəncərədə OK düyməsini, sonra əvvəlki pəncərədə
Cancel (Отмена) düyməsini çıqqıldat
Мягалянин актуаллыьы. Йени гурулан тящсилдя идраки инкишафын параметрлярини нязяря алмаг, она имкан вя шяраит йаратмаг ясас амил щесаб едилир. Тящсили билаваситя инкишафйюнцмлц
бир просес кими стимуллашдырмаг ясас вязифяйя чеврилир. Тящсил щуманист принсипляря истинад
олунмагла инзибати характериндян узаглашараг даща чох гаршылыглы ямякдашлыг ялагяляриня сюйкянир. Шаэирди бир субйект кими мцяллимля бирэя педагожи просесдяки щяр щансы проблемин щяллиня йюнялдир. Шяхсиййятин формалашдырылмасы ян юнямли мягсяд кими тящсилин мцщцм дяйярляндирмя индикаторуна чеврилир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя компйутер,
информасийа-коммуникасийа технолоэийалары вя системляри мязмун хяттинин юйрядилмяси тядриси хцсусиййятляри мцяййянляшдирилмиш, бу мязмун хяттиня уйьун юйрядилмяси йоллары ашкара
чыхарылмыш вя елми ъящятдян ясасландырылмышдыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя комйутер, информасийакоммуникасийа технолоэийалары вя системляри мязмун хяттинин юйрядилмясинин нязяри вя
практик хцсусиййятляринин ясасландырылмасындан ибарятдир. ЫЫЫ-ЫВ синифлярдя компйутер, информасийа-коммуникасийа технолоэийалары вя системляри мязмун хяттинин юйрядилмясинин практик тятбиглярини эюстярмякдян ибарятдир.
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Изучение текстового редактора в III классе
Резюме
В работе описывается процесс изучения текстового редактора WordPad в III классе.
Рассматриваются действия (копирование, вырезание части текста, отыскание слова и
замена слова другим) над текстами. В работе дается алгоритм включения рисунки в
данный текст.
С.Cabrailzade
A. Fataliyeva

Studying a text editor in class III
Сummary
The paper describes the process of studying a text editor WordPad in class III. We
consider the actions (copying, cutting parts of the text, word finding and replacing words of
another) on the texts. The paper gives an algorithm incorporating drawings in the text.
Редаксийайа дахил олуб: 11.09.2015
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Qüvvət funksiyasının xassələri və qrafikinin
öyrədilməsində blok-sxemdən istifadə
Mətanət Musayeva
рийазиййат цзря фялсяфя доктору,
ADPU
Е-маил: сама-гаса@ маил.ру
Ceyran Səmədova
ADPU-nun magistrantı
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И.Асланов
пед.ц.ф.д., дос. С.Таьыйева
Açar sözlər: funksiya, blok-sxem,alqoritmik bilik, bacarıq və vərdişlər
Ключевые слова: функция, блок-схема, алгоритмические знания, умения и навыки
Key words: function, block diagram, algorithmic, knowledge and skills
(
) şəklində düsturla verilən ədədi funksiyaya qüvvət funksiyası deyilir.
n=1 olduqda y=x düz mütənasibliyini alırıq ki, onun da xassələri və qrafiki məlumdur.
Tutaq ki,
. Əvvəlcə n cüt olan hala baxaq. Tutaq ki, n=2k,
1.
qüvvət funksiyasının təyin oblastı R həqiqi ədədlər çoxluğudur.
2. İstənilən x üçün
Deməli,
funksiyasının qiymətlər çoxluğu
aralığı, yəni mənfi olmayan həqiqi ədədlər çoxluğudur.
3.
olduğundan,
cüt funksiyadır, qrafiki ordinat oxuna nəzərən
simmetrikdir.
4.
dövrü funksiya deyil.
5.
funksiyasının qrafiki həm
, həm də
oxunu O(0;0) koordinat başlanğıcında kəsir.
6. İstənilən
üçün
olur. Deməli, qrafikin O(0;0) nöqtəsindən başqa bütün
nöqtələri I və II rüblərdə yerləşir.
7.
funksiyası
aralığında azalır,
aralığında isə artıq.
8.
funksiyası üçün
,
9.
funksiyasının qrafiki aşağıdakı kimidir:

Y

O

X

qüvvət funksiyasında
olarsa, onda
funksiyasına həqiqi üstlü qüvvət
funksiyası deyilir.
olduqda qüvvət funksiyası adətən
kimi işarə edilir və ona
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yalnız
yarımoxunda baxılır.
Bu halda
(
) qüvvət funksiyasının
(p natural ədəd deyil) olduqda təyin
və qiymətlər oblastı
,
(p tam ədəd deyil) olduqda isə təyin və qiymətlər oblastı
olur.
Bundan əlavə
olduqda
qüvvət funksiyası qrtan,
(p tam ədəd deyil)
olduqda isə azalan olur.
Şagirdlər
xassələrini və qrafikini blok-sxemdən istifadə
etməklə daha yaxşı yadda saxlayırlar. (Blik-sxem 1.)

Blok-sxem1.

Başlanğıc
qüvvət funksiyası

Funksiyanı n
tə yin və
qiymə tlə r
oblastı

Hə

Yox

Funksiyanı n
tə yin və
qiymə tlə r
oblastı
,

Y
Yox

Hə

Y

Y
O

X
O

X

O

İndi isə tutaq ki, n tək natural ədəddir, yəni n=2k+1,
1.
qüvvət funksiyasının təyin oblastı R həqiqi ədədlər çoxluğudur
2.
üçün
,
üçün
olur. Ona görə də
funksiyasının qiymətlər da R həqiqi ədədlər çoxluğudur.
3.
olduğundan,
tək funksiyadır. Qrafiki koordinat
başlanğıcına nəzərən simmetrikdir.
4.
dövrü funksiya deyil.
5.
funksiyasının qrafiki həm
, həm də
oxunu O(0;0) koordinat
başlanğıcında kəsir.
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6. İstənilən
üçün
, istənilən
üçün
olduğundan
qrafikin O(0;0) nöqtəsindən başqa bütün nöqtələri I və III rüblərdə yerləşir.
7.
funksiyası
aralığında, yəni bütün təyin oblastında artandır.
8.
funksiyasının minimum və maksimum nöqtələri yoxdur.
9.
qrafiki aşağıdakı kimidir:

Y

X

O

Мягалянин aktuallığı. Мцасир дюврдя орта цмумтящсил мяктябляри гаршысында мцряккяб
вя мясулиййятли вязифяляр дурур. Елмин вя истещсалатын компцтерляшдирилмяси просеси цмуми
тящсил системинин кюкцндян дяйишдирилмясини тяляб едир. Беля шяраитдя шаэирдляр мцстягил
шякилдя информасийа ахынындан баш чыхармалы, йени биликляря йийялянмяйи баъармалыдырлар.
Мягалянин елми йенилийи. Апарылан тядгигатын нятиъясиндя орта цмумтящсил мяктяблярин
рийазиййат дярсляриндя шаэирдляря алгоритмляри сюзляр вя блок-схемлярля тясвир етмяйи юйрядян, онларда алгоритмик тясяввцр, билик, баъарыг вя вярдишлярин формалашдырылмасы иля рийазиййат
тялиминин елми нязяри сявиййясини вя кейфиййятини йцксялдян методика ишлянмишдир.
Мягалянин нязяри, практик ящямиййяти вя тятбиги: Иrrasional tяnlik, bяrabяrsizliklяrinin тялимин кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн алгоритмин тясвир цсулларынын (сюзляр вя блоксхемлярля) дидактик имканларыны мцяййянляшдирмякдян ибарятдир. Иbtidai синифlяrдян башлайараг шаэирдляр informatika дярсляриндя алгоритмин (сюзляр вя блок-схемляр) тясвир цсуллары иля
таныш олур, онларын тятбиги иля тялимин сонракы илляриндя мцхтялиф мясяляляри щялл етмяйи юйрянирляр; - Rийазиййат програмлары вя дярсликлярин тякмилляшдирилмясиндя тядгигатдан чыхарылан
нятиъяляря истинад едиля биляр; - Aлынмыш нятиъяляр диэяр цмумтящсил фянляр цзря апарылаъаг
тядгигатлар цчцн база ролуну ойнайыр; - Tядгигатдан педагожи институт вя университетлярдя,
щямчинин, орта ихтисас вя пешя мяктябляриндя, щярби мяктяблярдя дя истифадя едиля биляр.

Ədəbiyyat
1. Z.Ə. Tağıyeva və b. İnformatika və İKT. Bakı, 2011
2. Z.Ə.Tağıyeva, S.B. Mazanova. Kompyuter sisteminin quruluşu və əməliyyat sistemləri,
Bakı, 2012.
3. Я.Г.Пялянэов. Щяндясядян юлчмя характерли практик вя лаборатор ишляри шаэирдлярин
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Использование блок-схема при изучении свойств
и графика степенной функции
Резюме
В работе описывается методика изучения степенной функции. Даны некоторые
виды этой функции, которые изучаются в курсе математики в общеобразовательной
школе. В работе дано алгоритм изучения свойств функции. Алгоритм построения
графика функции показан в виде блок-схемы.
M. Musaeva
J. Samedova

The use of flowcharts in the study of the properties
and graphics power function
Summary
The paper describes a method of studying the power function. Given some types of
functions that are studied in the course of mathematics in secondary school. This paper gives
a study of the properties of the algorithm. An algorithm for constructing the graph function is
shown in block diagram form.
Редаксийайа дахил олуб: 11.09.2015
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Teoremlərin isbatı prosesində şagirdlərin alqoritmik
mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi
Zenfira Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Raya Cəfərova
ADPU-nun magistrantı
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И.Асланов
пед.ц.ф.д., дос. Н.Р.Аббасов
Açar sözlər: alqoritm, alqoritmin təsvir üsulları, qarşılıqlı bucaqlar, paraleloqram,
müstəvi, vektor
Ключевые слова: алгоритм, способы описания алгоритмов, вертикальные углы,
параллелограмма, плоскость, вектор
Key words: algorithm, ways of describing algorithms, vertical angles, the parallelogram
plane vector
Цмумтящсил мяктябляриндя рийазиййат тялиминдя мцщцм вя чятин мясялялярдян бири теоремлярин исбатынын шаэирдляря юйрядилмясидир. Тяърцбя эюстярир ки, рийази исбатын юйрядилмясиндя бир сыра чятинликляр мейдана чыхыр.
1) тяклифин исбаты цчцн шаэирдлярин рийази щазырлыьы щямишя лазыми сявиййядя олмур. Беля ки,
яввялляр юйрянилян биликляри шаэирдлярин яксяриййяти унутмушдурса, щямин биликляря ясасланан
исбаты йа мянимсямирляр, йа да сятщи мянимсяйир вя тез йаддан чыхарырлар. Буну нязяря
алараг мцяллим щяр бир тяклифин исбатынын юйрядилмясиня башламаздан яввял, бу тяклифин исбаты
цчцн ясас олаъаг тяклифи вя анлайышлары тякрар етмялидир;
2) айдын вя ардыъыл ъцмлялярля ифадя едилян фикирляр шаэирдляр тяряфиндян даща тез вя шцурлу
мянимсянилир. Буну исбатын юйрядилмясиня дя аид етмяк олар;
3) щяр щансы тяклифин исбаты заманы шаэирдлярин фяаллыьына да фикир верилмялидир. Шаэирдлярин
диггяти тамамиля исбат просесиня ъялб олунмалыдыр.
Тяклифи исбат едяркян чалышмаг лазымдыр ки, анлайышлар арасында рийази ялагя вя мцнасибятляри шаэирд юзц мцстягил олараг тапсын. Беля олдугда шаэирдлярин мянтиги мцщакимяляри, тяфяккцрц вя исбат етмя баъарыглары даща йахшы инкишаф едир. Исбат просесляриня шаэирдляр, хцсусиля,
теоремлярин исбатында растлашырлар. Теоремлярин исбатыны алгоритм шяклиндя тясвир етдикдя шаэирдляр ону даща тез гаврайырлар вя узун мцддят йадда сахлайырлар. Фикримизи теоремлярин
исбатына аид нцмуняляр ясасында дягигляшдиряк.
1. Цчбуъаьын хариъи буъаьынын хассяси щаггында теоремин исбатынын алгоритмляшдирилмяси
VII синифдя шаэирдляр «Цчбуъаьын хариъи буъаьынын хассяси» мювзусунда ашаьыдакы теореми юйрянирляр:
Теорем: Цчбуъаьын хариъи буъаьы она гоншу олмайан ики дахили буъаьын ъяминя бярабярдир.
Теореми исбат етмяк цчцн гайда белядир. Яввялъя теоремин шяртиня уйьун шякил чякилир.
Садялик цчцн буъаглар нюмрялянир (Шяк. 1.).
Сонра верилянляр вя исбат едиляъяк нятиъя шякля уйьун ифадя едилир.
ВЕРИЛИР: 1, 2, 3 дахили, 4-хариъи буъаг
ИСБАТ ЕТМЯЛИ: 4=1+2
ИСБАТЫ:

112

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

1) Цчбуъаьын дахили буъагларынын ъями 1800 олдуьундан
1+2+3=1800
2) 1+2=1800-3
3) 3 вя 4 гоншу буъаглар олдуьундан 3+4=1800 вя йа
4=1800-3
4) 2) вя 3) ясасян 1+2=4

2
1

3

4

Шяк.1.
Бунунла теорем исбат едилди.
Цчбуъаьын буъаглары ъями щаггындакы теоремин исбаты алгоритминин тясвир едилмясини
шаэирдляря мцстягил иш кими тапшырмаг олар.
2. Дцзбуъаглы паралелепипед щаггында теоремин исбаты алгоритми
Теорем: Дцзбуъаглы паралелепипедин ихтийари диогоналынын квадраты онун цч юлчцсцнцн
квадратлары ъяминя бярабярдир.
Шаэирдляр теоремин исбаты цчцн ашаьыдакы анлайышларла таныш олмалыдырлар:
ТЯРИФ: Отураъаьы паралелограм олан призмайа паралелепипед дейилир.
Гейд едяк ки, бу тярифи мцяллимин шаэирдлярдян сорушмасы даща мягсядяуйьундур.
ТЯРИФ: Паралелепипедин йан тилляри отураъаглара перпендикулйардырса, она дцз парлелепипед
дейилир.
ТЯРИФ: Отураъаьы дцзбуъаглы олан дцз паралелепипедя дцзбуъаглы паралелепипед дейилир.
Дцзбуъаглы параллелепипедин цч хятти юлчцсц вардыр.
Бу анлайышларла таныш олдугдан сонра шаэирдляр теоремин шяртиня ясасян шякил чякирляр (Шяк.
2.). Верилянляр вя нятиъяни гейд едирляр.
ВЕРИЛИР: АBCDАBCD дцзбуъаглы паралелепипед
ИСБАТ ЕТМЯЛИ: АC2=CC2+АB2+BC2
ИСБАТЫ: Исбат алгоритмини веряк:
1) АCC-дян Пифагор теореминя эюря АC2=АC2+CC2
2) АBC-дя Пифагор теореминя эюря АC2=АB2+CB2

D
C

A
B

D

C
B
Шяк.2.
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3) АCC-дян
АC2 =АB2+CB2+CC2
4) АB, CB, CC тилляри паралел дейил, онлар хятти юлчцдцр. Бунунла теорем исбат едилди.
Мягалянин aktuallığı. Yerin səthinin, tərkibinin və atmosferin fərtərəfli öyrənilməsinə,
kosmosun və Günəş sisteminin müasir texnika əsasında tədqiqinə, kompyuterin geniş tətbiqinə, mikroaləmin qanunlarının aşkara çıxarılmasına ehtiyacın artdığı indiki şəraitdə riyazi
təhsil, o cümlədən həndəsənin öyrədilməsi problemi daha da aktuallaşmışdı. Ən qədim dövrlərdən öyrənilməyə başlanan, daim inkişafda olan riyaziyyat elminin əsas tərkib hissələrindən
biri – həndəsə elementlərinin və əsaslarının məktəblərə gətirilməsi problemi həmişə aktual
olub.
Мягалянин елми йенилийи. Щəndəsə elminin nailiyyətlərinə, pedaqogika elminin müddəalarına və riyaziyyat, informatika kurslarının tədrisi metodikası sahəsində qabaqcıl təcrübəyə
əsaslanaraq ümumtəhsil məktəblərinin həndəsə kursunun öyrənilməsində şagirdlərdə alqoritmik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsinin reallaşdırılmasında alqoritmin təsvir vasitələrinin
və kompyuter texnikasının imkanlarından: vizuallaıdırma, eyniləşdirmə, müqayisə etmə, təhlil
etmə, virtuallaşdırma, hesablama, illüstrasiya etmə, nəzarət etmə, yoxlama, fənlərarası əlaqə
yaratmaq, nəticə çıxarmaq və ümumiləşdirmədən istifadəsi təşkil edir.
Мягалянин нязяри, практик ящямиййяти вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələrindən həndəsənin
digər mövzularının alqoritmin təsvir vasitələrindən istifadə etməklə öyrədilməsində istifadə
oluna bilər. Orta ümumtəhsil məktəblərinin həndəsə dərsliklərinin və proqramlarının
təkmilləşdirilməsində tədqiqatdan çıxarılan nəticələrə istinad edilə bilər. Digər ömumtəhsil
fənlər özrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynayır. Аlqoritmin təsvir vasitələri və
müasir texnologiyanın (kompyuterlərin) nailiyyətləri ilə şagirdlər tanış olurlar. Tədqiqatdan
praktik olaraq pedaqoji institutlarda, orta ixtisas və peşə məktəbləri ilə yanaşı kənd
təssərrüfatı işlərində, geodeziya, xəritəçəkmə işlərində də istifadə edilə bilər.
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Развитие алгоритмической культуры школьников
при изучении теорем
Резюме
В статье описывается методика изучения геометрического материала. При изучении
доказательств употребление алгоритмического метода дает положительные результаты.
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В статье даны теоремы, их доказательства с применением способов описания
алгоритмов.
Z. Taqieva
R. Jafarova

The development of algorithmic culture of
students in the study of theorems
Summary
This article describes a technique of studying of a geometrical material. In the study of the
use of evidence of an algorithmic method gives positive results. The article gives the theorem
proving them with ways of describing algorithms.
Редаксийайа дахил олуб: 11.09.2015
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I sinifdə hadisələr və hərəkətlər ardıcıllığının öyrədilməsi
Çingiz Həmzəyev
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Ключевые слова: движения, высказывания, простые высказывания, составные
высказывания, под стандарт
Key words: movement, statements, simple statements, compound statements, under the
standard
İnformatika kursunun nəticə yönümlü olması o deməkdir ki, şagirdin fəaliyyəti konkret bir
məhsul, ideya, hipotez, şəkil, mətn və digər formalarda onun şəxsi təlim nəticələrinə çevrilir.
Əldə olunmuş təlim nəticələrinin keyfiyyəti isə şagirddə lazımi bacarıqların reallaşdırılması sürətini və onun irəliləyişlərini qiymətləndirməyə əsas verir. I sinfin sonunda şagird:
1) sadə informasiyalar, informasiyaların təsvir formaları, informasiya mənbələri haqqında
təsəvvürə malik olduğunu nümayiş etdirir;
2) oxşar obyektlər sırasından əşyaları əlamətlərinə görə tanıdığını nümayiş etdirir; sadə
hadisələr, hərəkətlər ardıcıllığını anladığını nümayiş etdirir;
3) sadə məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir; kompyuter haqqında sadə biliklərə malik olduğunu nümayiş etdirir;
4) kompyuterdə sadə əməliyyatları icra edir; kompyuterdə sadə şəkillər və fiqurlar çəkir;
5) kompyuterdə sadə mətnlər yığır; cəmiyyətdə informasiya və informasiya vasitələrinin
əhəmiyyətini anladığını nümayiş etdirir.
I sinifdə formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma məzmun
xəttinə aid ilk mövzu “Hadisələr və hərəkətlər ardıcıllığı”dır.
Şagirdlərə izah etmək lazımdır ki, baş vermiş hər hansı bir hadisə, yaxud hərəkət onun təsir etdiyi obyektlərin vəziyyətlərinin dəyişilməsi ilə xarakterizə olunur. Hadisə deyərkən hər
hansı zaman anında obyektin vəziyyətinin dəyişməsi başa düşülür.
Ona görə də nəyin əvvəl, nəyin sonra baş verdiyini, nəyin səbəb və nəyin nəticə olduğunu
fərqləndirmək həyati bacarıqlara aiddir.
Dərsin də əsas məqsədi baş verən hadisə və hərəkətləri ardıcıl olaraq addımlara ayırmaq
bacarığının formalaşdırılmasıdır.
Bunun üçün şagirdlər obyektin vəziyyətinin necə dəyişdiyini müəyyən etməlidirlər. Başqa
sözlə, məqsəd obyektin əvvəlki vəziyyətindən sonrakı vəziyyətə keçməsinə səbəb olan hərəkət və hadisələrin müəyyən edilməsi və onların addımlara ayrılmasıdır. Bu isə gələcəkdə alqoritmin addımlar ardıcıllığının düzgün müəyyən olunması üçün vacib bacarıqdır. Şagirdləri
aktivləşdirmək və mövzuya maraq oyatmaq üçün dərslikdə verilmiş şəklə müraciət oluna
bilər. Tapşırıq [4, səh.28]: Çiq-çiq kvadratlardan “T” hərfini düzəldir. Onun hərəkətlərini ardıcıl nömrələ.
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Şagirdlərdə dinləyib-anlama və təhliletmə bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədi ilə müəllim alternativ variant kimi belə bir mətn üzrə işi təşkil edə bilər:
Səbinə məktəbdən qayıdıb yeməyini yedi və dərslərini hazırlamaq üçün otağına keçdi. O,
kitab və dəftərini çantasından çıxarıb yazı masasının üzərinə qoydu. Məstan pişiyinin pəncərədə oturduğunu görüb onu içəri buraxdı. Sonra o, həyətə oynamağa çıxmaq üçün anasından
icazə istədi və kiçik qardaşı Namiqin otağa girməməsi üçün qapını örtdü. Qızlarla bir az oynadıqdan sonra evə qayıtdı. Otağın qapısını açanda kitab və dəftərlərin döşəmədə olduğunu görüb anasına dedi:
– Mən otaqda olmayanda yenə Namiq otağıma girib?
Anası Namiqin onun otağına girmədiyini söylədi. “Bəs kitab və dəftərlər nə üçün yerdədir?” – deyə Səbinə fikirləşdi.
Müəllim mətni oxuduqdan sonra orada baş verən hadisələrin səbəbləri ilə bağlı şagirdlərin
fikirlərini öyrənmək üçün müzakirə keçirə bilər. Burada əsas məqsəd Səbinənin gəldiyi nəticənin səbəblərini müəyyən etməkdir. Müzakirə zamanı stolun üzərindəki vəziyyətin dəyişməsi əsas arqument kimi istifadə oluna bilər. Bu cür məntiqi müzakirələr şagirdlərdə mühakimə
yürütmə kimi idraki bacarıqları inkişaf etdirir. Mənimsənilən bacarıqları möhkəmləndirmək
məqsədi ilə aşağıdakı oyun keçirilə bilər.
Oyun. Müəllim bir əşyanın şəklini göstərir. Uşaqlar bu əşyanı necə dəyişmək mümkün olduğunu söyləyirlər. Məsələn: Dəftər (bağlı vəziyyətdə) – açmaq, cırmaq, üstündə nə isə yazmaq, səhifəsini qatlamaq, kəsmək. Stəkan – sındırmaq, su ilə doldurmaq, başıaşağı çevirmək.
Müəllim dərslikdə verilmiş oyunu komandalarla belə keçirə bilər. Birinci komandanın
üzvləri gözlərini yumur. İkinci komandanın üzvləri yerlərini dəyişir, papaq qoyur və s. Gözlərini açandan sonra birinci komanda baş vermiş dəyişikliyi tapmalıdır. Sonra ikinci komandanın üzvləri gözlərini yumur.
Мягалянин аktuallıьы. Dünyada gedən qloballaşma prosesi təhsil sahəsinə də öz təsirini
göstərir. Bu gün orta məktəb məzunundan tələb olunan əsas kompetensiyalardan biri də İKT
bacarıqlarıdır. Bu səbəbdən şagirdlərdə informasiya ilə işləmək mədəniyyətinin, onların analitik və sistemli düşüncə tərzinin, informasiya proseslərini anlama qabiliyyətlərinin, informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının formalaşdırılması məktəb informatika kursunun əsas vəzifələrini təşkil edir.
Мягалянин praktik əhəmiyyəti вя тятбиги. Бу ilk növbədə ondan ibarətdir ki, müasir texnologiyanın (kompyuterlərin) nailiyyətləri ilə şagirdlər tanış olurlar. Tədqiqatdan praktik olaraq pedaqoji institutlarda, orta ixtisas və peşə məktəbləri ilə yanaşı kənd təssərrüfatı işlərində,
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geodeziya, xəritəçəkmə işlərində də istifadə edilə bilər.
Мягалянин елми йенилийи. Иnformatika elminin nailiyyətlərinə, pedaqogika elminin müddəalarına və informatika kursunun tədrisi metodikası sahəsində qabaqcıl təcrübəyə əsaslanaraq ümumtəhsil məktəblərinin informatika kursunda formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma məzmun xəttinin reallaşdırılmasında kompyuter texnikasının imkanlarından: vizuallaıdırma, eyniləşdirmə, müqayisə etmə, təhlil etmə, virtuallaşdırma,
hesablama, illüstrasiya etmə, nəzarət etmə, yoxlama, fənlərarası əlaqə yaratmaq, nəticə çıxarmaq və ümumiləşdirmədən istifadəsi təşkil edir.
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Изучение события и последовательности событий в I классе
Резюме
В статье описываются требования к линии содержания «Формирование, моделирования, алгоритмизация и программирования», также умения, реализованные при
изучении соответствующего под стандарта. В I классе учащиеся изучают события и
последовательности и движения.
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The study of events and event sequences in сlass I
Summary
This article describes the requirements for the content line "Formation, modeling,
algorithms and programming", and skills in the study implemented by the relevant standard.
In class I students learn events and sequences and movements.
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Uşaqlar Birliyi Təşkilati məktəbdə şagird
özünüidarəsinin əsas təşkilatcısıdir
Qaratel Səfərəliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, досент
BQU
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. А.Н.Аббасов
пед.ц.ф.д., дос. П.М.Щясянова
Açar sözlər: şagird özünüidarəsi, Uşaqlar Birliyi Təşkilatının fəaliyyət proqramı, ilk
təşkilatın özəyi, fəallar məktəbi
Ключевые слова: само управление учащихся, прогрпамма действия организации
детского союза, центр первой организации-активистов школы
Кей wордс: пупил, селф-эовернинэ, аътивитй программ оф ъщилдрен’с Унион Орэанизатион,
тще ъентре оф инитиал орэанизатион – тще същоол оф аътивитй
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatınin fəaliyyəti,məktəbdə şagird özünüidarəsinin təşkilində rolu, vəzifələri haqqında hərtərəfli təhlilər aparmaq o qədər də asan deyildir. Ona görə
ki, bizi bu təşkilatın yarandığı tarizdən cəmi 23 il ayırır.Keçən bu zaman ərzində müəyyən
işlər görülsə də hələ aradan qaldırılması zəruri sayılan problemlər də vardır. Məktəblərdə hər
bir uşaq kollektivində fəalların qüvvəsindən məktəbdaxili nizam-intizamın dəstəklənməsində
az istifadə olunması, fəallar ətrafında profilli qrupların cəmləşməsi prosesinə laqeyd
münasibətin hələ də qalmasıdır. Fikrimizcə, hər bir uşaq və yeniyetmələr təşkilatı öz
fəaliyyətini canlandırmaq məqsədini hər bir addımı ilə təsdiqləməyi bacarmalıdır. İlk
təşkilatların fəaliyyətini “İlk təşkilatın özəyi – fəallar” prinsipi ilə qurmalıdır; bu yolla işə
həvəskar, öz təşəbbüs və təşkilatçılığı sayəsində ətrafına ən bacarıqlı məktəbliləri toplaya
bilən uşaqları ”Liderlik məktəbi”nə yönəltməlidir.
Bu prosesdə problem məsələlərdən biri də uşaq və gənclər təşkilatları pedaqogikası sahəsində aparılan tədqiqatlara, eləcə də qabaqcıl pedaqoji təcrübənin öyrənilməsinə müraciət yox
dərəcəsindədir. Uşaq və gənclər təşkilatları pedaqogikasının problemləri ümumi pedaqoji
problemlərlə eyni səviyyədə öyrənilmir. Nəzərə alsaq ki, indi təhsilin magistratura pilləsində
hər il yüzlərlə tədqiqat mövzusu işlənir, müdafiə olunur, bu mövzuların içərisində, demək olar
ki, uşaq və gənclər təşkilatının problemlərinə toxunulmur.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatının uşaq və yeniyetmələrin həyatının-təhsilinin, maraqlarının, asudə vaxtının səmərəli təşkilindəki rolunun öyrənilmə, istiqamətləndirilməsi,
təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi sahəsində həyata keçirilən tədbirlərin aparıcı xəttindən kənarda qalır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi özünün ilk təşkilatlarının ümumtəhsil məktəblərində
yaradılmasında maraqlıdır. Bu təşkilat özünün mərkəzləşdirici və rəhbəredici funksiyalarını
gücləndirməklə ilk kollektivlərə təşkilati-metidik kömək göstərməlidir.
1992-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan Uşaqlar
Birliyinin ilk təşkilatlarının fəaliyyətinin əsas istiqamətləri haqqında” metodik tövsiyələr”
təsdiq edilərək ilk təşkilatların istifadısinə verilmişdir. Bəzi ümumtəhsil məktəblərində bu
metodik tövsiyə yoxdur. Həmin metodik tövsiyələr yenidən çap olunmadığı üçün bu barədə
uşaqlar birliyi təşkilat rəhbərləri məlumatsızdırlar. Eləcə də son illərdə çap edilmiş dərs
vəsaiti və dərsliklərdə Uşaqlar Birliyi Təşkilatının fəaliyyəti haqqında verilmiş materiallar da
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yetərincə təbliğ olunmur, uşaqlar birliyi təşkilat rəhbərlərinin seminar məşğələlərində,
yığıncaqlarında onlara tövsiyə olunmur. Bu məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhərində bir sıra
məktəblərin uşaq təşkilat rəhbərləri ilə apardığımız söhbətlərdən də məlum oldu ki, onlar
hətta belə seminarların harada və kimlər tərəfindən keçirilməsi haqqında məlumatsızdırlar. Bu
çatışmazlıqlarda tədqiqatçıların da müəyyən payı vardır.
Halbuki Uşaq və gənclər təşkilatı pedaqogikasının pedaqoji elmlər sistemində özünəməxsus yeri olması pedaqoqlar tərəfindən qeyd olunmuşdur. Prof. F.Rüstəmovun “Pedaqogika”
(7, 457) dərs vəsaitində bir bölmə uşaq və gənclər təşkilatlarından biri kimi Uşaqlar Birliyi
Təşkilatının fəaliyyətinə həsr edilmişdir: ”Uşaq nbirlikləri tərbiyə təsisatı kimi” adlandırılan
bu bölmə uşaq təşkilat rəhbərləri, müəllim və tərbiyəçilərlə yanaşı pedaqoji kadr nhazırlayan
ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbələrini bu sahədə məlumatlandırır.
Rus alimi İ.F.Xarlamov da özünün “Pedaqogika“ dərsliyində “Uşaq və gənclər təşkilatları
pedaqogikası”nın pedaqoji elmlər sistemində özünəməxsus yeri olduğunu qeyd etmişdir. (6,
40)
Prof.A.Abbasovun hazırladığı “Pedaqogika (müxtəsər konspekt və sxemlər” adlı dərs
vəsaitində “Pedaqoji elmlər sistemi”ndə “Uşaq və gənclər təşkilatı pedaqogikası”na da yer
vermişdir. (5, 19)
Tərəfimizdən yazılmış bir neçə qəzet və jurnal məqalələrini də nəzərə almasaq demək,
olar ki, dövrü mətbuatda da Uşaqlar Birliyi Təşkilatının fəaliyyəti dövrü mətbuatda izlənmir,
təşkilatın yaranmasından keçən zaman kəsiyində haqqında söhbət aça biləcəyimiz yazılar
olduqca azdır.
Uşaq və yeniyetmələr təşkilatının bir tərbiyə təsisatı kimi yaradılması Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1998-ci il hesabatında da xüsusi olaraq yada salınır:
“Ümumtəhsil məktəblərində 4.447 nəfər uşaq birliyi təşkilatı rəhbəri fəaliyyət göstərir.
Onların əksəriyyəti orta təhsillilər və ya ali, orta ixtisas məktəblərində qiyabi oxuyanlar təşkil
edir. Ümumtəhsil məktəblərində ixtisaslı uşaq birliyi təşkilatı rəhbərlərinə olan ehtiyacı
ödəmək məqsədilə Uşaqlar Birliyi təşkilatı rəhbərləri hazırlayan respublika məktəbinin məktəbinin fəaliyyəti bərpa olunmuş və yeni Əsasnaməsi hazırlanmışdır”. (2, 4-5)
Yuxarıda adını çıkdiyimiz “Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin ilk təşkilatlarının fəaliyyətinin
əsas istiqamətləri haqqında” metodik tövsiyələrində bu Əsasnamə də yer almışdırr. Yaxşı olar
ki, Əsasnamə sənəd kimi yenidən çap edilərək məktəblərə göndərilsin. Azərbaycan Uşaqlar
Birliyi Təşkilatının fəaliyyətinə rəhbərliyin nəzəri və praktik məsələlərinin, pedaqoji-psixoloji əsaslarının öyrənilməsi, qabaqcıl iş təcrübəsinin ümumiləşdirilib yayılması uşaq və yeniyetmələr təşkilatının tərbiyə işindəki roluunun artırılmasına xidmət edir. Bu baxımdan uşaq
və yeniyetmələr təşkilatının fəaliyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi, onun pedaqoji tədqiqata cəlb
edilməsi özünün aktuallığını qoruyub saxlamaqdadır.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatı rəhbərinin özünəməxsus əmək funksiyaları təhsil sahəsinə məxsus işçilərin Vahid Tarif-İxtisas dərəcələrində də yer almışdır. Bu mühüm sənəddə
Uşaqlar Birliyi Təşkilatının rəhbərinin yerinə yetirəcəyi vəzifələr onun ümumtəhsil məktəb
lərində təlim-tərbiyə işinin təşkilindəki yerini və rolunu müəyyənləşdirməyə imkan verir.
“Təhsil Sahəsi İşçilərinin qulluqçu vəzifələrinin vahid Tarif-İxtisas“ dərəcələrininm müəyyən edilməsi haqqında sənəd Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 29 mart 1997ci il tarixli Kollegiyasında təsdiq edilmişdir. Bu sənəddə Uşaq birlikləri təşkilat rəhbərinin
əmək funksuyaları öz əksini tapmışdır:
“Uşaq birlikləri təşkilatının rəhbəri iş fəaliyyətini uşaq təşkilat və birliklərinin əsasnamələrində öz əksini tapan məqsəd və vəzifələrə uyğun həyata keçirir. Öz işini uşaq təşkilatının,
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özünüidarə orqanlarının, uşaq və yeniyetmələrin özfəaliyyəti və təşəbbüskarlığı, əməkdaşlığı,
pedaqoji və humanist prinsiplərindən çıxış edərək qurur. Təşəbbüslərə yaradıcı yanaşır, yeniyetmələrin qabiliyyət və bacarığını aşkara çıxarmaq üçün onlara imkan yaradır”. (11, 78)
Uşaqlar birliyi təşkilat rəhbərinin vəzifələri kifayət qədər hərtərəfli, məzmunca əhatəlidir.
Burada əsas diqqət onun rəhbərliyi ilə “uşaq təşkilatında özünüidarənin “canlandırılmasına,
təşkilat rəhbərinin təşəbbüskarlığına, əməkdaşlığa hazır olmasına, təşkil etdiyi hər bir işdə “
humanist prinsiplərdən” çıxış etməsinə yönəldilir.
Uşaqlar Birliyinin Təşkilat rəhbərinin mahiyyətcə pedaqoji-psixoloji istiqamətli olması,
uşaq və yeniyetmələrlə işin məzmunu və formalarını bilməsinin vacibliyi, rəhbərlik etdiyi
kollektivdə uşaq özünüidarəsinin əhəmiyyətini başa düşməsi, onların maraqlarının, istedad və
bacarıqlarının bu özünüidarə orqanları, ətrafına topladığı fəallar vasditəsilə istiqamətləndirməyi bacarması olduqca vacib şərtlərdən biri kimi onun əmək funksiyalarının məzmununda yer
almışdır. O, özünün uşaq və yeniyetmələrin məktəbə daha yaxşı cəlb olunmasında, fəal məktəbli mövqeyi nümayiş etdirmələrindəki rolunu düzgün həyata keçirmək üçün həm məktəb
rəhbərliyinin, həm də müəllim və tərbiyəçilərin, dərnək rəhbərlərinin, fiziki tərbiyə rəhbərlərinin yaxın köməkçisi olmalıdır. Eyni zamanda onlardan da ən yaxşı məsləhətlər almaqla əlbir
işin sirlərinə yiyələnməlidir.
O, bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün çox öyrənməli, daima öz bilik və bacarığını artırmaq
yolunda səy göstərməlidir.
Bu vəzifələr olduqca mürəkkəb və hərtərəfli vəzifələrdir, Uşaqlar Birliyi Təşkilatı
rəhbərindən düşünməyi, təhsil-tərbiyə problemlərinə özünün məqsədyönlü fəaliyyəti kimi
yanaşmağı, səyi və bacarığını ilə pedaqoji biliklərini peşəkarlığa çevirməyin yollarını aramağı
tələb edir.
Bəs Uşaq Təşkilatı rəhbəri necə təlimatlandırılır, ən zəruri bilikləri vaxtında və yetərincə
almaqda kimlərdən, hansı mənbələrdən kömək alır? Günümüzdə imkan və vasitələr nə qədər
çox olsa da, pedaqoji işin xüsusiyyətləri, tərbiyə işinin mürəkkəbliyi bu köməyin vasitə və
yollarının daima təkmilləşdirilməsinə ehtiyacın olduğunu sübut edir.
Azərbaycan Uşaqlar birliyi təşkilatının rəhbərlərinin iş planı, perspektivlər, iş imkanlarının
genişliyi imkan verir ki, o, hər bir məktəbliyə, onun marağına, bilik və bacarığına uyğun tədbirlər planlaşdırıb həyata keçirsin. Bu işdə onun ən yaxın kömkçiləri isə elə məktəblilər özləridir.
Beynəlxal Uşaq Huquqları Konvensiyası ilə bağlı görülən işlər. Uşaqlar həm özlərinin,
həm də öz yaşıdlarının, kiçik məktəblilərin hüquqlarını bilməklə daha fəal və mütəşəkkil
fəaliyyət göstərələr.
Məkərədə həyata keçirilən hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi. Azərbaycan Respublikasının
ərazisinin 20 faizi düşmən işğalı altındadır. Bu günün məktəblisi üçün vətənin müdafiəsinə
hazırlıqdan vacib heç nə ola bilməz. Bunun üçün o, həm yaxşı oxumalı, ayıq-sayıq olmalı,
vətənin müdafiəçisi kimi özünü hazırlamaqla fəxr etməldlr.
Məktəb uşaq hüquqlarının təbliğatçısı, uşaqların hüquqlarının müdafiəçisidir. Ona görə də
Beynəlxalq Uşaq Hüquqları Bəyannaməsini, ”Azərbaycan Respublikası Uşaq Hüquqları haqqında Qanun”un müddəaları ilə tanışlıq ona uşaq hüquqlarını bilməkdə və müdafiə etməkdə
ona kömək edəcəkdir.
Azərbaycanda Uşaqlar birliyi təşkilatının fəaliyyət Proqramı üzrə ümumtəhsil məktəblərində işlər dərsdənkənar və məktəbdənkənar tərbiyə işləri təşkilatçısı ilə məsləhətləşmələrdən
sonra, yaxud onunla bilikdə planlaşdırılır. Bu plan işlək plan olub məktəbdə uşaq kollektivinin həyatının, onun təlim əməyinin, asudə vaxtının səmərəli təşkilini özündə əks etdirmə-
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lidir.
Məktəb Uşaqlar birliyi təşkilatının fəaliyyətinin planlaşdırılmasında qüsurlar qalmaqdadır,
belə ki, məzmunu ilə tanış olduğumuz planlar heç də uşaqlarla aparılan işlərin tam
mənzərəsini təsəvvür etməyə imkan vermir.
1. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatının məktəblərdə yaradılmış ilk təşkilatlarının
fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi tanış olduğumuz iş planlarının hamısı üçün xarakteridir. Planlar Azərbaycan Uşaqlar birliyi Təşkilatının fəaliyyət Proqramının başlıqlarını
ardıcıllıqla yazılması ilə başa çatır.
2. Məktəblərdə Uşaqlar Birliyi Təşkilatı xəttilə şagird özünüidarəsinin genişləndirilməsi,
müəllim, tərbiyəçi, sinif rəhbərləri ilə təşkilat rəhbərinin işinin əlaqələndirilməsi məsələsi iş
planlarında öz əksini tapmır.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi təşkilatının fəaliyyətində aparıcı xətti şagird özünüidarəsinin
təşkili və istiqamətləndirməsidir. Onu nəzərə alsaq ki, bu uşaq təşkilıatı özündən əvvəlki uşaq
və yeniyetmələr təşkilatının varisidir, onun ölkəmizdə yaşanmış ən gözəl ənənələrinin
davamçısıdır, deməli, Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatı uşaq və yeniyetmələrlə təşklatçılıq
işlərinin ən gözəl ənənələrindən faydalanmaqla uşaq təşkilatında özünüidarənin ən etibarlı təşkilatçısı rolunu üzərinə götürməyi bacarmalıdır.
Uşaq təşkilatının fəaliyyətində özünüidarənin bir çox formaları vardır. İş formalarının
müxtəlif və rəngarəng olması uşaqlarla işləyən müəllim və tərbiyəçilərə uşaq və yeniyetmələrin maraq və qabiliyyətlərinə uyğun tədbirlər seçmələrinə imkan verir. Bunların hər biri
uşaq və yeniyetmələrin qabiliyyətlərinin, bacarıqlarının, yaradıcılıq potensialının aşkara çıxarılması imkanı deməkdir.
Məktəblərdə şagird özünüidarəsinin imkanlarından istifadə tədbirləri də görülən işlər sırasındadır.
Şagird özünüidarəsinin ilkin mərhələdə həyata keçirməli olduğu tədbirlərdən biri siniflərdə (dəstələrdə) fəalların seçilməsi, şagird kollektivinin təşkilidir. Bu zaman şagird kollektivində başlıca yeri fəallar tutur; uşaq təşkilatının rəhbəri bu fəallarla əlbir işləyərək ümumməktəb
fəallarını öz ətrafına cəmləyir, onlar arasında tapşırıqların (vəzifələrin) bölgüsünü aparı, məktəbdə “Fəallar məktəbi” təşkil edir.
Məktəblərin təcrübəsində özünü döğruldan özünüidarə formalarından biri də məktəblilərin
cəlb olunduğu dərnək və klubların fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Tarix və diyarşünaslıq dərnəkləri və klublarının nəzdində yaradılmı lektoriyalkarın, debat
klublarının da şagird özünüidarəsi formalarından biri kimi əhəmiyyəti vardır.
Idman klubları, komandaları dəstələri, həmçinin hərbi–idman oyunları dəstələri də şagird
özünüidarəsi ilə formalaşdırılan qərargahlar vasitəsilə idarə olunur. Bu komanda və dəstələrə
daha çox məktəbli cəlb olunur; qızlardan ibarət sandurjin dəstələri də gözəl təşkilatlanma,
vəzifə bölgüsü nümayiş etdirməklə məktəb üzrə öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlməklə yanaşı
rayon və şəhər yarışlarında uğurla çıxış edir,öz bacarıqlarını sınayırlar. Məktəblərdə təşkil
olunan hərbi-idman oyunları dəstələrinin tərkibində sanitar manqa və dəstələri, qərargah fəalları şagird özünüidarəsinin əsas həlqələri kimi fəaliyyət göstərə bilirlər.
Şagird özünüidarəsinin maraqlı formalarından biri məktəbdə Uşaqlar Birliyi Təşkilatının
Bayraqdar qrupunun yaradılması ilə gerçəkləşə bilir.
Məktəb üzrə yaradılan hərbi-idman oyunu dəstələrinin seçilmiş komandirlər qrupu (dəstəsi) hər dəstəni təmsil etməklə məktəbin komandirlər qrupu kimi fəaliyyət göstərir, hərbi-idman oyunlarının əsas təşkilatçıları kimi çıxış edirlər.
Məktəb istedadları, özfəaliyyət qrupları, qiraət, dram dərnəyi üzvləri.
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Yay idman və sağlamlıq düşərgələri dəstələri.
Yay fəallar məktəbi dəstələri.
Turizm-səyahət-ekskursiya dəstələri.
Bütün bu özünüidarə formalarının təşkili və həyata keçirilməsində Uşaqlar birliyi təşkilat
rəhbərinin köməyinə gələn sərəncam və qərarlar, təlimati-metodik məktublar, Əsasnamə və
bir sıra bu kimi sənədlər vardır ki, onun gündəlik fəaliyyətində, məlumatlı olmasında olduqca
faydalıdır.
Uşaqlar Birliyinin ilk təşkilatlarında müəllim və tərbiyəçilərin, Uşaqlar birliyi Təşkilat
rəhbərinin uşaq və yeniyetmələrlə həyata keçirdiyi tədbirlər mühüm prinsiplərə əsaslanır:
1. Şagird özünüidarəsi ilə müəllim, tərbiyəçi rəhbərliyinin uzlaşdırılması prinsipi.
2.Qarşılıqlı tələb və fəal mövqe prinsipi.
3.Hər bir işdə təşəbbüskarlıq və özfəaliyyət prinsipi.
4.Dostluq, kollektivçilik, qarşılıqlı inam prinsipi.
5.Oyunla öyrənmə, özünütəsdiqlə addımlama, yarışla qazanmaq prinsipi.
6.Bilik bələdçimiz, tədbirlər yol yoldaşımız, qanunlar keşikçimizdir prinsipi.
7.Fəalların təlimatlandırılması şagird ğzünüidarəsinin canlandırılmasının əsas şərtidir.
8.Şagird özünüidarəsi təşəbbüskarlığa, özünütəsdiqə və qarşılıqlı tələbkarlığa yol açır.
9.Təşkilati əsaslarla inkişaf etdirilən şagird özünüidarəsi sağlam sosial-psixoloji mühitin
aynasıdır.
Pedaqoji rəhbərlik və uşaq və yeniyetmələr təşkilatı sağlam həyat tərzinin bələdçiləri kimi
bu prinsiplərə əsaslanmaqla məktəblilətin ilk özünüidarə təşkilatlarına öz köməklərini əsirgəmirlər. Məktəblərimizdə fəaliyyət göstərən Uşaqlar Birliyi Təşkilatının ilk təşkilatları ilə əlaqələr fənn müəllimləri və sinif rəhbərlərinin yaxından köməyi və əməkdaşlığı ilə qurulur.
Məktəblərdə fəaliyyət göstərən Uşaqlar Birliyi Təşkilatı ən çox hansı müəssisə və təşkilatlarla əlaqələr qurmalıdır?
1. Məktəb mikrorayonunda yerləşən məktəbdənkənar təhsil müəssisələri, idman, şahmat
məktəbləri, uşaq kitabxanaları ilə məkrəbin əlaqələrinin yaradılması .
2. Görülən tədbirlərin Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin mərkəzi ilə əlaqələndirilməsi və bu
əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət kimi dəyərləndirilməsinin vacibliyi pedaqoji kollektivin
hər bir üzvünü səfərbər etməlidir.
3. Məktəblərdə fəallarla aparılan ideya-siyasi, təşkilatçılıq işinin canlandırılması günün
tələbi kimi qoyulmalıdır.
4. Məktəblərdə ümumməktəb, rayon, şəhər və respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə bu
fəalların təşkilatçılıq bacarıqlarından istifadə etməklə yüksək təşkilatçı, vətənpərvər gənclərin
yetişdirilməsi mühüm vəzifələrdən biridir.
5. Ümumtəhsil məktəblərində ənənəvi olaraq “Fəallar məktəbi”, ”Liderlər klubu”, ”Debatlektoriya qrupları”nın yaradılmasında məktəbin müəllimlərinin imkanlarından istifadə olunmalıdır.
6. “Sağlam həyat tərzini seçirəm” səyyar mühazirəçilər qrupunun bölgələrə gedişinin təşkili, ”Məktəbli ekskursiyaları”nın canlandırılması maraqlı tədbirlər kimi yaz-payız tətillərinə
məktəblilərin həvəslə qoşulmaq istədikləri tədbirlərdir.
7. Məktəb Uşaqlar birliyi təşkilatının təşkilatçılığı ilə maraqlı insanların həyat və fəaliyyətini izləmək əmək tərbiyəs və peşəyönümü, asudə vaxtın səmərəli təşkili baxımından ənənəyə çevriən tədbirlərdən ola bilər.
8. Peşələrə dair maraqlı tədbirlər təşkil etməklə peşəyönümü və əmək tərbiyəsinin istifadə
etməklə məktəblilərin asudə vaxtının düzgün istiqamətləndirilməsinə şərait yaratmaq təşkilat
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rəhbərinin məktəblilərlə sıx əməkdaşlıq etməsinə şərait yaradır.
9. Müəllimlərin dərnək, klub və fakultetivlərlə bağlı fəaliyyəti məktəbşünaslığın ayrılmaz
tərkib hissəsi kimi hər bir müəllimdən tələb edilməlidir.
Ümumtəhil məktəblərində fənn müəllimlərinin öz təşəbbüsü ilə yaradılan dərnək və klubların əhəmiyyəti barədə vaxtaşırı söhbətlərə, pedaqoji müzakirələrə diqqət yetirilməlidir.
Məktəbdə müxtəlif profilli dərnəklərin yaradılması əsas etibarilə fənlərin tədrisi ilə bağlı
olur. Бelə dərnəklərin fəaliyyəti pedaqoji prosesin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, təlimdə şagirdlərin müvəffəqiyyətinin təmin edilməsi məqsədi güdür.
Müəllimin əsas işi tədris–təlim istiqamətli olduğu üçün fənn dərnəklərinə daha çox
şagirdin cəlb olunmasında ilk növbədə özü maraqlıdır. Şagirdlərin maraq göstərdiyi dərnəklər
fizika, ədəbiyyat, tarix fənləri üzrə təşkil olunur.
Fizikanı dərindən öyrənmək istəyən şagirdlər ən çox ”Radio-texnika”, ”fizika laboratoriyamız” adlə dərnəklərə həvəs göstərirlər.
Tarix müəllimlərinin rəhbərlik etdikləri “Siyasi lektoriyalar”, ”Debat klubu”, ”Tarixin izləri-dəyirmi masa”lar məktəblərdə fəaliyyət göstərən tarix-diyarşünaslıq museylərinin nəzdində yaradılır. Bu dərnək və klubların üzvləri olan şagirdlər məktəbin bütün tədbirlərinin fəal
iştirakçıları kmi öz fəal mövqeləri ilə seçilir, məktəbin həyatında fəal iştirak edirlər.
Məkətbşünaslıqda bu ənənə məktəb işinin planlaşdırılması zamanı diqqət mərkəzində olur.
Uşaq və yeniyetmələr arasında aparılan müşahidələr, fərdi və qrup söhbətləri, anket sorğularının verdiyi nəticələr hərtərəfli, düşünülmüş işplanı hazırlamaq, uşaqların arzu və istəkləri
ilə yanaşı, müəllim və tərbiyəçilər, uşaqlar birliyi təşkilat rəhbərləri üçün müəyyən məlumatların əldə edilməsinə yol açmış olur.
Məktəblərdə keçirilən pedaqoji təcrübənin gedişində məlum iş formalarından yararlanmaqla təcrübəçi tələbələr də müxtəlif məzmunlu sorğularına maraqlı cavablar alır, məktəblərdə uşaqlarla aparılan dərsdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər barədə məlumatlar əldə edirlər.
Eləcə də bu məlumatlar məktəblilərin pedaqoji-psixoloji xarakteristikasının əsas xüsusiyyətləri kimi də maraq doğurur.
Mətəblərdə təhsil Nazirliyi sistemində ümumtəhsil məktəbləri öz işinin xüsusiyyətləri ilə,
rəngarəng iş formaları ilə digər təhsil ocaqlarından fərqlənir. Məktəblərdə fəaliyyət göstərən
Azərbaycan Uşaqlar birliyi təşkilatı şagird özünüidarəsinin təşkilatçılarından biri kimi özünün
ənənəvi iş formaları, fəaliyyət imkanları ilə diqqəti cəlb edir. Bu imkanlardan biri şagird
özünüidarəsinin məktəbdə mövcud pedaqoji rəhbərliklə uzlaşdırılmasıdır. Elə bu məsələnin
müasir dövrdə hansı səviyyədə olmasını araşdırmaq pedaqoji tədqiqatın diqqət mərkəzində
olan məsələlərdən biridir. Çox maraqlıdır ki, bu məsələ pedaqoji problemlərin sırasında öz yerini tapa bilmir, başqa sözlə, tədqiqata cəlb edilmir. Bəlkə də bu məsələnin məktəbdə pedaqoji
prosesin keyfiyyətinin, səmərəsinin yüksəldilməsində oynaya biləcəyi rolun lazımınca dəyərləndirilməməsi kimi başa düşülməlidir.
Bu problemin aktuallığı baxımından bir neçə başqa məsələlərin də nəzərə alınmasını vacib
hesab edirik. Bunlardan biri Uşaqlar Birliiyi Təşkilatının uşaq və yeniyetmələrin təşkilatlanması, təlimatlandırılması, kollektivçilik imkanlarının, kollektivdə fəaliyyət göstərnmək, kollektivdaxili münasibətlərin formaılaşmasında iştirakını təmi etmək məqsədi ilə təşkil etməli
olduğu “Fəallar məktəbi”dir.
Bir məqalədə bu problemlə bağlı bütün məsələlrin haqqında danışmaq mümkün olmadığı
üçün müəəyn qeydlər etməklə kifayətlənir, məsələnin hətərəfli araşdırılmasını tədqiqatçıların
öhdəsinə buraxırıq.
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“Fəallar məktəbi” məktəb, rayon, şəhər və respublika səviyyəsində təşkil edilir. Məktəblərdə, rayon və şəhər “Fəallar məktəbi” ayda bir dəfə, respublika “Fəallar məktəbi” isə ildə
bir-iki dəfə-qış və yay tətillərində “Qış fəallar məktəbi”, yayda isə “Yay fəallar düşərgəsi
məktəbi” kimi təşkil edilə bilər. Bu zaman “Fəallar məktəbi”nin iş müddətini təşkilat özü
müəyyənləşdirir. Bu düşərgələrə məktəbləri, rayon fəallarının ən yaxşı şagirdləri, öz işi ilə
fərqlənən uşaq və yeniyetmələr təşkilatının fəalları cəlb edilir.
Uşaqlar birliyi təşkilatının fəaliyyəti, onun məktəbliləri öz ətrafında daha nsıx birləşdirməsi üçün “Fəallar məktəbi”nin rolu nə qədər əhəmiyyətlidirsə Uşaqlar Birliyi Təşkilat rəhbərlərinin təlimatlandırılması da o qədər vacib və əhəmiyyətlidir. Bu problemin həlli də müxtəlifi yollarla həyata keçirilə bilər:
1.Respublikadea Uşaq təşkilat rəhbərləri məktəbinin fəaliyyətinin genişləndirilməsi və
təkmilləşdirilməsi, bir tədris müəssisəsi kimi rolunun artırılması.
2. Bu işə ali və rta ixtisas təhsili məktəblərini bitirmiş ixtisaslı müəllim kadrlarının cəlb
edilməsi.
3. İşə qəbul edilmiş orta təhsilli uşaq təşkilatı rəhbərlərinin özünütəhsili, yenidəntəhsili,
eləcə də seminar və təkmilləşmə kurslarına cəlb edilməsi yolu ilə onların zəruri pedaqoji-psixoloji biliklərə, praktik bacarıqlara, təşkilatın quruluşu, fəaliyyət prinsirləri, proqramı və s.
üzrə məlumatlar verilməsini təmin etmək.
Sağlam-sosial psixoloji mühitin hər bir məktəbli,uşaq və yeniyetmə üçün təmin edilərsə
belə bir mühitin çox güclü pedaqoji-psixoloji təsiri çox keçmədən öz səmərəsini verəcəkdir.
Belə bir təhsil-tərbiyə mühitinin formalaşdırılması üçün imkanlar çoxdur.
Sağlam sosial-psixoloji mühit uşaq və yeniyetmələrin fəal həyat mövqeyinin formalaşmasına güclü təsir göstərir:
Buraya şagird kollektivinin qarşılıqlı təsir imkanları da daxildir. Qarşılıqlı tələb, özünüidarənin gətirdiyi təşəbbüskarlıq, özünütəsdiqə cəhdin imkan və şərait tapması, yaradıcı və təşkilatçılıq fəaliyyətinə qoşulma, maraqların ifadəsi üçün yaradıcılıq dərnəkləri, klub və
lektoriyalar, qismən tədqiqat və ixtiraçılıq imkanlarının tapılması və s. Uşaq və yeniyetmələrin sağlam həyat tərzinin göstəriciləri ola bilər.
Belə bir fəaliyyət mühitinin yaradılmasında uşaq və yeniyetmələrin yol yoldaşı rolunu
oynayan uşaq və yeniyetmələr təşkilatının təsir gücü unudulmamalıdır. Uşaq və yeniyetmələr
üçün belə bir həyat və fəaliyyət mühitinin təmin edilməsi cəmiyyətin, o cümlədən insanın davamlı inkişafının, dünyaya inteqrasiyası zəriri şərtlərdən biridir.
Cəmiyyətdə insanın davamlı inkişafı, yüksək peşəkarlığın dəyərləndirilməsi, dövlətin uşaq
və gənclər siyasətinin aparıcı xətti kimi istedadlı uşaqların aşkara çıxarılması və onların yaradıcılıq potensialının düzgün istiqamətləndirilməsi pedaqoji təbliğatın əsas məzmununu təşkil
etməlidir.
Mövcud təhsil-tərbiyə sistemində hər bir uşağın məktəbəqədər yaşdan etibarən yüksək effektli tətsil-tərbiyə mühiti ilə əhatə edilməsi, onların real bacarıqlarını aşkara çıxaran və inkişaf etdirən, təhsilin hər kəs üçün müyəssərliyinin gerçəkləşməsi üçün iri şəhər və yaşayış
məntəqələri ilə yanaşı bölgələrdə, tədricən kənd rayonlarında da təhsil-tərbiyə şəbəkəsinin
formalaşdırılması, eyni zamanda uşaq və yeniyetmələr təşkilatının ilk təşkilatlarında işin gücləndirilməsi yolu diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Təhsil-tərbiyə şəbəkəsində Uşaqlar Birliyi
Təşkilatının fəaliyyətinin gücləndirilməsi üçün tədris-təlim və metodiki iş mərkəzlərinin maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi kadr təminatının gücləndfirilməsi zəruridir. Bu qeyd
olunanlar pedaqoji-psixoloji təsir kimi məktəblinin bu imkan və şəraitə uyğun çalışqanlığı,
təşəbbüskarlığı, fəaliyyətə qoşulma istəyi olmadan fayda verməz. Belə bir təhsil-tərbiyə imka-

125

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

nı ilə yanaşı hər bir uşaq və yeniyetmə pedaqoji rəhbərlik və şagird özünüidarəsinin uzlaşdırılması sayəsində “Özünü sına”, ”Sən də fəaliyyətə qoşul”, ”Hər gün yeniliyə can at”, ”Addımlarını dəyərləndir”, ”Özünəhesabata hazır ol” və s. tələblərlə kollektivdaxili münasibətlərin mərkəzində olmalıdır.
Ümumtəhsil məktəblərində fəaliyyət göstərən Uşaqlar Birliyi Təşkilatı müstəqil respublikamızın qurucuları olan nəsillərin yetişdirilməsində özünün öncüllük, təşkilatçılıq rolunu
yerinə yetirmək üçün uşaq özünüidarəsində tələbyönümlü tədbirlərə üstünlük verməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində uşaq və yeniyetmələrlə aparılan işi mahiyyətcə Uşaqlar Birliyi Təşkilatının fəaliyyətinin məzmunu və formaları ilə eyni istiqamətlidir. Uşaq və yeniyetmələr haqqında Dövlət siyasətinin əsas müddəaları təhsil-tərbiyə müəssisələri üçün proqram əhəmiyyətinə malikdir. Bu müddəalar Uşaqlar birliyi təşkilatının məktəblilərlə apardığı işin məzmunu əhatə edir. Uşaqlar Birliyinin fəaliyyət proqramı, eləcə də
işinin başlıca prinsipləri də daima öyrənilməli, elmi-tədqiqatın süzgəcindən keçirilməli, qabaqcıl pedaqoji təcrübənin imkanları nəzərə alınmaqla pedaqoji ədəbiyyatlar vasitəsilə pedaqoji ictimaiyyət çatdırılmalıdır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında uşaq və gənclər haqqında Dövlət siyasəti uşaq özünüidarəsi və onun problemlərinin tədqiqini daima aktuallaşdırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Fəal vətəndaş yetkinliyinə malik nəsil yetişdirmək kimi bir vəzifənin-müasir təhsil sisteminə verilən Dövlət sifarişinin yerinə yetirilməsi təhsil-tərbiyə işinin
bütün faktorlarının tələbyönümlü və inkişafyönümlü aspektlərinin aşkara çıxarılmasını zəruri
etmişdir. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatının mühüm tərbiyə təsisatı kimi varlığının,
rolunun canlandırılması elmi tədqiqatda öz yerini almalıdır. Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilatının fəaliyyətinin müxtəlif aspektlərinin öyrənilməsi qabaqcıl təcrübəni öyrənib yaymaqla
bərabər həm də uşaq və gənclər pedaqogikasının bir tədqiqat sahəsi kimi inişafına xidmət
etməkdədir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta ümumtəhsil məktəbinin müəllim və tərbiyəçiləri, uşaqlar birliyi təşkilat rəhbərləri, Azərbaycan Uşaqlar Birliyi Təşkilat rəhbərləri hazırlayan məktəbin müəllimləri, müdavimləri, ali və orta pedaqoji ixtisas təhsili məktəblərinin
tələbələri əlavə oxu materialı, məlumat mənbələrindən biri kimi əhəmiyyətlidir.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda idrak proseslərinin tərbiyəsi
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Açar sözlər: məktəbəqədər, idrak prosesləri, sensor tərbiyə, məntiqi idrak
Ключевые слова: дошкольный, познавательные процессы, сенсорное воспитание,
логическое мышление
Key words: preschool, cognitive processes, sensory education, logistics cognition
Uşaqların idrak prosesləri bir-biri ilə qarşlıqlı əlaqədə, vəhdətdə cərəyan edir. İlk növbədə
uşağın sensor inkişafı intensiv surətdə həyata keçir, hissi təcrübəsi xeyli zənginləşir. Məktəbəqədər yaşda sensor inkişaf sensor tərbiyəyə əsaslanmaqla və onun vaistəsi ilə həyata keçirilir.
Sensor tərbiyə «Məktəbəqədər Tərbiyə Proqramı»nın məzmununda xüsusi yer tutur. Onun
qarşısında duran vəzifələri üç əsas qrupa ayırmaq olar.
1. Uşaqlarda perseptiv əməliyatlar sisteminin formalaşdırılması.
2. Sensor etalonlar sistemi əşyaların xassələri, keyfiyyəti və münasibətləri haqqında təsəvvürlərin yaradılması.
3. Perseptiv əməliyyatlar və etalonlar sistemindən praktik və dərketmə fəaliyyətində
müstəqil olaraq istifadə etmək bacarıqları formalaşdırmaq.
Məktəbəqədər yaş dövründə sensor tərbiyə uşaqların əqli tərbiyəsinin, onların idrak proseslərinin, ilk növbədə isə ətraf aləm haqqında təsəvvürlərinin formalaşmasında və inkişafında mərkəzi yerdə durur. Sensor inkişaf uşaqların hissi dərk etməsinя, duyğu və qavrayışının
formalaşmasına zəmin yaradır. Tanınmış rus alimi A.R.Usova qeyd edir ki, məktəbəqədər
yaşlı uşaqların qazandığı əqli məlumatların onda doqquz hissəsi qazanılan təəсsuratlar əsasında əldə edilir. (7,108) Sensor inkişafa malik olan uşaq dünyanın hissi mənzərəsini öz şəxsi
təcrübəsi vasitəsilə dərk etmək imkanı qazanır, əyani-obrazlı təfəkkürə yiyələnir, müstəqil idraki və praktik əməliyyatlara sahib olur. Görkəmli rus psixoloqu B.Q Ananyev yazırdı ki,
«Elm və texnikanın ən uzağa gedən nailiyyətləri yalnız düşünən deyil həm də duyan insanın
sayəsində əldə edilmişdir». (4.s 50) Sensor tərbiyə uşaqlarda təfəkkürün inkişafı ilə sıx əlaqədə həyata keçirilir. Uşaг əgər ilk uşaqlıq dövründə o, əşyaların xassələrinə bələd olmaq
üçün əşya və oyuncaqların sındırmaq üsulundan istifadə edirsə, məktəbəqədər yaşda o, öz idrak təlabatını yaşlılara ünvanladığı suallara aldığı cavablarla təmin edir. B.A.Krutetskinin
qeydlərinə görə, 5 yaşlı uşaq gün ərzində yaşlılara 427 sual verir və bunların ¾-ü “niyə”sözü
ilə başlayır. Psixoloqlar uşağın bu dövrünü obrazlı olaraq “niyəciklər” dövrü də adlandırırlar.
Bu dövrdə uşaqlarda dünyanı, həyat hadisələrini, onlar arasındakı daxili əlaqə və asılılıqları
dərketmə təlabatı güclənir. Duyğu və qavrayış materialları əsasında uşaqlarda tədricən təfəkkür təşəkkül etməyə başlayır. Uşaqların təfəkkürü emosiоnal xarakter daşıyır və bu zəmində
təşəkkül edir. Uşaq müəyyən sitiuasiyada fikирrləşir, onu başqa vəziyyət maraqlandırmır.
Uşaq təfəkkürü əyani xarakter daşıyır. Onlar konkret cism və hadisəyə əsasən fikrləşirlər.
Uşaqdan «oyuncaq nədir?» deyə soruşduqda o, dərhal oyuncağını göstərir. Uşaqların bilik və
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təcrübəsi genişləndikcə, onlar hissi idrak ilə kifayətlənməyib, təbiət və cəmiyyət haqqında
yaşlıların verdiyi şifahi təsvir və izahatdan da istifadə edir, idrak fəaliyyətini fəallaşdırır. Təffəkürün inkişafında təlim fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız yaradıcı xarakterə malik olan təlim təfəkkürün inkişafının və formalaşmasının əsas amilinə çevrilir. Uşaq fikirləşərkən ilk növbədə əşyanı, cismi nümayiş etdiriməyə çalışır. Bu əməliyyatı yerinə yetirdikdən
sonra cismin obrazına-modelinə müraciət edir. Uşaq təfəkkürünün konkretliliyi onun davamlılığının motivləşməsindən asılı olur.
Təfəkkürün inkişafı ilə bağlı uşaqlara verilən tapşırıqlarda diqqət daha çox zəruri məqsədə
nail olmaq üçün obyektin qapalı xüsusiyyətlərini tapmaq və istifadə etmək bacarığının inkişafina yönəldilməlidir. Problemin dərk olunması onun həllinдə ilk addımdır. Uşaqlara problemin kökünü görməyi öyrətmək, adi görünən hadisələrə bu və ya digər ziddiyyəti dərk etməyi öyrətmək lazımdır.
Təlim prosesi həmişə konkretdən mücərrədə doğru inkişaf etməlidir. Uşaqlar isə biliklərə
yiyələnmə prosesində əyani vasitənin özünə əsaslanmalıdırlar. Təlim prosesini şəkillərlə qurmaq uşaqların qavrayışını aydınlaşdırır, diqqəti mərkəzləşdirməyə və obyekt üzərində saxlamağa yardım edir, onu başa düşməyi asanlaşdırır, biliklərin daha da yaxşı yaddasaxlanmasına
və möhkəmlənməsinə kömək edir. Təlim prosesində söz izahatı ilə əyaniliyin birləşdirilməsi
məsələsinə toxunduqda K.D.Uşinski belə yazırdı:uşağın təbiəti aydın bir surətdə əyanilik tələb edir. Uşağa, ona məlum olmayan beş kəlmə söz öyrəmtəyə çalışın, o, bunların üzərində
uzun müddət və əbəs yerə əzab çəkəçəkdir... lakin bu cür 20 kəlməni şəkillərlə əlaqələndirin
və uşaq bunları çox asanlıqla mənimsəyəcяkdir. Siz uşağa sadə bir fikri izah edirsiniz, o, sizi
anlamır; həmin uşağa mürəkkəb bir şəkil izah edin, o, sizi çox tez anlayır, eyni hadisələri eyni
dərəcədə istedadlı iki uşağa birinə şəkillər üzrə, o birinə şəkilsiz nağıl edin və o şəklin uşaq
üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu başa düşər (12,168). Əyani vasitələrdən istifadə uşaqların duyğu, qavrayış, nitq və təfəkkürünü inkişaf etdirməyə yardım edir, hissi idrakla məntiqi
idrakın birgə fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Uşaq təfəkkürünün özünəməxsus keyfiyyət
və xüsusuyyətlərə malik olması haqqında J.Piajenin tədqiqatlarını yüksək qiymətləndirən
L.S.Vıqotski yazırdı: ”Piarjenin tədqiqatları uşağın nitqinin və təfəkkürünün inkişafı haqqında, onun məntiqi və dünyagörüşü haqqında... bütöv bir dövrü təşkil edir” (9,208). J.Piaje
uşaqlar üzərində apardığı tədqiqatlarda sərbəst söhbət metodunu tətbiq etməklə, elə suallardan
istifadə edirdi ki,uşağın maraq dünyasına və mühakimə qabiliyyətinə uyğun olsun. Məsələn,
”Buludun hərəkət etməsinə səbəb nədir?”, ”Qayıq nə üçün üzür?” və s.
Qarşıya çıxan çoxcəhətli sualları dərk etməyə çalışan və hər yeni sual üzərində düşünməyə
meyl edən uşağın əqli fəaliyyəti daha səmərəli olur. Təcrübə artdıqca uşaqların fəal qavrama
fəaliyyəti ilə yanaşı, düşünmə, mühakimə yeritmə bacarığı da artır. Nəticədə uşaqlar idrak xarakterli məsələni dərk etməyə, qarşılaşdırmağa və müqayisə etməyə fəal surətdə istiqamətlənirlər. Cism və hadisələri müqayisə edərkən, onlar arasında mövcud olan fərqləri əsasən dərk
edir və intelektual fəallığa nail olurlar.
Uşaqların məntiqi təfəkkürü ilə bağlı aparılan psixoloji təcrübələr göstərir ki, müntəzəm
tərbiyəvi təsir nəticəsində; a) uşaqlar faktlara müxtəlif tərəfdən yanaşmağa səy edirlər; b) onların müşahidəçilik qabiliyyəti daha inkişaf edir, verilən hər şəklə onlar müəyyən ardıcılıqla
yanaşmağa, müvafiq məntiqi nəticələr çıxarmağa çalışırlar; c) onlar əldə etmiş olduqları bilik
və təcrübədən yeri gəldikcə geniş istifadə etməyə cəhd edirlər; ç) onlar kənar təsirə az məruz
qalır və belə təsir olmadan da,məntiqi surətdə düşünməyə çalışırlar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əqli nəticənin inkişafı düzgün təşkil olunmuş inkişafetdirici təlimin səmərəliliyindən
bilavasitə asılıdır. Təlim əqli inkişafın əsas hərəkətverici amili olsa da, onun özü də inkişafa
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əsaslanır. Buna görə də təlim prosesində yalnız müəyyən bilikləri mənimsəmək kifayət hesab
edilə bilməz. Təlimin başlıca məqsədlərindən biri uşaqların bütün zehni qüvvələrini, xüsusilə
təfəkkür keyfiyyətlərini inkişaf etdirməkdir. Müstəqil düşüncəyə, tənqidi mühakiməyə daha
çox diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqları maraqlandırmaq və fəallaşdırmaq üçün tərbiyəçinn
təlimat xarakterli suallara təsir göstərməsi mühüm şərtdir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təfəkkürün inkişafının ən mühüm şərtlərdən biri onun nitqinin inkişafıdır. Məktəbəqədər uşaqlıq illərində nitqin inkişafı, ana dilinin mənimsənilməsi intensiv şəkildə davam edir, daha fəal bir forma alır və uşaqların həyat tərzinin ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir. Məşhur amerikaлы psixoloqu S.Bruner uşağın nitqə yiyələnməsini onun vasitəsiz informasiya çərçivəsindən çıxması və ətraf aləm haqqında təsəvvürlərin yeni formasının
qurulması vasitəsi hesab edirdi. Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın sosiallaşmısının ən intensiv
dövrüdür. Həyatın beşinci ilində uşağın lüğət fondu surətlə artaraq dilin qrammatik quruluşunun formalaşmasını təmin edir. Aparılan tədqiqatlar sübut etmişdir ki, bu yaş dövründə uşaqların ümumi lüğət fondundakı sözlərin sayı heç də 3000-3500 deyil, 14000-ə yaxındır (5,155).
Uşaqların rollu-sujetli oyunlar zamanı üzərinə götürdüyü rolun icrası nitqin forma və funksiyalarının vacib amili kimi özünü göstərir. İntonasiya və vurğu nitqdə semantik funksiya daşımağa başlayır. Böyük məktəbəqədər yaş dövründə uşaqların nitqi daha rabitəli olmaqla diаloji xarakter daşımağa başlayır. Uşaqların sözlü mülahizələri və nitqdən istifadə konkret şəraitdən asılı olur. Təfəkkür fəaliyyətində monoloq və diаloq nitqin əsas formaları kimi özünü
göstərir. Bu mərhələdə daxili nitq müşahidə olunur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda ünsiyyət vaistəsilə təşəkkül tapan keyfiyyətlərdən biri də fonematik eşitmədir. 5-6 yaşlı uşaqlar bağçada savad təlimi məşğələlərində dilin səs tərkibini
təhlil etməyə alışdırılır, bu da onların məktəbdə oxu və yazı vərdşlərinə yiyələnməsi üçün
başlıca şərtlərdən biridir. Uşaqlar nitqin səs tərkibini mənimsəməkdə xeyli çətinlik çəkirlər.
Uşağın fəaliyyət dairəsi genişləndikcə, onun ətraf aləm haqqında maraqları artdıqca, nitqin
yeni forması — kontekst nitq meydana gəlir. Nitqin bu forması uşaq tərəfindən konkret sitiuasiyanın qavranılmasına əsaslanır və bu situasiyani nitqdə kifayət qədər aydın əks etdirmiş
olur. Uşaq bağçasında keçirilən təlim xarakterli məşğələlər kontekst nitqin inkişafının əsas
vasиtəsi rolunu oynayır.
Uşağın fəaliyyət zamanı meydana çıxan və özünə yönəlmiş nitqi eqoseptik nitq adlanır.
Uşaqların belə obrazlı nitqi ünsiyyətə xidmət etmir və çox çəkmədən böyük məktəbəqədər yaşın sonunda yox olub gedir.
Məktəbəqədər yaşda uşaqlarda nitqin planlaşdırma, işarə funksiyaları da meydana gəlir.
Uşağın nitqi bu dövrdə onun praktik fəaliyyətinin və davranışının planlaşdırıcı və tənzimedici
vaistəsi kimi özünü göstərir.
Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda diqqət vacib psixi funksiyalardan birinə çevrilir,
onun davamlığı xeyli artır, ixtiyari diqqətin təzahürləri meydana gəlir. Diqqətin davamlılığının artmasına uşaqlarda maraqların inkişafı əsaslı təsir göstərir. Uşağın diqqəti onu maraqlandıran bələdləşmə refleksinin yaranmasına səbəb olan cism və hadisələr üzərində daha çox ola
bilər. Məktəbəqədər yaş dövründə diqqətin davamlılığının artması ilə yanaşı, onun həcmi də
genişlənir. Buna səbəb uşaqların cism və hadisələr haqqında biliklərinin artması həlledici rol
oynayır. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar eyni bir fəaliyyətlə daha uzun məşğul ola bilirlər.
Rus psixoloqu V.S Muxinanın fikrincə bu yaş dövürlərində uşaqların oyun müddəti 30-50 dəqiqədən 2 saata çatır. (3,252) Bу dövrdə uşaqların ixtiyari diqqəti surətlə inkişaf edir. İxtiyari
diqqətin formalaşması yaşlıların sözlə, mimika və jestlərlə uşağın diqqətini müəyyən obyektlərə cəlb etməsi ilə başlayır. Uşağın diqqətinin tərbiyəsi üçün müxtəlif təlim üsullarından isti-
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fadənin mühüm rolu var. Məşğələnin məzmunundakı yenilik və onun müxtəlif üsullarla keçirilməsi diqqətin tərəddüdünün qarşısını almağa və eləcə də davamlılığına kömək edir. Məşğələdə müxtəlif təlim üsulları, qaydalar gözləndilmədikdə uşağın diqqəti yayınır, dalğınlıq
əmələ gəlir. Bu da mənimsəmənin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Diqqətin məşğələdə davamlılığını təmin etmək üçün maraqlardan da istifadə etmək zəruridir. Yeni maraqlar uşaqların diqqətini məşğələyə cəlb edir, öyrəniləcək məsələlərin mənimsəməsini asanlaşdırır. Daimi
olaraq uşaqların müstəqilliyini təşkil etmək, əqli fəaliyyəti məşq etdirmək, diqqətin mərkəzləşdirilməsini, paylanmasını, keçirilməsini lazımı qayda əsasında aparmaq vacibdir ki, bu da
uşaqlarda diqqətli olmaq vərdişini inkişaf etdirir. R.S.Nemovun fikrincə, 3-4 yaşlı uşaqlar onlar üçün cəlbedici şəkillərə 6-8 saniyədən çox diqqətlərini cəmləşdirə bilmədikləri halda 5-6
yaşlı uşaqlarda eyni bir şəklə baxmanın müddəti 2dəfədən çox artaraq 12-20 saniyəyə çatır
(5.s 114). Tərbiyəçi müəllimlər uşaqlarda məşğələyə marağı tərbiyə etməlidirlər. Çünki davamlı marağa malik olan uşaqlarda diqqət səmərəli şəkildə inkişaf edir. Uşaqda diqqəti tərbiyə etmək üçün ilk növbədə diqqəti ixtiyari olaraq obyekt üzərində cəmləşdirə bilmək bacarığı
yaradılmalıdır. Diqqəti tərbiyə etmək üçün onun yaxşı və pis cəhətlərini, xüsusiyyətlərini
dərindən bilmək lazımdır. Uşaqların diqqətinin tərbiyəsində və inkişafında diaqnostik testlərdən, didaktik materiallardan mütəmadi istifadə edilməlidir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda zəngin hafizə təsəvvürləri özünü büruzə verir. Əşyaların və
onların təsvirlərinin yaddasaxlanılmasının həcmi və keyfiyyəti yüksəlir. Ona görə də bu dövrdə uşaqlar çoxlu xatirələr, məlumatlar və biliklər toplamağa nail olurlar. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqlar nağılı, tapmacanı asanlıqla yadda saxlayırlar. Bunun əsas şərti mətnin emosional olması, uşaqlarda aydın obraz yaratması, təxəyyülü fəaliyyətə gətirə bilməsidir. Məktəbəqədər
yaşlı uşaqlarda hafizənin fərqləndirici əlaməti onun əyani-obrazlı xarakterə malik olmasıdır.
Sözlü materiala nisbətən şəkilləri daha yaxşı yadda saxlayırlar. Hafizənin məhsuldarlığında
söz mühüm rol oynayır. Söz hafizəni genişləndirir, təsəvvürləri sistemləşdirir, yadda saxlanan
materialı ümumiləşdirir, onları məna qruplarında birləşdirir. Hafizənin yeni, məhsuldar forması olan sözlü-məntiqi hafizəyə keçid prosesi baş verir. Sözlü-məntiqi hafizə uşaqlara şəkil
üzrə hekayə tərtib etmək imkanı verir. Bütün bunlar uşaqların ixtiyari yadasalma və ixtiyari
yaddasaxlama hafizəsinin məhsuldarlığını təmin edir. Bağça yaşının sonunda uşağın təcrübəsinin və biliyinin artmasının nəticəsində onda təsəvvürlər xeyli inkişaf edir. Onlarda müşahidəçilik artır, oxşar hadisələri tutuşdurmaq, ümumi əlamətləri tapmaq, fərqi görmək bacarıqları
yaranır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların iti və möhkəm yaddaşına öz heyranlığını bildirən görkəmli pedaqoq V.A.Suxomlinski yazırdı: ”Budur, 5 yaşlı uşaq ata və anası ilə birlikdə meşəyə
və çölə gəzintidən qayıtmışdır”. O, bütövlükdə parlaq obrazların mənzərələrin, hadisələrin,
təəssüratı altındadır (10,226).
Hafizənin inkişafı üçün əlverişli şəraitin olması uşaqların mnemk fəaliyyətinin məqsədyönlüyünə müsbət təsir göstərir. Mnemk fəaliyyətində qavramanın və tanıma prosesinin mövqeyi arxa plana keçir və uşaqlar tədricən yaddasaxlama, yadasalma prosesində sərbəst fikri və
verbal xarakterli intellektual əməliyyatlara geniş yer verməyə çalışırlar.
Uşaq həyatının üçüncü ilindən başlayaraq təxəyyül surətlərinin ilk təzahürlərini müşahidə
etmək mümkündür. Z.Freyd təxəyyülə uşaq şurunun ilkin, başlanğıc forması kimi baxırdı. O,
göstərirdi ki, erkən uşaqlıq dövründə uşaqda hakim olan ”zövq prinsipi” onun fantaziya və
şirin xəyallarında öz əksini tapır. Xüsusi tədqiqatlarla müəyyən edilmişdir ki, ilk uşaqlıq dövründən qazanılmış təcrübə uşaqlarda təxəyyülün inkişafının əsasıdır. Məktəbəqədər yaşda
qavrayış və obrazlı hafizə təxəyyül surətlərinin yaranması mənbəyinə çevrilir. Uşaq təxəyyülünün inkişafı şəxsiyyətin psixosemantik ölçülərlə bilavasitə əlaqədardır. Müəyyən edilmişdir
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ki, məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlar etalon nümunələri formal əlamətlərə görə deyil, məna
əlaqələrinə görə mənimsədikdə, bir tərəfdən, bilik, bacarıq və fərdişlərə daha yaxşı yiyələnirlər, digər tərəfdən bu yolla uşaq təxəyyülünün inkişafı üçün psixoloji cəhətdən əlverişli şərait
yaranır. Görkəmli psixoloq, Ə.Ə.Əlizadə qeyd edir ki, təxəyyülün başlıca funksiyası yaradıcılıqla bağlıdır. İnsan yaradıcılıq yoluna özünün müxtəlif qabiliyyətlərinin axarında gəlib çıxır.
Bu yolun baş keçidi təxəyyül dünyasıdır (1,105). Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda təxəyyülün
meydana gəlməsi şüurun işarə funksiyası ilə əlaqədərdir. Uşaqlar öz fəaliyyətlərində xüsusi
oyun zamanı real əşyaları, situasiyaları və hadisələri yeni təxəyyül surətləri ilə əvəz edir, yeni
obrazlar yaradırlar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda obrazlı təfəkkürün və təxəyyülün inkişafının əsas yolu əyani modelləşdirmə və əvəzetmə qabiliyyətinin formalaşmasıdır. Bu bacarıqlara sahib olan uşaq əqli məsələlərin həllində, real əşya və hadisələrin şərti əvəzedicilərini
müəyyənləşdirir, əyani məkan modelləri yaradır. Uşaqlarda bərpaedici təxəyyülü mökhəmləndirmək, təxəyyül surətləri yaratmaq onların bilik dairəsini, təcrübəsini, nitqini, müşahidə qabiliyyətini inkişaf etdirmək, çoxlu hekayə, tapmaca qurdurmaq zəruridir. Məşğələ zamanı uşaqları fikirləşməyə, təxəyyülü isə işə salmağa təhrik etmək lazımdır. Təsvir olunmuş şəkli, obrazı təsəvvür etmək,onun nəyə oxşadığını söyləmək, müstəqil surətdə müqayisə aparmaq lazımıdr. Uşaqların qazandığı bilik, bacarıq və fərdişlər təxəyyülün inkişafı, zənginliyi üçün zəmin yaradır. Odur ki, uşaqların yaratdıqları təxəyyül surtələrini ətraflı təhlil edib, səhvləri
düzgün qiymətləndirməyi öyrətmək-onların təxəyyül fəaliyyətinə istiqamət verməyin ən başlıca yollarından biridir.
Uşaqların idrak proseslərinin psixoloji xüsusiyyətlərini dərindən mənimsəməklə hər bir
tərbiyəçi təlim və tərbiyə işini daha asan, daha səmərəli təşkil edə bilər və baş verə biləcək
nöqsanları qabaqcadan görərək onların qarşısını vaxtında ala bilər.
Məqalənin aktuallığı. İnformasiya texnologiyalarının inkişaf etdiyi müasir dövrdə uşaqların idrak proseslərinin tərbiyəsinə yönəldilən tədqiqatlar xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak proseslərinin tərbiyə olunması, valideyn və tərbiyəçilər tərəfindən istiqamıtləndirilməsi məktəbə hazrlığın mühüm aktual problemlərindən biridir.
Məqalənin elmi yenilyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların idrak proseslərinin inkişaf xüsusiyyətləri təhlil olunmuş, bu proseslərin tərbiyə olunmasında valideyn və tərbiyəçilərin birgə fəaliyyətinin səmərəliliyinə aydınlıq gətirilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə istifadə olunmuş materiallardan
valideynlər, tərbiyəçilər, ixtisas təhsilli tələbələr istifadə edə bilər.
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Воспитание познавательных процессов
у детей дошкольного возраста
Резюме
Статья посвящена на развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста. Основное формирование сенсорных процессов происходит в дошкольном возрасте. Здесь закладывается основа дальнейшего развития познавательной деятельности.
С.Нуриева

Cognitive development processes in the preschool-age children
Summary
The article is about the development of children's cognitive processes. Children’s
cognitive processes develop in mutually relation with each other. During this period the
development of sensor learning is very important. The sensor learning develop in close
coordination with the development of thinking.
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Биоложи анлайышлар, онларын системляри, нювляри вя биликлярин
мянимсянилмясиндя ролу щаггында
Сяадят Азадялийева
«Одлар Йурду» Университетинин маэистранты
Е-маил: азфаьан@эмаил.ъом
Ряйчиляр: биол.ц.е.д., проф. М.Ш.Бабайев
биол.ц.е.д., проф. Я.М.Щцсейнов
Açar sözlər: biologiya, anlayış, sistem, tədris metodikası
Ключевые слова: биология, понятия, система, учебная методика
Key words: biology, comprehension, system, training methods
Müstəqil dövlətçiliyimizin yaranması ilə əlaqədar elm və təhsil sahəsində yeniləşmənin və
elmi yanaşmanın milli zəmin əsasında yenidən qurulması zərurəti yaranmışdır. Hazırda təhsilin ümdə vəzifəsi tədrisin məzmun, forma və metodlarını təkmilləşdirərək, dünya standartları səviyyəsinə çatdırmaqdır. Bu işlərdə biologiya və təbiətşünaslıq elmlərinin öz payı var.
Hazırda botanika, zoologiya, insanın anatomiyası və fiziologiyası, darvinizmin əsasları və s.
kimi mühüm ixtisas sahələri «Biologiya» adı ilə ifadə olunur.
Ədəbiyyatdan məlum olduğu kimi, biologiya və onun tədris metodikası sahəsində C.Cəbrayılbəylinin, M.A.Axundovun və başqalarının xüsusi xidmətləri olmuşdur. Düşünürəm ki,
anlayışların inkişafı nəzəriyyəsinin tərifinə «sistem» ifadəsi artırmaqla onun mahiyyəti dəqiqləşdirilmiş, dolğunlaşdırılmış, anlayışların ümumiləşdirilmiş ardıcıllığı əvvəlki metodikalardan fərqli olaraq müəyyənləşdirilmişdir: insan  hiss  duyğu  qavrama  təsəvvür
 anlayışlar-mühakimə  ümumiləşdirmə  əqli nəticə (Babayev, Hüseynov, Mustafayev,
2005).
Bioloji anlayışlar və anlayışlar sistemi təbiətşünaslığın bütün sahələrində nəzəri biliklərin
və təlim-tədris prosesinin əsasını təşkil edir; çünki istənilən elmin əsaslarının öyrənilməsi
məhz onun anlayışlarından başlayır.
Magistrant olaraq düşünürəm ki, dissertasiya işimin metodoloji əsasını dialektik materializm və ümumi idrak nəzəriyyəsi təşkil edir. Dialektik-fəlsəfi metodlardan kəmiyyət və keyfiyyət əlaqələri, əksliklərin vəhdəti və mübarizəsi, inkarın inkarı, təbiətin maddiliyi, vahidliyi
və əbədiliyi, analiz və sintez, induksiya və deduksiya, analogiya, mücərrəddən konkertə yüksəlmə və s. kimi anlayışlar haqqında, primitiv də olsa, özümdə müəyyən təsəvvürlər və təəssüratlar yarandığını hiss edirəm və bundan məmnunluq duyuram. Eləcə də dialektikanın və
fəlsəfənin qanunlarına, fəlsəfi kateqoriyalara söykənən «Biologiyada anlayışların inkişafı nəzəriyyəsi» bioloji anlayışlarla, qanunlarla səthi tanış olmuşam (Ə.B.Məmmədov, R.İ.Bəşirov,
2001).
Anlayışlar ifadəsi fəlsəfi kateqoriya olaraq idrak prosesinin təkib hissələrindən biridir.
Odur ki, anlayış ifadəsi təfəkkürün xüsusi forması və tədris fəaliyyətinin mühüm obyeklərindən biri olaraq, şagirdlərin və tələbələrin əqli inkişafının xüsusi formasıdır. Bioloji anlayışların yaranması və inkişafının əssasında biliyin inkişafı durur və dərketmə ‒ təsəvvüretmə
‒ anlayış ‒ anlayışlar sistemi və əsas biliklərin toplanılması ‒ anlayışların müəyyən olunması
və möhkəmləndirilməsi ‒ anlayışların öz daxilində inkişafı kimi mürəkkəb proseslər baş verir.
Anlayışlarda bütün tədris kitabları üzrə biliklərin məcburi minimumu ifadə olunmuşdur.
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Anlayışlar tədris vəsaitlərinin əsas vahidləri kimi qəbul olunur. Onlar əşyaların və hadsələrin
mahiyyətini ifadə edərək, ümumiləşdirmələrin nəticələrini əks etdirir. Qanunlar, nəzəriyyələr,
ideyalar elmi anlayışlarla ifadə olunur və anlayışlar formasında tərtib olunur.
Anlayışlarda obyektlərin ümumi real cəhətləri əks olunduğuna görə onlar öz əsas əlamətləri və münasibətlərinə görə əşyaların və hadisələrin əksolunma formasıdır. Hər bir anlayışın
məzmunu onun əsas əlamətlərinin toplusunu əks etdirir və həmin məzmun anlayışın keyfiyyət
cəhətini əks etdirir.Anlayışı mənimsəməyə nail olmaq elmi dərketmə prosesidə idraka doğru
irəliləməklə bitir. Dərk etmə prosesi zamanı hissi məlumatlardan abstrakt təfəkkürə doğru
keçmə nəticəsində anlayış qismində yeni bilik forması yaranır ki, o da həmin biliyin hadisənin
xəyal tərzindən onun mahiyyətinin tam dərk edilməsinədək baş verən ardıcıl dialektik prosesdir. Belə idrak vasitəsi anlayışların formalaşması və inkişafı ilə realizə olunur. Anlayışların
inkişafı bütün dərketmə prosesinin əsas hərəkətverici və aparıcı qüvvəsidir. Anlayışın mühüm
cəhəti onun məzmunudur, fərqləndirici əlamətlərinin cəmidir, məzmundakı əsas özək onun
mühüm əlamətlərindəndir. Anlayışın mürəkkəblik dərəcəsi əşyaların və hadisələrin tam inikası ilə müəyyən olunur. Anlayışın məzmun quruluşu onun strukturudur, məzmunu isə onu təşkil edən elementlərin, sözlərin qaydalı düzülüşüdür, dayanıqlı və davamlı qarşılıqlı əlaqəsidir.
Biologiyada biliklərin cəmi, toplusu bir sıra bioloji anlayışların yaranmasının mühüm şərtlərindəndir.
Normativ anlayışlar şagirdləri və tələbələri canlı təbii obyeklərin mühafizəsi ilə əlaqədar
əxlaqi və hüquqi prinsiplərin, normaların, qaydaların və təlimatların mənimsənilməsi ilə tanış
və təmin edir; dəyərli anlayışlar canlı təbii obyeklərin universal, dərketmə, estetik, praktiki,
texnoloji əhəmiyyətini əks etdirir və təlim situasiyasının zəngin dəyərlərinin ümumiləşdirilməsi yolu ilə özünü zənginləşdirir (İnternetdən).
Anlayışlar sadə və mürəkkəb, xüsusi və ümumi, nəzəri və empirik və s. ola bilir. Mahiyyətcə anlayışların belə təsnifləşdirilməsi biologiya kursunda şərti xarakter daşıyır, çünki eyni
bir anlayış başqalarına nisbətən sadə də ola bilər, hətta daha da mürəkkəb ola bilər. Daha
mürəkkəb anlayışlar təkamül, fizioloji, genetik, filogenetik və ekoloji anlayışlara xasdır.
Müəyyən bir istiqamətdə formalaşan bioloji anlayışlar xüsusi anlayışlar adlandırılır, vəsaitin
bütün bölmələrinin öyrənilməsi ərzində ümumbioloji anlayışlar yaranır və onlardan istsfadə olunur. Anlayışların nəzəri və empirik qruplara ayrılması da zəruri məsələlərdəndir. Nəzəri anlayışlar
bioloji obyektləri nəzəri izahlar əsasında əksetdirir. Empirik anlayışlar bioloji obyektləri onların
hissiyatı ‒ görmə, eşitmə, toxunma, iyləmə, tamınıdadma və səriştə-intellektual və praktiki əsasda
əks etdirilir.
Göstərilənlərdən savayı digər anlayışlar da mövcuddur, məsələn, aqronomik və zootexniki anlayışlar ‒ mədəni bitkilərin, göbələklərin və bakteriyaların becərilib yetişdirilməsi və ev heyvanlarının bəslənilmə şəraitlərindən ibarətdir; texnoloji anlayışlar isə müxtəlif məhsulların biosenozunun və ekosistemlərin fəaliyyət prinsiplərinin istifadəsi əsasında «ideal, tullantısız istehsal»
nümunəsi kimi istehsal qaydalarından ibarətdir. Bunlardan savayı, düşüncəmə görə, biologiyaya
bilavasitə ciddi aidiyyatı olmayan və onunla zəif əlaqəsi olan politexniki anlayışlar mövcuddur.
Politexniki anlayışlar təbii-elmi əsasları və texniki konstruksiyaların ümumi işləmə prinsiplərini,
eləcə də istehsalat sahələrində istifadə olunan canlı sistemləri ‒ orqanizmləri, biosenozları,
aqrosenozları əks etdirirlər. Adı çəkilmiş anlayışlar sadə və mürəkkəb ola bilər. Mahiyyətcə belə
yanaşma anlayışların xüsusi (fərdi) və ümumi olaraq iki yerə bölünməsinə gətirib çıxarmış olur.
Biologiyada bu cür təsnifat bir qədər şərtidir, çünki eyni bir anlayış başqalarına münasibətdə sadə
ola bilər və sadələrə münsibətdə daha da mürəkkəb ola bilər. Anlayışın myrəkkəblik dərəcəsi əşyannın və hadisənin keyfiyyətcə müxtəlifliyinin, onların öz aralarında əlaqələrinin tam dolğunlu-
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ğu ilə müəyyən olunur. Bu şərt evolyusion (təkamüli), fizioloji, genetik, filogenetik və ekoloji
anlayışlara xasdır.
Prof. A.M.Hüseynov (2000) zəngin ədəbiyat məlumatlarının analizi və sintezi əsasında belə qənaətə gəlmişdir ki, anlayışların yaranmasında və inkişafında aşağıda göstərilən sxem üzrə
üç mərhələnin ayrılması zəruridir (sxem 1): I ‒ müəyyən ediləcək anlayışların əsas elementləri olaraq, əsas biliklərin (faktların, ikinci dərəcəli anlayışların inteqrasiyası və ya sintezi); II
‒ anlayış məzmunlu elementlərin inteqrasiyası (sintezi) və bu zəmində anlayışın müəyyən
edilməsi; III ‒ formalaşmış anlayışdan bütöv bilik olaraq, möhkəmləndirmək və gələcəkdə
inkişaf etdirmək yolu ilə istifadə edidməsi.
Bioloji anlayışlar sistemi. Məlumdur ki, biologiyada bioloji anlayışlar təlim prosesinin
əsasını təşkil edir. Ona görə ki, qeyd edildiyi kimi, istənilən elmin əsaslarının öyrənilməsi
məhz anlayışlar sisteminin öyrənilməsindən başlayır. Hər hansı bioloji anlayışın mahiyyəti şagirdlərə və tələbələrə aydın olmazsa, o heç bir prosesi, hadisənin, qanunauyğunluqların mahiyyətini dərk edə bilməz. Ona görə də didaktikanın ümumi prinsiplərinə uyğun olaraq, təlimin əsas məqsədi şagirdlərə şüurlu, sistemli və möhkəm bilik verməkdir.
Sxem 1
Anlayışların sistemi

I. Ümumbioloji
sistem
Orqaniz
m
Biosferbiosenoz

Növ-populyasiya

II. Qneosoloji
sistem
Tarixlik

III. Politexnik
sistem
Metodoloji

Texnoloji

Ekoloji

Təkamül

Qeyd: Anlayışlar sisteminin sxemi prof. Ə.M.Hüseynovun (2000) kitabından götürülmüşdür.
Xarici aləmi dərk etməklə cisim və hadisələri, onların əlamətlərini hiss orqanlarımızla duyur, qavrayır, sonra təsəvvür edir və nəticədə ümumiləşdiririk. Bunu belə təsəvvür etmək olar:
insan  hiss  duyğu  qavrama  təsəvvür  anlayışlar  mühakimə
 ümumiləşdirmə. Deməli, anlayış ümumiləşdirilmiş təsəvvürlərdir.Elmin inkişafı ilə əlaqədar
yeni anlayışlar yaranır. Ona görə bilik özü inkişaf edir və dəyişilir. Bilik gerçəkliyin bütün sahələrini elmi sübutlar, qaydalar, qanunauyğunluqlar, ideyalar, nəzəriyyə və təcrübələr əsasında əks
etdirir.
Biologiya kursunda bioloji anlayışlar prof. A.M.Hüseynovun (2000) tərtib etdiyi sistem
əsasında verilir (sxem 1) və hesab edilir ki, sxemdə göstərilən anlayışların ümumi sistem halında öyrənilməsi bütün anlayışların mahiyyətcə dərk olunmasına və inkişafına kömək edə
bilər.
Hesab olunur ki, anlayışlar sisteminin mahiyyətinin nədən ibarət olduğuna diqqət yetirmək
olduqca məqsədyönlü olar.
I. Ümumbioloji anlayışlar bütün kursları əhatə edir. «Həyatın orqanizm sistemi» anlayışı
təbiətşünaslıqdan başlayır, bitkilər, heyvan, insan və onun sağlamlığı kursunda getdikcə
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genişləndirilir, ümumi biologiyada tam formalaşdırılır. «Hüceyrə» anlayışı ayrı-ayrı kurslarda
quruluş və inkişaf vahidi kimi öyrənilir. Lakin sonralar bu anlayışın ümumbioloji mahiyyəti,
onun qanunauyğunluqları, onda gedən proseslərin müxtəlifliyi öyrənilir. Nəhayət, həyatın
orqanizm forması haqqında biliklərin sistemləşməsini təmin edir.«Bitkilər» bölməsində bitki
hüceyrəsinin quruluşu və onda gedən proseslər, «Heyvanlar», «İnsan və onun sağlamlığı»
bölmələrində heyvan və bitki hüceyrələrinin fərqi öyrədilir. «Ümurm biologiya» kursunda isə
hüceyrənin inkişaf vahidi olması, ondan çoxhüceyrəli orqanizmin yaranması və nəhayət,
hüceyrə nəzəriyyəsi tədris edilir.
«Maddələr və enerji mübadiləsi» anlayışı mahiyyətcə çox dərin və nisbətən çətin olduğundan əsasən ümumi biologiya kursunda öyrədilir. Aşağı siniflərdə isə anlayışın əsl elmi mahiyyəti açıqlanmayır.«İnsan və onun sağlamlığı» kursunda yağlar, karbohidratlar və zülalların
parçalanması və orqanizmdə temperaturun yaranması haqqında müfəssəl bilik verilir. Ümumi
biologiya kursunda maddələr mübadiləsinin orqanizmdə gedən biokimyəvi və biofiziki proseslərin, daha doğrusu, hüceyrədə gedən metabolik proseslərin nəticəsi olduğu aydınlaşdırılır.
Eyni zamanda orqanizmlərdə qıcıqlanma, hərəkət, çoxalma, enerji mübadiləsi, maddələrin
təbiətdə dövranı və s. hüceyrələrdə gedən fizioloji proseslərin sayəsində mövcud olur.
XI sinifdə orqanizmlərin fərdi inkişafı, onun qanunauyğunluqları, «Bitkilər», «Heyvanlar», «İnsan və onun sağlamlığı» kursunda hüceyrə haqqında olan məzmuna əsaslanır.
Prof.Ə.Hüseynov biologiya elminin tədrisini əsaslı analiz edərək qeyd edir ki, irsi məlumatların nəslə verilməsi orqanizmin fərdi inikşafı (ontogenez) və tarixi inkişafı (filogenez)
E.Hekkel və F.Müllerin biogenetik qanunu əsasında öyrədilir.
Biologiyada çoxalma anlayışı aşağı siniflərdən başlayır. Təbiətşünaslıq kursundan canlı
orqanizmlərin çoxalması haqqında şagirdlər ilk məlumat alırlar. Sonrakı siniflərdə cinsi və vegetativ çoxalmanın mahiyyəti, mayalanma (bitki, heyvan və insanda) haqqında xeyli bilik əldə edilir. Ona görə də ümumi biologiyada həmin baza əsasında orqanizmlərin irsiyyət və dəyişkənlik kimi ən mühüm xassələri öyrədilməlidir. Hüceyrələrin xassələrinə əsasən mayalanma, mitoz və meyoz proseslərinin mahiyyəti aydınlaşdırılır. Çoxalmanın izahı həyatın populyasiyası və biosfer səviyyəsinin izahıüçün də imkan yaradır. Genetika və seleksiya bəhsində
irsi məlumatların verilmə mexanizmi, onun nəsildən-nəslə ötürülməsi və qanunauyğunluqlarının mahiyyəti açılır. Lakin X sinifdə irsiyyət və dəyişkənliyin mahiyyəti yaxşı açılmadığından
şagirdlər irsi və irsi olmayan dəyişkənliyin mahiyyətini, onların fərqini izah edə bilmədiklərinə görə təkamüldə növlərin dəyişkənliyinin müxtəlifliyi səbəblərini başa düşə bilmirlər.
Mutasiyanın mahiyyəti dərslikdə geniş şərh olunmadığından təbii seçmənin yaradıcı
rolunu izah etmək çətinlik törədir. Stabilləşdirici seçmə əsasında modifikasiya dəyişkənliyinin
təkamüldəki mahiyyətini izah etmək olar. Mikrotəkamülün mahiyyəti isə populyasiyalarda
genlərin paylanması qanunuyğunluqlarınıöyrətmək əsasında mümkün ola bilər.
Həyatın populyasiya-növ forması anlayışına növün kriteriyaları (meyarları), növün quruluşu, növəmələgəlmə anlayışları daxildir. Aşağı siniflərdə, növ, anlayışı bitki və heyvanların müxtəlifliyi kimi öyrədilir. Daha doğrusu, bir-birinə oxşayan orqanizmləri eyni növ, fərqlənənləri
başqa növ hesab edirik. Ümumi biologiya kursunda isə növə belə tərif verilir: «Morfoloji, fizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətlərində irsi oxşarlığı olan, sərbəst çarpazlaşan, döllü nəsil verən
müəyyən həyat şəraitinə uyğunlaşan və təbiətdə müəyyən sahəni − arealı tutan fərdlər cəmi növ
sayılır». Lakin növ anlayışı yalnız deyilənlərlə məhdudlaşdırıla bilməz. Növə həm də fərdlərin
taksonomik, sistematik vahidi, təkamül baxımından isə həyatın xüsusi yaranma forması kimi
baxmaq lazımdır.
Çarlz Darvinin təliminə görə, növəmələgəlmə anlayışına orqanizmlərin dəyişkənliyindən
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köklü surətdə fərqlənən proses kimi baxılır. Ancaq növəmələgəlməyə irsi dəyişkənlik və təbii
seçmənin təsiri altında gedən təbii proses kimi baxılmalıdır. Genetika bəhsinin tədrisində isə
növəmələgəlmə populyasiyalarda təbii seçmənin, irsi dəyişkənliyin, mutasiya və poliploidiyanın təsiri nəticəsində baş verən proses kimi izah olunmalıdır.
Biologiyada ən mühüm və mürəkəb anlayışlardan biri təkamüldür. Təkamül bütün bioloji
sistemləri özündə cəmləşdirir. Ona görə də ümumi biologiya kursunun «Darvinizm» bölməsində «İrsiyyət və dəyişkənlik» bölməsində Darvin qeyri-müəyyən dəyişiklik, onun irsi xarakteri, mühitin təsiri və çarpazlaşma kimi amillərin nəticəsində uyğunlaşmanın yarandığını irəli
sürürdü. Lakin mutasiya dəyişkənliyinin elmi mahiyyəti sitologiya və genetikanın əsaslarında
daha əhatəli öyrənilir. Mutasiyaların əmələ gəlməsinin səbələrləri: DNT, gen və xromosomların quruluşunun dəyişməsi ilə əlaqədar olduğu aydınlaşdırılır. Kombinasiyaların yaranması
isə meyoz proseslərinin mexanizminə əsaslanır. X sinifdə mühüm təkamülamilləri anlayışları
(yaşamaq uğrunda mübarizə, həyat dalğaları, təcrid olunma və s.) öyrədilir. XI sinifdə genetika bəhsində isə seçmənin formaları stabilləşdirici və hərəkətverici seçmə tədris olunur.
Belə ki, stabilləşdirici seçmə mutasiyaların təsirini zərərsizləşdirən, hərəkətverici seçmə isə
populyasiyaların genetik strukturuna, ontogenezin mexanizminə, yeni mühit şəraitində orqanizmin reaksiya normasına təsir edən amil kimi baxılır. Kursun əvvəlində orqanizmlərin (növlərin) çoxşəkilliliyi təkamülün divergent xarakteri ilə əlaqələndirilir. Kursun sonunda isə növün yaranması: mayalanma və mitoz prosesləri təkamülün nəticəsi hesab olunur.
II. Biologiya kurslarında əsas anlayışlardan biri də «qneoseloji» anlayışlardır. Bu anlayış
əsasən ümumi biologiya kursunda öz əksini tapır. Bu anlayışlara elmi ideya və nəzəriyyələrin,
qanunların kəşf tarixi və elmi metodlar aiddir. Bunların nəticəsində yeni elmi məlumatların
alınmasının tarixi, metodları, elmi təfəkkürün inkişafı, elmi ideya və konsepsiyaların tarixi
şərtləri, həyat haqqında elmi perspektivlərin inkişaf mahiyyəti açılır. Lakin tarixi faktlar
(material) kurs boyu eyni bərabərdə paylanmamışdır. Darvinizm bəhsində tarixiliyə üstünlük
verilir. Ekologiya və orqanizmlərin çoxalması və fərdi inkişafında və s. tarixiliyə toxunulur.
Qeyd etmək lazımdır ki, tarixilik hər hansı elmi anlayışları, nəzəriyyə, fərziyyə və qanunları
daha yaxşıöyrənməyə kömək edir. Ona görə də tarixi mənbələrə ekskursiyaların təşkil olunması biologiyada ayrı-ayrı problemlərin öyrədilməsinə daha yaxından kömək edə bilər.
Mühüm anlayışlar sistemində politexniki anlayışlar da mühüm yer tutur. Bu anlayışlara
aşağıdakılar daxildir: a) «Bitkilər» bölməsində torpağın şumlanması, toxumların səpilməsi,
şitillərin basdırılması, bitkilərin suvarılması, bitkilərin becərilməsi, calaq edilməsi, yaşıllaşdırma işləri və s.; b) «Heyvanlar» bölməsində akvarium düzəltmə, balıqların, quşların, məməli
heyvanların yemlənməsi, quşlara və ev heyvanlarına qulluq və s.; c) «Ümumi biologiyada»
seleksiya işləri, yeni sort və cinslərin alınması, biotexnologiya, ətraf mühitin mühafizəsi üzrə
işlər və s.
Prof.Ə.Hüseynovun fikrincə, hazırki biologiya kurslarında politexnik anlayışlara az yer
verilmişdir. Bu istiqamətdə dərslik və proqramın məzmununda dəyişikliklərin olunması
zəruridir.
Bioloji təhsilin ən başlıca vəzifələrindən biri də bioloji anlayışların mahiyyətinin düzgün başa
düşülməsini, onun inkişafını və sistemini müəyyənləşdirməkdir. Mövcud dərsliklərdə və metodik
ədəbiyyatda anlayışlar aşağıdakı sistemlə verilmişdir: morfoloji, anatomik, fızioloji, ekoloji, sistematik, fılogenetik, sitoloji, embrioloji, genetik, aqronomik, insan və onun sağlamlığı kursunda isə
gigiyenik və tibbi anlayışlar da var. Lakin anlayışların belə sistemləşdirilməsini prof. Ə.Hüseynovo qədərdə qənaətedici hesab etmir. Ona görə də bioloji anlayışların ümumi sistemini morfoloji,
sistematik, anatomik, sitoloji, fizioloji, embrioloji, filogenetik, genetik, ekoloji, aqronomik, geo-
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lojikimi verməyi vacib hesab edir. Mövcud metodik ədəbiyyat məlumatlarına uyğun olaraq, prof.
Ə.M.Hüseynov (2000) anlayışları aşağıdakı sxem əsasında ümumiləşdirməyi münasib hesab edir.
Sxem 2
Anlayışlar

Sadə
Kök, yarpaq,
gövdənin morfologiyası və s.

Xüsusi

Ümumbioloj
i

Bitkilərin mineral maddələrlə qidalanması, fotosintez, kökün, yarpaqcığın, çiçəyin morfologiyası, gen, genotip,
fenotip, DNT, RNT,ATF
və s.

Hüceyrədə maddələr və enerji
mübadiləsi, orqanizmlərin
tə kamü lü və s.

Mürəkkəb
Kök, yarpaq
vəgövdənin: morfologiya-anatomiyası,
fiziologiyası,
ekologiyası
və s.

Sxemdən aydın olur ki, anlayışları sadə və mürəkkəb kimi təsnifləşdirmək nisbi xarakter daşıyır. İlk baxışda sadə hesab etdilən anlayış sonra mürəkkəb anlayışa çevrilir. Məsələn, hər hansı
orqan – kök, gövdə, yarpaq və s. əvvəlcə sadə anlayışdır. Belə ki, şagirdlər əvvəlcə bu orqanları
morfoloji əlamətlərinə görə tanıyır. Sonra kökün, yarpağın və s. anatomik quruluşunu, onlarda
gedən fizoloji prosesləri və ekologiyasını öyrəndikdən sonra dərk edirlər ki, bitkinin orqanları son
nəticədə həm də mürəkkəb anlayışdır. Anlayışın sadə və mürəkkəbliyi onun məzmunundan
asılıdır.
Xüsusi anlayışlar arasında qarşılıqlı əlaqə yaratmaqla onları birləşdirmək olar. Məsələn,
tənəffüs prosesi bütün canlılar üçün səciyyəvidir. Ona görə bitki, heyvanların tənəffüs prosesini və sistematikasınıizah edərək onlarıümumiləşdirmək və müqayisə etmək vacib şərtdir.
Ümumbioloji anlayış ona görə deyilir ki, ayrı-ayrı kurslarda canlı orqanizmlərə məxsus
olan ən ümumi prosesləri və qanunauyğunluqları öyrənir. Məsələn, hüceyrə bütün orqanizmlərin quruluş və inkişaf vahididir, quruluşla funksiyanın vahidliyi, mühitlə orqanizmlərin qarşılıqlı əlaqəsi, orqanizmlərin öz-özünə törəməsi, tənəffüsü, maddələr mübadiləsi və onların
enerjiyə çevrilməsi, üzvi aləmin təkamül yolu ilə inkişafı və s.
Pedaqoji və metodik ədəbiyyatın təhlilindən aydır olur ki, kursların məzmununda mövcud
imkanlar hələ heç kim tərəfındən tam müəyyənləşdirilməmişdir. Ona görə ayrı-ayrı kursların
tədrisində oyrənilməsi mümkün olan anlayışları qruplaşdırmağı və imkanlarını müəyyən
etməyi məqsədə uyğun hesab edirik.
Anlayışların təhlilindən aydın olur ki, ayrı-ayrı kurslarda mövcud anlayışlar məzmunu və
xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Belə ki, aşağı siniflərdə nisbətən sadə anlayışlar verilir. Yuxarı siniflərdə isə mürəkkəb və yeni anlayışlarla rastlaşırıq. Eyni zamanda yuxarı siniflərdə fiziki, kimyəvi, ekoloji, təkamül, genetik anlayışlar üstünlük təşkil edir. Lakin proqram və dərsliklərdə anlayışların sistemi arasında müəyyən qarşılıqlı əlaqə olmasına baxmayaraq, onlar
bəzi məntiqi ardıcıllıqla verilmir. «Bitkilər» kursunda tənəffüs kimi mühüm bir fızioloji proses «Gövdə», «Çiçək», «Meyvə və toxumlar» mövzusunda öyrədilmir. Eyni zamanda, bitkilərin qidalanması, tənəffüsü, buxarlanma maddələrin kök, gövdə və yarpaqlarda hərəkəti ayrıayrılıqda öyrənilir və maddələr mübadiləsi altında ümumiləşdirilmir. Yalnız «Bitki tam orqanizmdir» mövzusunun tədrisində ümumiləşdirmə aparılır, maddələr mübadiləsi haqqında ilk
anlayış yaradılır.
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Prof.A.M.Hüseynov qeyd edir ki, «Təkamül» anlayışı haqqında yalnız VII sinifdə «Birhüceyrəli» və «Çoxhüceyrəli» yosunlar mövzularında məzmun verilir. Əslində yenə də təkamülün mahiyyəti kölgədə qalır. Təkamül anlayışı haqqında bitkilərin orqanlarını keçdikdə ilk
məlumat vermək olar. Şagird kökün, gövdənin, yarpağın və çiçəyin getdikcə dəyişməsini və
təkamülünü dərk etməlidir. Şagirdlər bilməlidir ki, bitkilərin orqanları ilk dövrdə onların gördükləri kimi olmamışdır. Fizioloji anlayışları: tənəffüs, fotosintez, transpirasiya (buxarlanma)
hansı orqanlarda gedir və onların getməsi hansı amillərdən asılıdır və s.
Prof.A.M.Hüseynovun araşdırmalarından aydın olur ki, anlayışların səmərəli öyrənilməsi
problemi ədəbiyyatda öz əksini kifayət qədər tapmamışdır. Odur ki, anlayışların tədrisi metodikasının müasir baxımdan yenidən işlənilməyə və təkmilləşdirilməyə ciddi ehtiyacı vardır.
Мягалянин актуаллыьы. Məqalədə magistr dissertasiyasının mövzusuna dair məsələlər – bioloji
anlayışlar, onların növləri və yaranma səbəbləri, elmin, tədris metodikasının inkişafında və biliklərin mənimsənilməsində rolu qiymətləndirilir, bütövlükdə bioloji anlayışlar sisteminin araşdırılması istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlər qabardılır, anlayışlar sisteminin mahiyyəti və onun
təbiət elmlərinin inkişafında danılmaz rolu şərh olunur.
Мягалянин елми йенилийи. Məqalə magistr dissertasiyanıın mövzusu üzrə müvafiq ədəbiyyat məlumatlarının magistr səviyyəsində öyrənilməsi, araşdırılması və təhlili əsasında tərtib
edilmişdir.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
тялябяляри, маэистрантлар, докторантлар, еляъя дя цмумтящсил мяктябляринин шаэирдляри истифадя
едя билярляр.
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Биологические понятия, их системы, виды и о
рациональной ролей в освоении знаний
Резюме
В статье рассматриваются относительно темы магистрской диссертации вопросы,
такие как биологические понятия, их виды и причины возникновения понятий,
оценивается роль в развитии науки, образования, учебной методики и освоении
научных знаний, раскрывается суть системы понятий и их неопровержимая роль в
развитии естественных наук в целом, и в биологии в частности,
S. Azadalieva

Biological comprehension, their species
and about role in acquisition of knowledge
Summary
This article focuses on issues dealing with the theme of Master’s thesis, they are –
biological comprehension, their species and reasons for conceptions formations;
evaluating role in science development and also in education, training methods and
acquisition of scientific knowledge. The essence of conceptions system is revealed and its
important role in development of natural sciences as a whole and in biology particularly.
Редаксийайа дахил олуб: 19.06.2015
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Йцксяк ихтисаслы щяким щазырлыьынын консептуал проблемляри
Novruz Musayev
pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor,
Azərbaycan Tibb Universiteti
E-mail: drmusayev@gmail.com
Rəyçilər: пед.ц.е.д., prof. R. Sultanov
пед.ц.ф.д., dos. H. Hacıyeva
Açar sözlər: müasir təhsil, inteqrativ üsullar, yeni yanaşma, tədris-təlim, problem
Ключевые слова: современное образование, интегративыне методы, новые
подходы, обучение и подготовка, проблема
Key words: modern education, entegrativ methods, new approaches, education and
training, problem
Cəmiyyətin inkişafını onun təhsil sistemi formalaşdırır. Ona görə də yüksək ixtisaslı mütəxəssislər yetişdirmək üçün təhsil sistemi milli maraqlara uyğun qurulmalıdır. Plutarx demişdir: “İnsan qəlbində iki ali məqam var: zəka və nitq - hər ikisi ancaq təhsil vasitəsilə inkişaf
etdirilir”.
Müasir dövrdə öyrənənin (təhsilalanın) gələcəkdə müvafiq yer tutması üçün tədris-təlim
prosesində, onlarda hansı kompetensiyaların (“competense” sözü “to compete” felindən əmələ
gəlmiş, “yarışmaq” mənasını verir, daha dəqiq “yarışmaq bacarığı” kimi tərcümə oluna bilər.)
formalaşdırılmasının qabaqcadan müəyyən edilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Konseptual
kompetensiyaların formalaşdırılmasında yeni yanaşmalar içərisində, təhsildə səriştəli yanaşmanın xüsusi yeri vardır. Təhsildə səriştəlilik-məsuliyyət, mükəmməl bilik, aldığı biliyi tətbiq
etmək, ondan istifadə edərək xeyir vermək və bunu başqalarına çatdırmaq, bunlara mane olan
əməllərə qarşı barışmaz mövqe tutmaq bacarıqlarını formalaşdırır. Deməli, yüksək səviyyədə
səriştəlilik, geniş bilik, bacarıq və vərdişlər toplusunun formalaşdırılmasında, tədris-təlim prosesinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinə imkan verən əsas göstərici hesab edilir. Təhsildə səriştəli yanaşmanı həyata keçirmək üçün aşağıdakı məsələlərin həyata keçirilməsi təmin olunmalıdır:
1. Yetkinlik dövründə sosiallaşmaya istiqamətlənmiş şəxsiyyətin inkişafının pedaqoji və
psixoloji aspektlərinin öyrənilməsi;
2. Qabaqcadan planlaşdırılmış, inkişafa şərait yaradan tədris-təlim prosesinin müasir
tələblərə uyğun qurulması;
3. Milli təhsil sistemində keyfiyyət göstəricilərinin nəticələrindən istifadənin səmərəliliyinin artırılması.
İnkişaf etmiş ölkələrdə (əsasən ABŞ-da) təhsil sferasında səriştəli yanaşmanın tətbiqinə
XX əsrin 60-70-ci illərində başlanmış və bu yanaşmanın tətbiqi ilə bağlı materiallar toplanaraq pedaqoji ictimaiyyətin geniş müzakirəsinə verilmişdir. Bu dövrdə həmin ölkələrdə tədris proqramlarının tərtibi prinsipləri, təhsilin məzmunu geniş tənqidə məruz qalmışdır. Ona
görə də cəmiyyətin sosial sifarişləri nəzərə alınaraq, təhsilin məqsədinə qoyulmuş yeni tələblər əsasında onun yeniləşdirilməsi aktual bir problem kimi qarşıya qoyulmuşdur. Problemin
həlli üçün təhsildə, milli-mənəvi dəyərlər nəzərə alınmaqla, səriştəli yanaşmanın elmi əsaslarının hazırlanması, əsas problem kimi ön plana çəkilməlidir.
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Hazırda təhsildə səriştəli yanaşma tədris-təlim prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vasitəsi olub, dünya təhsil sferasında təhsil sisteminin modernləşdirilməsinin əsas strateji istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Ona görə də səriştəli yanaşmanın pedaqoji-psixoloji
təhlilinin aparılması, onun məzmununun hazırlanması, təhsil müəssisələrinin ən aktual problemi kimi qiymətləndirilməli və problemin həlli üçün səriştəliliyin elmi əsaslarının işlənilməsi
və lazımı tədbirlərin keçirilməsi təmin olunmalıdır.
Müasir cəmiyyətdə kamil insan (şəxsiyyət) hazırlığı prosesində əldə edilmiş biliklər sistemi əmək fəaliyyətinin bütün dövrü üçün kifayət etmir. Elmi-texniki inqilab əsrində biliklər
çox tez “köhnəlir”, mütəxəssisə lazım olan biliklərin əksəriyyəti 5-6 ildən sonra öz aktuallığını demək olar ki itirir. Sürətli elmi-texniki tərəqqi şəraitində yeni texniki sistemlərin yaranması isə müasir tendensiyaların elmi əsaslarının öyrənilməsini tələb edir. Belə bir perspektiv inkişaf şəraitində pedaqoji və psixoloji elmlər də öz funksiyasını radikal dəyişməlidir.
Ona görə də rəqabətəqabil şəxsin hazırlanma prosesi elə istiqamətləndirilməlidir ki, o, yeni
texnika ilə səmərəli ünsiyyətə hazır olsun. İstehsalatda olan çevik texnologiyalar kimi, təlim
praktikasında da çevik təhsil sistemi geniş tətbiqini tapmalıdır. Belə sistemlər həm də informasiyaları daim müstəqil şəkildə qəbul etməyə hazır olan bacarıqların formalaşdırılmasına
xidmət etməlidir. Eyni zamanda çevik təhsil sistemləri müasir pedaqoji yanaşmalar tələb etdiyindən, birinci növbədə şəxsiyyətin inkişafını təmin edən, yaradıcılığını stimullaşdıran, yaradıcı təfəkkürün inkişafına şərait yaradan pedaqoji və təlim texnologiyalarına üstünlük verilməlidir. Tədris-təlim prosesinin məzmunu elə formalaşdırılmalıdır ki, elmi biliklərin nəticələrinə söykənən bacarıqların qazanılmasından başqa təfəkkür mədəniyyətinin, əqli tərbiyənin,
idrak prosesinin inkişafı nəticəsində insanın özünü dərk etməsi təmin oluna bilsin. Başqa sözlə, təhsilin mahiyyəti onun formalaşdırdığı şəxsiyyətin səviyyəsindən, onun həyatda layiqli
yer tutub-tutmamasından asılı olmalıdır (1).
Canlıların özünə xas olan xüsusiyyətləri, üzvi aləmin molekulyar quruluşunda özünü büruzə verir. Öz dövründə kvant mexanikasının əsasını qoyan E. Şredinger özünün məşhur “Fiziki
nöqteyi-nəzərdən həyat nədir?” əsərində biofizikanın bir çox suallarını tərtib etmiş və onlara
cavab vermişdir. Qeyd edilmişdir ki, fiziki nöqteyi-nəzərdən canlı orqanizm ətraf mühitlə arası kəsilmədən maddə və enerji mübadiləsində olan açıq termodinamik sistemdir. Canlı orqanizmdə baş verən proseslərin əsaslı şəkildə tarazsız olmasına baxmayaraq, onun heyrətamiz
davamlılığa malik olmasını Şredinger orqanizmin ətraf mühitlə arası kəsilmədən entropiya
mübadiləsi ilə izah etmişidir (2).
Ətraf mühit amillərinin əhatəsində olan canlı orqanizm bütövlükdə cansız və canlı aləm
üçün eyni və qaçılmaz olan təbiət qanunlarına tabedir. Burada elə bir qəribəlik yoxdur. İ.P.
Pavlov yazmışdır “...İnsan əlbəttə ki, sistemdir (kobud şəkildə maşındır)... bütün təbiət üçün
yeganə və qaçılmaz olan qanunlara tabedir. Lakin bizim müasir dünya görünüşümüzə görə ali
özünütənzimləmə qabiliyyətinə malik yeganə varlıqdır” [3].
Xarici amillərin (temperatur, təzyiq, rütubət, və s.) təsiri altında olan canlı orqanizm, onların təsiri ilə dəyişikliyə məruz qalır (xəstələnir və sağalır) və öz həyat fəaliyyətini tənzimləyir, istənilən şəraitdə özünün tarazlığını bərpa edir, saxlayır. Bu tarazlıq daimi pozulur və
özünütənzimləmə mexanizmləri vasitəsilə bərpa edilir. Həm ən yüngül və həm də ağır üzücü
xəstəliklər, orqanizmin funksional sistemləri arasındakı tarazlığı bu və ya başqa dərəcədə
pozur. Ona görə də orqanizmdə baş verən pozğunluğu vaxtında başa düşmək və tətbiq edilən
müalicə üsullarının effektivliyini izləmək üçün, mürəkkəb nəzarətedici cihazlar sistemindən
istifadə edilməlidir.
Hazırda müasir cərrahiyə kabinetləri, ağır xəstələrə nəzarət palataları, funksional diaqnos-
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tika kabinetləri, qanın böyrəkdən kənar təmizləmə şöbəsi (“süni böyrək” şöbəsi), hiperbar oksigenləşdirmə şöbəsi və s. mürəkkəb elektron cihazları sistemi ilə təmin edilmişdir ki, bu da
bütün günü həkimlərin əhatəsində olub, onlar tərəfindən istifadə edilir. Hazırda iri müalicə
mərkəzləri elə həssas nəzarət və ölçü cihazları ilə təmin edilmişdir ki, onlar öz texniki göstəricilərinə görə heç də mürəkkəb sənaye mərkəzlərindəki cihazlardan geri qalmır (4). Ona
görə də getdikcə daha çox həkimlər müasir tibbi elektron nəzarət və ölçü cihazları ilə qarşılaşır və onlarla işləmək məcburiyyətində qalırlar. Bu səbəbdən də müasir həkim tibbi texnikanın iş prinsipini və onlardan rasional şəkildə istifadə etməyi bilməli, bu cihazları lazımı ölçüdə yükləməli və lüzumsuz cihazları istifadədən çıxarmağı bacarmalıdır.
Təəssüf ki, bu vaxta qədər əksər həkimlərin texniki savadı çox aşağı səviyyədədir. Elektron cihazlarının imkanlarını, onların iş prinsipini pis bilmək və tibbi elektron cihazlarını işlədərkən təhlükəsizlik qaydalarını bilməmək müxtəlif xoşagəlməz hallara gətirib çıxara bilər,
bəzən isə, qarşısı alınmayan bədbəxt nəticələrə səbəb ola bilər. Aydın məsələdir ki, mürəkkəb
tibbi texnika istifadəyə verildikcə, həkimlərin texniki biliyini də artırmaq lazımdır (5).
Həkimlərin texniki savadının artırılması ali məktəbi bitirdikdən sonra da davam etdirilməli, və onlar praktiki vərdiş qazanmaqla paralel texniki biliklərini də təkmilləşdirməlidirlər.
Bunun üçün səhiyyə nazirliyi həkimlərin texniki savadını təkmilləşdirmə kursları təşkil
etməlidir.
Problemin aktuallığı. Həmişə olduğu kimi bu gün də yüksək ixtisaslı həkim hazırlığı mühüm problem olaraq kimi qarşıda durur. Bu da təbiidir. Biz həkimlərə öz sağlamlığımızı etibar edirik.
Problemin елми yeniliyi. Yüksək ixtisaslı həkim hazırlığının konseptual problemlərinə
aydınlıq gətirilir.
Problemin praktik əhəmiyyəti. Məqalə yüksək ixtisaslı həkim hazırlığına əməli kömək
göstərəcəkdir.
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Концептуальные проблемы подготовки
высококвалифицированных врачей
Резюме
В статье говориться, что для применения квалифицированного подхода в сфере
образования учебные программы, содержание образования должно подготавливаться
заранее, выноситься на широкое обсуждение общественности и составляться с учетом
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его мнения и национальных интересов. Показано, что в век научно-технического
прогресса система знаний быстро устаревает и теряет свою актуальность. Поэтому для
того чтобы итди в ногу с техническим ростом на производстве в науке должны
применяться гибкие педагогические технологии и новые подходы. Среди данных
технологий квалифицированный подход к образованию имеет особое значение.
N. Musaev

Ъонсептуал проблемс оф щиэщлй гуалифиед
пщйсиъиан транинэ
Суммарй
The article emphasizes that in order to ensure the qualified approah to the education, all
training programs and the content of education shall be drafted, submitted for broad public
discussion and finalized with keeping in mind the public opinion and national interests. It is
shown that in the era of scientific-technical progress the system of knowledge get outdated
very fast and becomes absolete. That is why, in order to keep up with production development
speed, flexible pedagogic technologies and new approaches shall be applied in education.
Such technologies shall give special emphasis to qualified education approaches.
Redaksiyaya daxil olub: 02.10.2015
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Мцасир тцрк дцнйасынын етник вя сийаси ъоьрафийасы
Cavanşir Feyziyev
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
Е-маил: ъавансирфейзийев@маил.ру
Rəyçilər: fəls.ü.f.d., prof. F.Г.İsmayılov
ped.ü.e.d., проф.İ.Щ.Cəbrayılov
Açar sözlər: türklər, türk dünyası, türk birliyi, inteqrasiya
Key words: turks, turkic world, turkic unity, integration
Ключевые слова: тюрки, тюркский мир, тюркское единство, интеграция
On doqquzuncu əsrin əvvəllərindən iyirminci əsrin əvvəllərinə qədər təqribən yüz illik bir
zaman kəsimini türk dünyasının sosial-siyasi cəhətdən tənəzzülü, lakin həmin dövrün ikinci
yarısından milli ideologiyasının yüksəlişi dövrü hesab etmək olar. Nə qədər paradoksal olsa
da, tənəzzül prosesində tərəqqinin yetişməsi elə türk xarakterinin özəlliyindən irəli gəlir. Dövlət və imperiyaları süquta uğradıqca, daha güclü dövlət və imperiyaların tərkibinə qatıldıqca,
türklər nə qədər böyük itkiyə məruz qaldıqlarının faciəsini anlayır və yenidən özlərini
torparlamaq üçün çarə və vasitələr axtarırlar. Türk mənəviyyatının dərinliyindəki baxımsızlıq
və öz müstəqil dövlətinə sahib olmaq duyğusu onu heç zaman tərk etmir və yenidən milli
müstəqillik uğrunda mübarizələrə səsləyir. Artıq XX əsrin başlanğıcından türk dünyası öz
müstəqil dövlətlərini yaratmaq və həmin dövlətlərin birliyinə nail olmaq kimi milli-tarixi
ideologiyanın dayaqlarını formalaşdırma ərəfəsində idi. Lakin on doqquzuncu əsrdə başı
daşdan-daşa dəymiş türk xalqlarının bu mərhələyə qədəm qoymasına hələ xeyli vardı...
Türk dövlətləri və imperiyalarının getdikcə parçalanması prosesi labüd olaraq onları başqa
dövlətlərin monopoliyası və ilhaqına məruz vəziyyətə gətirmişdi. Sərt monarxiya qanunları
üzərində qərarlaşan unitar dövlət sisteminin dağılması o sistemin daxilindəki milli seqmenti
də dağıdır və həm aparıcı-birləşdirici etnos, həm də bu etnosun ətrafında konsolidasiya tapmış
digər etnoslar “öz evinin ağası olmaq məntiqindən” çıxış edərək, fraqmentallaşırdı.
Təqribən, Azərbaycanın xanlıqlara bölünməsi kimi katastrofik ssenari, demək olar ki,
Avrasiyada uzun əsrlər dominant rol oynamış türk dövlətləri və imperiyalarının faciəvi
aqibətində yaşanılmışdır. Türk xalqlarının yaşadığı bu regionun böyük bir hissəsi Rusiyanın
imperiya dövlətinə çevrildiyi vaxtdan (1721-ci il) tədriclə onun tərəfindən xırda-xırda bölünərək udulmuşdur. Digər hissələr Çin, Monqolustan, Əfqanıstan, İran ərazisində, ərəb və
Balkan ölkələrində, qismən də Hindistan, Pakistan, Yunanıstan və Finlandiyada qalmışdır.
Türkçülüyün böyük ideoloqu Əhməd bəy Ağaoğlunun qeyd etdiyi kimi, bu parçalanma və
xırdalanma vaxtlarında türk dünyası o qədər sönükləşmişdi ki, bu superetnosun böyük
əksəriyyəti “türk” adını yaddan çıxarıb, öz milliyyətini “müsəlman” kimi nişan verirdi [1,
328-332]. Halbuki hətta onların düşmənləri (məsələn, ermənilər) onlara “türk” deyirdi. Rusiya
imperiyasında isə Türk adını birdəfəlik yaddan çıxartmaq, bu hədəfdən düşüncəni yayın-
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dırmaq üçün, türk xalqlarının hər hansı birinin adını (məsələn, tatar, hətta tamamilə yanlış
olaraq – monqol...) işlətməyi zəruri bilmiş və ümumi anlayış kimi “müsəlman” sözünü dövriyyəyə buraxmışdılar. Özü də həmişə “müsəlman” sözünə bu aksenti verirdilər ki, guya bu
anlayışın çətiri altına girənlər, özlərini və dünyanı irəli aparan mütərəqqi fəaliyyətlərdən uzaq,
yalnız itaət etməyə gücü çatan geri qalmış, məzlum xalqlar və qövmlərdir.
Lakin dünyada, eləcə də Rusiyada baş verən bir sıra demokratik hərəkatlar, elə islam
dünyasının özündəki milli müqavimət çağırışları hər xalqın özünü beynəlxalq aləmin siyasi
subyekti kimi dərk etməsinə yol açmışdı. Bolşevik inqilabı Rusiyanı çalxaladığı vaxtda isə
başqa xalqlar kimi türk millətlərinin də müstəqilləşmək imkanları reallaşmış, lakin çox keçmədən Rusiyanın yeni işğalçılıq fəaliyyətləri və beynəlxalq qüvvələrin o zamankı “bölücülük” siyasəti nəticəsində suverenləşmə prosesini başa çatdırmaq mümkün olmamışdı.
Reallıqda rus imperiyasının varisi kimi təşəkkül tapan Sovet İttifaqı öz siyasi statusuna və
ideologiyasına uyğun olaraq, respublikaların birliyi şəklində quruldu. Lakin bu dövlətin hətta
kommunizm kimi insanların, siniflərin və xalqların bərabərliyini şüar edən ideologiyası da
digərləri ilə birgə türk xalqlarına da əsil müstəqilliyi vermədi. Ancaq bununla belə, Rusiya
imperiyasının Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqına “transformasiyası” həmin xalqların taleyində onları gələcək müstəqilliklərinə qovuşduracaq proseslərin başlanğıcını qoymaq baxımından irəliyə doğru bir addım idi. Yetmiş illik Sovet dönəmində türkəsilli respublikalar –
Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Qırğızıstan yeni dövr üçün müəyyən
milli dövlətçilik təcrübəsini topladılar, milli dil və mədəniyyətlərini inkişaf etdirməkdən ötrü
zəruri bazanı formalaşdıra bildilər. Sovet dövlətinin siyasi idarəetmə sistemində Heydər Əliyev, Dinmühəmməd Kunayev, Şərəf Rəşidov, Nursultan Nazarbayev, Şıxəli Qurbanov və s.
kimi türkəsilli rəhbərlər yetişdi.
Türk Sovet respublikalarının iqtisadiyyatı, təbii ki, İttifaq dövlətinin vahid iqtisadiyyatının
bir hissəsi olaraq, lakin özünəməxsus infrastrukturu olan sahələr kimi formalaşdı. Azərbaycan, qazax, özbək, qırğız, türkmən, tatar və sair türksoylu dillərdə dünya mədəniyyətinə töhfə
ola biləcək əsərlər yarandı. Sovet İttifaqının türk respublikaları arasındakı isti münasibətlər bu
dövlətin şüarlandırılmış humanist milli siyasətinin vəd etdiyi bütün mümkün imkanlar daxilində özünə bünövrə yaratdı. Belə bir zəmin sonradan onların müstəqillik dövründəki doğma
münasibətlərinin yaranmasında vacib şərtlərdən biri oldu. Buna görə də SSRİ kimi nəhəng bir
dövlət-imperiyanın dağılması prosesində türkdilli müttəfiq respublikaların hər biri müstəqil
dövlət olaraq ondan qopa bildilər! Əgər SSRİ dövlətinin siyasi-inzibati quruluşu formalaşdırılanda, digər türksoylu xalqlar da (tatar, çuvaş, başqır, yakut, kumık, uyğur, qaqauz, tuva, qaraçay, xakas, balkar, altay, noqay, şor və karaimlər...) respublika statusunda bu ittifaq dövlətində yer alsaydılar, təbii ki, onlar da 8 dekabr 1991-ci il Belovejsk müqaviləsinə əsasən suverenlik hüququ qazanacaqdılar. Buna baxmayaraq, gələcəkdə belə bir prosesin mümkünlüyünü isə tarix heç zaman istisna etmir... Bir amili də unutmayaq ki, hal-hazırda Rusiyanın tərkibində müəyyən muxtariyyət statusunda yaşayan türksoylu xalqların bir çoxunun sayı bir sıra
Avropa dövlətləri ilə müqayisədə daha artıq, ərazisi isə daha genişdir. Ümumən, Rusiya Federasiyasında yaşayan türkəsilli xalqların ərazisi rusların yaşadığı tarixi ərazilərdən daha böyükdür və haradasa Avropa İttifaqının ərazisi ilə müqayisə edilə biləcək hüdudlara malikdir.
Dünya türklərinin kompakt durumunu və onların səpələnmiş vəziyyətini əks etdirən
fundamental bir toplu – “Dünyanın türk xalqları” (“The Turkic Peoples of the World”) kitabı
da bu superetnosun necə böyük coğrafiyada yaşadığını, türk dövlətləri, qeyri-dövlət toplumları və diasporunun planetar bir miqyasa malik olduğunu əyani şəkildə sərgiləyir [14].
Türkiyədə çox geniş elmi diapazonda ərsəyə gəlmiş 20 cildlik “Türklər” adlı ensiklopedik
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külliyyat çap olunmuşdur. [5] Bu əsər həqiqətən müasir dünya mədəniyyətinin ciddi bir
nailiyyətidir. Çünki külliyyat türk dünyasının tarixi təkamülü, şaxələnməsi və yayılması, məskunlaşması və dövlətləşməsi, xüsusilə çağdaş dünyadakı coğrafi-siyasi miqyası və mövqeyi
barəsində çox zəngin bir informasiyanı dolğun analitik təhlillərin və proqnozların müşayiəti
ilə təqdim edir. Bu külliyyatın türklər haqqında yaratdığı təsəvvür o qədər genişdir ki, həmin
informasiya və təsəvvürün müqabilində türklər haqqında elmi ədəbiyyatda qəsdən yayılan
bütün təhriflər olduqca cılız və əsassız görünür.
Bu mənbədən bir daha aydın olur ki, türk xalqları həqiqətən Avrasiyanın etnocoğrafiyasının mühüm subyekti olaraq, mövcud ərazi, əhali və iqtisadiyyat potensialı, sosial və siyasi
perspektivi ilə özünün səpələnmiş vəziyyətini bütövləşmə durumuna gətirmək üçün bütün imkanlara malikdir. Əgər müasir tarixin hüdudları daxilində XX əsrin son onilliyinə qədər yer
üzündə yalnız bircə müstəqil türk dövləti (Türkiyə) var idisə, indi 7 suveren türk dövləti dünyanın siyasi xəritəsində özünə yer alır. Başqa ölkələrin ərazisində kompakt yaşayan, xüsusilə
müəyyən muxtariyyət statusuna malik olan türk kökənli xalqlar da Türk Müstəqilliyinin bu ulduzlarına baxıb, özlərini Böyük Türk Dünyasının yeniləşən orbitində, vahid bir hərəkət mehvərində görürlər.
Hazırda dünyada mövcud olan türk dövlətlərinin, qeyri-dövlət quruluşlarının, digər dövlətlərin tərkibindəki türk toplumlarının real mənzərəsini yığcam şəkildə belə təqdim etmək olar:
Türk dünyasının əhalisinə görə birinci və ərazisinə görə ikinci ən böyük dövləti – Türkiyədir. Osmanlı imperiyasının varisi Türkiyə 1923-cü ildən Cümhuriyyət kimi formalaşmışdır. Ərazisi 783 562 kv. km., əhalisi 74 724 269 nəfərdir (Mətndəki statistik rəqəmlər – son
rəsmi statistik göstəricilərə əsaslanır – C.F.). Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yarandığı vaxtdan (1945) onun üzvüdür. Şimali Atlantika Müqavilə Təşkilatına (NATO) 1952-ci ildən üzv
olan Türkiyə bu Alyansda Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra ən böyük hərbi qüvvəyə
malikdir. İkinci Dünya müharibəsi və Soyuq müharibə dövründə qlobal siyasi balansın saxlanılmasında mühüm rol oynayan Türkiyə Cümhuriyyəti bu gün dünyada beynəlxalq siyasətin
ən fəal yönəticilərindən biri kimi, beynəlxalq sülhün qorunmasına öz töhfələrini verməkdədir.
Onun xarici siyasətində – türk dövlətləri birliyinin real təşəkkülü əsas məqsədlərdəndir.
Türkiyə dövlətinin xüsusilə son iyirmi ildə apardığı demokratik islahatlar həm sosial-siyasi sistemin möhkəmlənməsinə, həm də sürətli iqtisadi yüksəlişə yol açmışdır. Onun Azərbaycan başda olmaqla bütün digər türk respublikaları ilə siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrinin inkişafı bu ölkələrin daxil olduğu regionun beynəlxalq aləmdə önəm və nüfuzunu xeyli artırmışdır. Ölkədə 1980-ci ildən bəri orta iqtisadi artım 6-8% arasında olmuşdur. Türkiyə iqtisadiyyatındakı bu davamlı artım onu dünyanın ən güclü 15 ölkəsi sırasına çıxarmışdır. Ümumdaxili
məsulun (ÜDM) illik həcmi 774 milyard 336 milyon dollar, adambaşına həcmi isə 10 362
dollardır. [9]
Türkiyənin maliyyə mərkəzi sayılan İstanbul şəhərində 35 milyarder yaşayır (Müqayisə
üçün deyək ki, Nyu Yorkda 71, Londonda 36, Honq Konqda 30, Los Angelesdə 24, Bombeydə 20, San Fransiskoda 19, Dallasda 15, Tokioda 15 milyarder vardır). Cümhuriyyətin 2023cü ilə hesablanan hədəfi – dünyanın 10 ən böyük iqtisadiyyatına malik olan dövlətləri arasında yer almaqdır. Türkiyənin bu hədəfə nail olması real görünür. Çünki hal-hazırda ölkə
Asiya və Avropa arasındakı siyasi, iqtisadi, mədəni əməkdaşlığın bütün əsas istiqamətlərini
öz üzərindən keçirən dünya əhəmiyyətli geostrateji məkana çevrilməkdədir.
Türk dünyasının tarixi-siyasi mənzərəsində baş verən bir çox dəyişmələrin “təkan nöqtəsi”
olan Azərbaycanın 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ilk və əsas strateji məqsədlərindən biri – türk respublikaları ilə münasibətləri ən yüksək səviyyədə qurmaq və bu pro-
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sesi həmin birliyin təntənəsinədək qətiyyətlə davam etdirmək olmuşdur. Şimali və Cənubi
(Quzey və Güney) Azərbaycanın tarixi ərazisi birlikdə təxminən Türkiyənin ərazisi qədərincə
olsa da, hazırda yalnız müstəqil Azərbaycan Respublikasının (Şimali Azərbaycan) ərazisi barədə bizim dəqiq məlumatımız vardır: 86 600 kv. km. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyanın 113-cü, əhalisinin sayına görə isə (9 327 000 nəfər) 83-cü ölkəsidir. İnsan İnkişafı indeksinə görə (0.713) yüksək kateqoriyada – 67-ci yerdə qərarlaşır.
Azərbaycan Respublikası BMT, ATƏT, Avropa Şurası və NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramının üzvü, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü, GUAM-ın əsas təsisçilərindən
biridir. Ölkəmiz türk dünyasının birliyinə doğru aparan yolda yaradılmış bütün qurumların
qurucu-təşkilatçılarındandır. Ümumiyyətlə, respublikamızın 158 ölkə ilə diplomatik münasibətləri var və o, 38 beynəlxalq təşkilatın üzvüdür. Azərbaycan Respublikası 24 oktyabr 2011ci ildə BMT Baş Assambleyasında keçirilən səsvermədə 155 dövlətin səsini toplayaraq, 20122014-cü illər üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının 10 qeyri-daimi üzvündən biri seçilmişdir.
Ölkəmizin Dağlıq Qarabağ ərazisi və ona bitişik 7 rayonu Ermənistan tərəfindən işğal edilsə
də, getdikcə güclənən Azərbaycanın bu problemi həll edəcəyinə xalqımız və beynəlxalq birlik
qəti əmindir. Bütün beynəlxalq hüquq normaları Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə əsas verir.
Azərbaycan 2005-ci ildən iqtisadiyyatının inkişaf sürətinə görə dünyanın lider dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Ümumdaxili məsulun (ÜDM) illik həcmi 62 milyard 321 milyon dollar, adambaşına həcmi isə 6 832 dollardır. İqtisadi böhranın qarşısının alındığı 1996-cı ildən
ümumi daxili məhsul istehsalı 5,7 dəfə, o cümlədən, sənaye sahələrində 5,5 dəfə, kənd təsərrüfatında təqribən 2 dəfə, tikinti sektorunda 41 dəfə, nəqliyyat xidmətləri sahəsində 4 dəfə,
rabitədə 19 dəfə, ticarətdə isə 6 dəfə artmışdır. Dünya iqtisadiyyatını çalxalamış böhrandan
Azərbaycan minimum itkilərlə çıxa bilmişdir. Müqayisə üçün demək olar ki, 2009-cu ildəki
iqtisadi böhran MDB ölkələrini 6 faiz tənəzzülə uğratdığı halda, bu dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatı təqribən 10 faizlik artıma nail olmuşdur. 14 il ərzində (1996 – 2010) Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına 55 milyard dollara yaxın xarici investisiya cəlb edilmişdir. Bu yatırım
ildən-ilə artaraq 2010-cu ildə maksimal həddə – 8,2 milyard dollara çatmışdır. Ümumiyyətlə,
ölkə iqtisadiyyatının inkişafına müstəqillik dövründə 90 milyarda yaxın vəsait yönəldilmişdir.
Son 10 il müddətində bank-kredit təşkilatları tərəfindən verilmiş kreditlərin həcmi 20 dəfə artmışdır.
Azərbaycanda hasil olunan neftin və təbii qazın dünya bazarlarına nəql olunması üçün
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft ixrac kəməri və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz ixrac kəməri istifadəyə
verildikdən, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında enerji layihələri həyata keçirildikdən sonra bu kəmərlərlə 150 milyon ton neft, 17 milyard kub-metrə yaxın qaz ixrac edilmiş, bununla
yanaşı, həmin kəmərlərin tranzit fazası işə düşmüş, buradan daha iki qardaş ölkənin – Türkmənistan və Qazaxıstanın da nefti nəql edilmişdir [4; 3]. Bəşər sivilizasiyasının möhtəşəm
tarixi nailiyyətlərindən olan “İpək yolu” ideyası yenidən aktuallaşaraq müasir dünyamızın böyük tranzit layihələrindən biri kimi, başlıca məqsədlərində isə türk dövlətləri birliyinin strateji
platforması kimi fəaliyyətə başlamışdır.
Mərkəzi Asiyanın ən qədim türk dövlətlərindən biri olan Qazaxıstan Respublikası əsasən
Qızıl Orda imperiyası, Noqay xanlığı və Kazak xanlığının tarixi coğrafiyasında təşəkkül tapmış, Saka, Hun, Göy Türk, Qıpçaq, Qaraxanlı kimi dövlətlərin vətəni, qıpçaq, oğuz, karluk kimi türk boylarının beşiyi olmuşdur. Qazaxıstan 2 727 300 kv. km. ərazisi ilə dünyanın ən böyük doqquzuncu ölkəsidir. Bu – təqribən, Şərqi Avropanın ümumi ərazisinə bərabərdir.
Qazaxıstan, eyni zamanda, islam ölkələri və türk dövlətləri arasında da ərazisinə görə onların
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ən böyüyü, təbii sərvətlərinə görə ən zənginidir. Əhalisi 16 638 000 nəfərdir. Ümumdaxili
məsulun (ÜDM) illik həcmi 178 milyard 312 milyon dollar, adambaşına 10 694 dollardır. Qazaxıstanda 2009-cu ilin əvvəlinə neftin sübut edilmiş ehtiyatlarının həcmi 39,6 milyard barrel
və ya 6,5 milyard ton təşkil edir, bu da ümumi dünya ehtiyatlarının 3,2%-i deməkdir. Qazaxıstan hökuməti 2011-ci ildə neft hasilatını 100 milyon tona, 2015-ci ildə isə 150 milyon tona
qədər artırmağı planlaşdırır. 2009-cu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Qazaxıstanın aşkar
edilmiş təbii qaz ehtiyatları 1,82 trilyon m³ təşkil edir ki, bu da dünya ehtiyatlarının 1,7%-nə
bərabərdir. Qazaxıstan müstəqillik illərində neft-qaz sənayesindən çox böyük gəlirlər əldə edir
və bunun nəticəsində o, Asiyada ən yüksək həyat səviyyəsinə malik olan ölkələrdən birinə
çevrilməkdədir. [7]
Qazaxıstan Respublikasının xarici siyasət strategiyası Mərkəzi Asiyada inkişaf edən dövlətlərin əməkdaşlıq münasibətlərini optimallaşdırmağa və bu istiqamətdə türk birliyini təmsil
edən ölkələrin sıx əlaqələrini prioritet səviyyəyə qaldırmağa yönəldilmişdir.
Qədim türk dövlətlərinin və türksoylu özbək, türkmən və qırğızların Mərkəzi Asiyada tarixi təkamülü nəticəsində, əsasən, sabit ərazi hüdudlarında formalaşmış Özbəkistan, Türkmənistan və Qırğızıstan tarix boyu bu böyük və dinamik regionun Şərq və Qərb bölgələrini birbiri ilə təmasda saxlayan ölkələr olmuşlar.
Özbək xanlığı (və ya Şeybanilər dövləti) 1468-ci ildə Teymurilər tərəfindən ləğv edilsə
də, 1500-cü ildə (Azərbaycan Səfəvi dövləti ilə eyni vaxtda) yenidən qurulmuşdur. Sonradan
elə Azərbaycanda olduğu kimi xanlıqlara (Buxara, Xivə və Kokand xanlıqlarına) parçalanan
Özbəkistan XIX əsrin əvvəllərində Rusiya imperiyasına qatılmışdır. Təkcə Buxara əmirliyi
adlanan dövlət 1920-ci ilə qədər öz mövcudluğunu saxlamışdır. Özbəkistan yalnız 1924-cü ildə – çox ciddi milli müqavimət hərəkatının yatırılmasından sonra SSRİ-yə birləşdirilmişdir.
Sovet İttifaqının tərkibində olarkən, Özbəkistan nəinki bu ölkədə, eləcə də dünyada geniş
pambıqçılıq təsərrüfatına malik aqrar respublika kimi tanınırdı. 1991-ci ilin 31 avqustunda öz
müstəqilliyini elan edən Özbəkistan Respublikası özünün siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni potensialını dövlət quruculuğu işlərində səfərbər edərək inkişaf etməkdədir.
Özbəkistan Respublikasının ərazisi dünyanın 56-cı dövləti kimi 447 400 kv. km. əraziyə
malikdir, əhalisi isə dünyanın 45-ci dövləti kimi 29 559 100 nəfərdir. Ümumdaxili məsulun
(ÜDM) illik həcmi 45 milyard 353 milyon dollar, adambaşına 1 572 dollardır. [11] Milli iqtisadiyyatın inkişafı üçün bu türk respublikasında zəruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Türk superetnosunun Azərbaycan və Türkiyə türkləri ilə bir yerdə böyük oğuz boyuna aid
olan türkmənlər XIII əsrdə Səlcuq dövlətinin tərkibində, XVI əsrdə isə özbəklərlə birlikdə
Xivə və Buxara xanlıqlarının tabeçiliyində yaşamış, 1921-ci ildə böyük Türküstanın bir hissəsini təşkil etmişlər. XX əsrin əvvəllərində Orta Asiyanın digər türksoylu xalqları kimi SSRİnin tərkibinə qatılmışlar. 1991-ci ildə müstəqilliyini elan edən Türkmənistan böyük karbohidrogen yataqlarına sahib bir respublika olaraq öz təbii sərvətlərini milli inkişafın məqsədlərinə yönəltməyə çalışır. Xəzər dənizindəki bəzi yataqlar üzrə Azərbaycan və Türkmənistan
arasında müəyyən problemlər yaşanılsa da, heç şübhəsiz ki, Xəzər dənizinin statusunun dəqiq
müəyyənləşməsi çərçivəsində bu anlaşılmazlığa da son qoyulacaqdır. Hazırda isə Xəzər marşrutu üzrə boru kəmərlərinin salınması və iqtisadi kommunikasiya xətlərinin daha da genişləndirilməsi zərurəti iki qardaş türk respublikası arasında bütün münasibətlərin yüksək səviyyəsini normativləşdirir.
Türkmənistan Respublikasının ərazisi 491 210 kv. km., əhalisi 5 125 693 nəfərdir. Ümumdaxili məsulun (ÜDM) illik həcmi 25 milyard 742 milyon dollar, adambaşına - 4 658 dollardır. Türkmənistan Respublikası Parlamentinin 14 avqust 2003-cü il Qərarına əsasən, 2030-cu
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ilə qədər elektrik, təbii qaz, su və duz ölkə vətəndaşları üçün subsidiyalaşdırılmışdır [10].
Zəngin qaz və neft ehtiyatlarına malik olan Türkmənistan Respublikası bu ehtiyatların ən
əlverişli marşrutlar üzrə xarici ölkələrə nəqli üçün fəal diplomatiya yeridir.
Türk dövlətlərinin hələ erkən təşəkkülündə iştirak edən qırğızlar türk superetnosunun inkişafında özünəməxsus rol oynamış, müxtəlif türk imperiya və dövlətlərinin hüdudlarında yaşamış, yalnız 1876-cı ildə, Çinə qədərki Mərkəzi Asiya dövlətlərinin sonuncusu olaraq Rusiya
imperiyasına birləşdirilmiş, 1936-cı ildə isə müttəfiq respublika statusunda SSRİ-nin tərkibinə
qatılmışlar. 1991-ci il 31 avqustda müstəqillik qazanan Qırğızıstan Respublikasının ərazisi
199 900 kv. km., əhalsisi 5 362 800 nəfərdir. Ümumdaxili məsulun (ÜDM) illik həcmi 5 milyard 920 milyon dollar, adambaşına həcmi isə 1 070 dollardır [8].
Əsasən, kənd təsərrüfatı ölkəsi olsa da, Qırğızıstanda sənayeni (xüsusilə daş kömür, qızıl,
uran yaraqları, hidroelektrik enerji istehsalı və metallurgiya üzrə) inkişaf etdirmək üçün də kifayət qədər potensial vardır. Bu gün Qırğızıstan Respublikası 2005-ci ildən başlayan və bir
neçə il davam edən daxili siyasi böhranın nəticələrini aradan qaldırmaqda, dövlət müstəqilliyinin dayaqlarını möhkəmləndirmək istiqamətində ümummilli səyləri səfərbər etməkdədir.
Türk xalqlarının sayca böyük əksəriyyəti – Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan,
Türkmənistan, Qırğızıstan və Şimali Kipr Türk Respublikası kimi müstəqil dövlətlərə malikdirlərsə, etnik rəngarəngliyinə görə daha böyük əksəriyyəti digər dövlətlərin tərkibində müxtəlif səviyyəli muxtariyyət statusuna malik olaraq yaşayırlar.
Rusiya Federasiyasında – Tatarıstan Respublikası (ərazi 63 000 kv. km., əhali 4 milyon
nəfərə yaxın), Başkırdıstan Respublikası (ərazisi 143 000 kv. km., əhalisi 4 milyon 120 000
nəfər) Çuvaş Respublikası (ərazisi 183 000 kv. km., əhalisi 1 milyon 400 000 nəfər), Xakasiya Respublikası (ərazisi 61 900 kv. km., əhalisi 580 000 nəfər), Yakutiya (Saxa) Respublikası (ərazisi 3 milyon 103 200 kv. km., əhalisi 1 milyona yaxın), Altay Respublikası (ərazisi
92 600 kv. km., əhalisi 205 000 nəfər), Tuva Respublikası (ərazisi 170 500 kv. km., əhalisi
320 000 nəfər), Krım Muxtar Respublikası (ərazisi 26 081 kv. km., əhalisi 2 milyona yaxın)
[6] mövcuddur. Eyni zamanda Rusiyanın digər respublika və vilayətləri də (xüsusilə Şimali
Qafqaz və Dağıstan, Çin və Monqolustana yaxın ərazilər) türkəsilli xalqların – tatar, başkır,
çuvaş, xakas, yakut, altay, tuva, Krım tatarları, uyğur, qaqauz, qaraçay, balkar, noqay, kumık,
şor və karaimlərin ... vətənidir.
Həm çar Rusiyasında, həm də SSRİ-də milli-inzibati ərazi vahidlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı əhalinin daimi yaşayış yerlərinin dəyişdirilməsi baş vermiş, xüsusilə Stalin repressiyası dövründə türkəsilli xalqlar ən dəhşətli ədalətsizliklərə məruz qoyulmuş, milli hüquqları amansız şəkildə pozulmuşdur. Məsələn, Krım tatarları Sibirə, Kazanın türk-tatarları Mancuriyaya [2, s.11-12], Azərbaycan türkləri Ermənistan ərazisindən Orta Asiya bölgələrinə dağınıq halda köçürülmüşlər. Həm İmperiya, həm də Sovet dönəmində rusların apardığı bu millətçilik siyasətinin başlıca məqsədi bundan ibarət idi ki, türk kökənli xalqların etnocoğrafiyası
kompakt yaşayış vəziyyətindən, vahid quruluşa malik sistemdən çıxarılsın. Amma onlar nə
qədər çalışsalar da, buna nail olmadılar: Avrasiyanın türk etnosistemi, bütün təzyiq və zorakılıqlara baxmayaraq, öz bütövlüyünü qoruyub saxlaya bildi. Hətta bu gün digər Şərq və Şərqi
Avropa dövlətlərinin ərazisində yaşayan türkəsillilər də milli seçkinliyini nə qədər çətin olsa
da, hifz edə bilirlər.
Uzaq və Yaxın Şərq koordinatlarında əhalisinin say çoxluğuna və milli-mədəni tarixinin
dərinliyinə görə seçilən iki türk milləti də var: Çində uyğurlar, İranda azərbaycanlılar. Mərkəzi Asiyanın bir çox dövlətlərinə səpələnmiş uyğurların tarixi vətəni – vaxtilə Çin üzərində
də dominantlığa malik olan Uyğur imperiyasıdır. İndi həmin böyük region – Şimali Çin əra-
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zisi sayılır. Çinin 1 milyon 660 001 kv. km.-lik Sincan (Çincə – Xinjuan) Uyğur Muxtar Vilayətində 21 milyon 813 334 nəfər (əhalinin sayına görə dünyada iyirmi beşinci yerdə) uyğur
yaşayır [12].
Təqribən XI əsrdən XIX əsrədək İranın tarixində həlledici etnik-siyasi dominant olan azərbaycanlıların sayı hazırda ölkənin 80 milyonluq əhalisinin ən azı dörddə birini təşkil edir.
Milli-coğrafi bütövlüyü pozmaq məqsədi ilə İranın hüdudlarındakı qədim Azərbaycan torpaqları (Rusiyadakı kimi) iki hissəyə – Şərqi və Qərbi Azərbaycana bölünmüş [13], həmin torpaqların qalan hissələri isə İranın digər ostanlarına (vilayətlərinə) “paylanmışdır”. Həm Çində yaşayan uyğurların, həm də İranda yaşayan azərbaycanlıların milli müstəqillik hərəkatları
tarixən həmişə susdurulsa da, yenidən oyanmaq üçün daim özündə qüvvə tapmışdır.
İyirmi birinci əsr isə dünya xalqlarının, o sıradan türk dünyasının həyatını müsbət istiqamətə hərəkət etdirəcək bir yöndə öz perspektivlərini açır. Dünyanın ən müxtəlif ölkələrində
yaşayan milyonlarla türksoylu insan – Böyük Türk Diasporu da öz tarixi yaddaşı ilə türk dünyasının bütövləşməsi amalları uğrunda qlobal fəaliyyətə qoşulmaqdadır.
Hazırda Koreya və Monqolustandan Balkan ölkələrinədək həm müstəqil dövlətlərini, həm
muxtar dövlət quruluşlarını yaratmış millətlər olaraq, həm də kompakt toplumlar olaraq yaşayan türklər öz aralarındakı dərin bağlılığın hərarətini bütün qəlbləri ilə hiss edirlər. Onlar
hiss edirlər ki, son iki yüz ilin tarixi-siyasi çaxnaşmalarında nə qədər bir-birilərindən uzaq
düşsələr də, ayrı-ayrı regionlarda dövlət və qeyri-dövlət quruluşlarında məskunlaşsalar da,
dünyanın hər yerinə səpələnsələr də, yenə ürəkləri, amalları və başlıcası Gələcəkləri birdir.
Səpələnmişlərin bütövləşməsi – onların tarixi taleyidir. Dünya türkləri aydın şəkildə dərk
edirlər ki, ən qədim zamanlarda olduğu kimi, bu gün də Avrasiyanın yaradıcı qüvvəsi, etnosiyasi və etnokulturoloji rəngarəngliyə malik olduqları qədər də bütövləşmə imkanlarına malik olan superetnosu məhz onlar – türklərdir!
Мягалянин актуаллыьы. Мцасир тцрк дцнйасынын етник вя сийаси ъоьрафийасы щаггында тясяввцрцн йарадылмасына ещтийаъ вардыр.
Мягалянин елми йенилийи. Мцасир тцрк дцнйасынын етник вя сийаси ъоьрафийасы щаггында айдын тясяввцр йарадылыр.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мцасир тцрк дцнйасынын етник вя сийаси ъоьрафийасы щаггында мцяййян тясяввцр алмаг мцмкцн олур.
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14. The Turkic Peoples of the World. Ed. by Bainbridge M. London and New York:
Kenan Paul International, 1993
Дж.Фейзиев

Этническая и политическая география тюрского мира
Резюме
Тюркский мир, постоянно расчленяемый в последние два столетия империалистическими государствами, после распада Советского Союза вступил в новый этап своей
исторической жизни. Анализируя основные тенденции этого процесса радикальной
трансформации, автор показывает значение движения за независимость тюркских народов. В статье дается полное представление о тюркском мире, активно включившимся
со своими семью суверенными государствами в глобальные интеграционные процессы,
несмотря на то, что его этническая географии во много раз больше его политической
географии. Относительно каждой независимой тюркской республики - Азербайджана,
Турции, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Кыргызстана, Турецкой Республики
Северного Кипра и их современного уровня развития, а также о тюркских общинах,
обществах, проживающих на территории других государств в том или ином статусе,
связно излагается необходимая информация. Уделяется особое внимание потенциалу
консолидации тюрков всего мира в новое историческое время.
J.Feyziev

Тще етщниъ анд политиъал эеоэрапщй оф тще туркиъ wорлд
Суммарй
The Turkic world exposed to disintegration by the imperialist states in the last two
centuries has started new stage of its historical life after the collapse of the Soviet Union.
Analyzing the main tendencies of this fundamental transformation process, the author
mentions the importance of independence movement of the Turkic people. The article creates
thorough imagination on the Turkic world, which actively joins the global integration
processes with its seven sovereign states, although its boundaries of ethnic space is far larger
than that of its political space. Vital information is provided on each of sovereign Turkic
states – Azerbaijan, Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Turkish
Republic of Northern Cyprus and on the development levels of these states in mostly in a
connected way. Potential of integration of whole Turks in the new historical period is deeply
explored.
Редаксийайа дахил олуб: 02.10.2015
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Kommunikativ sahə: psixoloji xüsusiyyətlər
Heyran Zeynalova
ADU-nun baş müəllimi
E-mail: c.zeynalov@mail.ru
Rəyçilər: psixol. ц.f.d. M.S.Əliyev
psixol. ü.f.d. Ş.R.Babayeva
Açar sözlər: kommunikativ sahə, kommunikasiya stili, birbaşa kommunikasiya, vasitəli
kommunikasiya, emosional kommunikasiya, instrumental kommunikasiya, kommunikativ
baryer, əks əlaqə
Ключевые слова: коммуникативная зона, коммуникативный стил, прямая коммуникация, косвенная коммуникация, коммуникативный барьер, противоположное отношение
Key words: ъоммуниъативе фиелд, ъоммуниъативе стйле, диреът ъоммуниъатион, индиреът
ъоммуниъатион, инструментал ъоммуниъатион, ъоммуниъативе щиндеренъе, оппосите релатион
İnformasiyanın kodlaşdırılması prosesi, ötürülməsi və kodlaşmanın həll edilməsi komunikativ sahədə baş verir. Kommunikativ sahəyə aiddir:
Kommunikasiya stili — informasiyanın formasını müəyyənləşdirən normalar birliyidir.
Kommuniksiya stilinin kifayət qədər müxtəlif klassifikasiyası mövcuddur:
1) birbaşa və vasitəli kommuniksiya.
Bu 2 kommunkasiya stili fərqlidir.
Birbaşa kommunikasiya stili zamanı kommunikator qəti, lakonik sözlərdən istifadə edir.
“Tamamilə”, “müsbət istiqamətdə”, “müəyyən formada”,” bəli”, “xeyr” kimi və belə kommunikasiya stilindən istifadə edərkən kommunikator «Mən» əvəzliyini tez-tez cümlənin əvvəlində işlədir.
Vasitəli kommunikasiya stili kommunikatorun həqiqi istəklərini, məqsədini gizlədə bilir.
Bu zaman kommunikator bir çox hallarda qeyri-müəyən söz və ifadələr işlədir: — ola bilsin,
yəqin ki, nə isə, kim isə, mən sizinlə prinsip etibarilə razıyam, mən sizə acıyıram… kimi və
nadir hallarda «Mən» əvəzliyini işlədir.
2) emosional və instrumental kommunikasiya.
İnstrumental kommunikasiya kommunikatora yönəlir. İnstrumental kommunikasiyanın
əsas məqsədi kommunikatorun özünütəqdimetməsi, özünüifadəsi və ya resipientə birbaşa
təsirdir.
Emosional kommunikasiya resipientə yönəlir, kommunikasiya prosesində onun hiss və
duyğularının formalaşmasına, qrup harmoniyasına nail olmasına istiqamətlənir.
Kommunikativ situasiyanın mühüm elementlərindən biri də kommunikativ baryerlərdir.
Kommunikativ baryer kommunikatora resipientə informasiyanın ötürülməsi zamanı maneə törədir.
5 tip baryer mövcuddur:
1. Texniki baryer. Bu, əsasən ətraf mühitlə əlaqədar meydana çıxır, məsələn, səs-küy.
2. Fonetik baryer. Bu, kommunikatorun nitq xüsusiyyətləri və qeyri-verbal davranışı ilə
əlaqədardır. Məs., arzuolunmayan diksiya və ya ifadəsiz mimika.
3. Psixoloji baryer. Buraya aiddir:
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a) Ünsiyyətə maneə olan şəxsi keyfiyyətlər; məs, utancaqlıq və ya introvertlik.
b) Sosial komponentliyin olmaması.
c) Emosional vəziyyət. Xüsusilə qorxu və həyəcan ünsiyyət zamanı ciddi maneə törədir.
Məs., qorxu ünsiyyətdən qaçma hissi yaradır.
ч) Kommunikasiya zamanı partnyor haqda qeyri-adekvat təsəvvürlərin olması.
5. Semantik baryer. Semantik baryer ünsiyyət zamanı istifadə olunan anlayışlarla bağlı
olur.
a) Abstrakt anlayışların istifadəsi. Məs., demokratiya, insanlıq, azadlıq və s. kimi.
b) Çoxmənalı anlayışların işlənməsi. Məs., açar, boşqab və s.
c) Sinonimlərin istifadəsi zamanı. Eyni intonasiyanı müxtəlif söz və söz birləşməsinin
yerinə söyləməklə olar. Məs., «sən gecikdin» yerinə, «sən gec gəldin» və ya «sən vaxtında
gəlmədin» kimi. Kommunikativ sinonim seçimi resipientə təsir edir və müvafiq cavab reaksiyası yaradır.
ч) Resipientə tanış olmayan xarici dilin kommunikator tərəfindən istifadəsi.
6. Sosial baryerlər. Bu zaman resipient və kommunikator müxtəlif sosial qruplara daxil
olur, buraya cins, yaş, etnik və s. qruplar aiddir. Stereotiplərin fərqli olması burada nəzərə çarpır. Məs., stereotiplərə müvafiq olaraq, siyasətçilər yalan danışır, siyasətçinin verdiyi informasiya auditoriyaya arzu olunan təsir göstərmir.
Kommunikativ situasiyada sonuncu element əks əlaqədir.
Əks əlaqə – resipientin verbal və ya qeyri-verbal informasiyasıdır. O, bunu məqsədli və ya
qarşıya məqsəd qoymadan kommunikatora yönəldir.
Qiymətləndirici əks əlaqə zamanı resipient kommunikatoru qiymətləndirməyə cəhd edir
və ya əks əlaqə zamanı onun fikirlərinə qiymətləndirici yanaşır. Qiymətləndirmə müsbət
(məs. «səndə hər şey əla alınır») və ya mənfi (“ağzına nə gəldi danışırsan”) ola bilər.
Qiymətləndirici olmayan əks əlaqə zamanı resipientin kommunikatora və onun verdiyi informasiyaya xüsusi münasibəti olmur. Məs., «Siz nəyi nəzərdə tutursuz?», «Mən düzgün anladım, deyilmi?», «Deməli, siz belə düşünürsünüz ki…» kimi cümlələrdə və ya kommunikatorun hərəkət və mimikasını təkrarlamaq kimi meydana çıxır.
Qiymətləndirici əks-əlaqə: müsbət və mənfi olmaqla 2 yerə ayrılır.
Pozitiv qiymətləndirici əks əlaqə kommunikatorla müsbət münasibətlər yaratmağa kömək
edir.
Neqativ əks əlaqə zamanı kommunikatorla resipient arasındakı münasibətlərin dəyişilməsi
və ya modifikasiya olunmasına cəhd edilir.
Pozitiv əks əlaqə (məs., «Bu, çox maraqlı idi») kütləvi situasiyalarda neqativ əks əlaqəylə
müqayisədə (məs., «Siz hər şeyi qarışdırdınız») daha mədəni qarşılanır.
Neqativ əks əlaqə isə pozitiv əks əlaqəyə nisbətən daha səmimi qarşılanır.
Əks əlaqənin xarakteri ünsiyyətə girənlərin emosional halından çox asılıdır. Neqativ emosional vəziyyətdə olan adam pozitiv emosiyalar yaşayan adama nisbətən kommunikatora daha
neqativ əks əlaqə verir. Bu, daha çox o zaman baş verir ki, kommunikator verdiyi informasiya
sahəsində ekspert olmur.
Neqativ əks əlaqənin insanın özünüqiymətləndrməsini aşağı salmadan və onunla münasibəti korlamadan, davranışı dəyişməyə imkan verən müəyyən qaydaları var:
1. Ünsiyyətə girdiyin adam üçün elə bir yer və vaxt seçin ki, o, sizi dinləməyə hazır olsun.
(Məs. işçilərin arasında müdiri tənqid etməmək, təklikdə fikrini söyləmək)
2. İnsanın davranışını qiymətləndirməyin, onun davranışını təsvir edin: «Siz tənbəlsiz» bu, qiymətləndirmədir, amma «Siz digərləri ilə müqayisədə ləngsiniz» - davranışın təsviridir.
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Uşaq psixologiyasında bununla bağlı təsir texnikaları var. Uşağa “Sən kütsən, heç bir şey qavraya bilmirsən” yerinə, ”Sən dünən daha yaxşı nəticələr göstərdin” demək məqsədəuyğundur.
Bir fakt da var ki: uşaq söhbətin nəticələrdən getdiyini anlayır, yəni mövzu onun şəxsiyyəti
deyil, sadəcə davranışıdır. Atalar sözüdür: bir adama 39 gün dəli desən, o, 40-cı gün dəli olar.
3. Konkret və dəqiq olun: «Siz verilən imtiyazlardan sui-istifadə edirsiniz» ifadəsi «15 dəqiqəlik kofeni yarım saata içirsiniz» ifadəsinə nisbətən daha ümumi səslənir.
4. Dəyişilməyə səbəb olacaqsa, tənqid edin.
5. Qarşınızdakı insanın tələbat, sərvət dəyərləri və emosiyalarına diqqət göstərin.
6. Qarşınızdakı insanın ləyaqətini unutmayın, tez-tez bunu qeyd edin.
7. «Niyə» sualını verərkən ehtiyatlı olun.
8. Resipentin söhbətin nədən getdiyini anladığına əmin olun.
9. Söhbət zamanı qarşınıza dəqiq məqsədlər qoyun və vaxtı nəzərə alın.
Məqalənin aktuallığı. Heç bir insan cəmiyyəti ünsiyyətdən kənarda mövcud ola bilməz.
Görünür elə bunu nəzərə alaraq psixoloqlar ünsiyyəti poetik olaraq “insanda olan yeganə vardövlət” adlandırmışlar. Təbii ki, münasibətlərin hər bir növü ünsiyyətin özünəməxsus formasında cərəyan edir. Lakin münasibətlər mənfi çalara malik olduqda belə, onlar ünsiyyətdən
kənarda mövcud olmur. Ünsiyyət kommunikativ sahədə baş verir. Bu baxımdan kommunikativ situasiyaların psixoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində kommunikativ situasiyanın xüsusiyyətləri araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiyada təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.
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Х. Зейналова

Коммуникативная зона: психологические особенности
Резюме
Никакое человеческое общество не существует вне коммуникации. По этой причине
учёные считают коммуникацию «единственным имуществом человека». Этот тип
отношения имеет свои специфические особенности. Несмотря на свои негативности все
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отношении не существуют вне коммуникации.
Щ.Зейналова

Ъоммуниъативе фиелд: псйъщолоэиъал феатурес
Суммарй
Но щуман соъиетй ехистс бейонд ъоммуниъатион. Тщерефоре псйъщолоэистс поетиъаллй ъалл
тще ъоммуниъатион «тще онлй wеалтщ оф пеопле». Тщис тйпе оф реалионсщип щас итс спеъифиъ
wайс. Но матер щоw неэативе ъан релатионс май бе, тщей дон’т ехист бейонд ъоммуниъатион.
Редаксийайа дахил олуб: 17.08.2015
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Занятость и безработица как
общественно-экономические отношения
в современном азербайджанском обществе
Рена Мамедова
доктор философии по философии, доцент
Бакинского Государственного Университета
Е-маил: rena_mammadova@yahoo.com
Рецензенты: д.соц.н., проф. Р.М.Гасанов
д.фил.н., проф. Г.Я.Аббасова
Ключевые слова: рынок труда, занятость, виды занятости, Закон Азербайджанской
Республики «О занятости», безработица, система защиты от безработицы, безработные
в Азербайджане
Açar sözlər: əmək bazarı, məşğulluq, məşğulluğun növləri, “Məşğulluq haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, işsizlik, işsizlikdən müdafiə sistemi, Azərbaycanda işsizlər
Key words: labor market, employment, types of employment, the Law of the Azerbaijan
Republic «About employment», unemployment, system of protection against unemployment,
the unemployed in Azerbaijan
Всякий вид работ приятной, чем покой.
Демокрит
Трансформация общества и общественных отношений все глубже и острее затрагивает коренные интересы составляющих его классов, социальных групп и слоев. Происходят радикальные изменения в отношениях собственности, власти, общественной
организации труда, в формировании и распределении новых элементов и субэлементов
социальной структуры, в тенденциях и направлениях.
Современную трансформацию социальной структуры обуславливают два разнонаправленных процесса: усложнение социальной дифференциации и ее упрощение. Усложнение происходит вследствие возникновения новых форм собственности (смешанной, частной, акционерной, кооперативной), а упрощение – вследствие номенклатуры с
привилегиями, иерархизации собственников (предприниматели и наемные работники)
по величине дохода, большей или меньшей свободы, т.е. в связи с формированием экономических классов.
Рынок труда можно преподнести как сферу оплачиваемой занятости. (9, с.1) Рынок
труда – важнейшая составляющая общеэкономического рыночного механизма. Он позволяет эффективно использовать трудовой потенциал, создает конкуренцию за рабочие
места, способствует росту квалификации работников, возможности для отраслевой и
территориальной мобильности рабочей силы, расширения форм занятости.
Представитель французской регуляционистской школы Р. Бойе указывает на существование как минимум пяти различных концепций рынка:
1. Рынок – это фиксированное место, предназначенное для официально разрешенной в определенные дни и часы торговли. Таково наиболее старое, пространственно детерминированное представление о рынке. Оно возникло еще в XII в., но живо и

158

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

сегодня.
2. Рынок есть определенная территория, на которой происходят акты купли-продажи. Это более широкое, «географическое» определение, которое привязывает понятие рынка к определенным городам, странам, территориям, континентам.
3. Рынок – это совокупный платежеспособный спрос, предъявляемый на определенный вид продуктов и услуг. Данное понимание рынка обозначает уже не территорию, а
совокупность покупателей того или иного товара.
4.Рынок представляет собой саморегулирующийся механизм балансирования спроса
и предложения посредством свободно устанавливаемых цен на продукты и услуги. В
этом определении исчезает всякая пространственная, временнáя или предметная локализация, их место занимает модель, фиксирующая способ взаимодействия хозяйственных агентов.
5. Рынок – это экономическая система, в которой господствует конкуренция между
независимыми хозяйственными агентами. (10, с.18)
Одной из центральных и глобальных проблем любого государства является проблема занятости населения, и эта проблема касается и нашей страны. Она вызвана переходом Азербайджанской Республики к рыночной модели экономики, происходящим в
условиях социально-экономического кризиса, вызвавшего к жизни целый ряд негативных явлений, таких, как, например, поляризация и дифференциация на богатых и бедных.
Злободневность проблем занятости вызвана тем, что возникающие проблемы с трудоустройством ведут к самым негативным последствиям в обществе. Для того чтобы
исследовать занятость различных категорий населения, необходимо прежде понять
сущность занятости и выявить ее основные формы.
Согласно Закону Азербайджанской Республики о занятости, принятому в 2001-м году, занятость это та или иная деятельность граждан Азербайджанской Республики, постоянно проживающих в Азербайджанской Республике лиц без гражданства и иностранцев, не противоречащая законодательству Азербайджанской Республики и, как правило, приносящая им заработок (доход) (4, с.1).
По данным Государственного Комитета по Статистике Азербайджанской Республики в 2012-м году в Азербайджане численность рудовых ресурсов (в тыс.) достигала
6166,9. Из них число трудоспособного населения в трудоспособном возрасте было
6042(тыс.), число занятых людей старше трудоспособного возраста – 124,9 (тыс.). На
2012-й год численность экономически активного населения достигла 4688, 4 (тыс.). В
2005-м году этот показатель был 4380,1 (тыс.) (1, с. 93). Ситуация с распределением
занятого населения (в %) в зависимости от вида собственности в период от 2005-го по
2012-й гг. выглядит следующим образом: в 2005-м году из 100 % занятого в экономике
населения в государственном секторе было занято 30,3%, в частном – 69,7 %; в 2009-м
году это соотношение выглядело как 26,9 % и 73,1 %; в 2012-м году соответственно 26
% и 74 %. Прослеживается перелив рабочей силы из государственного сектора в частный сектор. Занятое в частном секторе население за период с 2005-го года по 2012-й
год больше всего было задействовано в свободном бизнесе ( в 2005-м году – 16,9 %, в
2012-м году – 22,2 %) (1, с.98).
По официальным данным в Азербайджане в 2012-м году из 100 % занятого населения мужчин с высшим образованием 60,2%, женщин с высшим образованием 39, 8
% (1, с.107).
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По мнению отечественной исследовательницы Азизовой Г.А., занятость выражает
отношения между людьми по поводу их участия в общественно-полезном труде (2,
с.14). В широком смысле слова занятость представляет собой социально-экономический процесс приложения труда различных социально-демографических групп населения по сферам деятельности.
Существуют две основные теории, объясняющие «занятость». Это классическая и
кейнсианская теории занятости. Классическая теория занятости, представляемая видными экономистами XIX и начала XX вв. (Давид Рикардо, Джон Стюарт Милль, Альфред Маршал и др.) утверждает, что рыночная система способна обеспечить полное использование трудовых ресурсов в экономике. В 1936 году известный английский экономист Джон Кейнс в своей работе «Общая теория занятости, процента и денег» развил
идею о том, что при рыночной экономике не существует никакого механизма, гарантирующего полную занятость (7, с.45). Полная занятость скорее случайна, а не закономерна. Рыночная система не является саморегулирующейся, способной к процветанию, нельзя полагаться на то, что экономика развивается сама по себе. Более того,
нельзя связывать экономические колебания исключительно с внешними факторами, такими как войны, засуха и другие подобные аномалии. Наоборот, причины безработицы
кроются в отсутствии синхронности в принятии некоторых основных экономических
решений. Отсюда сторонники кейнсианской теории считают, что государство должно
осуществлять активную социально-экономическую политику, дабы избежать потерь
ресурсов, вызываемых безработицей.
Анализируя сущность общественно-экономических отношений и рынка труда необходимо рассмотреть природу занятости населения. Занятость выражает себя в таких
формах, как полная занятость, частичная и неполная занятость и ставшая в последние
годы распространенной вторичная занятость.
Американский социолог Филлипс И., основоположник области исследований самозанятости, в 1960-х гг. пришел к выводу о том, что самозанятость, в принципе, является
защитой от безработицы (5, с.189). Наиболее весомым вкладом в изучение самозанятости можно считать основательные труды американских ученых Р.Аронсона, Э.О.Райта. Аронсон дает следующее определение самозанятости: «альтернативный способ заработка для проживания путем продажи собственного труда» (5, с.191).
Имея целью установление границ сущностного наполнения категории, самозанятых
можно отделить от малых (мелких) предпринимателей с помощью следующих измерений (характеристик): 1) собственность, ее экономическое качество и размер; 2) наличие
статуса безработного (й) и срок пребывания в нем; 3) трудовой «стаж» в негосударственном секторе (5, с.194).
В секторе самозанятости населения находят распространение нестандартные формы
занятости. В сфере услуг это надомничество, разовые медицинские услуги, ремонт бытовой техники и др. временные работы. Широкое распространение находит гибкий рынок труда. Гибкие формы занятости в основном применяются в виде неполной занятости с сокращенным рабочим временем, неполной рабочей неделей, отпусков по инициативе администрации. Использование этих форм гибкой занятости носит вынужденный характер (6, с.169).
Рынок труда поделен на два сектора – женский и мужской. Женская занятость
сконцентрирована в более ограниченном числе отраслей, нежели мужская. Женщины,
не занятые в промышленности, попадают в следующие категории: связь, торговля, бан-
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ковская и социальная сфера образования, социальное обеспечение, здравоохранение.
Стюардессы, воспитатели, туристические агенты, работники социальных служб, от
которых ожидается проявление эмпатии, - в основном женщины. Аналогично «эмпатийной» работе для женщин, есть специфические рабочие места для мужчин, где требуются определенные качества мужественности (например, охранник - вышибала). Одним из важных показателей, характеризующих любого субъекта рынка труда, является
его половая принадлежность. Мужчины и женщины бывают востребованы в разных отраслях производства, предъявляют разные требования к рабочим местам и, как принято
считать, имеют разные возможности при устройстве на работу. Последнее обстоятельство, впрочем, является хотя и общеизвестным, но не вполне проясненным с научной
точки зрения. Стратегии представителей разных полов при потере работы ощутимо
отличаются (поскольку сама регистрация в службе занятости, безусловно, является элементом стратегии).
Положение как мужчин, так и женщин на рынке труда, обуславливается взаимодействием целого ряда объективных (не зависящих от особенностей данного индивида) и
субъективных факторов и может анализироваться на разном уровне. Как утверждает
кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института сравнительных исследований и трудовых отношений (г. Самара) Тартаковская И.Н., наиболее продуктивной парадигмой является подход Ричарда Коннелла, предложившего модель гендерного порядка, который определяет общие «архетипы» мужественности и женственности (11, с. 74)
Одним из проявлений, характеризующих изменение в социальной структуре общества, выступает безработица. По Закону Азербайджанской Республики «О занятости» безработный гражданин - трудоспособное лицо, находящееся в трудоспособном
возрасте, не имеющее работы и заработка, готовое приступить к работе и зарегистрированное в соответствующем органе исполнительной власти как лицо, ищущее работу
(4, с.1). Безработными считаются трудоспособные граждане, постоянно проживающие
на территории данного государства, не имеющие работы, не занимающиеся предпринимательской деятельностью, не обучающиеся в дневных учебных заведениях и не проходящие военной службы. Будучи представлена обширным спектром различных видов
(таких как структурная, фрикционная, циклическая и др.), безработица вовлекает в
свою сферу представителей трудоспособного населения, значительно снижая уровень и
качество жизни не только самих безработных, но и членов их семей. Кроме того,
масштабы безработицы напрямую связаны с уровнем социальной напряженности в обществе. Всестороннее изучение безработицы позволит своевременно выявить все негативные последствия этого явления, и соответственно своевременно принять эффективные методы ее регулирования. Безработица как социальное явление очень динамично и
эта динамичность зависит от изменяющихся институциональных, финансовых, социопсихических факторов. Проблема успешного поведения в ситуации с безработицей тесно связана с изменениями в политике на рынке труда, стремлением перенести акцент на
индивидуально активизирующие формы социальной поддержки. Как утверждает российский исследователь, профессор Демин А.Н., индивидуальные эффекты поведения
безработных удобно соотнести с критериями успешного преодоления жизненных трудностей как более общего явления. К ним относят: разрешение конфликтной ситуации,
его соответствие социальным нормам, поддержание позитивной самооценки, уменьшение стрессированности, сохранение физического и психического здоровья и др. Кри-
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терии можно объединить в 3 группы: 1) качество социального функционирования; 2)
уровень психологического благополучия; 3) состояние физического здоровья. По мнению Демина А.Н. эти группы относительно самостоятельны; достаточно представить
ситуацию, когда найденная работа не приносит человеку удовольствия, т.к. он обесценил свою квалификацию или ему приходится очень интенсивно работать, хронически переутомляться, подрывая тем самым здоровье (3, с. 47).
Безработица - один из этапов жизненного пути, тесно связанный с предыдущими и
нынешними личными обстоятельствами. Изучение социальных характеристик и личностных качеств безработных позволяет надежнее прогнозировать поведение безработных. Применение психологических методик к личности, относящейся к определенному
социальному типу безработных, дает возможность выделить нуждающиеся в коррекции
личностные признаки, определить стратегию и тактику взаимодействия с безработными в целях содействия поиску работы и трудоустройства, и, что самое главное –
способствовать определению политики занятости в целом.
Развитие национальных систем защиты от безработицы отражает процесс адаптации
социально-экономической политики государств к беспрецендентным переменам в жизнедеятельности общества, которые происходили на протяжении всего прошлого столетия, и эволюции взглядов на роль государства в осуществлении политики занятости и
социальной политики.
История становления и развития системы защиты от безработицы в современном
мире представлена в международных нормативных актах (конвенциях и рекомендациях
МОТ) (12, с. 59). Система защиты безработных зародилась во второй половине XIX века, когда в капиталистических странах в ходе индустриального развития получили
массовое распространение биржи труда. До этого трудоустройством, как правило, занимались профессиональные корпорации, а услуги немногочисленных частных контор
трудового посредничества были сконцентрированы в довольно узких областях (например, наем домашней прислуги).
Возникновение института защиты безработных было обусловлено осознанием того,
что безработица являлась источником социальной напряженности в обществе. Биржи
труда способны «связывать» имеющийся спрос на труд с его предложением, а в период
структурного спада в той или иной отрасли – содействовать региональному или отраслевому перемещению рабочей силы. Свою роль сыграла и назревшая необходимость
защиты от нищеты работника и его семьи в случае лишения работы одного из ее членов, в связи с чем возрос интерес к страхованию на случай безработицы. Инициаторами
введения страхования от безработицы в большинстве стран были профсоюзы. В последние два десятилетия XIX века благодаря усилиям профсоюзов и работодателей стали
возникать организации, выступившие в качестве посредника при подборе рабочей силы. «Включенность» государства в процесс защиты безработных стала заметной на рубеже XIX-XX вв. Наиболее интенсивно данный процесс происходил в Германии, где в
начале XX века существовало 400 государственных бирж труда наряду с 3500 профсоюзными биржами, с помощью которых заполнялось более миллиона вакансий в год,
причем половина из них - через государственные службы. В 1910-12 гг. в Великобритании впервые были созданы национальная система бирж труда и государственная
страховая система на случай безработицы (12, с.60). Современный этап развития системы защиты от безработицы, начавшийся в 1990-е гг., еще не закончился, и его специфические черты пока не нашли должного отражения в международных правовых
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документах. Основными отличиями этого этапа являются активизация процессов глобализации экономики и ускорения развития информационных технологий, происходящих на фоне устойчивого роста безработицы. Анализ мировой практики свидетельствует об огромной неравномерности развития систем социально-экономической защиты от безработицы. Индустриальные страны обладают более чем вековым опытом
политики противодействия безработице и смягчения ее последствий. Системы защиты
от безработицы в них характеризуются высокой степенью инкорпорированности в государственную социально-экономическую политику, адаптивностью к происходящим
переменам как внутри страны, так и во всем мире. При широком разнообразии
национальных систем защиты от безработицы в промышленно развитых странах можно
условно выделить две базовые модели. Первая характерна для стран, придерживающихся англосаксонской традиции и отличающихся высоким динамизмом рынка труда
(США, Канада), вторая – для стран Западной Европы, где развитие рынка труда протекает вяло, в том числе вследствие многочисленных исторических потрясений на
протяжении прошлого столетия.
Особенностями первой североамериканской (преимущественно либеральной) модели являются дерегулирование рынка труда, жесткие условия предоставления материальной компенсации, упор на повышение эффективности от вложенных средств при
разработке и реализации активных и пассивных программ. Политика этих стран
ориентирована на максимально быстрое уменьшение экономических и финансовых потерь (издержек) от безработицы, на скорейшую реинтеграцию безработных в сферу оплачиваемой занятости. В соответствии с либеральным подходом в основе защиты от
безработицы лежит принцип самопомощи, ориентирующий как безработных, так и
занятых, находящихся под угрозой увольнения, на самостоятельный поиск работы.
Вторую, преимущественно социальную модель защиты от безработицы, получившую развитие в большинстве стран Западной Европы, отличает более жесткое по сравнению с предыдущей регулирование в сочетании с достаточно щедрой системой
материальной поддержки безработных. Цель данной модели – обеспечение плавной
адаптации населения к переменам, происходящим на рынке труда и содействие
реинтеграции безработных в сферу оплачиваемой занятости через участие в активных
программах. В ряде стран (в Норвегии, во Франции, Германии, Швеции, Дании,
Австрии, Швейцарии, Бельгии) материальная поддержка безработных основывается на
страховании от безработицы и социальной помощи. При отсутствии или исчерпании
права на страховые выплаты по безработице безработный становится объектом
системы социального вспомоществования, но также может получать материальную
помощь через службу занятости (социальное пособие по безработице).
В постсоветских странах система социальной защиты от безработицы находится в
стадии формирования. В отличие от развитых стран, где они складывались постепенно
на протяжении последнего столетия, в странах с переходной экономикой такие
системы возникли с появлением открытой безработицы (12, с.68).
В 2012-м году в Азербайджане из 49326 граждан, обратившихся в органы по
трудоустройству, 29750 человек были обеспечены работой. Среди обратившихся 530
человек были старше трудоспособного возраста. Из них 331 были трудоустроены (1,
с.105).
Масштабные социально-экономические изменения, сотрясавшие Азербайджан последние два десятилетия, помимо прочих последствий, привели к образованию социаль-
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ной группы – безработных. Очевидно, что она в высшей степени неоднородна и включает в себя людей, описываемых самым разнообразным набором социальных признаков, которые определяют и причины безработицы, и стратегии, применяемые для выхода из этого состояния, и социальные перспективы, и шансы трудоустройства.
В ситуации с безработицей в стране картина выглядит следующим образом. По данным на 2012-й год всего в стране зарегистрировано 243,1 тыс. безработных. Из них
103,5 тыс. мужчины, 139,6 тыс. женщины. Из общего числа зарегистрированных безработных 40,8 тыс. человек с высшим образованием. Что касается числа людей, официально получивших в органах занятости статус безработного, то следует отметить, что в
2005-м году в целом по стране эта цифра была 56343, в 2010-м году – 38966, в 2012-м
году – 36791. В целом наблюдается уменьшение числа людей, получивших официальный статус безработного (1, с.110). В 2005-м году в стране пособие по безработице получали 2087 человек, в 2009-м году – 2721 человек, в 2011-м – 1002, в 2012-м – 934. И
здесь наблюдается уменьшение числа людей, получающих пособие по безработице (1,
с. 108-112).
Отношения занятости складываются в сфере трудовых отношений по поводу создания рабочих мест и распределения работников по рабочим местам. Они включают следующие основные элементы: поиск работы и рабочей силы; порядок найма и освобождения работников; условия труда; установление уровня оплаты труда; обучение персонала; профессиональная и служебная мобильность (9, с.1).
Становление независимого суверенного государства и вхождение в международное
сообщество требуют, с одной стороны, выработки стратегии занятости не автономно, а
в контексте глобализации экономики. С другой стороны, разработку концепции и политики занятости, выбор ее приоритетов необходимо осуществлять с учетом региональных особенностей социально-экономического и демографического развития республики. Скорейшая реформа трудовых отношений может являться одним из необходимых
условий экономического роста страны.
На наш взгляд, на современном этапе для Азербайджана важное значение имеет разработка и реализация политики занятости, учет реальностей на рынке труда и взаимосвязь занятости с другими сферами жизни. В настоящее время повышение занятости и
минимализация безработицы являются главными задачами регулярного воздействия
государства на занятость.
Полагаем, что уровень занятости и безработицы необходимо регулировать путем
организации массового переобучения безработных и повышения квалификации работающих.
В современном мире на уровень и качество занятости оказывают влияние такие
факторы, как процессы глобализации и регионализации мировой экономики, прогресс
информационной технологии и технологии связи, методы управления и стратегии бизнеса. Эти взаимосвязанные явления в значительной определяют и новые формы организации труда. Производство товаров и услуг все больше зависит от знаний и квалификации рабочей силы. Экономическая интеграция предполагает потерю рабочих мест в
одних секторах экономики и создание их в других.
Актуальность статьи. Рассматриваемая в данной статье проблема является достаточно злободневной для современной социологической науки. Актуальность проблем
занятости вызвана тем, что возникающие проблемы с трудоустройством ведут к самым
негативным последствиям в обществе. Безработные люди сталкиваются с многочислен-
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ными экономическими, социально-психологическими трудностями. С этой позиции
изучение вопросов, связанных с занятостью и безработицей представляет собой задачу
первостепенной значимости.
Научная новизна статьи. В статье детально проанализирована природа важнейшей
составляющей общеэкономического рыночного механизма - современного рынка труда. Рассмотрены современные концепции рынка труда. На основе анализа статистических данных проанализирована современная ситуация на рынке занятости в Азербайджане.
Практическая значимость статьи. Материалы, представленные в данной статье,
могут быть использованы социологами, экономистами, правоведами.
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Р.Мяммядова

Məşğulluq və işsizlik müasir Azərbaycan cəmiyyətində
ictimai-iqtisadi münasibətlər kimi
Хцлася
Məqalə müasir Azərbaycan cəmiyyətinin məşğulluq sahəsində baş verən proseslərin təhlili
və öyrənilməsinə həsr olunub. Əmək bazarının xarakteri, məşğulluq problemi müəllif tərəfindən təfərrüatı ilə öyrənilib. Tam məşğulluq, natamam məşğulluq, özünü məşğul etmə, ikinci dərəcəli məşğulluq kimi məşğulluğun növləri araşdırılıb. Müxtəlif ölkələrdə işsizlikdən
müdafiə sisteminin xüsusiyyətləri ətraflı öyrənilib. Azərbaycanda işsizliyin vəziyyəti nəzərdən keçirilib.
Р.Мамадова

Employment and unemployment as the socioeconomic
relations in modern Azerbaijani society
Summary
Article is devoted to the analysis and studying of processes in the sphere of
employment of modern Azerbaijani society. The author in details investigated
essence of a labor market, a problem of employment of the population. Such
types of employment, as a full employment, a part-time, self-employment,
secondary employment are considered. Features of system of protection against
unemployment in the different countries are in detail studied. The situation with
unemployment in Azerbaijan is considered.
Редаксийайа дахил олуб: 06.07.2015
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Qeyri-verbal kommunikasiyanın psixoloji xüsusiyyətləri
Ulduz Qəzvini
психолоэийа цзря фялсяфя доктору, досент
BQU
E-mail: ulduz.qazvini@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d. M.S.Əliyev
psixol.ü.f.d. Ş.R.Babayeva
Açar sözlər: ünsiyyət, qeyri-verbal davranış, qeyri-verbal kommunikasiya sistemi,
kinesika, poza, jest, mimika, paralinqivistika, distansiya
Ключевые слова: коммуникация, невербальное поведение, система невербальной
коммуникации, кинесика, поза, жест, мимка, паралингвистика, дистанция
Key words: communication, нон-вербал ъондуът, сйстем оф нон-вербал ъоммуниъатион,
ъинеъиъс, посе, эестуре, мимиъс, паралинэуистиъс, дистанъе
Qeyri-verbal davranış, bədən dili ünsiyyət zamanı mühüm əhəmiyyətə malikdr. Verilən
informasiyanı təhlil edərkən insanların bəziləri kommunikatorun qeyri-verbal davranışına,
hətta bir çox hallarda insanların əksəriyyəti verbal davranışa nisbətən partnyorun bədən dilinə
diqqət yetirir.
Bu da maraqlı амилдир ki, qarşısındakının bədən dilinə əhəmiyyət verən insanlar özünə
münasibətdə bədən dilini dəyərləndirmirlər: verbal nitqi nəzarətdə saxlayaraq, qeyri-verbal
davranışa az əhəmiyyət verirlər. Beləliklə, psixoloqların qənaətinə görə, biz başqa insanların
qeyri-verbal davranışını müşahidə edərək, daha çox informasiya əldə edə bilərik, belə ki, onlar bədən dilinə nəzarət etmirlər.
Qeyri-verbal kommunikasiya bir neçə sistemin köməyilə gerçəkləşir. Bu haqda 4-dən 10dək müxtəlif klassifikasiya var.
1. Kinesika-ən böyük qeyri-verbal sistemdir. Buraya müxtəlif hərəkətlər, poza, yeriş, jest
və mimika aiddir.
Poza – bu, insanın bədən vəziyyətidir. Pozanı aşağıdakı kriteriyalara görə klassifikasiya
etmək olar:
ünsiyyət mərhələlərinə görə: çıxış edərkən və sözü bitirərkən pozalar müxtəlif olur;
münasibətlərə görə pozalar müxtəlifdir: simpatiya və antipatiya pozaları var. Eyni zamanda asılılıq – dominantlıq pozaları var;
psixotipoloji hala görə pozalar var: gərgin-rahat poza, aktiv-passiv poza;
ünsiyyət zamanı partnyorların pozalarının əlaqəli olması: sinxron poza – asinxron poza;
partnyora münasibət zamanı yönəlmiş poza: üz-üzə, tet-a-tet, çiyin-çiyinə, yəni arxanı çevirərək və s.
Yeriş poza ilə əlaqədardır. Bədən dili kimi yeriş sürət, addımların geniş olması ilə ölçülür.
Jest – əılin və ya barmaqların hərəkətidir. Bu zaman əlin və barmaqların simmetrik vəziyyəti önəmlidir. Bəzən barmaqlar özümüzə, bəzən isə mərkəzə yönələ bilir. Bunlar isə müxtəlif
mənalar kəsb edir.
Mimika – üz əzələlərinin hərəkəti və dərinin xarakteridir. Psixoloqlar üz əzələlərini tədqiq
edərək bir neçə tip mimik siqnallar təyin etmişlər:
a) emblemlər – sözü və ya söz birləşməsini əvəz edən mimik hərəkətlər. Мəs., göstərişli
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jest (qaşları qaldıraraq “bayıra çıx”demək, yəni aradan çıx).
b) ekspressiv nitq əlamətləri – emosiyaların ifadəsini göstərən mimika (məs., üzdə sevincin ifadəsi);
c) requlyatorlar kommunikasiyadan qaçmanı tənzimləyir. Мəs., kommunikasiyanı bitirmək istərkən müsahibə arxanı çevirmək;
ч) adaptorlar – insanın özünü müdafiə etmək istərkən meydana çıxan mimik hərəkətləri.
Мəs., burnun tez-tez silinməsi.
2. Paralinqvistika – insan səsinin parametrlərini özündə ehtiva edir. Belə ki, nitqin sürətliliyi, ritmik olması, səsin tembri, səsin həyəcanlı olması, səsin melodikası. Мəs., burnunda danışma və s. buraya aiddir. Adam var ağlar səslə danışır və s.
3. Ekstralinqvistika – nitqdə olan qeyri-verbal elementlər: gülüş, içini çəkmək, pauza, «parazit sözlər»; Мəs., hiii, hmm, off və s.
4. Okulesika – ünsiyyət zamanı insanların vizual davranışıdır. Məs., ünsiyyət zamanı gözlərin hərəkəti, baxış və s.
5. Olfaksiya – ətirlərin dilidir. Buraya həm təbii (insan bədəninin ətirləri), həm də süni
ətirlər (duxi) aiddir.
6. Qastika – ərzaq və içkilərin dilidir. Ərzaq və içkilərin seçilməsi ənənəsi mövcuddur. Bu
ənənənin pozulması və ya ona əməl olunması insan və situasiya haqda informasiya verir.
Məs., insanlar situasiyaya bayram əhvalı qatmaq istərkən şampan şərabı alırlar.
7. Proksemika – ünsiyyətin məkan-zaman xüsusiyyətlərinə görə təşkilidir. Buraya aiddir:
1) Distansiya – ünsiyyət zamanı partnyorlar arasındakı məsafə.
Distansiyanın müxtəlif klassifikasiyası var. Məs., E.Xoll 4 distansiya təyin edir:
a) intim vəziyyət (0-45 sm). Bu, mənəvi münasibətlərinə görə çox yaxın adamlar arasında
istifadə olunur (məs., sevgili olanlar, ər-arvad və s.)
b) personal vəziyyət (46 sm-dən 120 sm-dək). Güzəran səviyyəsində tanış olan adamlar
arasında ünsiyyət zamanı istifadə olunur.
c) sosial vəziyyət (121 sm-dən 400 sm-dək). Belə distansiya rəsmi ünsiyyət zamanı bir-birinə yad adamlar arasında istifadə olunur.
ч) Kütləvi vəziyyət (401 sm-dən 750-sm-dək). Belə distansiya böyük auditoriyalarda çıxış
zamanı istifadə olunur.
2) Personal – şəxsi şəkildə məkanına sahib olma. Bəzi insanlar öz ətrafını düşünülmüş
şəkildə məhdudlaşdırır. Məs., hamı ilə əl ilə görüşmür, öpüşmür və s. Başqa biri bu sərhədləri
pozmaq istədikdə mənfi emosiyalar hiss edir.
Qeyri-verbal kommunikasiya müxtəlif sistemlərə malikdir və onların biri digəri ilə əlaqəli
olaraq vahid sistem təşkil edir.
Məqalənin aktuallığı. Чохсайлы тядгигатлар эюстярир ки, цнсиййят сащясиндя чалышан инсанларын уьурларынын 80%-и онларын коммуникатив цстцнлцкляриля, габилиййятляриля баьлыдыр. Инсанларын ишя гябул едилмямяси, йахуд ишдян азад едилмясинин сябябляри сырасында ятрафдакыларла
цнсиййят гурмаг баъарыгсызлыьы башлыъа амил сайылыр. Цнсиййятин гейри-мящсулдарлыьы бу баъарыьын олмамасы иля йанашы, онун практик бахымдан реаллашдырылмасындакы чятинликлярля дя баьлыдыр. Qeyri-verbal davranış, bədən dili ünsiyyət zamanı mühüm əhəmiyyətə malikdir. Verilən
informasiyanı təhlil edərkən insanların bəziləri kommunikatorun qeyri-verbal davranışına,
hətta bir çox hallarda insanların əksəriyyəti verbal davranışa nisbətən partnyorun bədən dilinə
diqqət yetirir. Bu da maraqlı faktordur ki, qarşısındakının bədən dilinə əhəmiyyət verən insanlar özünə münasibətdə bədən dilini dəyərləndirmirlər: verbal nitqi nəzarətdə saxlayaraq, qeyri-verbal davranışa az əhəmiyyət verirlər. Beləliklə, psixoloqların qənaətinə görə, biz başqa
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insanların qeyri-verbal davranışını müşahidə edərək, daha çox informasiya əldə edə bilərik,
belə ki, onlar bədən dilinə nəzarət etmirlər. Bu baxımdan qeyri-verbal kommunikasiyanın xüsusiyyətləri tədqiqat baxımından əhəmiyyətli dərəcədə aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində qeyri-verbal kommunikasiyanın xüsusiyyətləri
araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işində əldə olunan nəticələr praktik
psixologiya sahəsində təcrübi əhəmiyyət kəsb edir.
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Психологические особенности невербальной коммуникации
Резюме
По результатам исследований выявляется что 80 процент достижимости людей в
области коммуникации связан с их коммуникативными преимуществами и умениями.
Недостатки в введении нормальной коммуникации является главной причиной в
трудостройстве людей. Имеются также трудности в практической реализации коммуникации.
У.Эазвини

Псйъщолоэиъал феатурес оф нон-вербал ъоммуниъатион
Суммарй
Ас ресеаръщес прове, 80 перъент оф тще аъщиевементс оф пеопле wоркинэ
ъоммуниъатион депенда он ъоммуниъативе адвантаэес анд ъапабилитй. Дисабилитй
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ъоммуниъатион.

он
ин
ин
оф

Редаксийайа дахил олуб: 17.08.2015

169

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2015/3

Müəllim-şagird münasibətləri məktəbdaxili
psixoloji iqlimin əsası kimi
Arzu Məmmədova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
ARTPİ
Е-mail: arzu_1120@mail.ru
Açar sözlər: ünsiyyət, münasibət, psixoloji iqlim, kollektiv, müəllim, şagird
Ключевыe слова: коммуникация, отношения, психологический климат, коллектив,
учитель, ученик
Key words: sociability, consideration, psychological atmosphere, collective, teacher,
student
Məktəbdaxili psixoloji iqlim təlim-tərbiyə işinin səmərəli, istənilən səviyyədə qurulması
baxımından həlledici əhəmiyyətə malikdir. Məktəbdaxili psixoloji iqlimin əlverişli və ya əlverişsiz olması əsasən şəxsiyətlərarası münasibətlərdən asılıdır. Burada müəllim-müəllim, müəllim-şagird və şagird-şagird münasibətlərinin özünəməxsus yeri vardır. Lakin bu münasibətlər
içərisində əsas həlledici yeri müəllim-şagird münasibətləri tutur. Məktəbdaxili psixoloji iqlim
anlayışına şəxsiyyətlərarası, qrupdaxili qarşılıqlı münasibətlərin əsas faktoru kimi yanaşaraq
onu bu cür ifadə etmək olar: təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının -şagirdlər, müəllimlər və
valideynlər-məktəb həyatının əsas aspektlərindən, ümumi ünsiyyət üslubundan razı qalmaları.
Təsadüfi deyil ki, müəllim şagird münasibətləri bütün dövrlərdə alim və tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq olunsa da öz aktuallığını itirmir. Məktəbdaxili psixoloji iqlim probleminin tədqiqi zamanı da bu münasibətlər əhəmiyyətli olması ilə diqqəti cəlb edir. I.V.Dubrovina öz
tədqiqatlarında məktəbdaxili psixoloji iqlimə xüsusi əhəmiyyət verərək yazırdı: — “Uşaqların
hərtərəfli inkişafı üçün məktəbdə müsbət psixoloji iqlimin olması çox vacibdir, bu isə ilk növbədə müəllim-şagird münasibətləri və onlar arasındakı əlverişli ünsiyyətlə bağlıdır. Müasir
məktəbdə şagirdlərin böyüklərlə və həmyaşıdları ilə münasibətlərini tənzimləyən xüsusi bir
psixoloji vasitə yoxdur. Müxtəlif yaş dövrlərində şagirdlərin məktəbə, təlimə, özünə və ətrafdakı insanlara qarşı neqativ münasibətlərinin formalaşması məhz bununla bağlıdır. Şəxsiyyətin səmərəli təlimi və hərtərəfli inkişafı isə bu şəraitdə mümkün deyil» (1,s.29).
Məktəbdaxili psixoloji iqlimin əlverişli olub-olmaması şagird həyatının bütün sahələrində
özünü büruzə verir. Məktəbdəki qeyri-sağlam psixoloji iqlim şagirdi hər yerdə izləyir. Psixoloji iqlimin istənilən səviyyədə olmaması şagirdlərin gələcəkdə bir sıra problemlərlə rastlaşmalarına, həyatlarını istədikləri kimi qura bilməmələrinə zəmin yaradır. Çünki məlum olduğu
kimi şagirdin gələcək taleyi hazırkı təlim uğurlarından çox asılıdır. Məktəbdaxili psixoloji
iqlim əlverişsiz olduqda şagirdin oxumağa olan həvəsi günbəgün azalır, ilk növbədə bu onun
ev tapşırıqlarını könülsüz halda yerinə yetirməsi və ya tamamilə yerinə yetirməməsi ilə
müşaiyət olunur.
Məktəbdaxili psixoloji iqlim hər şeydən əvvəl tərbiyə məsələsidir. Belə ki,tərbiyəvi təsir
yalnız müəllimin şagirdi başa düşdüyü, onların daxili vəziyyətlərini, real münasibətlərini, bu
münasibətlərin inkişaf imkanlarını və perspektivlərini dərk etdiyi halda uğurlu ola bilər. Tərbiyə olunanları öz arxasınca aparmaq, onlara nümunə olmaq üçün tərbiyə edən özü daim şəxsiyyət kimi təkmilləşməli, özünə uşaqların gözü ilə baxmağı bacarmalıdır. Ə.Ə.Əlizadə özünün “Yeni pedaqoji təfəkkür” adlı kitabında müasir məktəbdə hökm sürməli olan psixoloji
iqlimi xüsusi peşəkarlıqla təsvir edir, yeni pedaqoji təfəkkürün başlıca postulatlarını verilmiş
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konteksdə konkret olaraq təqdim edərək yazır: ”Müəllim–şagirdin şəxsiyyət kimi məziyyətlərini görməli,ona hörmət etməli və inanmalıdır” (2,s.47).
Məktəbdaxili psixoloji iqlim kollektivin birgə səyi nəticəsində bərqərar olur, müsbət və ya
mənfi cəhətlərinin üstünlük təşkil etməsi ilə seçilir. İ.Ə.Məmmədov məsələyə bu baxımdan
yanaşaraq qeyd edirdi: ”Şübhəsiz ki,uşaqların təlim və tərbiyəsinin mürəkkəb məsələlərinin
müvəffəqiyyətli həlli təhsil müəssisələrinin pedaqoji kollektivinin fəaliyyətindən, hər bir
müəllimdən, onun peşə ustalığından, mədəniyyətindən və dərin biliyindən asılıdır» (3, s.13).
Məktəbdaxili psixoloji iqlim elə bir mühüm göstəricidir ki, o birbaşa məktəbin ən başlıca
vəzifəsi olan şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılmasına təsir edir. Şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması, bütövlükdə təhsil sisteminin əsas vəzifəsidir. Şagirdin fərdiliyi nəzərə alınmalı,
onun bir şəxsiyyət kimi bənzərsiz və təkrarolunmaz olduğu daim diqqət mərkəzində saxlanılmalı, müsbət xüsusiyyətləri inkişaf etdirilməli, mənfi xüsusiyyətləri isə vaxtında islah edilməlidir. Məktəbdaxili psixoloji iqlim əlverişli olmadığı halda şübhəsiz ki, bu vəzifələri layiqincə
həyata keçirmək mümkün olmayacaq. Şagird şəxsiyyətinin inkişafında müəllimlər daha mühüm rol oynayırlar. Təsadüfi deyil ki, şagirdlərin ayrı-ayrı fənlərə münasibəti onların müəllimlərə olan münasibətləri ilə birbaşa bağlıdır. Şagird çox vaxt müəllimə rəğbət bəsləmədikdə
onun tədris etdiyi fənni də sevmir.
H.İ.Əliyeva və Ş.Ş.Məsimova məktəbdaxili psixoloji iqlimin formalaşmasında müəllimşagird münasibətlərinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini göstərərək qeyd edirlər: ”Şagirdə
fərdi yanaşma, onun biliyini, şəxsi keyfiyyətlərini düzgün nəzərə almaq və ədalətlə qiymətləndirmək müəllim-şagird münasibətlərinə çox ciddi təsir edir. Məhz müəllimin qiymətləndirmə fəaliyyəti dərsdə psixoloji iqlimin məzmun və istiqamətini təyin edən mühüm amildir» (4,
s.136).
Məktəb daxilində cərəyan edən istənilən hadisə ilk növbədə mövcud məktəbdaxili psixoloji iqlimdən və psixoloji iqlimin ən mühüm göstəricisi olan çoxşaxəli münasibətlər şəbəkəsindən qaynaqlanır. Məktəbdaxili psixoloji iqlim əlverişli olmadıqda məktəb özünün ən başlıca funksiyasını-təlim-tərbiyə funksiyasını uğurla həyata keçirə bilməz. Məktəbdaxili psixoloji iqlim problemi ilk növbədə tərbiyə məsələsidir. Tərbiyə işi düzgün qurulduqda təlim
vəzifəsinin həyata keçirilməsi də öz müsbət həllini tapır. Professor R.İ.Əliyev və G.Əliyeva
qeyd edirlər: ”Təbii ki, çoxsaylı tellərlə bir-birinə bağlı olan tərbiyə işində birmənalı, qəti bir
söz demək mümkün deyil. Amma onu deyə bilərik ki, tərbiyə işində yeganə, düzgün bir yol
var. Bu da sevgi, qayğı, hörmət, tələbkarlığın vəhdətidir. Sevin, hörmət edin, inam göstərin
övladlarınıza. Onlar sizi peşıman, məyus etməzlər” (5, s.7). Göründüyü kimi, tərbiyə işində ən
düzgün yol qarşılıqlı hörmət və sevgi yoludur. Müasir məktəb yalnız bu yolla məktəbdaxili
psixoloji iqlimin yaxşılaşdırılmasına və istənilən problemin müsbət həllinə nail ola bilər.
Müəllimlərin çoxu əlverişli psixoloji iqlimin yaranmasına vacib məsələ kimi baxsalar da,
onun yaranmasının üsul və metodları ilə bağlı zəruri bilik və bacarıqlara malik deyillər. Sinifdə psixoloji iqlimi öyrənmək və formalaşdırmaq üçün aşağıdakılara istiqamətlənmiş psixolojipedaqoji üsullardan istifadə etmək olar:
— sinfin qeyri-rəsmi strukturunu müəyyən etmək, lideri və onun qrupdakı rolunu müəyyənləşdirmək;
— sinfin rəsmi və qeyri rəsmi strukturunu korreksiya etmək (məsələn: rəsmi liderin təkrar
seçilməsi);
— sinfin həmrəylik səviyyəsini və psixoloji atmosferi müəyyən etmək;
— kollektivin həmrəyliyinə nail olmağa istiqamətlənmiş oyunların tətbiq edilməsi;
— sinifdə konfliktlərin səbəbini müəyyən etmək və onların konstruktiv həllinə nail olmaq
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üçün sosial-psixoloji qaydaların tətbiq olunması;
— şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi;
— kommunikativ bacarıqların inkişafı;
— pedaqoq və sinif rəhbərinin şəxsiyyətinin, onların pedaqoji üslubunun şagirdlərlə qarşılıqlı fəaliyyət təsirini müəyyən etmək;
— kollektivdə qarşılıqlı münasibətlərin sosial-psixoloji korreksiyası (sosial-psixoloji
treninqlərin, psixoloji konsultasiyaların keçirilməsi.
Müəllimin şagird kollektivinin psixoloji iqliminə təsirinin səmərəliliyini müəyyən edən
şərtlərə daxildir:müəllimin şəxsi keyfiyyətləri (səmimilik, uşaqlara meyl, rəğbət, yumor hissi,
təşəbbüskarlıq, ünsiyyətcillik, kreativlik), müəllimin profesional keyfiyyətləri (nəzəri və praktik cəhətdən təkmillik).
Şagirdlərin sağlamlıqlarına təsir edən faktorlar bunlardır: gigiyenik faktorlar, təşkilatipedaqoji faktorlar, psixoloji faktorlar.
Psixoloji амилляр içərisində məktəbdaxili psixoloji iqlim probleminin özünəməxsus yeri
var. Belə ki, məktəbdaxili psixoloji iqlimin əlverişsiz olması şagirdlərin psixi sağlamlıqlarına
da təsirsiz ötüşmür. Əgər müəllim dərsdə hörmət və səmimilik, xeyirxahlıq nümayiş etdirərsə
şagirdlər həm dərsin ümumi gedişindən məmnun qalaraq iş prosesindən yorulmaz, həm də
müvafiq atmosfer tədricən sinifdəki iqlimin xarakterinə təsir edər. Əksinə əgər sinifdə insan
ləyaqətinə hörmət olunmazsa, paxıllıq, riyakarlıq və s. üstünlük təşkil edərsə, psixoloji iqlim
də bu kökdə köklənər. Əlbəttə ki, münasibətlərin xarakterinə görə çox vaxt sinifdəki uşaqlar
özləri cavabdehdirlər, lakin müəllimin rolu istənilən halda müəyyənedicidir.
Əlverişli psixoloji iqlim zamanı şagirdin hiss etdiyi əsas üstünlük təşkil edən emosiyalar:
xeyirxahlıq, müdafiə olunma, mobillik, kreativlik, optimizm, təşəbbüskarlıq, işə qabillik, öz
“mən”inin azadlığı.
Əlverişsiz psixoloji iqlim zamanı isə şagirdin hiss etdiyi əsas üstünlük təşkil edən
emosiyalar: müdafiə olunmama, tənbəllik, süstlük, aqressivlik, ruh düşkünlüyü, passivlik.
Əlverişli psixoloji iqlim tədris materiallarının şagird tərəfindən yaxşı mənimsənilməsinə,
şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına zəmin yaradır. O məktəblərdə ki,müəllimlər təkcə uşaqların
təhsili ilə deyil, həm də sosial və emosional tələbatları ilə maraqlanırlar şagirdlər üçün təhsil,
şəxsi inkişaf, qarşılıqlı fəaliyyət üçün təhlükəsiz mühit yaratmış olurlar.
Dərsdə əlverişli psixoloji iqlim müəllimdən asılıdır. Sinifdə hər bir şagirdin öz xarakteri,
temperamenti olduğunu müəllim hökmən nəzərə almalıdır. Sinifə girərkən müəllim intuitiv
olaraq situasiyanı hiss etməyi bacarmalıdır. İstənilən müəllim, ümumiyyətlə, ilk növbədə
insan-psixoloq olmalı və situasiyanı lazımi istiqamətə yönəltməyi bacarmalıdır. Ona görə də
müəllim həmişə formada olmalı, pedaqoji ustalıq, sakitlik nümayiş etdirməlidir. Dərsin aparılması və şagirdlərin psixoloji vəziyyəti bundan çox asılıdır. Dərsdə əlverişli psixoloji iqlimə
nail olmaq üçün bəzi tövsiyələrin verilməsini məqsədəuyğun hesab edirik:
1. Məktəbə hər zaman yaxşı əhval-ruhiyyə ilə gəl. Şagirdləri öz qayğılarınla yükləmə.
2. Bunu heç vaxt unutma, sənin şagirdlərə, şagirdlərin isə hər gün, hər dərsdə sənə
ehtiyacı var.
3. Darıxdırıcı olma. Hər bir dərsi şagirdlər üçün maraqlı və unudulmaz et.
4. Şagirdlərin fənnə olan marağının sönməsinə səbəb olmayın.
5. Şagird öz səhvlərini düzəltməyi öyrəndiyi andan etibarən səhv etməməyi öyrənəcək.
Şagirdlərə öz səhvlərini düzəltmə imkanı verin.
6. Söz müəllimin əlində əsas silahdır. Düşünülmədən deyilən söz şagirdin özünə olan
inamını həmişəlik söndürə bilər. Belə sözlərdən uzaq ol. Şagirdlərin göz yaşlarına laqeyd
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qalmayın. İndi sizə sadəlövhlük və ağılsızlıq kimi görünənlər, şagirdlərin bütün dünyası
deməkdir.
7. Şagird ailədən gəlir. Valideynlərlə həmrəy olun. Axı siz onlarla eyni məqsədə xidmət
edirsiniz: oxutmaq və tərbiyə etmək. «Sizin uşağınız» ifadəsini, ”Bizim uşağımız” ifadəsi ilə
əvəz edin. Valideynlər bunu mütləq qiymətləndirəcək.
8. Heç nə şagird və müəllimləri birgə yaradıcılıq qədər yaxınlaşdıra bilməz. Məktəb
həyatında çoxsaylı, unudulmaz tədbirlərə yer verin.
9. Təbəssüm bütün qəlblərin qapılarını açır: təbəssüm et, qapıları uşaqların ürəklərinə aç.
Tez-tez gülümsə.
Müəllimin şagirdlərlə düzgün qarşılıqlı ünsiyyət qurmaq bacarığının olması:
a) xeyirxah münasibətinizi şagirdlərə çatdırmaq üçün-təbəssüm,mehribanlıq. Şagirdlər
arasında sosial statusa görə fərq qoymamaq, özü ilə uşaqlar arasında yaş fərqini nəzərə
almadan mehribanlıq yaratmaq, öz fikirlərinizi xeyirxahlıqla, məsləhət formasında çatdırmaq,
şagirdləri maraqla və diqqətlə dinləmək.
b) şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini, müxtəlif vaxtlardakı əhvalını, onun sizə qarşı olan
münasibətini nəzərə alın.
ъ) şagirdləri dinləməyi bacarın, xüsusilə, hər hansı bir anlaşılmazlıq,xoşagəlməz hadisə
nəticəsində meydana çıxan gərginlik, əsəbilik zamanı.
ч) başqa insanların fikirlərinə hörmətlə yanaşın. Nəzərə alın ki,siz də səhv edə bilərsiniz,
inzibati hüquqlardan istifadə etməyə tələsməyin.
д) layiq olduqları halda şagirdlər haqqında xoş sözlər deyin. Unutmaq olmaz ki, təqdir
etmə töhmətdən daha güclü təsir edir. Nəzərə alın ki, həmişə eyni şagirdləri həddən artıq
təriflənməsi, digərlərində onlara qarşı pis münasibətin yaranmasına səbəb olur.
e) tənqid forma və məzmununa görə insanlara hörmətsizliklə müşaiyət olunmamalıdır.
Şagirdlə təklikdə söhbət etməyə, pis davranış haqqında konkret danışmağa, vəziyyəti
gərginləşdirməməyə çalışın. Günahlandıılan şagirdə qarşı ədalətli olun,onun insan ləyaqətini
nəzərə alın. Özünüzü ələ alın, qışqırıq və qəzəbə yol verməyin, çalışın hədələməyəsiniz, çox
ciddi ölçülər götürməyin. Ona inandığınızı göstərin.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə məktəblərin qarşılaşdıqları problemlərin bir çoxu
müəllim-şagird münasibətlərinin və məktəbdaxili psixoloji iqlimin lazımi səviyyədə olmamasından irəli gəlir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllim-şagird münasibətləri məktəbdaxili psixoloji
iqlim problemi baxımından ətraflı araşdırılır və təhlil olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllim-şagird münasibətlərinin, məktəbdaxili psixoloji iqlimin əlverişli olması üçün konkret tövsiyələr və üsullar irəli sürülüb.
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А.Мамедова

Отношения учителя и ученика как основа
внутришкольного психологического климата
Резюме
Основной психологического климата в школе являются отношения учителя и ученика. В школе, где правильно выбраны благоприятные отношения учителя и ученика, и
психологический климат бывает положительным. Именно с этой точки зрения нахождение отношений учителя и ученика в центре постоянного внимания является очень
важным. В противном случае школа не сможет справится со своей основной функциейфункцией обучения. Итак, статья представляет собой научное значение и отличается
своей актуальностью.
A.Mamаdova

Соnsideration for teacher-student as the psychological atmosphere
of inside-of –school
Sуммарй
Relations between students and teachers defines the atmosphere of school. The
psychological atmosphere is positive where there is a healthy relation between student and
teacher. Just consideration for teacher-sudent keeps in the centre, plays important role.
Otherwise school cant manage its main function-instractive and educational work. From this
point of view, article assumes scientific importance and it differs with actuality.
Редаксийайа дахил олуб: 01.10.2015
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МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
XIX əsrin əvvəllərində Polşa torpaqlarının
iqtisadi inkişafına təsir edən amillər
Zoya Nuriyeva
tarix üzrə fəlsəfə doktoru, BDU
Е-mail: zoya.zerdabi@gmail.com
Rəyçilər: t.ü.f.d.,dos.A.H.Cəlilov
t.ü.f.d.,dos.F.K.Baxşəliyev
Açar sözlər: polşa xalqı, ərazi, təsir, iqtisadi siyasət, bölmə
Ключевые слова: польский народ, территория, влияние, экономическая политика,
раздел
Key words: the people of Poland, territory, impact, economical politic, dividing
XIX əsrin əvvələrində Polşa məsələsi Аvropa diplomatiyasının diqqət mərkəzində olmaqla
bərabər əsas yerlərdən birini tuturdu. Polşa torpaqları irticaçı dövlətlər tərəfindən bir neçə
dəfə bölüşdürülmüşdü. Həm də bu dövr Polşa torpaqlarının siyasi vəziyyəti ilə yanaşı, iqtisadi
vəziyyətinin də ağırlığı ilə xarakterizə olunur. Polşanın bərpası ümidi ilə minlərlə polyak
Prussiyaya qarşı Napoleon ordusunda iştirak etmişdir. Nəticədə Napoleonun qələbəsindən
sonra 1807-ci ildə yeni dövlət — Varşava knyazlığı yaradıldı. Varşava knyazlığı məhdudmüstəqil dövlət idi. Knyazlığın taleyini Napoleon həll edirdi. Knyazlıq sərbəst xarici siyasət
yeritmək imkanından məhrum idi. Maliyyə və iqtisadi məsələlərin həlli Parisdən aslı idi. Müstəqillik elm və maarif sahəsinə aid idi (7, 532). Beləliklə, Napoleonun Prussiya və Avstriya
üzərində hərbi qələbələrindən sonra Polşa ərazisinin xeyli hissəsi Fransanın əlinə keçdi. 1807ci ilin iyulunda Rusiya ilə Fransa arasında bağlanan Tilzit sülh müqaviləsinə əsasən, Prussiyaya aid Polşa torpaqları Rusiya və Fransa arasında bölüşdürüldü. Varşava ilə Polşanın Poznan daxil olmaqla bir hissəsi Varşava knyazlığında birləşdirildi (1, 166). 1807-ci ilin iyul
ayında Napoleon Varşava knyazlığına Konstitutsiya verdi. Hansı ki, dövlətin başında monarx,
konstitusiyanın əsasında isə xüsusi mülkiyyətçilik dururdu. Konstitusyanı kral fərmanı tamamlayırdı. Fərmana görə şəxsi azadlıq almış kəndlilərin təsərrrüfat və torpaqları mülkədarın
mülkiyyəti hesab edilirdi. Şəxsi azadlıq almaqlarına baxmayaraq, kəndlilərin siyasi hüquqları
yox idi (9,13-15). Konstitusiyaya görə, Varşava knyazlığı müstəqil dövlət statusuna malik idi.
Amma knyazlığın bütün daxili və xarici siyasəti Napoleonun əlində idi. Konistitusiyada
feodal təhkimçilik quruluşunun əsasına toxunulmamış, formal surətdə təhkimçilik hüququnun
ləğv edilməsi səsləndirilmişdir. Bu isə kəndlilərin torpaqdan istifadə məsələsinə aydınlıq gətirə bilmir, ona görə də kəndlilərin şəxsi azadlığından bəhs etmək qeyri-mümkündür. 1809-cu
ildə Avstriya üzərində qələbədən sonra Varşava knyazlığına Qalitsiya da birləşdirildi.
Napoleonun məğlubiyyətindən sonra Polşa torpaqlarının siyasi dağınıqlığı onun iqtisadi
inkişafına da öz təsirini göstərmiş. Яrazi-inzibati sistemində yenidən dəyişikliklər baş vermişdi. İrticaçı monarxlar tərəfindən bölüşdürülmüş Polşa torpaqlarında feodal-təhkimçilik münasibətlərinin böhranı kəskinləşir, təhkimçilik qaydalarına qarşı mübarizə aparılırdı. Mülkədarların özbaşnalığına qarşı kəndlilərin narazlığının artması tez-tez kəndli üsyanlarının baş verməsinə səbəb olurdu (14, 133). Napoleon üzərində qələbədən sonra qalib ölkələrin monarxları
və siyasətçiləri 1815-ci ildə Vyanada toplaşdılar. Vyana konqresində Polşa məsələsi mühüm
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yer tuturdu. Varşava knyazlığının taleyi ilə bağlı məsələlər kəskin mübahisələr doğururdu.
Rusiya hökuməti Polşa torpaqlarının Rusiyanın himayəsinə birləşdirilməsini istəyirdi. Nəhayət, Avropa dövlətləri ilə Rusiya arasındakı ziddiyyətlərdə razılaşma əldə olundu. 1815-ci ilin
mayında kəskin mübahisədən sonra Varşava knyazlığının böyük ərazisində siyasi, iqtisadi
sahədə Rusiya imperiyasının tərkib hissəsi olan Polşa Çarlığı yarandı (1, 168; 7, 532). Rusiya
ilə Avstriya arasındakı mübahisədən sonra Qalitsiya, Tarnopolski dairəsi ilə Avstriyaya, Qərbi
Polşa torpağında olan Poznan şəhəri isə Prussiyaya keçdi. Ümumiyyətlə Vyana konqresində
yeni dövlətlərin sərhədləri Polşanın etnik ərazisi nəzərə alınmadan təyin edilmişdi (11, 49).
1815-ci ilin dekabr ayında I Aleksandr Polşa Çarlığına Konstitusiya verdi. Konstitusiyada
yazılırdı ki, çarlıq əbədi olaraq Rusiya imperyasına birləşdirilir. İcraedici hakimiyyət rus
imperatoruna aid edilirdi, çünki rus imperatoru həm də Polşa kralı hesab olunurdu, rus imperatoru Polşaya canişin təyin etmək hüququna malik idi.
XIX əsrin əvvələri Polşanın sosial-iqtisadi inkişafı baxımından xüsusi dövrü kimi xarakterizə olunur. Fəhlə sinfinin sayı artır, getdikcə polyak burjuaziyası formalaşmağa başlayır.
Kapital yığımı genişləndikcə kapitalizmin inkişafı iqtisadiyyata təsir göstərir və sənaye çevrilişi üçün şərait yaradırdı. Lakin Polşa ərazisinin bölüşdürülməsi onun iqtisadi inkişafını qeyri-bərabər vəziyyətə gətirib çıxarır, müxtəlif əyalətləri ilə iqtisadi əlaqələrini çətinləşdirirdi.
Birləşdirilmiş ərazilərdə işğalçılar inzibati sistem təyin edir, öz məmurlarını yerləşdirir və öz
qanunlarını həyata keçirirdilər. Şlyaxtaların əlindən bütün hüquqlarını alır və daha yüksək
vergilər qoyurdular. Sərhədlərin dəyişdiririlməsi də iqtisadi sahədə çətinliklərə səbəb olur, daxili şəhər və rayonlar arasında əlaqə pozulurdu. Eyni zamanda hərbi əməliyyatlar da Polşanın
iqtisadi inkişafına mane olurdu (7, 196). Polşa torpaqlarında XIX əsrin birinci rübündə kənd
təsərrüfatı ilə yanaşı sənaye, kapitalist müəssisələri inkişaf edir, sənayedə əsas rol oynayan
manufaktura tipli sənaye müəssisələrinin sayı tədricən artırdı. Polşa torpaqlarının iqtisadi
inkişafının əsası feodal münasibətlərinin dağılması ilə bağlıdır. Yeni kapitalist müəssisələrimanufaktura və fabriklər meydana gəlirdi (13, 26). Ölkədə ənənəvi olaraq dağ-mədən, metallurgiya, toxuculuq, duzçuluq müəssisələri fəaliyyət göstərirdi (11, 65).
XIX əsrin birinci rübündə Polşa torpaqları içərisində əhalisinin və sənayenin inkişaf
səviyyəsinə görə Polşa Çarlığı əsas yer tuturdu. Sənaye sahəsində xüsusilə toxuculuq sənayesi
daha üstün mövqeyə malik idi. Maşınqayırma, metallurgiya, metal emalı, çuğun istehsalı, kömür hasilatı, yeyinti sənayesində qənd istehsalı, şərabçılıq, ağac emalı və s. sahələri mövcud
idi. Daxili bazarların sayı artdıqca ölkədən mal çıxarılmasına tələbat da çoxalırdı. Sənayenin
inkişafı ilə sənətkarlıq, kənd təsərrüfatı istehsalı çıxışdırılırdı. Daş kömür hasilatında yerli kapital əsas mövqeyə malik idilər. XIX əsrin 20-ci illərində manufakturalar əsasən pambıqparça
istehsalı sahəsində genişlənirdi. 30-40-cı illərdə də pambıq-parça sənayesinin sayı artır qənd,
şərabçılıq, kənd təsərrüfatı məhsulları, kağız fabrikləri meydana gəlirdi (6, 312). Kapitaslit
münasibətlərinin inkişafı nəticəsində şəhər əhalisinin sayı artırdı. Varşava, Lodz, Tomaşov
kimi şəhərlər siyasi və inzibati mərkəz kimi canlanırdılar. Polşada ilk dəfə Lodzda manufaktura fabrikə çevrilmişdir (8, 197). Rusiya imperiya sistemi ilə bağlı olan Polşa Çarlığı cənub və qərb Polşa torpaqları ilə müqayisədə sənayenin inkişafında irəliyə doğru addımlayırdı.
Amma qabaqcıl qərb dövlətləri ilə müqayisədə Polşa Çarlığı geri qalırdı (6, 312). 1820-1830cu illər Polşa manufakturasının dirçəliş dövrü hesab olunur. Bank yaradılması, kredit verilməsi, manufakturaların artması gömrük tariflərinin nizama salınmasında rolu olmuşdu. Ticarət münasibətlərinin genişlənməsi, kənd tərərrüfatı məhsulları üçün daxili bazarın artması nəhayət şosse, dəmir yolu, su yolları tikintisinin sürətlənməsinə səbəb oldu. 1839-cu ildə Varşava-Vyana dəmir yolunun çəkilişi Polşa Çarlığı bazarının genişlənməsi üçün şərait yaradırdı.
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Polşa ipəyi Rusiyaya oradan da digər ölkələrə — əsasən Çinə göndərilirdi. Həm də Polşa
tacirləri Rusiyada alman məhsullarının satışını sıxışdırırdılar (15,195). 1820-ci illərdə Varşavada ilk pambıqparça fabriki tikilmişdir. Sonrakı illərdə Lodz, Zdunsko, Vole, Zqeje və b.
şəhərlərdə belə müəssisələrin mərkəzi yaradılmışdı. XIX əsrin 40-50-ci illərində İngiltərədə
taxıl gömrüklərinin ləğvi Polşa Çarlığında xaricə taxıl ixracının artmasına səbəb olmşdur.
Polşa Çarlığında kapitalist fabrik müəssisəsinin inkişafının əsasını qoyan və dövlətin himayəsində olan toxuculuq sənayesi yaradılmışdır. Bu sahə muzdlu əmək bazası əsasında inkişaf edirdi. XIX əsrin ortalarında müxtəlif mexaniki proseslərlə əlaqədər olaraq, toxuçuluq
müəssisələrinin texnologiyasında böyük fasilələr əmələ gəldi. Kapitalistləşmiş pambıq-parça
manufakturası yeni texniki qələbələr əldə edərək əsrin ortalarında mexanikləşmiş fabriklərə
çevrildilər. İpəkçilik sənayesi isə uzun müddət ev sənətkarlığı xarakterini saxlayırdı. Varşava
yaxınlığında F.Jirar tərəfindən bünövrəsi qoyulmuş belə bir fabrik sonralar ən iri kətan istehsalı fabrikinə çevrilmişdir (9, 44).
Polşa Çarlığında dağ-mədən sənayesi ən mühüm və dövlətin idarəçiliyində olan sahə idi.
1816-1830-cu illər dağ-mədən və metallurgiya sənayesinin texniki təchiz etmə dövrü idi. Hökümət ölkə daxilində bazarların genişlənməsinə dair qərar qəbul etdi və 1816-cı ildə metallurgiya müəssisələrinin məhsullarının gömrüksüz aparılmasına icazə verildi. 1833-cu ildə Polşa
Çarlığında dağ-mədən və metallurgiya sənayesi Polşa Bankının nəzarətinə keçdi. 1833-1843cu illərdə Dombrovda Polşa Bankının hesabına Quta Bank tikildi. O dövrlərdə Avropanın qabaqcıl müəssisələrindən olan metallurgiya müəssisələrini xüsusi şəxslər tikdirirdi (9, 44). Nəticədə Polşa Çarlığının sənayesi keçid dövrünə-xırda müəssisələrdən fəhlələrinin sayı çoxluq
təşkil edən böyük müəssisələrə çevrilirdi. Beləliklə sənayenin inkişafı qeyri-bərabər gedən
Polşa Çarlığında bu proses 30-cu illərdə tamamilə dəyişmişdir. XIX əsrin birinci yarısında
Varşava əvvəlki kimi metalişləmə, maşınqayırma sənayesinin mərkəzi kimi qalırdı. 50-ci
illərdən isə Varşava metalişləmə sənayesi fabrik müəssisəsinə keçid mərhələsinə qalxdı (5,
208).
Prussiya hakimiyyəti altında olan qərbi Polşa torpaqlarında sənaye zəif inkişaf etmişdir.
Əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları ilə bağlı yeyinti sənayesi və sənətkarlıq geniş yayılmışdır.
Poznan və Pomoryedə kənd təsərrüfatı ilə bağlı səneye sahələri üstünlük təşkil edirdi. Şəqri
Pomoryedə isə sənətkarlıq daha yüksək idi. Sileziya əyalətində isə kömürçıxarma sənayesi ilə
yanaşı, toxuculuq sənaye sahəsi dövrünə görə yüksək inkişaf mərhələsinə qalxmışdır. Almanlaşdırma siyasəti yeridilən Prussiyada nisbətən inkişaf edən sənaye sahəsi Sileziyada idi (8,
197). Sleziya sənayesi inkişaf edərək XIX əsrin birinci onilliyində sənaye rayonuna çevrilmişdir. Sleziya və Zabjedə buxar maşınından istifadə edilən daş kömür şaxtası açılmışdır.
Eyni zamanda Sleziyada rəngli metallurgiya, sink istehsalı inkişaf edirdi. İlk sink müəssisəsi
1808-ci ildə Veseloda meydana gəlmişdi (4, 302). XIX əsrin birinci yarısında daş kömür
şaxtasının sayı demək olar ki, üç dəfə, daş kömür çıxarılması isə yeddi dəfə artmışdı. Dəmir
istehsalı altı dəfə, sink istehsalı müəssisələinin sayı isə 20 dəfədən çox artmışdır. XIX əsrin
əvvələrinə qədər yüksək səviyyədə inkişaf edən toxuculuq müəssisələrinin səviyyəsi getdikcə
azalmağa başlayırdı. 20-ci illərdə buradan daha əlverişli şərait yaradılması ilə fərqlənən Polşa
Çarlığına toxucuların kütləvi surətdə mühacirəti başlamışdı. Manufaktura tipli aşağı səviyyəli
müəssisələr isə fabriklə münaqişəyə tab gətirə bilmirdilər (9, 37).
XIX əsrin əvvələrində Pomoryedə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə bağlı müəssisələrdə irəriləyiş əldə edildi. Əsas inkişaf 1830-cu ildən sonra nəzərə çarpırdı. Polşa kapitalına bağlı olan müəssisələrlə yanaşı, alman kapitalına bağlı müəssisələr də mövcud idi. Pomoryedə emaledici sənaye inkişaf edir, dəyirman, şəkər hazırlama, kraxmal, şərabçılıq müəs-
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sisələrinin əsası qoyulmuş və bir neçə sement fabriki yaranmışdır. Koşalində kardon-kağız
Syanovda kibrit fabriki işləyirdi. Laxın tikiş sənətkarlığı qərb sənayesi ilə rəqabətə davam
gətirə bilmədi. Ümumiyyətlə, XIX əsrin birinci yarısında Prussiya hakimiyyəti altında Polşa
torpaqlarında iqtisadiyyat daha geniş iqtisadi sistemdən bəhrələnərək öz inkişafına təkan
vermişdi (9, 38).
Avstriya hakimiyyəti altında olan Polşa torpaqlarında kapitalist münasibətləri demək olar
ki, zəif inkişaf etmişdir (7, 198). Staropolsk kömür, Velecke və Boxnedə duz yataqlarından
başqa iri sənaye mərkəzi olmamışdır. 1890-ci ilə qədər daş kömür şaxtası Habsbruqlar monarxiyasına məxsus idi, sonralar şəxsi əllərə keçdi. Təhkimli əməyinə əsaslanan müəssisə özünün
fərdi feodal manufaktura xarakterini saxlamışdı. Qalitsiyanin sənaye müəssisələrində kənd
təsərrüfatı məhsullarının inkişafı ilə bağlı sənaye sahələri mövcud idi. Təhkimli əməyinə əsaslanan şərabçılıq, şəkər, tütüncülük və b. emaledici müəssisələr mülkədarların əlində cəmləşmişdi. Qalitsiyada demək olar ki, sənətkarlıq yox idi. Gömrük maneələrinin olması səbəbindən məhsul ixraci imkanlarından məhrum idi ki, bu da ilk növbədə ticarətin inkişafına mane
olurdu. Sənaye müəssisələrinin səviyyəsinə görə Avstriya imperiyasında Qalitsiya iqtisadi
münasibətlərdə ən geri qalırdı (9, 39).
1846-cı ilə qədər nisbətən əlverişli vəziyyət Krakov respublikasında idi. Burada Seym və
Senat fəaliyyət göstərirdi. Krakov sənayesi daş kömür çıxarılması bazası üzərində idi. Serşidə
ilk dəfə 1817-ci ildə buxar maşınından, 30-cu illərdə isə digər texniki avadanlıqlardan istifadə
olunmuşdur. Eyni zamanda, Krakovda geniş sənətkarlıq müəssisələri mövcud idi. Sex təşkilatları XIX əsrin ortalarlna qədər qalmışdı. Lakin 1846-ci il Krakov üsyanının məğlubiyyətindən sonra müvəqqəti müstəqil Krakov ləğv edildi və respublika Avstriya imperiyasının
tərkibinə verildi. İqtisadi inkişaf, tədricən burjua qaydalarının bərpası sosial təbəqənin formalaşmasına təkan verdi. Qeyd etmək lazımdır ki, XIX əsrin birinci rübündə Polşa torpaqlarının yerli əhalisi gəlmələrin-Napoleon ordusunun əsgərləri, mühacirlər, müxtəlif sənət
nümayəndələrinin hesabına artmışdı.
XIX əsrin əvvələrində şəhər əhalisini əsasən qarışıq təbəqə təşkil edirdi. Bu təbəqəyə daxil
olan tacir və sənətkarlar daim gəlir mənbəyi əldə edirdilər. Şəhər elitasının tərkibi isə varlı
tacir, bankir, manufaktura fabrik-zavod sahibkarları idi. Xırda şəhər burjuaziyasının nümayəndələri ərazi və sosial plana görə fərqlənirdilər. Onların sosial stasunun dəyişilməsi sərbəst
mövqelərinin itirilməsinə səbəb olurdu. Bu dövrdə məmur təbəqəsi də əhəmiyyətli dərəcədə
formalaşmışdır. Onların əksəriyyətini alman və almanlaşmış polyaklar təşkil edirdi (9, 78-80).
Fabrik müəssisələrinə keçid fəhlə sinfinin də formalaşmasını sürətləndirirdi. Fəhlələrin kəndlə
əlaqəsi kəsilir və bu sinfin sosial möhkəmləndirilməsi prosesi başlayırdı (9, 83-89). Siyasi
münasibətlərdə isə parçalanmış Polşa torpaqları əlverişli şəraitdə deyildi. 1815-ci ildə Polşa
Çarlığına verilmiş Konstitusiya 1831-31-ci illər üsyanının məğlubiyyətindən sonra ləğv
olundu və Çarlığa rus çarının hərbi-polis rejimi bərpa edildi (3, 210). Poznan knyazlığında isə
Prussiya höküməti tərəfindən keçirilən almanlaşdırılma siyasəti yeridilirdi. Poznan seyminin
hüququ məhdudlaşdırıldı (10, 218). Avstriya hökümətinin neytral məqsəd ilə bəzi güzəştlər
verməyə cəhd etməsinə baxmayaraq, Qalitsiyada vəziyyət gərgin olaraq qalırdı.
Feodal qaydalarının üstünlüyü, kəndlilərin yoxsulluğu, daxili bazarın məhdudluğu, Polşanın digər torpaqları ilə əlaqənin olmaması, başqa ölkələrlə iqtisadi əlaqənin kəsilməsi, Avstriya və Çex sənayesi ilə olan rəqabət ona gətirib çıxarırdı ki, kənd təsərrüfatında və kapitalist
sənayesində burjua münasibətləri hələ rüşeym vəziyyətində idi. Polşa torpaqarının qabaqcıl
avropa ölkələrindən geri qalmasının əsas səbəbləri iqtisadiyyatda yalnız feodal münasibətlərinin saxlanılması deyil, həm də bölüşdürülmə nəticəsində Polşa torpaqları arasında iqtisadi
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əlaqələrin kəsilməsi, təzyiq göstərilməsi ilə yanaşı rus, prus, avstriya monarxları tərəfindən
siyasi, milli zülm və hər cür hüquq pozulmaları olmuşdur.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Polşa torpaqlarının irticaçı dövlətlər tərəfindən bir neçə
dəfə bölüşdürülməsindən sonra siyasi dağınıqlığı ilə yanaşı, iqtisadi vəziyyətinin də ağır
olmasından bəhs olunur. Bu dövrün Polşa torpaqlarında iqtisadi inkişaf baxımından xüsusi
dövr kimi xarakterizə olunması əsaslandırılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Parçalanmış Polşa torpaqlarının müxtəlif əyalətlərinin iqtisadi
əlaqələrinin çətinlikləri, qeyri-bərabər inkişaf səviyyəsində olmaları göstərilməklə, kapitalizmin inkişafının iqtisadiyyata təsiri, burjua münasibətlərinin, sosial təbəqələrin formalaşması
elmi cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tarixçi alimlər, ali və orta məktəblərdə tarix fənnini tədris edən müəllimlər, doktorant, magistr və tələbələr istifadə edə bilərlər.
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З.Нуриева

Факторы влияющие на экономические развитие
польских земель в начале XIX века
Резюме
Территория Польши несколько раз была разделена со стороны реакционных государств. Господствующая в стране политическая непоследовательность оказывало негативное влияние на экономическое развитие страны. Несмотря на все это в этот период
распространялись капиталистические отношения. По причине отсутствие единого
государства капитализм развивался неравномерно.
З.Нуриева

Factors affecting the economic development of the
territory of Poland in the early XIX century
Summary
Polish territory was divided several times by reactionary states. In the country where
leading judge political incoherence impacted to economic development negatively. However,
in this period capitalist relations was expanding. But due the lack of a unified state capitalism
was developing unequal.
Редаксийайа дахил олуб: 21.08.2015
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