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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Gender dünyagörüşünün ədəbiyyatda təcəssümü
Solmaz Məmmədova,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti
E-mail: applesweet@inboxs.ru
Rəyçilər: f.ü.e.d., prof. Ġ. B. Kazımov
f.ü.f.d., dos. Q. N. Süleymanova
Açar sözlər: ədəbiyyat, gender dünyagörüĢü, qadın, cins, problem, sosial, müasir, sivilizasiya
Ключевые слова: литература, гендерное мировоззрение, женшина, пол, проблема,
социальное, современное, цивилизация
Key words: literature, gender ideology, woman, seks, problem, social, modern,
civilization
Ən yeni elmi dünyagörüĢü kimi sosial-ictimai-siyasi, hüququ konteksdə anlaĢılan gender
məsələləri ötən əsrin sonlarından müzakirə obyektinə çevrilsə də, bu problem cəmiyyət sivilizasiyasının müəyyən mərhələlərində artıq vardı; insanın özünü yalnız bioloji varlıq olmadığını dərk etdiyi gündən bu münasibətlər formalaĢmıĢ və insanların cinsi fərqə görə sosial, hüquqi və digər münasibətləri müəyyənləĢmiĢdi. Gender bəĢər tarixinin hər mərhələsində öz
spesifikliyi ilə fəqrlənmiĢ, feminizm hərəkatının baĢlanğıcı isə artıq münasibətlərin bərqərar
olması və kifayət qədər mürəkkəbliyindən xəbər verirdi. Bu gün xüsusi diqqət cinsi fərqə deyil, humanizmə, umumiyyətlə, insana verilən dəyərə bağlanmalıdr. Çünki gender yalnız bir
cinsə verilən dominantlıq, yaxud qeyri-məhdud hüququ qəbul etmir, bütünlüklə insana, onun
həyat fəaliyyətinə siviliziyon, yüksək dəyərlər baxımından yanaĢma tələb edir. Avropa və
dünya tarixində artıq bu məsələnin çözümündə müəyyən addımlar atılmıĢdır. Əlbəttə, milli
spesifika və ayrı-ayrı cəmiyyətlərdə bu məsələyə fərdi yanaĢmalar təbii haldır. Azərbaycan
cəmiyyətində də bu problem ibtidai dövrlərdə primitiv halda özünü büruzə vermiĢ, sonrakı
mərhələlərdə isə ictimai–siyasi-ideoloji amillərlə, milli özünəməxsusluqla ĢərtlənmiĢdir. Cəmiyyətin güzgüsü kimi həyat həqiqətlərinin təcəssümündə, cəmiyyətin tərbiyəsində, yaĢam
tərzinin formalaĢmasında çox güclü mexanizm olan ədəbiyyat bu sahəyə aid istənilən qədər
informasiyanın bazasıdır və gender dünyagörüĢünün mənimsənilməsi üçün kifayət qədər material verir.
Qədim türk dastanı ―Kitabi-Dədə Qorqud‖ qəhrəmanlıq, vətənpərvərlik eposu olmaqla yanaĢı, azad cəmiyyət kimi təsvir edilən ibtidai quruluĢda qadın-kiĢi münasibətlərini çox düzgün
— hüquq bərabərliyi, azad düĢüncə, məiĢət, müharibə, döyüĢ meydanı və sair sahələrdə yüksək hümanizm, demokratiya, cinsi fərqlərin çox da nəzərə çarpmayan fərqi ilə ortaya qoyur.
Burada Banuçiçək, Burla xatun kimi qadın qəhrəmanlar od-ocaq qoruyucuları olmaqla yanaĢı,
qurĢaq tutan, at oynadan, tədbir töküb yol göstərən qadın tərəfdaĢlardır. ―Ailə namusu, qəbilənin Ģərəfini qorumaq, mənəvi-əxlaqi təmizlik, qəhrəmanlıq kimi sifətlər bu qadınları birləĢdirir. Boylarda ana haqqı tanrı haqqı kimi baĢa düĢülür‖ (Ə. Səfərli. ―Qədim və orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı‖. Bakı, 1982.)
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Dədə Qorqudun ana və qadın haqda öyüd və nəsihətləri nəinki ġərq dünyası, hətta Qərb
mədəniyyəti üçün də örnək ola biləcək əxlaq-mənəviyyat kodeksidir. Tarixi inkiĢafın sonrakı
dövrlərində yaradılan ədəbi nümunələrdə belə, qadına, anaya verilən dəyər bu qədər yüksəkliyə qalxa bilməmiĢdir. Daha sonra feodal-patriarxal dünyanın məhsulu olan Nizami Gəncəvinin ―Xəmsə‖sində də vəziyyət çox fəqli deyildir; NüĢabədə, Məhinbanuda, ġirində həm mükəmməl qadın xarakteri var, həm də uzaqgörənlik, cəmiyyətə faydalılıqları ilə seçilir, aktiv
həyat tərzi, dövlət iĢlərində, siyasətdə qadın səbri, məntiqi, hazırcavablığı nümayiĢ etdirirlər.
Təbii ki, əsərlərdə bu problemin Ģərq dünyası üçün xarakterik olan cəhətlərini də görürük: Tarixi inkiĢafın müəyyən mərhələlərində androsentrik cəmiyyətin qanun və normaları gender
münasibətlərindəki tarazlığı müəyyən qədər pozmuĢ, zəif cinsin nümayəndəsi kimi qəbul edilən qadınların həyatın bir çox sahələrində, ələlxüsus, ictimai-siyasi müstəvidə rol və mövqeyini zəiflətmiĢdir. Təbii ki, milli spesifiklik və Ģərq qanunlarındakı kiĢi nüfuzunun dominant
xarakteri tarixən təməl və ehkamlarını yaratmıĢdır və az qala gen yaddaĢımızda stereotipləĢməsini nəzərə alsaq, bu tendensiya anlaĢılandır. Bununla belə, Azərbaycan qadını azad ruhunu, açıq zehnini, daxili potensialını istənilən Ģəraitdə realizə etmək, yeri gəldikcə, düĢünmək,
həyata, cəmiyyətə yararlığını sübut etmək imkanlarını əldən verməmiĢdir. H. Cavidin ―Sürüklənən bəĢəriyyət qadınla yüksələcək‖ kimi təntənəli misrası məhz qadının cəmiyyət həyatındakı rolunun vacib və qaçılmazlığının təsdiqidir. H. Cavid cəsarətlə öz sənət dünyasındakı qadınlara sərbəst düĢünmək, qəlbin hökmü ilə hərəkət etmək imkanı verir. ―Mənim tanrım gözəllikdir, sevgidir‖ - söyləyən qadın həm də öz istəkləri uğrunda mübarizə aparan, ölümün gözünə dik baxmağı bacaran cəsarətli, həyati obrazlardır.
Cəfər Cabbarlının yaradıcılığının mühüm hissəsi də məhz qadın problemlərinin həlli ilə
bağlıdır. Onun yaradıclığında ictimai formasiyanın dəyiĢməsi ilə təkamül prossesi keçən qadınların dünyagörüĢü və həyat fəaliyyəti aydın cizgilərlə iĢıqlandırılır. Yaradıcılığının ilk dövründə yalnız məiĢət müstəvisində təsvir edilən qadın təkamül prossesi keçərək ideoloji təlim
və prinsiplərin təsiri altında olsa da formalaĢır, təkmilləĢir, mədəni inqilabın qurucusuna, hüquq və azadlıq carçısına çevrilir. Onun qadın qəhrəmanlarında hətta feminizm elemenlərini
sezmək mümkündür. Bu dövrdə zamanın problemi kimi gender dünyagörüĢünün həllində
müəyyən əyintilər vardı — formasiya və ideologiyanın yeni mərhələsində cəmiyyətdə qadınkiĢi bərabərliyi anlamında gender tarazlığının baĢqa yöndən pozulması; zərif cinsin ictimai siyasi-sosial yüklənməsi baĢ vermiĢdir. Biz zaman çox dəbdə olan fraza: ―Fabrikə — qadınlığın
azadlıq yolu ancaq oradadır‖ — ifadəsi ən əyani bədii tezisdir ki, sonrakı dövrlərdə gender
məsələsində daha bir problemin yaranmasına iĢarə olsun. Qadınların istehsalatda kiĢi əməyini
əvəz edərək əlavə yüklənməsi, hüquq və status bərabərliyinin nəticəsi kimi zərif cinslə uyğunlaĢmayan istehsalat cəbhəsinin ona həvalə edilməsi bu problemə gətirib çıxarmıĢdı. Əmək
cəbhəsində xarüqələr yaradan qadın qəhrəmanların tərənnümünə həsr edilmiĢ əsərlərin meydana çıxması da bu problemin varlığını bir daha təsdiq edirdi. Beləliklə, sosializm ideologiyasının qadınlara bəxĢ etdiyi status və hüquqlar həm də özü ilə yeni problemlər gətirmiĢdi.
Müharibə illəri ədəbiyyatında daha qabarıq görünən bu problem müharibə mövzulu əsərlərdə aydın nümayiĢ olundu. Arxa cəbhədə gecə-gündüz çalıĢan, ailə və məiĢətin, sosial problemlərin bütün ağırlığını çiynlərində daĢıyan, yeri gəldikcə, kəĢfiyyat və döyüĢlərə qoĢulan
qadın obrazlar yaradıldı. Daha sonrakı illərdə quruculuq, əmək cəbhəsi ―GünəĢin bacı‖sını
―Sarıköynək‖ləri yaratdı.
Bu gün mənzərə nisbətən fərqlidir: müstəqillik və milli azadlıq dövrünə qədəm qoyduğumuz andan həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, sivil dünyanın insanları arasında yeni formatlı gender münasibətlər də yaranmağa baĢlayıb. Biz demokratik, həm də spesifik inkiĢaf
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yoluna qədəm qoymuĢ dövlətin insanları olmaqla, əks cinslərin daha sivil, milli spesifikalı
gender münasibətlərini yaratmalıyıq və bu ictimai-siyasi, milli-regional baxımından təbii bir
qanunauyğunluq kimi meydana çıxmalıdır.
Ġndi sosializmdə qadağalarla müĢayət olunan bu və ya digər qadın-kiĢi münasibətləri artıq
leqallaĢır və yeni davranıĢ tipi, əxlaq və həyata baxıĢ formalaĢır. Bundan baĢqa, qloballaĢma,
elmi-texniki tərəqqi, sivil münasibətlər cəmiyyətdə qadın amilinin rolunu daha da artırıb. Qadın yenə cəmiyyətin status qanunlarla qorunan aparıcı qüvvəsidir. Müstəqillik, suverenlik,
gender dünyagörüĢünün yeni mərhələsi qadın-kiĢi dünyagörüĢündə xeyli dəyiĢmələrə gətirib
çıxarsa da, bu qlobal proseslər Azərbaycan qadınının milli spesifikasını, əxlaqi mənəvi dəyərlərə həssaslığını azaltmamıĢdır. Doğrudur, həddən artıq sosiallaĢma, azadlıq və status bərabərliyi bəzən açıq, yaxud görünməz sferalarda problemlər yaratdı; qadın alveri, əxlaq və davranıĢda əyintilər kimi istənilən azad cəmiyyətdə təsadüf edilən problemlər Azərbaycan mühitindən də yan keçmədi. Lakin Azərbaycan mühitində bu problem yaĢam tərzi, normal qəbul
edilən dünyagörüĢü kimi bərqərar olmadığı kimi, ədəbiyyatımızda da sırf əxlaq və mənəviyyat təzahürü kimi meydana çıxmadı, onu doğuran səbəblər, məiĢət və cəmiyyət həyatında gedən prosseslərdən doğan nöqsan kimi, islah obyekti kimi təsvir olunmağa baĢladı.
Fizuz Mustafanın ―Əqrəb bürcü‖ pyesində yüngül yolla pul qazanmağı özünə peĢə seçmiĢ
qadının həyata baxıĢında və davranıĢındakı qeyri-adekvatlığın son səhnədə aldadılmıĢ, sınmıĢ,
cəmiyyət tərəfindən alçaldılmıĢ bir qadının həyata qisası kimi cavablandırılır. Əsər boyu qadının əməllərinə bəraət qazandırmaq üçün bir motiv axtarırsan və sonda evini satın almağa gələn antipodla söhbəti hər Ģeyi bəlli edir...
Gender istənilən halda düzgün anlaĢılan, qadının cəmiyyətdə və ailədə rolunu düzgün
müəyyənləĢdirən bir dünyagörüĢü olmalıdır.
Ağarəhim Rəhimovun ―Cinayət və məhəbbət‖ pyesində demokratik cəmiyyətin verdiyi
azadlıqlardan gen-bol istifadə etmək istəyən qadının mentalitetə sığmayan yeni tipini görürük.
Tükəz son illərdə cəmiyyətdə cücərməyə baĢlayan feminizmin, bir az da qatı desək, azadlıq və
demokratiyadan gen-bol faydalanmağa çalıĢanların bir nümayəndəsidir. Ġki ailənin dağılmasına səbəb olan bu macəranın faciəvi sonluğu baĢqasının bədbəxliyi üzərində xoĢbəxtlik qurmağın mümkün olmaması fikrini təsdiqləyir. Biz əsərdə özbaĢınalığın, əsrlərlə formalaĢan
mental dəyərlərə etinasızlığın acı aqibəti ilə rastlaĢırıq və Tükəz ailə qalmaqalında həyat yoldaĢını təsadüfən qətlə yetirir. Bu faciə həyatda az da olsa rast gəlinən bəladır. Lakin yuxarıda
qeyd etdiyim kimi, burada da Azərbaycan qadınını milli mentalitet və davranıĢ qaydalarından
uzaqlaĢmasının ailədaxili və sosial problemlərlə bağlılığı aydın görünür. Çünki istər Ağarəhim Rəhimovun yaradıcılığında, istərsə də bütünlüklə Azərbaycan ədəbiyyatında həddən artıq
sərbəstlik, bununla bağlı yüngül həyat tərzi heç bir zaman estetik kateqoriya olmamıĢ, daxili
ruhi tələbat və yaxud normal qəbul edilən situativ məqam kimi təqdim edilməmiĢdir və bu baxımdan, A. Rəhimovun müəyyən mənada postmodernist ab havada yaratdığı obrazın daxili
təbəddülatlarını, intim etiraflarını açıqlarkən bu qadını dəyərləndirən meyarlar da dəyiĢir. O,
qarĢılıqlı sevgi, diqqət, maddi təminat–qadını xoĢbəxt edən nə varsa onun arzusundadır. Bəli,
qadın ailə və toxunulmaz saydığımız dəyərlərə etinasızlıq göstərir, hisslərinin quluna çevrilir,
ailəli olmasına baxmayaraq, ailədən kənar sevgisini çəkinmədən büruzə verir, hətta uğrunda
mübarizə aparır. Lakin onun belə mövqeyi əsassız deyildir. Ailəni təmin edə bilməyən ər, iĢlədiyi elmi idarədə məvacibin azlığı, arzuları ilə üst-üstə düməyən imkanları Ģüuraltı olaraq
zəif qadın iradəsini qırmıĢ və o bu situasiyaya düĢmüĢdür. Bu evli qadının sevgi fəlsəfəsini ətraflı qəbul etməsə də, iĢlədiyi kollektivin ictimai qınağı belə onu yolundan çəkindirə bilmir.
Çünki o, ayıqdır, məntiqli mühakimələri var, sivil dünyada baĢ alıb gedən insan alverini, gəlir
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mənbəyinə çevrilən qadın biznesini əsas gətirir və cəmiyyətin əyintilərindən olan bu problemi
görməyə çağırır: ―Ġndi mən sizdən soruĢuram: Azərbaycan qadınlarından altı mini Ərəb
Əmirliklərində, minlərlə Türkiyədə, yüzlərlə Pakistanda, nə qədər Rusiyada, harda, harda bədən satmaqla məĢğuldursa və onlara gözün üstə qaĢın var deyən yoxdursa, siz evimizin içində
hansı qanunla bizə qadağalar qoyacaqsız?― (A. Rəhimov Əsərləri, Bak: BQU, 2009. X cilddə,
VIII cild, səh. 264)
Tükəzin qadın emansipasiyası haqda maraqlı fikirləri var. Onun nihilizmi, ictimai rəylərə
saymazyana münasibəti ÇernıĢevskinin Vera Pavlovnasını (―Nə etməli?‖) xatırladır. Vera
Pavlovna qadınları ailə asılılığından qurtarıb az qala vahid cins yaratmaq istəyən nihilizm hərəkatının nümayəndəsidir. Tükəz də azad sevgini təbliğ edən, cinsi fərqlərin hər cür təzahürünə qarĢı mübarizə aparan bu obraz qədər cəsarətlidir. Ümumiyyətlə, belə qadın obrazlarının
təqdimində müəllif sərbəstlik nümayiĢ etdirir, postmodern əhval-ruhiyyəni olduğu kimi əsərə
gətirir, reallığa meyl edir. Qadının psixoloji sarsıntıları, üst-üstə düĢməyən arzu və imkanları
fonunda bəzi problemlər, ilk baxıĢdan sezilməyən gender deformasiyası üzə çıxır. Bu məqamda həm də ictimai-sosial bəlalar, həllini tapmayan bəĢəri qüsurlar da aydın görünür. Sadalanan
təsvirlər göstərir ki, gender estetikasının yeni ədəbi meyarları yaranmaqdadır.
Ağarəhim Rəhimovun ―Əsgər anası― faciəsində oğul qatilinə çevrilən ana da maraqlı obrazdır, ədəbiyyatımızda yeni bir təqdimatdır. Müəllif yazılmıĢ qanunların fövqündə duraraq
qatil ananı əxlaq, mənəvi bütövlük və qeyrət simvoluna çevrir; müharibə, düĢmən tapdağı,
yurdsuz-yuvasız qalmıĢ ailələr azəri qadınının iradəsinə, onun təəssübkeĢliyinə, mənəvi bütövlüynə təsir etməmiĢdir. Müəllif onu ailə əxlaqının qorunması naminə oğul qatili etməkdən
çəkinmir və ədəbi tənqiddə xeyli mübahisəyə səbəb olan bu səhnə ilə əslində qadını sərt həyat
məngənəsində, gözlənilməz situasiyalarda canlandıraraq toxunulmaz keyfiyyətlərinin üstünə
iĢıq salmıĢ olur, onu yazılmamıĢ qanunlar aspektindən mühakimə və müdafiə edir.
Çingiz Aytmatovun məĢhur əsərində manqurt təfəkkürün qurbanı olan ana doğma oğlu tərəfindən qətlə yetirilirsə, bu əsərdə cani anadır, müqəddəs ruhun, böyüklüyün simvoluna çevrilmiĢ bu zərif məxluq indi oğul qatili kimi çıxıĢ edir. Evlərə, yurdlara soxulmuĢ müharibə kabusunun qorxunc simasını açıqlamaq istərkən müəllif qlobal faciələri fərdiləĢdirir, bir ailənin,
bir nəslin faciəsi modelində daha böyük cinayətkarın kimliyini açıqlayır. Əsərlərində müharibə və Azərbaycan qadını problemini vacib bir aspekt kimi vurğulayan müəllif həm də göstərir ki, bu müdhiĢ olaydan həm ağrılı, həm baĢı uca, həm də qeyrətlə çıxan qadınlarımızın çiyinlərinə düĢən yük kiĢilərdən az olmamıĢdır. Cani ananı məhkəmə cəmiyyətin qanunları ilə
mühakimə etdiyi halda, müəllif mövqeyi fərqlidir. O, diqqəti ən ali hakim hesab edtdiyi mənəviyyata yönəldir, mənəvi qanunları yazılmıĢ qanunlardan üstün tutur, anaya bəraət qazandırır, bu bəraət ananın cismani yoxluğunda belə mövcuddur. Qadınlıq Ģərəfi, namus və əxlaq
bütün hissləri üstələyir... ―Canavar balası‖ pyesində oğlunun qandan gələn xəyanəti anada övlad məhəbbəti kimi hissi də məhv edir, arzuları puç olmuĢ ana sonda həm mənəvi, həm fiziki
baxımdan tənha qalır, müharibə xəyanətlərə, satqınlıqlara yol açır...
Müharibənin bəĢəri problem kimi gender münasibətlərinə təsiri Ģübhəsizdir və bu məsələni araĢdırarkən bir məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, ümümmilli mənafe kontekstində cinsi
maraqların və fərqlərin itməsi təbii və anlaĢılandır. Çox ağır müharibə və əsirlik səhnələrinin
yer aldığı ―Qırmızı qar‖ faciəsi Azərbaycan qadınlarının cəsarət, görünməmiĢ dözüm nümayiĢ
etdirdiyi əsər olmaqla yanaĢı, bu fikri təsdiq edir ki, belə faciələr insanların ölümünü, ideyaların isə əbədiliyini göstərir. Ölümün gözünə dik baxmaq ―Dədə Qorqud‖dan baĢlayaraq
Azərbaycan qadınlarının bacara bildiyi xarakterik keyfiyyətdir və əsərdə dəfələrlə belə səhnələrlə rastlaĢırıq. Azərbaycan qadını vətənə, xalqına, sevdiyi insana sevgisini nümayiĢ etdir-
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məklə yanaĢı, əqidəsi, əxlaqı uğrunda həyatlarını qurban verməyi bacaran qadınlardır, ağlı,
düĢüncəsi, uzaqgörənliyi ilə həmiĢə diqqətdədir. Tarixçi alim, prof. Qüdrət Səlimzadə (A. Rəhimov. ―Xəyanət‖ pyesi) sovet senzurasının təzyiqi ilə tarixi saxtalaĢdırdığı, vətənin əsl tarixi
haqda susmağa məcbur edildiyi üçün bu gün vicdan əzabı çəkir. Həyat yoldaĢı Xavər Səlimzadə isə daha tədbirli tərpənərək tarixi faktları gizlədib saxlaya bilir və lazım olduğu anda üzə
çıxarır. ―Vicdan məhkəməsi‖ində (A. Rəhimov) dilənçi statuslu bir qızcığaz ağlı, məntiqi,
açıq zehni ilə özünü qanun, asayiĢ keĢikçiləri adlandıranlara ittiham oxuyur, dövlət lakeylərinə istehza edir, manifest xarakterli nitqi ilə beyinlərə elə təsir edə bilir ki, hamını mat qoyur,
hətta katarsisə nail olur, hakim elə məhkəmə zalında istefa verir: ―Bəli, mən də dilənçiyəm.
Cənablar, siz və sizin kimilər bizlərdən fərqli olaraq, dəbdəbəli kabinetlərdə əyləĢərək adamlara təzyiq göstərir, zorla onların ciblərinə girirsiz! Mənə elə gəlir ki, biz dilənçilər siz dilənçilərdən daha təmizik, daha vicdanlıyıq! Biz ikiüzlülük, riyakarlıq, mərdimazarlıq, böhtan, Ģantaj nədi bilmirik!!! Mənsub olduğumuz xalqa, millətə xəyanət eləmirik... Ancaq sizlər qorxulusuz!‖.
Müəllif özü də çox gərkin konflikt və dinamik hadisələr müstəvisində çox məsuliyyətlidir.
Onun əsərlərindəki qadın obrazlarının hadisələrə münasibəti, hissi özünüifadəsi təbii ki, daha
çox naturalizmə, reallığa meyil edən kiĢi obrazlarından fərqlidir və müəllifin uğuru da hər iki
cinsin varlığına tam nüfuz etmək, hissi emosianal aktları, gender Ģüurunun hər iki halda olduğu kimi, dəqiq bədii təsvirini verməkdədir. Ağarəhim Rəhimovun əsərlərindəki müxtəlif
əqidəni, müxtəlif sosial zümrəni təmsil edən qadın obrazlarının yaddaqalanlığı bir daha təsdiq
edir ki, müəllif, ümumiyyətlə, insan psixologiyasının yaxĢı bilicisidir və cinsi baxımdan fərdlərin istər davranıĢ, istər emosional ekspressiv imkanlarını açmaq yazıçı qələminə çətinlik yaratmır. Və bu əsərlər müasir gender dünyagörüĢünü, sosial mühitdə qadın problemlərini öyrənmək baxımından əhəmiyyətlidir. Ədib təsvir edirən hadisələrdə, müzakirəyə çıxarılan
mövzularda qadın problemini çözməyə çalıĢır, gah qadının tədbirli və ayıq olmaq bacarığını
qabardır, gah küldən alovlanmağı bacaran güclü varlıq kimi dəyərini təsdiqləyir. Ġstər sosiallaĢan, istər meĢĢanlaĢan, istərsə də taleyin axarına düĢüb gedən bütün qadınlara münasibətdə
Ağarəhim Rəhimovun bir dramaturq missiyası vardır – qadın xoĢbəxt olmalıdır! Bu yöndə yazıçı bədii dramaturji fəallığı artırır, onu dinamik mənəvi inkiĢafda göstərməyə çalıĢır, yaddaqalan maraqlı qadın obrazlar silsiləsi yaradır. Müəllif öz mövqeyinə sadiqdir – onun əsərlərində qadın yeni dünyanın meyar və dünyagörüĢündəki fərqlərə baxmayaraq, yenə ailə-ocaq
təəssübü çəkən, vətənpərvər, milli heysiyyatın daĢıyıcısı olaraq qalır...
Qadın dünyasına aid məsələlərin, onun spesifikliyi haqda bədii təsəvvürlərin toplaĢdığı bu
əsərlər gender probleminin anlaĢılmasında və həllində çox böyük rol oynayır. Qadın Azərbaycan cəmiyyətində həmiĢə hörmətlə, ehtiramla qarĢılanmıĢ, milli adətlərimizdən doğan
qayğı və diqqət subyekti olmuĢdur. Ona görə də mərd Azərbaycan qadınının ailədaxili hüquqsuzluğundan, zorakılıq və iĢgəncələrindən, qadına qeyri-bərabər münasibətdən danıĢmaq doğru olmazdı. Əslində qadın və kiĢi məfhumlarının tamamilə eyniləĢdirilməsi və gender dünyagörüĢünün buna can atması fikri də yalnıĢdır. Ġstənilən halda bir gender identifikliyi vardır,
qadın və kiĢi psixologiyasındakı fərq və davranıĢ normalarının müxtəlifliyi hər zaman müxtəlif kateqoriyadan olan bu iki ―Mən―in fərdiliyini və fərqliliyini etiraf etməyə vadar edir. Ġki
cinsi kateqoriyanı – qadın və kiĢi psixoloji cizgilərini istənilən halda dərketməyə, bununla da
gender identifikliyini qəbul etməyə məcburuq. Belə psixoloji məqamlar Ġlyas Əfəndiyevin
əsərlərində daha çox qabardılır. ―Sən həmiĢə mənimləsən― əsərlərində cərəyan edən hadisələr
fonunda gender identifikliyinin ən gözəl çalarlarına rast gəlinir. Bəli, əsas problem hüquq və
səlahiyyətlərdə deyil, qadının ondan necə istifadə etməsi və qadağalarla bağlıdır.
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Bu gün bu problem müəyyən qədər həllini tapmıĢdır. Qadının təhsil və sosial həyatdakı
rolu aydındır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin vaxtında və çox düzgün müĢahidə edib diqqətdə saxladığı gender siyasəti uğurla həyata keçirilir. Qadınlarımız dövlətin apardığı uğurlu
siyasətin nəticəsi kimi həm siyasətdə, həm də elm və təhsil sahəsində, sosial həyatın digər sahələrində müvəffəqiyyətlə çalıĢırlar. Azərbaycan qadınlara səsvermə hüququ verən ilk ölkə
olub. Təbii ki, müəyyən tarixi mərhələdə dini ideoloji stereotiplərin, gəlmə mədəniyyətlərin
təzahürü kimi bu və ya digər problemlər olmuĢdur, lakin bir daha qeyd etmək lazımdır ki,
Azərbaycan qadına münasibətdə əsarətin zorakılıq və istismarın yer aldığı məkan olmamıĢdır.
Əksinə, qadına hörmət və ehtiram, qadın-kiĢi bərabərliyi, ailə-ocaq ənənələrinə sədaqət həmiĢə Azərbaycan mentalitetinin tərkib hissəsi olmuĢdur. Bu gün tez-tez müzakirəyə çıxarılan
gender probleminin müəyyən mənada demokratiyaya həddən artıq meyillik, anarxist azadlıq
tendensiyası kimi təhlükəli tərəfləri də var. Qadın nə qədər güclü məxluq olarsa, onun arxalandığı möhkəm kiĢi iradəsinə, kiĢi dayağına ehtiyacı var. Təbiət bu iki varlığı bir tam kimi
birləĢənədək zəif, bütövləĢəndə qüvvətli tandem kimi yaradıb. Odur ki, ziyanlı nəzəriyyə və
ideoloji təbliğatlar gələcəkdə bəĢəriyyətin ən gözəl ənənəsi olan ailə institutunun dağılmasına,
qadını rahat və sərbəst həyat haqda düĢüncələrlə yükləyib nəsilartırma funksiyasının zəifləməsinə, yeni bir milli genetik problemin açılmasına rəvac verməməlidir. Remark yazırdı:
―Ana olmamıĢ qadın onun taleyinə yazılmıĢ ən möhtəĢəm Ģansı qaçırmıĢ qadındır‖.
―Hər Ģey insanlığın əlindədir, insanlıq da qadınların‖ deyən Aleksandr Fyüstenberq yanılmamıĢdır. Qadın cəmiyyətin və həyatın aparıcı qüvvəsidir, Allahdan sonra ikinci yaradandır.
Allah ona dünyanı tuta bilmək üçün güclü əl vermiĢdir, yarada bilmək üçün səbr və dözüm
vermiĢdir. Ona hamı yıxılanda durub irəli gedə biləcək qədər iradə vermiĢdir. O, qadını kiĢinin qabırğasından yaratdı ki, onun ürəyini qoruya bilsin.
Bu gün qadının cəmiyyətdə olması, fəal iĢtirakı həm də təhsil, elm sahəsində uğurları gender problemin uğurlu həllinin göstəricisidir. Təhsil sahəsində qazanılan uğurlar xüsusilə vacibdir. Çünki qadın ilk müəllimdir. Yeni nəslin təlim-tərbiyəsi ailədən baĢlanır, təbii ki, ilk
növbədə anadan. Ananın savadlı, dünyagörüĢlü olması uĢağın inkiĢafında mütləq özünü göstərəcək. Çünki bir savadlı kiĢi bir savadlı insan deməkdir, bir savadlı qadın isə bir savadlı ailə.
Mən minilliklər boyu zaman-zaman düzənlənən, bəzən əyilən, ancaq daim qarĢılıqlı vəhdətdə
olan qadın-kiĢi münasibətləri haqda fikirlərimə Rəsul Həmzətovun sözləri ilə yekun vurmaq
istəyirəm. Rəsul Həmzətovdan soruĢanda sən qadınlarda və kiĢilərdə hansı cəhəti bəyənirsən,
o, cavabında söyləmiĢdir: ―Qadınlarda hər Ģeyi, kiĢilərdə isə qadınlara olan məhəbbəti!‖ Məncə, bu fikir qadın haqqında söylənən bütün fikirlərin epiloqudur.
Мягалянин актуаллыьы. Демократийа, мцсятягиллик дюврцнцн ян бюйцк проблемляриндян
олан эендер мцнасибятляринин анлашылмасында бу сащядя ядябиййатын ролунун ящямиййяти вурьуланыр. Гадынларын ъямиййят вя аилядя мювгейинин дцзэцн анлашылмасына йардымчы олур.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилийи сон ядяби просесдя йени мейарларла йарадылмыш гадын гящряманлар щаггында тянгиди мцлащизяляр иряли сцрцлцр.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Эендер дцнйаэюрцшцнцн анлашылmасында, инсан вя ъямиййят проблемляринин щяллиндя ящямиййяти вардыр. Мягалядян али вя орта ихтисас
мяктябляринин мцяллимляри, тялябя вя маэистрantlar, еляъя дя педагог-психологlar истифадя
едя билярляр.
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Отражение гендерной проблемы в литературе
Резюме
В данной статье исследуется гендерное мировоззрение и ее отражение в литературе в
частности Азербайджанской литературе. Рассматривается проблемы этого столь важного
социального, общественного подхода в жизнь. В отдельных произведениях разных исторических периодах доказательство того что гендерное мировоззрение имеет свое национальноспецифические ,общественно-политические особенности

С. Маммадова

Embodiment of gender problem in literature
Summary
This article investigates reflection of the gender outlook on literature, especially on
azerbaijan literature. It studies very important different sides of social environmental
approach to the life. It proves by historical documents which were written on different period
of history that gender outlook has national, specified, social, political features
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Azərbaycan postmodernist bədii nəsri və ədəbi tənqid
Esmira Rəhimova
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun doktorantı
Е-маил: rehimova.esmira@mail.ru
Ряйчиляр: ф.ц.е.д., проф. Б. Б. Ящмядов
ф.ц.е.д., проф. И. Б. Казымов
Açar sözlər: postmodernizm, Azərbaycan, bədii nəsr, ədəbi tənqid, süjet
Ключевые слова: постмодернизм, Азербайджан, художественная проза, литературная критика, сюжет
Key words: modernism, Аzerbaijan, artistic prose, literary criticism, the plot
Azərbaycan postmodernist nəsri həyata vəsiqəni bir qədər də gecikmiĢ Ģəkildə üçüncü
minilliyin astanasında aldı, eynilə XX yüzilliyin əvvəllərində gecikmiĢ romantizm ədəbi cərəyanı kimi. Baxmayaraq ki, postmodernizm yalnız ədəbiyyat hadisəsi olmayıb, həyatın müxtəlif sahələrini-psixologiya, psixoanaliz, fəlsəfə, memarlıq, teatr, kino, rəssamlıq və s. sahələrdə geniĢ Ģəkildə istifadə edilməkdədir.
Ədəbi tənqid dərhal ənənəvi düĢüncə stereotiplərini dağıdan bu anlayıĢı saf-çürük etməyə,
ədəbiyyatımızdakı yerinə və mövqeyinə qiymət verməyə çalıĢdı. Baxmayaraq ki, postmodernizm anlayıĢı, eləcə də postmodern əsərlərlə bağlı elmi, nəzəri fikirdə mübahisələr hələ də davam edir və belə görünür ki, bu mübahisələr hələ bundan sonra da gedəcək. Bir Ģey aydındır
ki, yalnız ədəbiyyat və mədəniyyət hadisəsi olmayan postmodernizm çağdaĢ üslubların zənginliyini, ifadə imkanlarının geniĢliyini təmin etmiĢ oldu; uzun müddət davam edən sabit ənənə sükutu pozuldu, yeni dəyərlər tənasübü formalaĢmağa baĢladı. Ġlk vaxtlar postmodenizmlə
bağlı nəzəri fikir bir qədər zorlansa da, getdikcə onun poetikası haqqında ədəbi tənqid daha
aydın fikir söyləmək imkanı əldə etdi. Beləliklə, bugünə qədər postodernizmin Azərbaycan
bədii, elmi fikrində keçdiyi təcrübə onun haqqında fikir söyləməyə imkan verir.
Postmodernizmin məzmunu kimi anlayıĢın özü də müxtəlif cür baĢa düĢülür, hətta hərənin
baxıĢ bucağına görə qiymət verilir. Postmodernizmə "tarixin sonunu gətirən bir axın" (Fukuyama), "kollaj texnikası" hesab edənlər də vardır. Süjet anlayıĢı da postmodernizmdə ənənəvi
Ģəkildə həll olunmur; belə ki, Ġtaliya neoavanqirdistlərinin "63 qrupupu"nun Palermodakı görüĢündə süjeti digər süjetlərin nəqlində axtarmaq və nəql, nəql olunan süjetin özündən daha
az barıĢdırıcı ola bilər ideyası səsləndi. Ġtaliya postmodernizminin görkəmli nümayəndəsi
U.Eko postmodernizmi müəyyən bir dövrə ad edilməyəcək bir meyil hesab edir və onu "mənəvi kateqoriya", "sənətə canatma", "hərəkət üsulu" adlandıraraq yazır: Təəssüf ki, "postmodernizm" istilahı nəyə desən aid ola bilər. Deyəsən, indi bu istilahla onu iĢlədənlərin xoĢuna
gələn nə varsa andlandırılar. Digər tərəfdən, deyəsən, onun mənasını keçmiĢə çəkmək istəyirlər. Əvvəlcə elə gəlirdi ki, o, son 20 ilin bəzi yazıçı və rəssamlarına uyğun gəlir. Sonradan
tədricən əsrin əvvəllərinə, bir azdan isə daha uzaq keçmiĢə müncər edildi. Və daha uzaqlara
çəkilməkdə davam edir. Beləcə Homerin özünü də postmodernist elan edəcəklər" (61, 70).
Postmodernizmə bu cür baxıĢ ona gətirib çıxarır ki, U.Eko "...hər dövrün öz postmodernizmi var..." (1, 70) qənaətinə gəlirdi. Çox zaman postmodernizmi moderndən sonrakı mərhələ kimi izah edirlər; əslində isə postmodernizm anlayıĢı modernizmdən sonrakı mərhələ demək deyil, onunla birlikdə yanaĢı addımlayan konseptual yanaĢma tərzi kimi daha çox özündə
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iki mənanı ehtiva edir. O, daha çox xüsusi yaradıcılıq növü olaraq qavranılır, mədəniyyət və
ədəbiyyatın üslub və imkanlarının sinkretikliyini yaradan müasir yanaĢma üsullarından biri
kimi yadda qalır. Demək lazımdır ki, ədəbi tənqidin postmodernizmə münasibəti heç də birmənalı deyil. Postmodernizmin nəzəri məsələlərinə həsr edilmiĢ əksər məqalələr xarici elmi,
nəzəri fikrin təkrarı, yaxud tərcüməsi olmaqla təqdir olunur, onun ədəbiyyatımızın gələcək inkiĢafına təkan verəcəyini düĢünür. Tənqidçi B.Əlibəyli isə "mədəniyyət və ədəbiyyatın bütün
üslub və imkanlarının sinkretik qarıĢığı" olan postmodernizmin yarım əsrlik tarixi ərzində
dünya ədəbiyyatına bir Ģey vermədiyini düĢünür: "Əksinə, Avropanın bütöv bir epoxa ərzində
formalaĢmıĢ mədəni-estetik strukturunu parçalayıb. Sual oluna bilər; bəs Umberto Eko, bəs
Orxan Pamuk, bəs Patrik Züskind və postmodernizmin uğuru sayılan digər örnəklər? Mən hesab edirəm ki, bu yazıçların postmodernizmə aid edilən əsərləri - "Qızılgülün adı", "Qara kitab", "Əttar" postmodernizmin yox, müəlliflərinin istedadının, böyüklüyünün uğurudur" (2).
Burada tənqidçi ilə ona görə razılaĢmaq olmur ki, postmodernizm hələ Azərbaycan ədəbi mühitində oturuĢmadığı üçün tənqidçi, onu bütün mahiyyəti ilə aça bilməmiĢdir. Üstəlik, U.Eko,
O.Pamuk və P.Züskind məhz postmodernizmin sayəsində böyük oldular, nəinki böyük olduqdan sonra postmodernist. Həm də istər dünya ədəbiyyatında, istərsə də Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm ən son yaradıcılıq axtarıĢları və yeni mərhələsi kimi artıq qəbul olunmuĢdur.
Postmodernizm Azərbaycandakı tərəfdarlarını, yaxud özünü postmodernist hesab edənlər
onun daha çox keçmiĢi dağıtmaq missiyasını əsas götürdülər. Onlar postmodernizmdən istifadə edərək keçmiĢi dağıtmaq istəyir, onun ənənəvi obrazlılığına qarĢı çıxır, abstraktlığa, formasızlığa, süjetsizliyə, yaxud qarıĢıq süjetliliyə üstünlük verməyə çalıĢırdılar. Ġntertekstlilik
(föfvəlmətnlik), mətnin ikinciliyi (nüsxənin nüsxəsi, mənbəsiz nüsxə), sitatçılıq və s. Azərbaycan postmodernizmində ilk müĢahidə olunan əlamətlərdəndir. Fikrimizcə, postmodernizm
Azərbaycana da məhz rus dili və rus postmodernistlərinin dalğasında gəlib çıxmıĢdır. Doğrudur, dünyanın qloballaĢması, mədəniyyətlərin qovuĢuğu dünya postmodernistlərini də Azərbaycanda çox tez tanıtmıĢdır. Lakin Azərbaycanda postmodernizmin ilk dövründə yaradıcılıqda deyil, yazarların baxıĢ bucağında özünü təzahür etdirmiĢdir. 90-cı illərin sonlarında ədəbi
qruplaĢma (Həmid Herisçi, Murad Köhnəqala, Adil Mirseyid, Rasim Qaraca, Salam və b.)
kimi formalaĢan (sonralar bunların bir çoxu "Alatorançılar" olacaq) yazarlar dünya postmodernist təcrübədən çıxıĢ edirdilər. Bu baĢqa məsələdir ki, özlərini postmodernist adlandıranlar
həqiqətən postmodern mətn yaratmaq gücündədirlərmi? Tənqidçi Ə.Cahangirin fikrincə:
"Alatoran" dərgisi ətrafında toplaĢmıĢ gənclərin əksəriyyətinin "roman", "hekayə" adı ilə dərc
etdirdiklərindən isə yəqin ki, xüsusi olaraq danıĢmağa dəyməz" (3, 160).
Postmodernist sözünə ən çox iddia edənlərdən biri H.Herisçi ilk vaxtlar özünü postmodern
hesab etsə də, sonradan buradan ayrıldığını və konspiroloji nəzəriyyənin tərəfdarı olduğunu
iddia etdi. Əslində isə H.Herisçinin "Nekroloq", "Dəli Kür", "Əli və Nino. Bakı" əsərlərində
postmodernizm küll halında təmsil olunmur, burada yalnız bəzi postmodern düĢüncə elementlərindən istifadə edilmiĢdir. Romanda süjet dağınıqlığı qismən postmodern nəzəriyyəyə uyğun
gəlir, bütövlükdə isə romanı postmodern əsər hesab etmək olmazdı.
Əlbəttə, hər hansı bir yazarın "mən postmodernistəm" deməsi nə qədər düzgün deyilsə,
"daha mən postmodernist deyiləm" deməsi də o dəeəcədə qüsurludur. Özünü konspiroloq elan
edən yazarın əsərlərinin heç birində konspiroloji düĢüncə tərzinin olmaması da bunu göstərir.
Çünki konspirologiya ideyası təfəkkürün boĢluğu zamanı baĢ verir. H.Herisçinin bu fikrini
inandırıcı arqumentlərlə təkzib edən tənqidçi E.Taha onun heç zaman postmodernist olmadığı
kimi konspiroloq da olmadığını önə çəkərək yazır: "Ola bilsın Yazarın bu baxĢının formalaĢ-
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masında mənim "konspirologiya: nəzəri köklər və pratik nəticələr" baĢlıqlı kıtabım rol oynamıĢdır. Çünki biz bu haqda vaxtaĢırı geniĢ söhbət aparmıĢıq, amma mənim kiıtabım Ġranda
güc strukturlarının konspiroloji baxıĢını analiz edir və ona qarĢı çıxır: bütün daxili uğursuzluqları xarici düĢəmənin boynuna yıxmaq. Amma Yazar tam əks istiqamətdə sui-qəsdə əsaslanan yanaĢma tərzini müqəddəsləĢdirməyə çalıĢır. Belə ki, bəzən fikirləĢirəm o bəlkə bilərəkdən baĢqa bir qavramı bonunla dəyiĢik salıb? Və yaxĢı diqqət edəndə onun sözlərində bu zənni gücləndirən məqamlar görürəm. O, konspirologiyadan danıĢırkən macəra romanlarını nəzərdə tutduğu anlaĢılır" (4).
Tənqidçi Ə.Cahangir yazıçının bədii yaradıcılığındakı radikallığı, lakin hər hansı bir konsepsiyaya söykənməyən (hər halda bu postmodernizm deyildir!) yenilikləri nəzərdə tutaraq
yazırdı: "Yeni nəsil yazarları radikallar qanadının lideri və baĢ ideoloqu Həmid Herisçinin bitib-tükənməyən "Nekroloq"undakı müxtəlif dünya yazıçılarından gələn və əqli konstruksiyalara söykənən çoxsaylı yeniliklər çağdaĢ Azərbaycan oxucusu, ümumən oxucuya, görəsən
zövq verə bilərmi?" (3, 152). Tənqidçi T.ƏliĢanoğlu da postmodernizmin bədii nəsrdə bu
gənclərin yaradıcılığından deyil, K.Abdullanın "Yarımçıq əlyazma"sından baĢlandığını bildirir. Yuxarıda haqqında söhbət gedən yazıçıların postmodernizmə iddialarını qəbul etməyən
tənqidçi yazır: "Doğrudur, son on ildə ən yeni roman fəallığının banisi qismində namizəd göstərilən digər əsərlər də oldu; məsələn, Pərviz bunun öz "Öləngi"sindən (2000) baĢlandığını iddia edir. Yaxud vaxtilə Murad Köhnəqalanın "Bulud pinəçisi"ni (2004) Rasim Qaraca "ən yeni nəsrin baĢlanğıcı" kimi dəyərləndirməyə çalıĢmıĢdı. Həmid Herisçi isə ümumən Azərbaycan postmodernizminin onun "Nekroloq"undan baĢladığı qənaətindədir. Amma bu fikirlər
intiĢar tapmadı, ümum-ədəbi-ictimai rəy qazanmadı" (5, 80).
Doğrudan da, H.Herisçinin yaradıcılığının ilk mərhələsində ənənəvi ədəbiyyatdan fərqlənən elementlər az deyil, ancaq müəllifin öz yazılarında epitajlığa yol verməsi, bayağı sözlərə
və ədəbi priyomlara yol verməsi (bəzən bu proyomlar yazıçıya rəğbətdən çox töhmət gətirməli olur), "ilahi eĢq" anlayıĢına qarĢı çıxması, eləcə də, aĢıq ədəbiyyatını "tərəkəmə ədəbiyyatı" adlandırması, yaxud yeri oldu-olmadı AltmıĢıncıları inkar etməsi və s. kimi məsələlər
onun postmodernizmdən daha çox kor-koranə inkarçılıq mövqeyi nümayiĢ etdirməsidir. Publisistik tonda yazılmıĢ bir onilliyi aĢa bilməyən bu yazıların bir çoxu, hətta bədii mətn səviyyəsinə qalxa bilmir. Bu da onu göstərir ki, H.Herisçi indiyədək bir postmodernist mətn yarada
bilməmiĢdir.
Əlbəttə, burada söhbət yalnız H.Hersiçidən getmir, eləcə də özlərini postmodernist adlandıran digər yazarlardan gedir. Belə ki, postmodernism estetikasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır ki, bunlar küll halında olmasa da, müəyyən əlamətləri bədii mətndə olmalıdır ki,
bu əsərləri postmodernizm nümunəsi hesab edəsən. Hər Ģeydən əvvəl, bədii mətn metanəsr
anlayıĢına uyğun gəlməli, təhkiyə prosesi, oxucu ilə təhkiyəçi arasında əlaqə yaranmalıdır.
Zamanın öz konkretliyini itirməsi, zaman və məkanın bir-birinin içinə girərək qovuĢuqluq yaratması və s. postmodernizm poetikasının əsas xüsusiyyətlərindən hesab olunur. Milli təfəkkürün ənənə və yenilikçiliyin qovuĢuğunda ifadə olunması da bədii mətnin polifonikliyini yaradan əsas əlamətlərdəndir. Tarixlə mifin dekonstruksiyası, bədii mətndə fraqmentarlıq-yəni
romanın (əsərin) çoxqatlı kompozisiya quruluĢuna malik olması, eləcə də, intertekstuallıq kimi əlamətlər postmodern nəsrinin komponentlərindən biri kimi diqqəti cəlb edir. Doğrudur,
bu komponentlərin hamısını bir əsərdə cəmləĢdirmək, yaxud postmodern əsərlərdən küll halında bunları tələb etmək doğru olmazdı, bununla belə, bunlardan heç olmazsa, bir neçəsinin
səciyyələndirilməsi öz əksini tapmalıdır.
Bununla belə, getdikcə gənc yazarların içində postmodern mətnlər yaranmağa baĢlayır. Bu
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mənada 2000-ci ildən bu yana yazıb yaradan gəncləri postmodernizmin nümayəndəsi hesab
etməsək də, yazdıqlarını postmodern dövrünün nəsri adlandırmaq mümkündür. N.Əbdülrəhmanlı, Ġlqar Fəhmi, Pərviz, AqĢin Yenisey, Əliəkbər, ġərif Ağayar, Sevinc Pərvanə və baĢqalarının yaradıcılığında postmodern elementlər bu və ya digər Ģəkildə əks olunur. N.Əbdülrəhmanlının "Yolsuz", Ġ.Fəhminin "Qarğa yuvası", Pərvizin "Yad dildə", Əliəkbərin "Amneziya",
ġ.Ağayarın "Haramı", AqĢin Yeniseyin "Göləqarğısancan" və s. əsərlərində yeni nəsr texnologiyası ilə yanaĢı, postmodern düĢüncə tərzini də təmsil edir. N.Əbdülrəhmanlının "Yolsuz"
romanının modern strukturu vardır; üslub polifonikliyi və sinkretikliyi ilə seçilir. Romanda
dedektiv süjet xəttinin də olması, strukturunda postmodern elementlərindən sintez istifadə
onu postmodernistlərə bir qədər də yaxınlaĢdırır. Romanın bu keyfiyyətini nəzərdə tutan
B.Əhmədovun yazdığı kimi: "Romanın arxitektonikası postmodernist cərəyanın prinsiplərinə
daha çox uyğun gəlir; hadisələr əvvəldən axıra deyil, axırdan əvvələ, və ya qarıĢıq zaman və
məkan daxilində baĢ verir: "...bir neçə ay qabaq qadınım evdən getdi" informasiyası ilə baĢlayan roman əvvəldən sonadək bu informativ yükün açılıĢını müxtəlif mövqelərdən izah edir"
(6).
"Öləngi", "Yad dildə" romanlarının müəllifi Pərvizin mövzunun seçilməsi, psixoloji təsvir
üsulu və müəllif təhkiyəsi orijinallığı ilə fərqlənir. Hətta onun əsərlərində heç kimdə olmayan
yaĢadığı dövrün, zamanın siyasi proseslərini psixoloji təsvirlərinə geniĢ yer verilir. "Öləngi"də yazıçı eksperiment halında etdiyi yanaĢmaları "Yad dildə"də peĢəkarlıq səviyyəsinə
çatdırır. Romanın çoxplanlı, Ģaxəli süjet xətti üzərində qurulması onun çağdaĢ romanın tələblərinə cavab verməsini Ģərtləndirir. Romanda yazıçı K.Abdullanın "Yarımçıq əlyazma"sında
olduğu kimi, üç dövrü, zaman və məkanı birləĢdirir; mifoloji təsəvvürlərin hakim olduğu qədim dövr, dini-fəlsəfi düĢüncənin hökm sürdüyü orta əsrlər dövrü və çağdaĢ dövr. Maraqlıdır
ki, yazıçının romana seçdiyi üç epiqraf da rəmzi məna daĢıyır. Müəllif üç haqq aĢiqinin (Əli
ibn Əbu Talib, Hüseyn ibn Əli və Ġmadəddin Nəsimi) əsərlərindən epiqraf gətirməsi onların
fəlsəfi və dünyəvi görüĢləri arasında müəyyən bağ yaradır. Yazıçı hadisələri, zaman və məkanı iç-içə təsvir edərkən postmodern üslubdan maksimum yararlanmağa çalıĢır. Hətta o, ĠçəriĢəhəri, ġirvanĢahlar sarayını təsvir edərkən onun postmodern üslubda tımir olunduğunu nəzərə çarpdırır. ĠçəriĢəhərin iyirmi səkkiz məhəllədən ibarət olması və digər təsvirlərdə rəmzlərdən istifadə, mistik-fəlsəfi məzmun qatı onun postmodernizm elementlərindən istifadə etdiyini göstərir. 28 rəqəmini yazıçı təsadüfi gətirmir, onu "Quran"ın nazil olduğu əlifbanın
mistik məzmunu ilə bağlayır. Həmin rəqəmin insan sifətində təcəlla etməsi, hurufilərin rəmzi
taxta qılınclardan istifadə etməsi və s. hurufilərin önəm verdiyi məqamları qabartmağa xidmət
edir. Pərvizin 32 asini "Dədə Qorqud" kitabındakı obrazların adıyla adlandırması da postmodern yanaĢmadan irəli gəlir. ĠçəriĢəhərin hurufi məskəninə çevrilməsi və günahlar Ģəhəri olaraq göstərilməsi də postmodern üsluba uyğun olaraq tarixə, milli-mənəvi dəyərlərə ironik münasibətin təzahürüdür. Ġrəlidə biz bunu K.Abdullanın postmodern romanı "Yarımçıq əlyazma"da aydın görəcəyik. Fərq burasındadır ki, "Yad dildə" romanında müəllifin təsvir etdiyi
hadisələr, "Dədə Qorqud"dan gələn obrazlar bütövlükdə əsərin mahiyyətinə hopur, yad görünmür və birpaĢa müəllif ideyasını ifadə edir. Tənqidçi Ġ.Musayeva yazır: "Dədə Qorqud" qəhrəmanları kimi çeĢid-çeĢid insan xislətlərinin təzahürünü Yalancuq, Qaragünə, Beyrək, Selcan, Qarabudaq və s. obrazlarda ifadə edən müəllif təntənəli, dəbdəbəli səslənən bu adların,
Polkovnik-Komondante Çe, ASĠ adlı mübarizə təĢkilatının pafosu müqabilində balaca bir Kirvə obrazı da yaradıb. Görkəmi, həyat tərzi, iĢi o qədər də xoĢa gələyən, hətta əsərin sonlarına
qədər siçovul kimi vurnuxan bir tip təsiri bağıĢlayan Kirvənin romantikasını, ruhunu, qəhrəmanlığını və içindəki Allahın böyüklüyünü sonra anlayırıq" (7, 164).
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Tənqidçi Ġ.Musayeva "Yad dildə" romanını "bu gün əsil roman janrı xüsusiyyətlərinin tələblərinə cavab verən mükəmməl roman nümunəsi" (7, 163) hesab edir. E.Tofiqqızı isə romanı "ədəbi hadisə" olaraq qəbul edir və romanı Pərviz yaradıcılığının "pik mərhələsi" adlandıraraq yazır: "Müəllif sosial-siyasi reallığın mental psixoloji tərəflərinə özünəməxsus tərzdə
yanaĢmaqla hər zaman bütün dünyaya qarĢı olan ədəbi müxalifətin Azərbaycan modelini yaradıb. Və həm də oxucularına müasir romanın məzmun və forma xüsusiyyətlərini göstərib,
son on ildə istedad çatıĢmazlığından yaranmıĢ yalançı roman təsəvvürlərini qırıb və mükəmməl əsər ortaya qoyub" (8, 341).
Gənclər arasında mətnlərində postmodern elementlərin çoxluq təĢkil etdiyi yazıçılardan
biri də Ġlqar Fəhmdir. Onun nəsr texnologiyasında tarixiliklə dedektivlilik, tarixi mətnə yeni
baxıĢ, süjetdən istifadəetmə kimi çalarlar onu postmodernizmə yaxınlaĢdırır. "Çənlibel tülküsü" əsərini postmodernizmə nümunə kimi göstərmək olar. Ədəbi tənqid Ġ.Fəhminin yaradıcılığındakı bu xüsusiyyəti dərhal qiymətləndirərək yaradıcılığında postmodern elementlər
axtarıĢına çıxmıĢdır. Tənqidçi Ə.Cahangir yazır: "Xalq eposu "Koroğlu"ya postmodern dekonstruksiya kimi nəzərdə tutduğu "Çənlibel tülküsü" povestində müəllifin incəliklərinə qədər
iĢlənmiĢ dedektiv qurmaq məharəti görünür" (3, 163).
Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы мцасир дюврдя бу мювзуйа аз-аз раст эялиндийиндян, онун даща эениш, бядии фактларла арашдырылмасындан ибарятдир.
Мягалянин елми йенилийи. Мцасир Азярбайъан ядябиййатында бу мювзунун актуаллыьы бахымындан, онун конкрет бядии нцмунялярля тящлили елми йенилик кими дяйярляндирилмишдир.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябя вя маэистрантлар, еляъя дя ядяби-тянгидчиляр истифадя едя билярляр.
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E.Рагимова

Азербайджанская постмодернистская художественная
проза и критика
Резюме
В статье исследуется отношение литературной критики к произведениям поколения
постмодернистов Камала Абдуллы, Ильгара Фахми, Гамида Херисчи, Парвиза, Расима
Гараджа, Мурада Кохнегалы и других в трудах И.Мусаевой, А.Джахангира, Е.Тахы,
Р.Камала.
Е.Ращимова

Азербаижан постмодернист фиъион анд литерарй ъритиъисм
Суммарй
In the article is investigated the approach of literary criticism to the creativity of
representatives of Azerbaijani postmodernist prose Kamal Abdulla, Ilgar Fehmi, Hemid
Herischi, Perviz, Rasim Garaja, Murad Kohnegala and others’ fiction creativity and
development directions of postmodernism. Critics Irada Musayeva, Esed Jahangir, Eyvaz
Teha, Rustam Kamal’s views on postmodernism are analyzed.
Редаксийайа дахил олуб: 28.03.2016
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Punktuasiya qaydalarının nitq mədəniyyətinin
formalaşdırılmasında rolu
Aygün Mikayılova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
ARTPİ
Е-маил: айэцнмикайiловa@эмаил.ъом
Ряйчиляр: пед.ц.ф.д., дос. Я. М. Аббасов
ф.ц.ф.д., дос. Г. Ч. Мащмудова
Acar sözlər: nitq mədəniyyəti, punktuasiya qaydaları, tədris, humanistləĢmə
Ключевые слова: культура речи, правила пунктуации, преподавание, гуманизация
Key words: speech culture, punctuation rules, education, humanizm
Nitq mədəniyyəti dilin funksional və struktur inkiĢafının ən yüksək mərhələsidir, geniĢ
mənada fikir, düĢüncə mədəniyyətidir.
Öz düĢüncəsini düzgün yazmaqla və danıĢmaqla ifadə edərək kamil nitqə malik olmaq
mədəni nitqin əsas əlamətidir.
Nitq dilin dinamik hissəsidir. Dilin hazır modellərindən məqsədəuyğun istifadə danıĢanın
və ya da yazanın dünyagörüĢündən, onun savad dərəcəsindən, dilə Ģüurlu münasibətindən,
əhalinin mədəniyyət səviyyəsinin yüksəlməsindən, fəallığının artmasından asılıdır. Nitq mədəniyyəti anlayıĢı ümumidir. Burada Ģifahi və yazılı nitqlər birgə götütülür. Nitq mədəniyyəti
əsasən yazılı, Ģifahi nitqlə bağlıdır. Dilçilərin bir qrupu nitq mədəniyyətinin Ģifahi və yazılı
nitqin vəhdədtindən ibarət fakt kimi götürürlər. Fikrimizcə, bu mövqe həqiqətə daha uyğundur. Hər bir Ģəxsin həm Ģifahi, həm də yazılı nitqi zəngin lüğət tərkibinə malik olmalı, orfoepik və orfoqrafik normalara əsaslanıb qrammatik qayda-qanunları, üslubi normaları gözləməlidir (1, s. 191).
Dilçilk ədəbiyyatında Ģifahi və yazılı nitqin özünəməxsus cəhətləri araĢdırılaraq onların
oxĢar və fərqli xüsusiyyətləri göstərilib. ġifahi nitq və norma məsələlərinin araĢdırılması prosesində diqqəti cəlb edən məqamlardan biri Ģifahi nitqin özünün fəaliyyəti və onun insan
cəmiyyətindəki rolu baxımından yazılı nitqdən daha əvvəlki dövrləri aid edilməsidir (2, s.13).
Yazılı nitq üçün orfoqrafik normanın, durğu iĢarələrinin və intonasiyanın əsas Ģərt olduğunu söyləyən M. Çobanov yazılı mətnin yalnız Ģifahi nitqdə söylənildiyini və nitq hüququ
qazandığını qeyd edir (3, s. 255-256 ).
Ümumiyyətlə, çox zaman nitq mədəniyyəti dedikdə yalnız Ģifahi nitq nəzərdə tutulur. Lakin nitq mədəniyyəti həm də yazıda olmalıdır və yazılı nitqlə sıx bağlıdır. Bu faktı Q. Məhərrəmli də aĢağıdakı sətirlərlə təsdiq etmiĢdir: ―Bəziləri nitqin ancaq Ģifahi qolunu əsas götürür
və bu istiqamətdə nitq mədəniyyəti normalarını müəyyən etməyə çalıĢırlar. Amma Ģifahi nitqə
diqqət yetirib, yazılı nitqi unutmaq nitq mədəniyyətini birtərəfli inkiĢaf etdirmək deməkdir.
Bir qrup alimlər nitq mədəniyyəti məsələlərini ancaq üslublarla bağlı izah etməyə çalıĢır. Həqiqətdə isə üslub düzgün və kamil nitqin ancaq bir tərəfidir. Nitqdə yalnız düzgün üslubi füqurlar iĢlətməyə çalıĢmaqla, yüksək, nümunəvi nitqə malik olmaq olar‖ (4, s.48).
L. ġerba yazır ki, ədəbi dildə danıĢanlar və yazanların iki dili var: biri eĢidilən və deyilən,
digəri yazılan. Bunları hər ikisi biri digərinə qarĢılıqlı münasibətdədir, amma onlar eyni deyilbirinin elementləri digərinə uyğun deyil‖ (5, s.120).
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F. Filin fikrincə ―ədəbi dil yazının meydana gəlməsi və inkiĢafı dövründən baĢlayır‖ (6, s.
28).
Məhz durğu iĢarələrinin də nitq mədəniyyətindəki rolu yazılı nitqlə sıx bağlıdır.
Yazılı nitq Ģifahi nitqə qətiyyən xas olmayan ifadə vasitələrinə malikdir. Bunlar hərflər,
durğu iĢarələri, abzas, Ģrift növləri (açıq, qara, yağlı, kursiv) paraqraf iĢarələri, hərflərin ölçüləri yazılır və rəngə görə fərqlənir, habelə müəyyən qrafik elementlər (cədvəl, sxem) və təsviri
(foto, rəsm) materiallarıdır.
―Orta məktəbdə Ģagirdlərin yalnız orfoqrafiya və durğu iĢarələrini düzgün mənimsəmələri
ilə kifayətlənmək olmaz. Bunlarla birlikdə məktəbin vəzifəsi Ģagirdlərə həm də düzgün Ģifahi
və yazılı nitq bacarığı da qazandırmaqdan ibarətdir‖ (7, s. 61).
Hər bir azərbaycanlı nitq mədəniyyətinə həssaslıqla yiyələnmək üçün qayda və qanunlarını, onun fonetik, leksik, semantik, orfoqrafik və orfoepik, morfoloji və sintaktik üslubi və
fonetik normalarını yaxĢı mənimsəməli və onları nitqdə düzgün tətbiq etməyi bacarmalıdır.
Orta məktəblərdə nitq mədəniyyətinin tədrisində punktuasiya qaydalarının çox böyük rolu
vardır. Əlbəttə ki, burada söhbət yazılı nitqdən gedir. ―Yazılı nitq də durğu iĢarələrinin köməyi ilə verilə bilər. Bir çox mənaları intonasiya və fasilələrin köməyi ilə Ģifahi nitqdə də ifadə etmək mümkündür. ―...durğu iĢarələrinin iĢlədilməsi təkcə intonasiyadan deyil, əsasən, ifadənin mənasından asılı olur. Həm intonasiya, həm də durğu iĢarələri ifadənin eynihüquqlu vasitəsidir. Ġntonasiya Ģifahi nitqə, durğu iĢarələrti isə yazılı nitqə aiddir. Durğu iĢarələri intonasiyadan düzgün istifadəyə kömək edir. Melodiya ilə durğu iĢarələri arasındakı münasibət
fasilə ilə durğu iĢarələri arasındakı münasibətin, demək olar ki, eynidir. Belə ki, 1. Vergül bütün hallarda nitq tonunun yüksəlməsini tələb edir; 2. Nöqtədə səs tonu aĢağı enir; 3. Nöqtəlivergülün melodiyası nöqtənin melodiyasına yaxındır. Bu iĢarə qoyulan yerdə səs tonu bir qədər aĢağı enir; 4. Ġki nöqtədə səsin tonu alçalır; 5. Tire və mötərizə ilə cümlənin digər üzvlərindən ayrılan sözlər enən intonasiya ilə oxunur. Bu iĢarədən sonra gələn söz mötərizədən,
tiredən əvvəlki sözün intonasiyasına uyğun Ģəkildə deyilir və oxunur.
A. Abdullayev durğu iĢarələrinin nitq mədəniyyətindəki rolunu qeyd edərək yazır ki,
―...durğu iĢarələrinin olmaması yalnız oxunan mətni tərkib hissələrinə ayırmaqda çətinlik törətmir, o, eyni zamanda mətni səhv və ya mübahisəli anlamağa da səbəb ola bilər və yaxud bir
iĢarənin bu və ya baĢqa yerdə iĢlədilməsi nəticəsində nitqin məzmunu dəyiĢir (8, s. 201).
Durğu iĢarələrinin nitq mədəniyyətindəki rolu haqqında müxtəlif Azərbaycan dilçiləri fikir
söyləmiĢlər. A. Babayev durğu iĢarələrinin hər birinin öz funksiyası olduğunu söyləyir. 1.
Vergül-xitabları, ara sözləri, bağlayıcılı tabeli mürəkkəb cümlələri, həmcins üzvləri, sadalamanı bildirmək üçün iĢlədilir. 2. Nöqtə hər hansı məlumatın bitdiyini bildirir. 3. QoĢa nöqtəümumiləĢdirici sözdən sonra və vasitəsiz nitqdən əvvəl qoyulur. 4. Üç nöqtə - nitq axınında
məna bitkinliyinin, məntiqi tamlığın olmadığını bildirir. 5. Sual iĢarəsi-sual cümləsinin sonunda sual intonasiyasını bildirmək üçün qoyulur. Bu iĢarə emosionallıq ifadə edən hər hansı
bir sözdən və cümlədəb sonra nitq iĢarəsi ilə birlikdə qoyulur. 6. Nida-hər hansı emosional
bildirən söz və cümlədən sonra qoyulur. 7. Nöqtəli vergül iki fikir arasında aydınlaĢdırma bildirmək üçün qoyulur və xüsusi fasilə tələb edir. 8. Tire - tire defisdən uzun olub bəzən vergülün də funksiyasını yerinə yetirir (9, s. 165).
Düzgün yazı bacarığına yiyələnməyin əsas Ģərti durğu iĢarələrini dürüst iĢlətməkdir. Durğu iĢarələri düzgün oxuyub yazmaqda, fikri baĢqasına dəqiq çatdırmaqda, ümumiyyətlə, nitq
mədəniyyətində müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bu iĢarələr yazılı nitqin təsir gücünü artırır,
onun məzmununa aydınlıq, dürüstlük və dəqiqlik gətirir. ―Durğu iĢarələri o zaman böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, bütün yazanlar və oxuyanlar hər bir durğu iĢarəsinin mənasını, vəzifəsini
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eyni dərəcədə baĢa düĢsünlər, durğu iĢarələrinin iĢlənməsinə dair vahid, dəqiq qaydalara əsaslanmıĢ olsunlar‖ (8, 156).
N. Abdullayev durğu iĢarələrinin bir qisminin (nöqtə, defis, dırnaq kimi) orfoqrafik, digər
qismini (vergül, nöqtəli vergül, sual, nida kimi) sintaktik funksiya daĢıyıdığını qeyd edir.
Orfoqrafik funksiya daĢıyan durğu iĢarələri:
Nöqtə. Bu iĢarə aĢağıdakı hallarda qoyulur:
1) Nəqli cümlənin sonunda; 2) Yarımçıq nəqli cümlələrdən sonra; 3) Ad və ata adlarının
qısaltma formalarından sonra; 4) Və ilaxır və sair və başqa sözləri ixtisarla yazıldıqda. 5)
Əsərlərindən misal gətirilən müəllifin adı ixtisarla veriləndə.‖ (8,157).
Vergül. Adil Babayev Ģifahi nitqdə pauza-fasilə-durğunun xüsusi rol oynadığını söyləyərək onsuz insanların normal kommunikativ münasibət yarada bilmədiyini qeyd edir. Yazıda
isə həmin pauzanı-durğunu xüsusi iĢarələr təmin edir. Təkcə vergül iĢarəsinin yerini dəyiĢməklə cümlənin mənası tam dəyiĢə bilər. A. Babayev vergülün bəzən bir insan həyatını dəyiĢəcək qədər rolu olduğunu da qeyd edir. A. Babayevin fikrincə, cümlədə ən çox funksiyası
olan durğu iĢarəsi vergüldür. Yazılı nitqimizdə vergül aĢağıdakı hallarda qoyulur:
I. Cümlənin həmcins üzvləri arasında; II Mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında; III.
Tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında; IV. O, bu əvəzliklərindən sonra; V. Ara
sözlərdə: VI. Hətta, ələlxüsus, habelə, baxmayaraq sözləri ilə xüsusilə cümlə üzvündən əvvəl.
VII. Xitablarda vergül: a)cümlənin əvvəlində gələn xitablardan sonra; b) cümlənin ortasında
gələn xitabdan əvvəl və sonra; c) xitab cümlənin sonunda gəldikdə ondan əvvəl vergül qoyulur.
Nöqtəli vergül: a) tabesiz mürəkkəb cümlənin tərkib hissələri arasında.
Defis: a) mürəkkəb sözlərin tərəfləri arasında; b) mürəkkəb qısaltmalarla Ģəkilçi arasında;
c) sıra saylar rəqəmlə yazıldıqda; ç) izafət tərkiblərində.
Tire: 1) cümlə üzvünün əlavəsindən əvvəl; 2) müqayisə edilən obyektləri daha qabarıq
nəzərə çarpdırmaq üçün onların (qarĢılaĢdırılan sözlərin) arasında; 3) ümumiləĢdirici söz
həmcinsı üzvlərdən əvvəl gələrsə, ondan sonra tire qoyulur; 4) ümumiləĢdirici söz həmcins
üzvlərdən sonra gələrsə, ondan əvvəl tire qoyulur. 5) məntiqi vurğulu sözü nəzərə çarpdırmaq,
ayırmaq üçün həmin sözdən sonra tire qoyulur; 6) dialoqlarda cümlələrin əvvəlində tire qoyulur; 7) müəllif sözü vasitəsiz nitqdən tire ilə ayrılır.
Ġki nöqtə: 1) ümumiləĢdirici sözdən sonra; 2) ―Məsələn‖ və onun ixtisar Ģəklindən (məs.:)
sonra; 3) dialoqlarda:
Üç nöqtə: 1) fikrin bitmədiyini bildirmək məqsədilə cümlənin sonunda qoyulur; 2) yüksək
hiss-həyəcanla deyilib özündən sonrakı sözdən müəyyən fasilə ilə ayrılan xitabdan sonra; 3)
dialoqlarda müsahib cavab vermədikdə.
Sual iĢarəsi: 1) Cavab almaq məqsədilə verilən sual cümləsinin sonunda qoyulur; 2) danıĢıqda heç bir cavab tələb etməyən sual cümlələrində iĢlədilir. Bunlar ritorik sual cümləsi
adlanır.
Nida: 1. Bu iĢarə nida cümlələrinin sonunda qoyulur.
Nida intonasiyası ilə deyilib təkid, alqıĢ, razılıq, təĢəkkür, buyuruq, çağırıĢ və s. bildirən
əmr cümlələrindən sonra nida iĢarəsi qoyulur; 2. Xitablardan sonra; 3. Bəli, xeyr, çox gözəl,
yox kimi təsdiq və inkar sözlərindən sonra.
―Durğu iĢarələrinin iĢlənmə məqamları rəngarəngdir. Ġmkanın məhdudluğunu nəzərə alıb
yuxarıda deyilənlərlə kifayətlənirik‖ (8, s.135-142).
Durğu iĢarələri Ģagirdlərin dili mənimsəməsində nə qədər əhəmiyyətli rola malikdirsə,
durğu iĢarələrinə görə təhlil də bir o qədər böyük praktik əhəmiyyətə malikdir. H. Balıyev
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qeyd edir ki, məktəblərimizdə bu təhlil növündən az istifadə edilir. ġübhəsiz, Ģagird yazılarında çoxlu durğu iĢarəsi səhvlərinin müĢahidə edilməsi səbəblərindən biri də durğu iĢarələrinə
görə təhlildən az istifadə olunmasıdır‖ (10, s. 131). Bildiyimiz kimi, durğu iĢarələrinin tədrisi
üçün proqramda ayrıca saatlar nəzərdə tutulmur. Durğu iĢarələrinin istifadə qaydaları, əsasən,
sintaktik mövzuların tədrisi ilə əlaqədar olaraq yeri gəldikcə öyrədilir. Buna görə də bəzən
müəllimin diqqətlə yanaĢmaması üzündən Ģagirdlər durğu iĢarələri haqqındakı məlumatı ikinci plana keçirir və ona görə də durğu iĢarələrinin iĢlədilməsi haqqında qaydalar onların yazı
vərdiĢlərinin imkanlarına kömək etmir. Alim linqvistik və qrammatik təhlilin növlərindən biri
kimi durğu iĢarələrinə görə təhlili də göstərir. H. Balıyev çox doğru olaraq göstərir ki, durğu
iĢarələrinə aid ―qrammatik mövzularla bağlı verilmiĢ məlumatlar tamamlandıqdan sonra, durğu iĢarələrinə aid əvvəlcə Ģifahi, sonra isə evdə yazılı təhlillər aparmaq tapĢırılsın. H. Balayev
göstərir ki, bunu aparmaq üçün əvvəlcədən Ģərti iĢarələr-indekslər qəbul edilməlidir. Bu indekslər vasitəsilə Ģagirdlər verilmiĢ mətnlərdəki iĢarələrin iĢlənmə məqamlarını bildiklərini
sübuta yetirməklə, özləri də belə məqamlarda həmin durğu iĢarələrindən istifadəyə alıĢırlar.
Bunun üçün iĢarələr rum rəqəmləri ilə, onların iĢləndiyi qaydalar isə adi rəqəmlərlə qeyd olunur. ġagirdlər isə bu iĢarələri yadda saxlayır və yazılı təhlil zamanı ondan istifadə edirlər‖
(10, s. 203).
Ümumiyyətlə, onu demək gərəkdir ki, durğu iĢarələrinə görə təhlil orta məktəblərdə ən az
müraciət olunan təhlil növüdür. Lakin təcrübələr onu göstərir ki, Azərbaycan dili dərslərində
müvafiq linqvistik anlayıĢların əsasında müəyyən dil bacarıqlarının formalaĢdırılması məqsədi ilə durğu iĢarələrinə görə təhlilə ehtiyac yaranır.
Yoxlama yazılardakı səhvlər 2 yerə bölünür: orfoqrafik səhvlər, durğu iĢarəsi səhvləri.
Durğu iĢarəsi səhvlərini H. Balayev belə təsnif edir: 1. Durğu iĢarələrinin buraxılması və
yerində iĢlədilməməsi halları; 2. Durğu iĢarələrinin səhv iĢlədilməsi və ya yerində yazılmaması halları; 3. Vasitəsiz nitqdə dırnaq və ya tirenin yazılmadığı hallar; 4.Abzasla bağlı səhvlər (10, s. 203).
ġagirdlər durğu iĢarələrində ən çox bu səhvlərə yol verirlər. Həmcins üzvlərdə vergül iĢarəsini düzgün iĢlətmirlər; ―o və bu‖ əvəzliklərindən sonra vergül iĢarəsinin düzgün qoymurlar;
xitablarda, ara sözlərdə vergül iĢarəsini səhv iĢlədirlər; eyni mürəkkəb cümlənin komponentləri arasında vergül iĢarəsini bir neçə dəfə səhv yazırlar; 5. Vasitəsiz nitqdə dırnaq və tire
iĢarəsini qoymurlar; 6. mürəkkəb cümlədə qoĢa nöqtə və nöqtəli vergül iĢarəsinin yazmlrlar .
Məktəblərdə Ģagirdlərə nöqtə və vergül Ģifahi nitqdə yalnız fasilənin simvolu kimi göstərilir. Lakin bu tamamilə səhvdir. Biz müəllimlər Ģagirdlərə nöqtə və vergülü fasilənin azlığını
və çoxluğunu yazıda bildirən bir iĢarə kimi izah edirik. Bəzən vergül iĢarəsi cümlənin elə yerində qoyulmuĢ olur ki, buradakı fasilə nöqtə qoyulmuĢ yerdən çox olur. Bəzən isə ritmik
bölgüdən asılı olaraq nöqtə və ya vergül iĢarəsi olmayan yerdə daha çox fasilə etmək zəruri
ola bilər. Müəllim Ģagirdlərə öyrətməlidir ki, hər fasilə olan yerdə durğu iĢarəsi qoyulmur.
Burada əsas məna dəqiqliyidir. Məsələn, təsadüfü deyildir ki, o Ģəxs əvəzliyindən sonra həmiĢə vergül iĢarəsi yazılmır.
Bildiyimiz kimi, Ģagirdlər durğu iĢarələri ilə hələ ibtidai siniflərdən tanıĢ olmağa baĢlayırlar. Fəqət durğu iĢarələri haqqında tam və ətraflı məlumat ancaq sintaksisin tədrisi ilə əlaqədar olaraq verilir. Durğu iĢarələrinin səmərəli tədrisi üçün punktuasiya qaydalarının Ģagirdlərə mənimsədilməsi üçün lazımı dərs saatı ayrılmalıdır. Durğu iĢarələri haqqında müxtəlif
sintaktik mövzularla bağlı verilmiĢ məlumatları sistemə salıb sintaksis kursunun sonunda
durğu iĢarələrinin təkmil tədrisi üçün 10-12 saat vaxt ayrılması metodik cəhətdən faydalı və
zəruri hesab edilır. Bu hissədə nöqtələrin, vergülün və diğər iĢarələrin bütün iĢlənmə məqam-
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ları sistem halında öyrədilməlidir. Burada bir məqama toxunmağı lazım bilirik ki, orada məktəb proqramlarında durğu iĢarələrinin tədrisinə ayrıca saat verilmir. Bir növ durğu iĢarələri pərakəndə halda tədris olunur, lakin qəbul imtahanlarında, demək olar ki, bütün qruplar üzrə hər
il bir və ya iki sual durğu iĢarələrinin iĢlənməsindən düĢür. TQDK-nın qəbul imtahanına hazırlaĢanlar, yuxarı sinif Ģagirdləri və müəllimlər üçün nəĢr etdiyi vəsaitdə isə ―Durğu iĢarələri‖ adlı baĢlıqda 14 səhifəlik (testlərlə bir yerdə) material verilib. Durğu iĢarələrinin nəzəri
və praktik yönləriylə hərtərəfli Ģəkildə abituriyentlərə mənimsədilməsinə çalıĢılıb. Maraqlıdır
ki, vəsaitdə ayrıca bəhs olunan və önəm verilən bir mövzuya dərs proqramlarında ayrıca saat
verilməyib. YaxĢı olardı ki, 10-cu sinifin dərs proqramında nitq mədəniyyətinə dair tədris materiallarının sırasında durğu iĢarələrinin tədrisinə 10-12 saat vaxt ayrılsın. ―Əgər durğu iĢarələrini roma, onların iĢlənmə məqamlarını adı rəqəmlə göstərsək, yazılı təhlil asanlaĢar, Ģagirdlər müxtəlif ədəbi-bədii parçalardakı iĢarələrin iĢlənmə səbəblərini indekslərin vasitəsilə göstərə bilərlər. Bu məqsədlə sistematik Ģəkildə müxtəlif növlü imlalardan və diğər yazılardan istifadə etmək durğu iĢarələrindən düzgün istifadə vərdiĢlərinin qazanılmasına imkan vermiĢ
olar‖ (10, s. 307).
ġ. Aslanova fəal təlim metodu ilə təlimdə inĢa yazının qiymətləndirmə meyarlarını Ģərh
edərkən 7-ci sinifdə yazılan inĢa yazının qiymətləndirmə standartlarında, məqsədində, fəaliyyətin nəticəsində, qiymətləndirmə meyarlarının dərəcələrində, durğu iĢarələri yer almıĢdır. ĠnĢa yazının yazılma standartında 4-cü yerdə - Köməkçi nitq hissələrinin iĢlənmə məqamından
asılı olaraq durğu iĢarələrindən istifadə edilir.
Həmcins üzvlərin, qrammatik cəhətdən cümlə üvləri ilə bağlı olmayan sözlərin tədrisi zamanı vergül, qoĢa nöqtə və nöqtəli vergül, habelə tire iĢarəsi haqqında geniĢ məlumat verilməliydi. Sadə və mürəkkəb cümlənin tədrisi zamanı da vergül, nöqtəli vergül, qoĢa nöqtə iĢarələri haqqında praktik məlumatlar düzgün çatdırılmalıdır. Təcrübələr onu göstərir ki, Ģagirdlərin ən çox yazılarında səhv etdiyi məqam vasitəli və vasitəsiz nitqdir. ÜmumiləĢdirici sözdə,
əlavədə durğu iĢarəsinin iĢlədilməsidir. Test tapĢırıqlarının həlli zamanı da Ģagird və abituriyentlər durğu iĢarələri ilə bağlı suallara cavab verərkən cətinliklərlə rastlaĢırlar. Belə ki, bəzən
qəbul imtahanı zamanı 25 sualı düzgün cavab verən abituriyentin yeganə səhvi durğu iĢarələrində olur. Onun üçün də müəllim durğu iĢarələrinin nəzəriyyəsini öyrətməklə kifayətlənməməli, ona dair praktik bacarıqların mənimsənilməsinə çalıĢmalıdır.
Durğu iĢarələrinin oxunub oxunmaması məsələsi də durğu iĢarəsinin tədrisində maraq doğuran amillərdəndir. Bəzən durğu iĢarələri oxunmur, bəzən isə oxunur. Durğu iĢarələrinin
oxunmaması hallarına alim bunları göstərir:
a) cümlənin daxilində və axırında gələn xitablar özündən əvvəlki sözlə birlikdə deyilir;
b) ara və modal sözlər özündən qabaqkı sözlə birlikdə deyilir (8, s. 85).
Fasilə və duğu iĢarələri arasındakı münasibət də punktuasiya qaydalarının tədrisində meydana çıxan çox maraqlı cəhətlərdəndir.
―Melodiya ilə durğu iĢarələri arasındakı münasibət fasilə ilə durğu iĢarələri arasındakı
münasibətlə eyniləĢdirir. Belə ki, 1. Vergül bütün hallarda nitq tonunun yüksəlməsini tələb
edir; 2. Nöqtədə səs tonu aĢağı enir; 3.Nöqtəli vergülün melodiyası nöqtənin melodiyasına yaxındır. Bu iĢarə qoyulan yerdə səs tonu bir qədər aĢağı enir; 4. Ġki nöqtədə səsin tonu alçalır;
5. Tire və mötərizə ilə cümlənin digər üzvlərindən ayrılan sözlər enən intonasiya ilə oxunur.
Bu iĢarədən sonra gələn söz mötərizədən, tiredən əvvəlki sözün intonasiyasına uyğun Ģəkildə
deyilir və oxunur‖ (8. s. 88).
Yazılı nitqin əsas tələblərindən olan durğu iĢarələrindən istifadə, vacib məsələdir. Bu iĢə
nəzarət isə hər bir müəllimin vəzifəsidir.
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Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг ондан ибарятдир ки, дурьу ишаряляринин тядрисиня дярс
програмларда лазыми гядяр саат айрылмадыьындан шаэирдлярин мювзуну мянимsəmələri ашаьы
сявиййядядир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилийи ися онунла шяртлянир ки, мцасир тялим методлары иля
тядрисдя дурьу ишаряляринин тятбиги гайдалары илк дяфя бу мягалядя шярщ олунур.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя эюстярилян тювсийялярдян али, орта
ихтисас вя орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, еляъя дя тялябя вя шаэирдляр истифадя
едя билярляр.
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Роль пунктуационных правил формировании
культуры речи
Резюме
Статья посвящена основному фактору формирования культуры речи пунктуационным правилам. Роль пунктуационных правил в речевой деятельности учащихся, в
усвоении учащимися этих правил является основной темой данной статьи. В статье
использована педагогическая и лингвистическая литература, а также проведен анализ
этой литературы с научной точки зрения.
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The role of punctuation rules in the speech cultuve formation
Summary
The article is dedicated to the main factor of fonction of speech cultuve by punctuation
rules. The role of puntuation rules in the speech of speakers, the adaption of punctuation rules
by speakers is the main theme of this article. The pedogogical and lingustic literature is used,
this literature is analysed by scientific point of view in this article.
Редаксийайа дахил олуб: 16.02.2016
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Müasir ingilis dilində söz sırasının variativlik
yaratma xüsusiyyətləri
Fəridə Allahverdiyeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti
E-mail: farida.muhammedali@mail.ru
Rəyçilər: f.ü.e.d, prof. E. Ġ. Hacıyev
f.ü.f.d., dos. ġ. A. Mahmudova
Açar sözlər: söz sırası, xarakterik xüsusiyyətlər, düzgün söz sırası, düzgün olmayan söz
sırası
Ключевые слова: порядок слов, характерные черты, правильный порядок слов,
обратный порядок слов
Key words: word order, characteristic features, direct word order, inverted word order
Qeyd etmək istərdik ki, sadə cümlədə söz sırası məsələsində biz B.A.Ġlyishin fikirlərini
əsas götürmüĢük.
Bu və ya digər növ cümləyə xas olan söz sırası məsələsindən danıĢmaq, əslində, həmin
növ cümləni təĢkil edən cümlə üzvlərinin cümlə daxilində tutduğu yerdən danıĢmaq deməkdir. Buna görə də ingilis dili nəqli cümlələrinin söz sırasından danıĢmaq, ona xas olan xüsusiyyətləri aĢkarlamaq üçün bu cümləni təĢkil edən cümlə üzvlərinin cümlədə tutduğu yerdən
ayrıca söz açmaq lazım gəlir.
Mübtəda və ya xəbərin cümlədə yeri. Müasir ingilis dilində cümlənin baĢ üzvləri, bir qayda olaraq, belə düzülür: mübtəda+xəbər. Məsələn:
Old Joylon spoke (6, 304).
Cümlənin baĢ üzvlərinin baĢqa tərzdə düzülməsi, yəni xəbərin, yaxud onun bir hissəsinin
mübtədadan əvvəl durması müəyyən səbəbin nəticəsi və inversiya adlanır. Bu hadisə aĢağıdakı hallarda baĢ verir:
Uzun söz birləĢməsi ilə ifadə edilən zərfliklə baĢlanan cümlələrdə, məsələn:
Beneath our feet was the golden sand of the desert (3, 33).
In the centre of the room, under the chandelier, as became a host stood the head of the
family, Old Jolyon himself (6, 12).
Emosional nitqdə in vain, never zərfləri, when bağlayıcısı ilə iĢlənən scarcely, hardly və
ya than bağlayıcısı ilə iĢlənən no sooner zərfi ilə baĢlanan cümlələrdə, məsələn:
In vain did the boy implore his cruel master to stop beating him (From an English fairytale). Never, never had I loved Dora so deeply and truly, as I loved her that night (5, 319).
Scarcely had his hands touched her head when she sighed deeply (London). Hardly has
he settled down to study his letters when there was a knock on the door (Lindsay). ...; no
sooner had I wiped one salt drop from my cheek than another followed (2, 22).
Qeyd: Adi nitqdə yuxarıda adları çəkilən sözlərlə baĢlanan cümlələrdə baĢ üzvlər normal
Ģəkildə sıralanır, yəni əvvəlcə mübtəda, sonra isə xəbər durur, məsələn:
I’d hardly been there five minutes when Mrs. Tompson came in with the coffee (Braine).
―We’ve never had lodger before‖, she said as she handed me my coffee (Braine).
Emosional nitqdə not ədatı ilə baĢlanan cümlələrdə, məsələn:
Not a single word did Pegotty speak (5, 20).
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Not a hint, however, did she drop about sending me to school; ... (2, 86).
Emosional nitqdə such iĢarə əvəzliyi (1) və ya sifətlə ifadə olunmuĢ predikativlə (2)
baĢlanan cümlələrdə, məsələn:
Such was my first day at Lowood (2, 51).
Sweet was the evening (2, 54).
if bağlayıcısı buraxılmıĢ və xəbərin tərkibində were (1), should (2) və ya had (3) feli olan
Ģərt budaq cümlələrində, məsələn:
Were I you, I should stay at home till tomorrow.
Should anything happen, I’ll let you know.
Had I enough money, I should buy a new car.
DanıĢıq dilində mübtədası isimlə ifadə olunan və up (1), in (2), away (3), out (4), off, over
və s. kimi zərflərdən biri ilə baĢlanan cümlələrdə, məsələn:
(1) Having heard his masrer’s voice up went the servant.
(2) In rushed the boy.
(3) Away rolled a wheel, and over went the chair (5, 34).
(4) Three hours later the paneled doors opened and out came Haskins.
Tamamlığın cümlədə yeri
Müasir ingilis dilində tamamlıq, bir qayda olaraq, xəbərdən sonra durur, məsələn:
I couldn’t touch it (8, 40). She inhaled her cigarette (3, 53).
They looked at each other (6, 54).
Cümlədə eyni vaxtda həm vasitəli, həm də vasitəsiz tamamlıq iĢləndikdə və vasitəli tamamlıq sözönsüz olduqda, vasitəli tamamlıq vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl (1), sözönülü olduqda isə vasitəsiz tamamlıqdan sonra (2) durur, məsələn:
I told him my name (8, 51).
I’ve brought you a letter (9, 111).
Lanny handed Mako a cigarette and settled back in his chair (1, 36).
I compared him with his guests (2, 74).
I asked the collector about it (9, 106).
Müasir ingilis dilində emosional nitqdə vasitəsiz tamamlıq baĢ üzvlərdən əvvəl, cümlənin
baĢlanğıcında da dura bilir. Belə halda tamamlığın üzərinə məntiqi vurğu düĢür və o, cümlədə
rema olur, məsələn:
Talent Mr. Micawbeth has; capital Mr. Micawber has not (5, 304).
Such a self-contained man I never saw (5, 200).
One thing I had forgotten (9, 91).
Anaforik tərzdə iĢlənmiĢ iĢarə əvəzliyi ilə ifadə edilən vasitəsiz tamamlıq da cümlənin
baĢlanğıcında, baĢ üzvlərdən əvvəl dura bilir. Bu halda iĢarə əvəzliyi iki funksiya daĢıyır: 1)
nəzərdə tutulan fikrə iĢarə edir; 2) mətn yaratma vasitəsi olur, digər sözlə, mətn yaradır. Məhz
bu səbəbdəndir ki, iĢarə əvəzliklərinin bu cür iĢlənməsi ancaq mətn daxilində mümkün olur.
Mətn olmadan iĢarə əvəzlikləri anaforik tərzdə iĢlənə bilmir. Bu da iĢarə əvəzliklərinin mətn
yaratmadakı rolu, onun mətn yaratmadakı vəzifəsi ilə ĢərtləĢir, məsələn:
On the first Sunday after he was taken there I was to go and to see him, and to have dinner
with him. I was to ask my way to such a place, and just short of that I should see such another
place… All this I did, … (5, 120).
“Oh, him” replied Hortense, pouting spitefully and scornfully, for Ratterer, strangely
enough, was one whom she did not interest very much, and this she knew (5, 56).
Qeyd etmək lazımdır ki, vasitəsiz tamamlıq kimi, sözönlü vasitəsli tamamlıq da iki halda
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cümlənin baĢlanğıcında, baĢ üzvlərdən əvvəl dura bilir. Bu vəziyyətə iki halda təsadüf edilir;
Emosional nitqdə, məsələn:
To Martini she said frankly that she had undertaken to help the Gadfly with some
“frontier work” (9, 41).
Of Streerforth I said nothing (5, 54).
For him she would bear anything, die a million times, suffer anything (Abrahams).
By Mr. Rochester they were not observed; … (2, 338).
Sözönlü vasitəli tamamlıq anaforik iĢlənən iĢarə əvəzliyi ilə ifadə edilərkən (1) və ya
sözönlü vasitəli tamamlıq anaforik iĢlənən iĢarə əvəzliyi ilə təyin olunarkən (2), məsələn:
They don’t do a thing, the whole lot of them, from one year’s end to the other but play
around and dance and ran here here and there, as though there wasn’t anything else in the
world for them to do… To this his mother protest (10, 115).
I wrote to Agnes as soon as Dara and I were engaged. I wrote her a long letter, …
To this letter I received an answer by return of post (5, 65).
Müasir ingilis dilində sözönlü vasitəli tamamlıq bəzən vasitəsiz tamamlıqdan əvvəl, yəni
bilavasitə xəbərdən sonra da dura bilir, məsələn:
He read to her a story, … (7, 67).
The Gadfly turned to him a special face (9, 74).
Təsirsiz fellərlə iĢlənərkən sözönlü vasitəli tamamlıq bəzən zərflikdən sonra da dura bilir,
məsələn:
We went into drawing-room with her, … (5, 206).
Zərfliklərin cümlədə yeri
Müasir ingilis dilində zərfliyin cümlədə yeri digər cümlə üzvlərinə nisbətən daha sərbəstdir. Ümumiyyətlə götürüldükdə, adi nitqdə zərflik cümlənin axırında, əvvəlində, baĢ üzvlərin arasında, mürəkkəb formalı xəbərin komponentləri arasında, hətta vasitəsiz tamamlıqla
sözönlü vasitəli tamamlıq arasında da dura bilir. Bununla belə, zərfliklərin cümlədəki yeri onların məna növündən və bəzən isə ifadə vasitələrindən asılı olur. Beləliklə, müasir ingilis dilində:
Zaman zərfliyi adi nitqdə, bir qayda olaraq, cümlənin sonunda durur, məsələn:
I rose at dawn (2, 13).
I was depressed for some time afterwards (3, 33).
Ludwig was up by this time (5, 64).
Soames excused himself directly after dinner (6, 108).
I saw her on a Saturday (5, 115).
If you like, we’ll go there tomorrow (8, 126).
AĢağıdakı hallarda zaman zərfliyi cümlənin əvvəlində iĢlənir: zaman zərfi one day, one
morning, one afternoon, one evening, once upon a time və s. söz birləĢmələrindən biri ilə
ifadə edilərək, qeyri-müəyyən vaxt bildirildikdə, məsələn:
One day… I found Mr. Spenlow in the doorway looking extremely grave, and talking to
himself. One morning I felt to sketch a face; … (2, 33).
One afternoon he met me in the street. One evening in July, 1846 a few acquaintances met
at Professor Fabrizi’s house in Florence to discuss plans for future political work (9, 75).
Once upon a time there lived an old man with his wife and three daughters.
Zaman zərfliyinin üzərinə məntiqi vurğu düĢdükdə, yəni zaman zərfliyi cümlənin reması
olarkən, məsələn:
Yesterday I would have said the same, Mako (1, 73).
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That very evening Amelia wrote him the tenderest of long letters (4, 37).
Next day he had a chance to catch Alice alone (6, 23).
Müxtəlif zamanda baĢ vermiĢ hərəkətlər zamanca qarĢılaĢdırıldıqda, məsələn:
This morning I wrote to my banker in London to send me certain jewels he has in his
keeping, - ... In a day or two I hope to pour them into your lap: ... (2, 313).
In the daytime he worked and at night he went to night school (7, 75).
Müasir ingilis dilində zaman zərfliyi bəzən cümlənin mübtədası ilə sıx əlaqədə olur. Belə
hallarda zaman zərfliyi bilavasitə mübtədadan sonra, yəni baĢ üzvlərin arasında durur, məsələn:
Irene’s silence this evening was exceptional (6, 11).
Windows that summer were open all day long ... (6, 51).
I from that hour set to work afresh, ... (2, 96).
Yer zərfliyi, bir qayda olaraq, cümlənin sonunda durur, məsələn:
He landed me on the pavement (2, 45). She arranged the sentence in her mind (1, 31 ).
The café was just outside the theatre (6, 56). He knelt down before the crucifix (9, 51).
Müasir ingilis dilində anaforik olaraq iĢlənən there zərfi (1) və sözönü+anaforik iĢlənən
iĢarə əvəzliyi ilə ifadə edilən yer zərflikləri (2) cümlənin əvvəlində durur, məsələn:
I was so haunted at last by the idea, ... that I stole into the next room to look at him. There
I saw him, ... (5, 146).
A rough wooden bench had been placed against the trunk; on this Montanelli sat down (9,
84).
Üzərinə məntiqi vurğu düĢərkən, yəni yer zərfliyi cümlədə rema funksiyası daĢıyarkən
cümlənin əvvəlində durur, məsələn:
At the restaurant Maudie had some new trouble (5, 33). At the Embassy Freddie was
obviously popular (4, 57).
Cümlədə eyni vaxtda həm yer, həm də zaman zərfliyi iĢlənərkən, bir qayda olaraq, əvvəlcə
yer zərfliyi, sonra isə zaman zərfliyi durur, məsələn:
I shall go to Moscow in summer. He met Jill Wether at the works on Wednesday (5, 63).
Qeyd: Bəzən bu qaydaya riayət edilmir; cümlədə əvvəlcə zaman zərfliyi, sonra isə yer
zərfliyi iĢlədilir, məsələn:
They went one Saturday to Manchster (7, 88).
Zərflə ifadə olunan tərzi-hərəkət zərfliyi, bir qayda olaraq, ya xəbərdən bilavasitə əvvəl
(1), ya da cümlənin sonunda (2) durur, məsələn:
Martini carefully lifted the cat off his knee (9, 55). We duly stopped at the gate of a trim
villa (3, 83). “My dear fellow, I congratulate you most warmly” (10, 46). The politician
looked at him keenly (10, 54).
Sözönü+isim birləĢməsi ilə ifadə edilən tərzi-hərəkət zərfliyi, adətən, cümlənin sonunda
durur, məsələn:
The Gadfly clasped his hands with a tragic gesture (9, 13). The young man stared at him
in a puzzled manner (3, 26). I watched it for some seconds in great surprise (8, 200).
Məqalənin aktuallığı. Təqdim olunan elmi məqalə dilçiliyin ən aktual problemlərindən
olan variativliyin iĢlənmə xüsusiyyətlərindən bəhs edir. Mətndaxili əlaqəyə xidmət edən variativlik struktur-semantik cəhətdən tədqiq edilir. ĠĢin aktuallığı bir tərəfdən dilçilərin
variativliyin tədqiqinə göstərdikləri diqqətlə bağlıdır, digər tərəfdən variativliyin konstruktiv
elementlər kimi çıxıĢ etməsi ilə müəyyən olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. ĠĢdə söz sırasının iĢlənməsində variativlik məsələlərininj təhlili
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aparılır. Fikrimizcə, variativliyin sistemli tədqiqi və onun söz sırasında tutduğu yerin geniĢ
təhlili verilir. Bu prosesdə bəzi amillər nəzərə alınır. Variativliyin hərtərəfli öyrənilməsi dilin
təbiəti haqqında elmi təsəvvürün geniĢlənməsinə xidmət edəcək.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın materialları və nəticələri ingilis
və azərbaycan dillərinin kommunikativ aspektdə tədrisi, variativliyin rolu, onun formalaĢması
qaydalarının öyrənilməsi üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. Məqalədəki tövsiyələrdən ali və
orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, dissertantlar, eləcə də tələbə və magistrlər də istifadə
edə bilərlər.
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Ф.Аллахвердиева

Свойства образования вариативности порядка слов в
современном английском языке
Резюме
В современном английском языке порядок слов строго фиксированный.
Самостоятельность в порядке слов тесно связана с грамматической категорий падежа
имѐн существительных. Языки, имеющие слабые падежные формы или неимеющие их
вообще, вынуждены иметь фиксированный порядок слов. В современном английском
языке порядок слов зависит от коммуникативной цели предложения. В этой форме
создаться необходимости применить вариативность.

F.Allakhverdieva

The variety building of the word order in Modern English
Sуммарй
The Word order is stable in Modern English. The problem of the word order is closely
connected with the grammatical category, especially with the case of the Noun. The Word
order has to be stable in languages which have weak case firms and generally don’t have any
case forms. The list of words in the English language in the modern style of the sentence
depends on the type of communicative. This type has to create the use of the variations.
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Транскрипция и транслитерация как основные
способы перевода антропонимов
Алия Маммедли
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Перевод - это деятельность, которая заключается в вариативном перевыражении, перекодировании текста, порожденного на одном языке, в текст на другом языке, осуществляемая переводчиком, который творчески выбирает вариант в зависимости от вариативных ресурсов языка, вида перевода, задач перевода, типа текста и под воздействием собственной индивидуальности; перевод - это также и результат выше опиисанной деятельности. [1, 34]
Перевод – вид речевой деятельности, удваивающий компоненты коммуникации, целью которого является передача сообщения в тех случаях, когда коды, которыми Пользуются источник и получатель не совпадают (где код - это система знаков и правила их
использования для передачи или приѐма сообщения; источник – лицо, от которого
исходит сообщение). [6, 125]
Изучением антропонимов занимается анторопонимика (греч. antropos - "человек"),
изучающая имена, фамилии, прозвища и псевдонимы людей, которая является разделом ономастики (от греч. onomastike, т.е. "искусство давать имена"). Термин оним или
онима (собственное имя) - это "слово или словосочетание, которое служит для выделения именуемого им объекта среди других объектов: его индивидуализации и идентификации". [5, 3]
Имя собственное - это универсальная «функционально-семантическая категория
имен существительных, особый тип словесных знаков, предназначенный для выделения и идентификации единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, речи и
культуре народа». [7, 104] По мнению И.С. Алексеевой, имена собственные - это «группа лексики, обладающая однозначной соотнесенностью с явлениями действительности» [1, 128]. Следовательно, они способны представлять объект не только как лингвоэтническую реалию, но и как особое, исключительное, не обобщаемое явление в мире.
Поэтому имена собственные передаются с помощью однозначных, закрепленных в
языке соответствий или с помощью транскрипции. Перевод используется в редких
случаях.
На первый взгляд может показаться, что перевод имен собственных не представляет
особых трудностей. Даже переводом это называется весьма условно: ведь, как правило,
имена собственные транскрибируются или транслитерируются. В современной лингвистике собственные имена часто определяются как называющие лексические единицы
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в отличие от нарицательных слов, которые считаются обозначающими единицами.
Иначе говоря, у имен собственных на первый план выступает функция номинативная –
называть, чтобы отличать однотипные объекты друг от друга, в противоположность
именам нарицательным, основная функция которых - называть, чтобы сообщать
значение, коннотировать. Кроме того, антропонимы не являются первичными лексическими единицами по своему происхождению, так как они образованы на базе нарицательных слов. Эти характеристики собственного имени и прежде всего его сотнесенность с конкретным объектом определяют в сфере имен собственных транскрибицию в качестве основного переводческого приема. Имя собственное - всегда реалия. В
речи оно называет действительно существующий или выдуманный объект мысли, лицо
или место, единственные в своем роде и неповторимые. В каждом таком имени обычно
содержится информация о локальной и национальной, принадлежности обозначаемого
им объекта.
Транскрибированные имена собственные наряду с остальными реалиями являются
теми немногими элементами перевода, которые сохраняют определенное, Национальное своеобразие в своей словесной звуковой форме. «Испанское слово, например, даже
будучи записанным кириллицей, остается испанским словом и не теряет своего национального колорита. Испанские имена Nicolas, Andres или Ana, совсем похожие на
Николая, Андрея и Анну, не становятся обрусевшими под пером переводчика, а передаются как Николас, Андрес и Ана» [2,124]. Вроде бы все просто: если переводчик
работает с двумя языками, имеющими разную графику, то он транскрибирует имена
собственные согласно существующим правилам; если это языки с одинаковой графикой, то имя без изменений переносится из оригинала в перевод. Однако даже и в этом
простом деле появляются свои трудности и исключения из правил. Для воспроизведения в русском тексте иностранных имен и названий предпочтение в большинстве
случаев отдается так называемой практической транскрипции, учитывающей не только
письменную форму исходных слов, но и их произношение, а также исторические
соображения. Когда желательно передать не написание, а звучание слова или его части,
приходится пользоваться частичной или практической транскрипцией. В целом
большинство имен и названий передается в настоящее время с помощью этого метода
перевода.
Транскрипция - это графическая запись звучания слова. Ron Weasley -- Рон Уизли,
Dr Watson - доктор Уотсон, Munchhausen - Мюнхаузен. Но с транскрипцией далеко не
всѐ просто. Ведь «сохранить точно произношение слова при его включении в контекст
другого языка невозможно ни при каком способе передачи». Происходит это из-за
несовпадения фонем в разных языках. Какие звуки в английском языке произносятся
точно так же, как и в русском? Таких звуков нет! Правила транскрипции изменяются со
временем, да и сами эти правила пока являются лишь рекомендацией, что приводит к
массе разночтений. Практическая транскрипция является средством включения слов
одного языка в текст другого с приблизительным сохранением звукового облика этих
слов. Так, имя известного персонажа немецкой литературы Munchhausen по общим
правилам практической транскрипции передается на русский язык как Мюнхгаузен.
Кроме того, возможны звукосочетания, вызывающие в принимающем языке нежелательные ассоциации с лексикой сниженного регистра, включая вульгаризмы и бранные слова. В этом случае предпочтительнее оказываются варианты, отступающие от
фонетического принципа или регулярных правил транскрипции. Очень ответственно
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следует подходить к текстам на английском языке, в которых содержатся европейские
имена собственные неанглийского происхождения. В этом случае при передаче имен не
действуют, конечно, правила англо-русской транскрипции, а необходимо учитывать
правила практической транскрипции с языка оригинала. Несомненно, что далеко не все
в транскрипции может быть формализовано; в частности, когда транскрипция выступает как компонент в обширной системе художественного перевода, нормы транскрипции не могут быть полностью унифицированы и многое остается на долю художественного чутья переводчика и редактора. Неизбежная приблизительность практической
транскрипции - следствие несовпадения ряда фонем в различных языках. Транскрипция
собственных имен с английского языка нередко представляет значительную трудность.
Причиной является то, что историческое развитие английской орфографии привело к ее
значительному расхождению с произношением, к обилию непроизносимых или произносимых в различных словах по-разному букв и буквосочетаний. Кроме того, отличительной чертой английской орфографии и, прежде всего, орфографии собственных
имен является нередкое усвоение иноязычных буквосочетаний с полным или частичным сохранением особенностей их произношения.
Транслитерация - это формальное побуквенное воссоздание исходной лексической
единицы с помощью алфавита переводящего языка; буквенная имитация формы исходного слова [4, 63]. Harry Potter - Гарри Поттер, Winnie-the-Pooh - Винни-Пух. Здесь
имеет место быть расширенная транслитерация, то есть представление некоторых
сочетаний знаков исходного текста особым образом. Транслитерация отличается своей
простотой и возможностью введения дополнительных знаков. Транслитерация часто
применяется при составлении библиографических указателей и при организации каталогов, например, когда надо собрать в одном месте каталога описание всех произведений отечественного автора на иностранных языках. Необходимость в транслитерации
возникла в конце XIX в. при создании прусских научных библиотек, написанных на
языках с латинской, кириллической, арабской, индийскими и другими системами
письма. Инструкции по транслитерации, составленные для нужд этих библиотек, послужили в XX в. основой стандарта для перевода нелатинских систем письма на латиницу.
Рассмотрим принцип транслитерации. О транслитерации говорят тогда, когда языки
пользуются различными графическими системами (например, английский, русский,
греческий), но буквы (или графические единицы) этих языков можно поставить в кАкое-то соответствие друг другу, и согласно этим соответствиям происходит межъязыковая передача имен собственных. Поскольку, например, латиница, греческий алфавит и
кириллица имеют общую основу, то большинство букв этих двух алфавитов могут быть
поставлены в соответствие друг другу с учетом тех звуков, которые они регулярно
обозначают. Желательна также обратимость этого преобразования, чтобы можно было
восстановить исходное написание; на практике это соблюдается далеко не всегда. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, состоящей в замене одних букв другими, транслитерация зачастую представляет большие трудности. Если передача русских слов
латиницей обычно не вызывает затруднений при чтении, то транслитерация очень плохо подходит для передачи иноязычных имен кириллицей. При транслитерации сильно
искажается звуковой облик иноязычного имени. Действительно, при использовании
указанной выше программы Шекспир превратился в Шакеспеаре, Резерфорд - в
Рутхерфорда, Голсуорси - в Галсвортхы, Раффиньяк - в Роуффигнаца, Гуно - в Гоунода,
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Peно - в Ренаулта, Фуркруа - в Фоурцроы, Кьянти - в Чианти, Модильяни - в Модиглиани.
Сегодня транслитерация в чистом виде (строгая транслитерация) в русской языковой практике практически не применяется. В английском, французском, немецком, и
других языках многие буквы латинского алфавита либо изменили свое звуковое значение, либо читаются нестандартно в определенных буквосочетаниях и словах. Поэтому транслитерация их русскими буквами, если ее проводить последовательно, будет
порождать варианты этих имен, мало похожие при чтении на оригиналы.
Актуальность статьи. Изучение антропонимии является одним из активно развивающихся направлений современной мировой ономастической науки. Актуальность
темы определяется все возрастающим интересом к науке антропонимике, в настоятельной потребности изучения личных имен, обусловленной появившимся желанием
мысленно вернуться к своим истоком, к прошлому своей страны, своего народа,
понять его культуру.
Научная новизна статьи. Научная новизна заключается в том, что данная тема
представляет собой антропонимов отдельного региона в определенное время, где
анализируется имен, которые повлияли на образование и функционирование личных
имен.
Практическая приминение статьи. Заключается в том, анализ собранного фактического материала могут найти применение при чтение общих курсов по лексикологии, диалектологии и культуре речи, специальных курсов по ономастике в высших
и средних учебных заведениях.
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A. Məmmədli

Transkripsiya və transliterasiya antroponimlərin
tərcüməsinin əsas növləri kimi
Xülasə
Məqalədə antroponimlərin tərcüməsində transkripsiya və transliterasiya kimi tərcümə növlərindən danıĢılır. Qeyd edilir ki, bir çox hallarda xüsusi isimlərin tərcüməsi bəzi çətinliklər
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yaradır. Baxmayaraq ki, xüsusi isimlər çox da dərin mənaya malik olmur, lakin bədii əsərlərdə qəhrəmanın xarakterini dərk etmək, müəllifin özünün ona qarĢı münasibətin bildirmək
kimi mənalar kəsb edir. Antroponimlər insanların ünsiyyəti və qarĢılıqlı anlaĢması üçün vacibdir. Ümumi isimlərdən fərqli olaraq, onlar istifadə universallığı tendensiyasına malikdir.
Ona görə hesab olunur ki, xüsusi isimlərin və xüsusi ilə də adların xarici dildən tərcümə
olunması zamanı heç bir xüsusi yanaĢma tələb olunmur.

A. Mammadli

Transcription and transliteration as the key ways to
translate anthroponyms
Summary
The article relates types of translation such as transcription and transliteration used in the
translation of anthroponomy. It is noted that in many cases the translation of proper nouns
causes some difficulties. Proper nouns always compel us to think how to translate. Although
proper nouns do not have a deep meaning, but in the speech of fiction they acquire essence, a
special meaning that is important for understanding the nature of a hero, the author’s attitude
to him and those associations which arise while perceiving such a name. Anthroponyms are
important for communication and mutual understanding of people. Consequently, it is
considered that names and titles do not require a special approach when translating from
foreign words, while it is wrong.
Редаксийайа дахил олуб: 28.03.2016
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The 20th century was a century which commenced in 1901 and was over in 2000. During
these periods so many great modifications occurred which could assist to explain the target of
it not only in science, but also in literature as well as in technology. Due to the fact that, this
century in human history was altered by chain of cases that held prominent changes in the
world history as to redifine the era: World War I and World War II, nationalism and
decolonization, cultural homogenization through developments in transportation and
communications technology, world population growth.
This century also was a witness for total war between world powers across continents and
oceans in World War I and World War II. Mass media, telecommunications and information
technology lived their flourishing time. All these aspects brought about cultural
homogenization which could impact all spheres. Hence, this influence would not affect
literature. As a result, literature subjected to the effects of 20th century.
Literature of the 20th cenrtury refers to the world literature produced during 20th century.
World literature meant it was the center of all branches, for that reason any ideas might find a
place of all areas. Nevertheless, it was an ordinary case to encounter the world’s liteature
aspects. This literature consisted of 2 parts from 1900-1990 s. Through these year two diverse
trends named Modernism and Postmodernism preceeded each other regularly, somehow
captured all plots. Therefore, writers of this period applied for contemporary literature in
order to avoid these differences that happened in literature. Although these terms (modern and
postmodern) are more available for Western countries, but the rise of globalization permitted
European ideas to spread into non Western cultures swiftly.
Technological improvements allowed witers cheaper production of books. This significant
event resulted in the rise of literature as a consequence of the development in music.
Meanwhile, two divisons of literature ―high literature and popular literature‖ in the 20th
century is no means absolute, at the same time various genres such as detectives or science
fiction could obtain all readers attention. Not depending on the ages or the the occupations of
people could apply for this genre in order to become open-eyed. It was not surprising that
people needed to be aware of which encompassed around them.
If the necessary events of this century were counted, literary criticism had to be stated
previously. Owing to the fact that, this issue was acclaimed as an extra-ordinary one. Though
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it was neglected by several mainstreams, but could seek the place of itself on the agenda. So
numerous changes were the reasons of it, such as genres establishments and awards: these
included the Nebula Award, the British Fantasy Award. As one can see the intellectuals of the
20th century discriminates against of the so-called genre fiction that is not considered ―real‖
literature. This distinction, however, is in many cases rather arbitrary.
Towards the end of the 20th century, electonic literature improved as a genre due to the
developments of the hypertext and later the world wide web.
The Nobel Prize occurred also in 20th century and awarded annually, the first laureate was
Sully Prud Homme. Meanwhile The New York Times Best Seller List has been published
since 1942.
Almost the people were interested in the same book which were contemplated the best
selling works of the 20th century, included ―Quatations from Chairman Mao (1966, 900
million copies), ‖The Lord of the Rings‖ (1954/55, 150million copies), ‖Harry Potter and the
Philosopher’s Stone‖ (1997, 120 million copies) and ―And Then There Were None‖ (1939,
115 million copies). The Lord of the Rings was also voted ―book of the century‖ in
distinguished surveys. Because this book was much more appropriate for people as a
consequence of others. That’s why they preferred it to all kinds of books.
The literature during the interwar period was a period of literary creativity, and works of
notable authors appeared which were evaulated as zenith ones. H.Lawrence’s novel ―Lady
Chartterly’s Lover‖ generated a scandal at the time, because of its explicit depictions of sex.
The plot was taken from physical and emotional relationship between a working class man
and an upper class woman, and it’s the use of then-unprintable words. As a consequence, the
publishing of the novel was banned subsequently, it might be printed privately. Because it
was not be suitable for the demands of the period in a proper way.
The intermediate post war period separating ―Modernisn from Postmodernism‖ is the
floruit of the beat generation. As the writers noticed so that the ideas which they praised were
not appropriate people’s appeals. As a result, people did not show any interest to get them to
be aware of whats happening inside them. For that reason, during this period writers were
forced to alter their style in order to catch the requirements of the century. Undoubtedly,
postmodern plots or themes wouldn’t be equal for modern world. However, the people’s
opinions of the modern world had to be surrounded by contemporary factors.
Winston Churchill is one of the distinguished statesman of the 20th century. Referring to
the facts, he spent his childhood in a formidable condition. Albeit this factor, he dedicated
himself to the public service. His legacy is complicated one-he was an idealist and pragmatist;
a defender of democracy. He applauded democracy on foot at any rate. Nevertheless, he
attempted to convince people democracy was just in words, not happened in reality, somehow
it was hidden by some trivial authorotians fo their yearns. They contemplated so that
democracy had serve only to them for their appeals to make them into reality. Utilizing this
matter, he made on a decision that he had to solve this problem from its root in order to made
people comprehend to require their unwritten rights. That’s why, for several people in Great
Britain and elsewhere consider that Winston Churchill is a simply hero.
Winston Churchill’s generation was so aristocrat-politicians. His father, Lord Randolph
Churchill was descended from the First Duke of Marlborough, at the same he could get great
fame among his contemporaries. His mother, Jennie Jerome, whose father was a part owner of
The New York Times. Winston Churchill opened his eyes to the world near Oxford in 1874.
From age two to six, he lived in Dublin, where his grandfather had been appointed Viceroy
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and employed Churchill’s father as his private secretary. Churchill’s earliest exposure to
education occurred in Dublin where a governess tried teaching him reading, writing and
arithmetic (his first reading book was called ―Reading Without Tears‖. With limited contact
with his parents, Churchill became very close to his nanny, Mrs Elizabeth Ann Everest, whom
he called ―Old Woom‖. She served as his confidante, nurse and mother substitute.
Independent and rebellious by nature, Churchill generally had a poor academic record in
school, for which he was punished. He was educated at three independent schools:
St.George’s School; Brunswick School in Hove and at Harrow School. Within weeks of his
arrival at Harrow, Churchill had joined the Harrow Rifle Corps.
When young Winston started attending Harrow School, he was listed under the S’s as
Spencer Churchill. He did so well in mathematics in his Harrow entrance exam that he was
putin the top division for that subject. In his first year at Harrow he was recognized as being
the best in his division for history. Winston entered the school, however, as the boy with the
lowest grades in the lowest class, and he reamined in that position. Winston never even made
it into the upper school because he would not study the classics. Though he did poorly in his
schoolwork, he grew to love the English language. He hated Harrow. His mother rarely
visited him, and he wrote letters begging her either to come to the school or to allow him to
come home.
Winston Churchill was a prolific writer under the pen name ―Winston S.Churchill‖.
Churchill received the Nobel Prize in Literature in 1953 for his numerous published works,
especially his six volume work ―The Second World War‖. At the ceremony he was awarded
the prize ―for his mastery of historical and biographical description as well as for brilliant
oratory in defending exalted human values‖.
W.Churchill attended Smith Academy in Missiouri and the United States Naval Academy,
where he graduated in 1984. At the Naval Academy, he was conspicuous in scholarship and
also in general student activities. He became an expert fencer and he organized at Annapolis
the first eight-oared crew, which he captained for two years. After his graduation, her
becamean editor of the Army and Navy Journal. He resigned from the navy to pursue a
writing career. In 1985, he became managing editor of the Cosmopolitan Magazine, but in
less than a year he retired from that, to have more time for writing. While he would be most
successful as a novelist, he was also a published poet and essayist.
His first novel to appear in book form was The Celebrity (1898). However, Mr.Keegan’s
Elopement had been published in 1896 as a magazine serial and was published as an
illustrated hardback book in 1903. Churchill’s next novel-Richard Carvel (1899)-was a
phenomenal success, selling some two million copies in a nation only 76 million people and
made him rich. His next two novels, The Crisis (1901) and The Crossing (1904) were also
very succesfull.
Churchill’s first paid work as a writer was for a series of five articles on the Cuban War of
Independence in The Graphic in 1895. For the rest of his life, writing was Churchill’s main
income source. Almost always well paid as an author, he wrote an estimated eight to ten
million words in more than 40 books, thousands of newspaperand magazine articles, and at
least 2film scripts.
Churchill‖s early novels were historical, but his later works were set in contemporary
America. He often sought to include his political ideas into his novels. In 1919 Churchill
decided to stop writing and withdrew from public life. As a result of this he was gradually
forgotten by the public.In 1940, The Uncharted Way, his first book in twenty years, was
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published. The book examined Churchill’s thoughts on religion. He did not seek to publicize
the book and it received little attention. Shortly before his death he said: ‖Its very difficult
now for me to think of myself as a writer of novels, as all that seems to belong to another
life‖.
Churchill died in Winter Park, Florida in 1947 of a heart attack. He was predeceased in
1945 by his wife of fifty years, the former Mabel Marlakenden Hall.
Churchill met and occasionally communicated with the British statesman and author
Winston Churchill (no known relation). It was the American Churchill who became famous
easlier, and in the 1890s he was much better known than his British counterpart. The two are
still occasionally bewildered, mostly by sellers of second-hand books, although the British
Churchill wrote only one novel, Savrola, being better known for his popular histories and
journalism.
Both Churchills had political careers, and were both noted amateur painters. The
similarities extend to their tertiary education; both attended service colleges and briefly served
(during the same period) as officers in their respective countries’ armed forces. One was a
naval, the other an army officer.
The British Churchill, upon becoming aware of the American Churchill’s books, wrote to
him suggesting that he would sign his own works ―Winston Spencer Chuchill‖, using his
middle name (actually part of his full surname, ‖Spencer Churchill‖) to differentiate them.
The suggestion was accepted, with the comment that the American Churchill would have
done the same, had he any middle names. In practice this was abbreviated to ―Winston
S.Churchill‖, which remained the British Churchill’s pen name.
W.Churchill wrote so many valuable books during his creative period. One of greatest and
best seller books is A History of the English Speaking Peoples. It is a four-volume history of
Britain and its former colonies and possessions throughout the world, written by Winston
Churchill, covering the period from Caesar’s invasions of Britain (55BC) to the beginning of
the First World War (1914). It was started in 1937 and finally published 1956-58, delayed
several times by war and his work on other texts. The volumes have been abridged into a
single-volume, concise edition.
Churchill, who excelled in history as a child and whose mother was American, had a firm
belief in a so-called ―special relationship‖ between the people of Britain with the
Commonwealth of Nations united under the Crown and the people of the United States who
had broken with the Crown and gone their own way. His book thus dealt with the resulting
two divisions of the ―English-speaking peoples‖.
When the work was finshed, some criticisms appeared in order to verify its name. Some
suggested that the work should been titled ―Things in History that interested me‖. Despite
these criticisms the books were the best sellers and reviewed favourably on both sidesof the
Atlantic. In the Daily Telegraph, J.H.Plumb wrote: This history will endure; not only because
Sir Winston has written it, but also because of its own inherent virtues-its narrative power, its
fine judgement of war and politics, of soldiers and statesman and even more because it
reflects a tradition of what Englishmen in the hey-day of their empire thought and felt about
their country’s past. The work was one of Churchill’s writings mentioned in his Nobel Prize
in literature citation.
The four volumes are:
The Birth of Britain
The New World
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The Age of Revolution
The Great Democracies
As a conclusion I would like to state some quotes by W.Churchill.
―Success is not final; failure is not fatal: it’s the courage to continue that counts‖
―You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your
life‖
―Its no use saying, ’We are doing our best’ You have got to succeed in doing what is
necessary‖
―If we open a quarrel between past and present, we shall find that we have lost the future‖
―A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportuniy in
every difficulty‖
The actuality of the article. During this period so many modifications appeared not only
in science, but also in all spheres. Therefore, literature subjected to this alteration, as well as
attempted to be appropriate for it. It showed itself in genreating new genres in order to
express subsequent ideas in a proper way.
The scientific innovation of the article. In this article the differences between
modernism and postmodernism were illustrated, and the reason why writers tended to opt this
distinguished trend. Due to the fact that, modernism could express their requirementes
innovatively for the people.
The practic importance of the article. Utilizing this article anyone can obtain whatever
they yearn about that period and essentric statesman Wisnton Churchill.
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Э. Няриманова

ХХ яср Британийа ядябиййаты вя Винстон Чюрчилл
Хцлася
Фактлара ясасланараг демяк олар ки, бу əsrdə тягдирялайиг дяйишикликляр баш верди. ġцбщясиз ки, бу, ядябиййатда детектив щекайяляр кими йени жанрларын йаранмасына тясир етди. Модернизм нювбяли шякилдя постмодернизмdян айрылды, чцнки бу дюврцн тялябляриня даща чох
уйьун иди.
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Г. Нариманова

Британская литература ХХ века и Винстон Чорчилл
Резюме
Основываяcь фактам можно сказать что, в этом веке были значительные успехи и
это влияло к создание новых жанров в литературе, как и детективных прозы. В
следующем этапе модернизм выделялься из постмодернизмом, потому что, это в
основном совпадало с требованием века.
Редаксийайа дахил олуб: 15.02.2016
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The Introduction
The word-stock of a language is in an increasing state of change. Words change their
meaning and sometimes drop out of the language altogether. New words spring up and
replace the old ones. Some words stay in the language a very long time and do not lose their
faculty of gaining new meanings and becoming richer and richer polysemantically. Other
words live but a short time and are like bubbles on the surface of water — they disappear
leaving no trace of their existence. In registering these processes the role of dictionaries can
hardly be over-estimated. Dictionaries serve to retain this or that word in a language either as
a relic of ancient times, where it lived and circulated, or as a still living unit of the system,
though it may have lost some of its meanings. They may also preserve certain noncecreations, which were never intended for general use. In every period in the development of a
literary language one can find words which will show more or less apparent changes in their
meaning or usage, from full vigour, through a moribund state, to death, i. e. complete

40

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

disappearance of the unit from the language.
Usually we do not notice the change that takes place during our own time because it
happens quite slowly
General information about archaisms
Archaisms are words which are no longer used in everyday speech, which have been
ousted by their synonyms. Archaisms remain in the language, but they are used as stylistic
devices to express solemnity. Most of these words are lexical archaisms and they are stylistic
synonyms of words which ousted them from the neutral style. Some of them are: steed
(horse), slay (kill), behold (see), perchance (perhaps), woe (sorrow) etc. An archaism can be a
word, a phrase, or the use of spelling, letters, or syntax that have passed out of use. Because
they are both uncommon and dated, archaisms draw attention to themselves when used in
general communication.
Usage
Archaisms are most frequently encountered in poetry, law, and ritual writing and speech.
Their deliberate use can be subdivided into literary archaisms, which seeks to evoke the style
of older speech and writing; and lexical archaisms, the use of words no longer in common
use. Archaisms are kept alive by these ritual and literary uses and by the study of older
literature. Should they remain recognised, they can be revived, as the word anent was in the
past century.
The process of words aging
In the English language these are the pronouns thou and its forms thee, thy and thine, the
corresponding verbal ending -est and the verb-forms art, wilt (thou makest, thou wilt), the
ending -(e)th instead of -(e)s (he maketh) and the pronoun ye. To the category of obsolescent
words belong many French borrowings which have been kept in the literary language as a
means of preserving the spirit of earlier periods, e. g. a pallet (a straw mattress); a palfrey (a
small horse); garniture (furniture); to peplume (to adorn with feathers or plumes). The second
group of archaic words are those that have already gone completely out of use but are still
recognised by the English-speaking community: e. g. methinks (it seems to me); nay (=no).
These words are called obsolete. The third group, which may be called archaic proper, are
words which are no longer recognizable in modern English, words that were in use in Old
English and which have either dropped out of the language entirely or have changed in their
appearance so much that they have become unrecognizable, e. g. troth (=faith); a losel (=a
worthless, lazy fellow).
Alternative meanings
In anthropological studies of culture, archaism is defined as the absence of writing and
subsistence economy. In history, archaism is used to connote a superior, albeit mythical,
"golden age."
List of archaic English words and their modern equivalents
The evolution of the English language is characterised by three phases. The first period
dates from approximately 450 (the settlement of the Angles, Saxons and Jutes in England) to
1066 AD (the Norman Conquest). At this time the language made use of almost full inflexion,
and is called Anglo-Saxon, or more exactly Old English. The second period dates from the
Norman Conquest to probably c.1400 (though some books differ on when this period ends)
and is called Middle English. During this time the majority of the inflections disappeared, and
many Norman and French words joined the language because of the profound influence of the
Anglo-Norman ruling class. The third period dates from about 1400 to today (2006), and is
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known as Modern English, though until recently it was called New English. During the
Modern English period, thousands of words have been derived by scholars from the Classical
languages.
Analysis of ancient texts. W. Shakespeare, Sonnet 2.
When forty winters shall besiege thy brow, And dig deep trenches in thy beauty's field,
Thy youth's proud livery, so gaz'd on now, Will be a tatter'd weed, of small worth held. Then
being ask'd where all thy beauty lies, Where all the treasure of thy lusty days To say, within
thine own deep-sunken eyes, Were an all-eating shame, and thriftless praise How much more
praise deserv'd thy beauty's use, If thou couldst answer 'This fair child of mine Shall sum my
count, and make my old excuse,' Proving his beauty by succession thine!
Thy – your; Brow – forehead, expression (EME, poetic); Livery - gown; dress; costume;
finery (EME, poetic); So gaz'd on now - here – that I see on you now; Tatter'd – tattered; Of
small worth held - of the worst type; Lusty - healthy , strong , vigorous; Thine – your; Thou –
you ;Couldst – could
When forty winters will besiege your face, and dig deep trenches in your beauty's field,
your youth's proud gown, that I see on you now, will become a tattered weed, of the worst
type. Then being asked where all your beauty lies, where all the treasure of your vigorous
days to say, within your own deep-sunken eyes, were an all-eating shame, and thriftless praise
How much more praise deserved your beauty's use, If you could answer 'This fair child of
mine will sum my count, and make my old excuse,' Proving his beauty by your succession!
Archaisms in literature and mass media. Deliberate usage of archaisms
What turn things are likely to take if this version be persisted in is a matter for
speculation.—Times.
If Mr. Hobhouse's analysis of the vices of popular government be correct, much more
would seem to be needed.—Times.
Mr. Bowen has been, not recalled, but ordered to Washington, and will be expected to
produce proof, if any he have, of his charges against Mr. Loomis.—Times.
It were futile to attempt to deprive it of its real meaning.—Times.
It were idle to deny that the revolutionary movement in Russia is nowhere followed with
keener interest than in this country.—Times.
It were idle to deny that coming immediately after the Tangier demonstration it assumes
special and unmistakable significance.—Times.
He is putting poetic 'frills', if the phrase be not too mean, on what is better stated in the
prose summary of the argument.—Times.
Mr. Shaynor unlocked a drawer, and ere he began to write, took out a meagre bundle of
letters. — Kipling.
Hence, if higher criticism, or aught besides, compels any man to question, say, the
historic accuracy of the fall... — Daily Telegraph.
Many a true believer owned not up to his faith.—Daily Telegraph.
The controversy now going on in your columns anent 'Do we believe?' throws a somewhat
strange light upon the religion of to-day. — Daily Telegraph.
It is because the world has not accepted the religion of Jesus Christ our Lord, that the
world is in the parlous state we see it still. — Daily Telegraph.
A discussion in which well nigh every trade, profession and calling have been represented.
— Daily Telegraph.
Why not? Because we have well-nigh bordering on 300 different interpretations of the
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message Christ bequeathed us.—Daily Telegraph.
It is quite a common thing to see ladies with their hymn-books in their hands, ere returning
home from church enter shops and make purchases which might every whit as well have been
effected on the Saturday.—Daily Telegraph.
How oft do those who train young minds need to urge the necessity of being in
earnest...—Daily Telegraph.
I trow not.—Daily Telegraph.
The clerk, as I conjectured him to be from his appearance, was also commoved; for, sitting
opposite to Mr. Morris, that honest gentleman's terror communicated itself to him, though he
wotted not why.—Scott.
I should be right glad if the substance could be made known to clergy and ministers of all
denominations.—Daily Telegraph.
So sordid are the lives of such natures, who are not only not heroic to their valets and
waiting-women, but have neither valets nor waiting-women to be heroic to withal.—Dickens.
Commonly misused archaisms. You who? "Thou", "thee" and "ye"
As most people know, thou, thee and ye all mean "you". But they are not interchangeable,
as they are sometimes used. They represent different uses of the pronoun "you".
Thou
"You", singular nominative. Used if the "you" addressed is the subject of the sentence.
(Thou givest unto me...)
Thee
"You", singular accusative. Used if the "you" is the object of the sentence. (I give unto
thee...)
Ye
"You", plural. Used when addressing a group. (All ye, hear this...)
Because, in modern English, all of those meanings are encompassed in the single word
"you", they may be difficult to distinguish. It might be helpful to recall the parallels in a caseformed language such as French (e.g. "tu", "te" and "vous")
In language, an archaism(from the Ancient Greek: ἀρχαϊκός, archaïkós, 'old-fashioned,
antiquated', ultimately ἀρχαῖος, archaîos, 'from the beginning, ancient') is the use of a form of
speech or writing that is no longer current or that is current only within a few special contexts.
Their deliberate use can be subdivided into literary archaisms, which seeks to evoke
the style of older speech and writing; and lexical archaisms, the use of words no longer in
common use.
Usage
Archaisms are most frequently encounteredin poetry, law, philosophy, science, technology, geography and ritual writing and speech. Archaisms are kept alive by these ritual
and literary uses and by the study of older literature. Should they remain recognised, they can
be revived, as the word anent was in this past century.
Alternative meanings
In anthropological studies of culture, archaism is defined as the absence of writing
and subsistence economy.

43

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

In history, archaism is used to connote a superior, albeit mythical, "golden age".
afore

before

betwixt

between

certes

certainly

eft

again

forthwith

immediately

gadzooks

mild expression of
surprise

howbeit

although

meseems

it seems to me

nowise

not at all

sith

since

twixt

between

verily

truly

whenas

when

yon

over there

The actuality of the article. The article is great of importance in the study of archaisms in
literature and mass media.
The scientific innovation of the article. Scientific innovation is especially significant for
the research of archaisms.
The practice importance of the article. The article is used in schools and universities by
students, teachers, also the specialists who study archaisms.
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Ядябиййатда вя кцтляви информасийа
васитяляриндя архаизмлярин ролу
Хцлася
Бу мягалядя ядябиййатда вя кцтляви информасийа васитяляриндя архаизмлярин ролу мясялясиня тохунулмушдур. Мювзунун ишлянмяси заманы бир сыра ядяби мянбяляря, о ъцмлядян
Шекспирин, Диккенсин ясярляриндян ситатлара, инэилис шифащи халг ядябиййатына истинад едилмишдир.
Н. Касумлу

Роль архаизмов в литературе и средств
массовых информаций
Резюме
В этом статье рассказывается о вопросах ролей архаизмов в литературе и средств
массовых информаций. В расскрытые сущности этой темы ссылалось некоторым
литературным источником, и в том числе отрывком из произведений Шекспира,
Диккенса и британской народной литературы.
Редаксийайа дахил олуб: 27.01.2016
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Child is God`s precious being sent to family. First of all depends on the price that we give
child for bringing up free and dignity generations. For adults children are always angel faced,
ruddy cheeked, bud of humanity. Children are the future of family and nation. That is why,
God give people native child love for going on generations. At the same time the man who
loves children loves his motherland. So, family is responsible for their children being
responsible citizen and bringing up well. Besides family, there is need to teachers, writers and
poets for bringing up children. Each of their works, lines must tell pure love. Children must
laugh. They must learn injustice from family and school, and mustn`t learn tyranny. Or they
will be tyrant. We must protect children because children can serve homeland, nation, science
after to love each-other and to love living.
Unlike other creatures, the man thinks, speaks, explains all the happenings and life. He
explains his thoughts with word and writing, reads, writes. He describes his feelings and
thoughts with the special literary language.
It was a time when children`s literature has been perceived as child`s play. Even the
writers who wrote for children were not considered themselves as children`s literature writer.
In those days, those writers were not accepted as writer. It wasn`t thought that they have
special writing talent. If the hero of the book was child, so, that book was considered as
children`s book. Readers didn`t pay attention the plot of text. If there was child character, so it
is child book. People who considered meaningless works which are written for teaching
children something, wrote works consecutively. In fact, children`s literature is different from
other written works. Children`s literature writer must think not only the child he wrote, but
also, the child inside of all people. Writers had to feel all the feelings of children. If he does it,
he feels people`s childhood deeply. There won`t be any age limit in the text which is written
for children.
Children`s literature is a great art work. There are few writers and poets who know what is
childhood in reality and who can write for children. Writing for children is difficult, but also
interesting writing style. Difficult because, writing for children means to know both literature
and child. Interesting because, while writing child work, you can create the child who is
completely different from others, or you can describe yourself as the hero of your work. So if
you want to write the work which is acceptable for everyone, it demands great talent.
Literature services the development of children`s taste and sense of beauty. It helps
children to recognize the life, people, things that surround them. Child finds similar of his
living condition in the literary work which is written for him. Children make contrast between
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writings and livings. Most of the children readers find out their figure in the literary work, but
others try to be as the main hero of the literary work which they read. Such kind of children
works is much more effective in the growth of their character. The main aim of children
literature is not to educate children directly, but to cultivate children power of imagination, to
improve their creative ability of reflection are among the aim of children`s literature.
Adults can also take pleasure from qualified children`s literature products. The main
things are simplicity, language perfection, power of topic, proportion of theme for children,
attraction of theme, and instability. Natural voice and rhythm in verse, adventure in prose are
among the most important characteristics of children`s literature. Children have sense of
beauty from the birth. It is important to develop this sense to further ages. Literature develops
sense of beauty in children, while reading the text, the child listens tale like music. So
literature is natural need in children`s sensible world.
Children literature is a type of art carrying all the aspects of literature. Children`s
literature is a sense which represents an orientation in a general literature. Unfortunately, it is
difficult to say when and where it has appeared exactly. However, if we look through the
history of literature attentively, we can say that the idea of children`s literature is new. There
are several points of view about the history of children`s literature. In some sources it is
shown that child literature was discovered in 18 and 19 century and it used for all the children
for showing their sense. Till 18 century child was sinner from the birth. But the writer JeanJacques Rousseau (1712-1778) was against this. He thought that "Everything which is made
by God, is perfect, but it is spoiled by human hand"
We can see child characters in old time literature. The literature written for children was
intended to instruct them. Even in the middle ages writers had written some texts in Latin
which they used in England and colonial America. Those writers were Venerable Bede, St.
Aldhelm and St. Anselm. The first children's book published in American colonies was New
England Primer. It taught children alphabet along with prayers and religious exhortations.
Although it wasn`t literary book, and there was not certain literary hero for the children, but it
was the only book for children that they can read and learn something. The first strict juvenile
literature in England and the United States deals with gloomy tales. It was written for the
edification of Puritan boys and girls. Out of this period writer John Bunyan Pilgrims Progress
became classic for children and adults. ``The world around us in pictures`` was the first
European schoolbook based on the idea of visual education. This book is generally considered
to be the first picture book specifically for children. Writer John Bunyan wrote ``the
Pilgrims`s Progress: From this world to that which is to come``. It was powerful religious
allegory of man`s quest for salvation and it is one of the most influential books in English
literature.
In the 17 century the stories of Homer and Ezop were published again only for children.
Another example is Daniel Defoe. The writer didn’t write Robinson Crusoe for children. But
it attracted children`s attention and soon became classic for children. It shows that children
have established borders of children`s literature by identifying their own interest. So
children`s literature comprises those texts that have been written specially for children and
those texts that children have selected to read on their own and boundaries between children`s
literature and adult literature are surprisingly fluid. Many books written for and widely read
by children during 17 and 18 centuries are considered historical children`s literature today and
are read almost exclusively by adult scholars of children`s literature. Before the eighteen
century there were no separate categories of books for children. Early books for children were
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strongly influenced by conservative English beliefs of the seventeen century.
In the eighteen century main concern was imparting religious and moral instruction and
code of social behavior. After 1850, it was golden age of children`s literature in England and
the United States. Great writers teamed with great illustrators. Industrial revolution led to
advances in printing. Growing middle class increase interest in education, expanded audience
for children`s books.
In the 19 century children literature met Lewis Carroll , ―Alice in Wonderland ‖ (1865),
Charles Dickens ―David Copperfield―, Tomas Hughes-Tom Brown school days, in America
Mark Twain ― Adventure of Tom Sawyer.‖ These works became really the most important
classics of children literature in 19 century and as the figure of child hero, they got enough
fame among the children. Many characters of these works are ideal hero for children. For
instance, most readers of Tom Sawyer wanted of live such adventures like naughty boy Tom
Sawyer- It was the desire of many children to be in this full of adventures colorful world.
Tom and Finn encouraged boys to have adventures. These books developed the character of
good and bad boy, female characters were allowed less flexibility. The place of these works in
children moral world in undeniable. Perfect written works were beloved of not only children
but works was simplicity of language and style diversity.
The second half of the nineteenth century saw an explosion of children's literature, both in
terms of quantity and quality. Children's literature historically has been more open to women
as authors and illustrators because it has been considered less significant than adult literature
and because publishers have regarded women as more capable of teaching and raising
children. Children's literature also began to segment itself in terms of social class as penny
dreadfuls, or dime novels, were produced for the working class and more high-minded
literature was produced for the middle and upper classes.
The twentieth century saw the recognition of literary and artistic quality in children’s
books, the growth of children’s book departments in publishing houses, and the expansion of
both public and school library service to all children. In the twentieth century technological
improvements made it possible to create beautifully illustrated, well-bound books for children
and just as easy to mass-produce shoddy, cheap editions. The picture book as we know it
today was created early in the twentieth century, as were fine nonfiction books for all ages.
Most important, in the twentieth century, publishers, authors, and illustrators finally
recognized that children’s literature needed to reflect the many faces and cultures of American
society. As the century ended, the concept of multicultural literature was firmly established in
the world of children’s books.
Twentieth-century children's literature was marked by increased diversity in both
characters and authors. Earlier popular children's books–such as Joel Chandler Harris's Uncle
Remus, His Songs and His Sayings (1880); Helen Bannerman's The Story of Little Black
Sambo (1899); Hugh Lofting's The Story of Dr. Dolittle (1920); Jean de Brunhoff's Histoire
de Babar, le petit elephant (1931), translated by Merle Haas from the French as The Story of
Babar, The Little Elephant (1933); and Roald Dahl's Charlie and the Chocolate
Factory (1964) – have since been judged racist. Most children's literature prior to the
twentieth century embodied a white ideology that was reflected in both the text and
illustrations. From the 1920s on, there have been attempts to provide a more multicultural
approach to children's literature.
The explanations behind this sudden ascent of children`s literature have never been
completely clarified. The entrepreneurial virtuoso of figures like Mark Twain without a doubt

48

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

had impact, however similarly huge were auxiliary variables, including the development of a
sizeable white collar class, specialized improvements in book generation, the impact of new
instructive speculations, and changing states of mind to youth. Whatever the reasons, the
outcome was a genuinely quick extension of children`s literature during that time half of the
eighteenth century, so that by the mid 1800s, the children`s book business was blasting.
Interestingly it was feasible for writers to bring home the bacon out of composing exclusively
for kids, and to end up renowned for it. children`s literature, as we probably am aware it
today, had started.
Giving children access to all varieties of literature is extremely important for their
success. Educators, parents, and community members should help students develop a love
and passion for reading. Not only is reading literature important in developing cognitive skills
to be able to succeed in a school or work setting, but it is valuable for other reasons as well.
So, children literature always will be the main part of literature. It will develop every
period of history. Because it has great influence in child`s bringing up. While reading perfect
story, it made child think and analyze everything around him.
The actuality of the article. As adults, children also must have their books or literature.
Literature will always be in children`s everyday life
The scientific innovation of the article. Ġn this article history of the children`s literature
has been clarified.
The practice importance of the article. Students and educators make use of the materials
which used in this article.
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Ушаг ядябиййаты тарихи
Хцлася
Бу мягалядя ушаг ядябиййаты тарихиндян бящс едилир. Ушаглар щагда йазылмыш китаблар
онларын инкишафында мцщцм рол ойнайыр. Яввялляр ушаг ядябиййаты сащясиндя йазычылар аз иди.
Буна бахмайараг, 19 вя 20-ъи ясрлярдя бир сыра йазычылар олмушдур ки, онларда ушаг
ядябиййатында мцщцм ящямиййят кясб едирляр.
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У. Шахниярова

История детского литературы
Резюме
Эта статья об истории детского литературе. Книги, написанные для детей очень
важно для их прогресса. В прежние времена мало children`as писатели. Однако в 19 и 20
веков, есть много писателей, которые занимает особое место в списке детского
литературе
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Лев Толстой и современный Aзербайджанский роман
Гюльнара Гасанова
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Рецензенты: д.ф.н., проф. Г.Г.Абдуллабекова
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Ключевые слова: достоверность, вымысел, роман-исповедь, роман и драма, нравственные проблемы, образцы творчества, неисчерпаемый источник
Açar sözlər: doğruluğ, uydurma, roman-etirafı, roman və dram, mənəvi problemlər, yaradıcılıq nümunələri, tükənməz mənbəyi
Key words: the authenticity, fiction, confession, moral problems, novel and drama, moral
problems, doğruluğ, roman-etirafı works, inexhaustible source
Л.Н.Толстой характеризовал роман как «свободную форму, в которой есть место
для выражения всего, что только переживает внутри и вовне человек». (8, 70)
Как верно подмечает исследователь С.Шарифова, «Одна из главных особенностей
романного изложения – это претендующий на правдивость вымышленный мирообраз.
Роман, как эпический жанр, не допускает вымысла, который воспринимался бы читателем как невозможный. Фантазия писателя ограничивается лишь пределами осмысления автором описанных событий как возможных». (9, 62) И далее: «При воспроизведении жизненной реальности происходит еѐ творческое преображение. Таким образом,
в художественном произведении, а в особенности в романе, наблюдается переплетение
объективного и субъективного, то есть воспроизведения реальной действительности и
авторского понимания еѐ». (9, 66)
Отражение объективной реальности и его преломление через личность автора
проявляется и в автобиографическом романе-исповеди Анара «Без вас», посвящѐнном
светлой памяти его незабвенных родителей, выдающихся азербайджанских поэтов
Расула Рзы и Нигяр Рафибейли.
Уже в самом замысле усматривается связь с трилогией Толстого «Детство»,
«Юность», «Отрочество». Образы горячо любимых отца и матери, очерченные с необыкновенной правдивостью и простотой, предстают как живые. Усвоение толстовских
традиций проявляется в индивидуализации характеров, глубоком психологизме,
передаче движения чувств и мыслей, самоанализе героя.
В одном из интервью, приведѐнном в книге московского критика и прозаика Людмилы Лавровой «Знакомый незнакомец», Анар прямо указывает на то, что произведение Толстого послужило источником его творческого вдохновения и оказало влияние
на выбор темы и сюжета задуманного сочинения. «Перед тем как сесть за работу над
«Овном…» я внимательно перечитал Оруэлла, Замятина, Хаксли. Так же, как перед
«Комнатой в отеле» – «Смерть Ивана Ильича»… (1)
Да, именно под впечатлением одного из рассказов Толстого была написана повесть
«Комната в отеле», навеянная поездкой в Турцию, где писатель читал курс азербайджанской литературы. Вспоминается эпизод из одноимѐнного кинофильма, снятого
замечательным режиссѐром Расимом Оджаговым в 1998 году. Герой Фахраддина Мана-
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фова Карим, интеллигент, учѐный-тюрколог, остановившись на ночлег в одном из дешѐвых отелей в Турции, лѐжа на койке в тесной угловой каморке, в предчувствии
смерти от сердечного приступа, начинает думать о близких. Режиссѐр передаѐт внутренний монолог героя, который расплачивается за верность своим убеждениям и
нравственным принципам. Прямо как сам Толстой и его герои с их духовной, нравственной сущностью.
Нравственные проблемы поднимаются и в романе Анара «Шестой этаж пятиэтажного дома» в переводе В.Портнова (в экранизации «Тахмина», 1993 года, режиссѐр Расим
Оджагов). Это история несчастной любви двух молодых людей, трагической гибели
главной героини. Тема романа во многом созвучна «Анне Карениной» Толстого. Семья,
общество, близкие – все не признают союз разведѐнной женщины и юноши из благополучной семьи, ополчаются на них, травят, пытаясь разлучить. Но герои стараются
уберечь свои чувства друг к другу от грубого постороннего вмешательства, не замечать
мнения окружающих. Но обстоятельства порой оказываются сильнее, любовь не выдерживает испытания.
Анар осуждает эгоизм и душевную чѐрствость и призывает быть добрее и человечнее. К этому призывал и Л.Толстой.
О Толстом, Гоголе и Достоевском, столпах русской литературы, писатель высказался в интервью: «Мне кажется – все они недалеки от духа Пушкина, они от него росли, развивались, несли в себе его гуманизм и чувство истории…» (2).
Значение русской культуры и языка неоценимо, – утверждает он. «Я высоко ценю
значение русского языка и всегда писал о том, что в обозримом будущем русский язык
нам необходим… тот объѐм литературы, который доступен нам на русском языке, я
считаю, это – наш выход в мир. Посредством его мы познаѐм всѐ богатство мировой
культуры. И одновременно наши писатели через русский язык могут выходить на
широкое мировое сообщество.
Русская литература – это огромный пласт мировой культуры: от Пушкина и до наших дней, я помню еѐ, люблю, ценю. Это и Толстой, и Достоевский, и Чехов и многие
современные писатели». (2)
Вечность классики отмечает и прозаик-драматург Афаг Месуд. «Я внимательно и с
любовью читала и продолжаю перечитывать Достоевского, Гоголя, Чехова. То, что мне
дала русская литература, невозможно ни с чем сравнить… Но никогда не пыталась им
подражать» . (4)
Признавая гениальность Л.Толстого, она в то же время отмечает сложность его
книг, полных нравоучений, из-за чего порой трудно бывает читать «долгие, спокойные» разговоры героев «Войны и мира», «Анны Карениной», «Воскресения». «Ни в
коем случае не умаляю его величия. Если бы автор «Смерти Ивана Ильича» ничего
больше не написал ни до, ни после этой повести, он всѐ равно бы занял в истории
литературы то же место, что и сейчас».
Наверное, потому что Толстой писал о душе, о бессмертном. «…большее значение
приобретает экология души. Массовая литература… работает на уничтожение божественного начала в человеке… Я не против модной литературы, изысканной творческой
игры, но всѐ это должно покоиться на прочной нравственной основе. А новшество ради
новшества – это не что иное, как красивые завитки вокруг пустоты…
Для меня Человек – вселенная. Так что в литературе нет никаких периодов, нет
границ, нет наций, нет времени… Происходит перекличка в познании человеческого
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сердца и души. Через века». (4)
Такая перекличка существует и между Афаг Месуд и Львом Толстым. Их сближает
духовность, нравственные убеждения.
Можно усмотреть и прямые аналогии в их творчестве. Но если в романах А.Месуд,
а их около десяти («Процессия», «Тюлень» и др.), это проявляется не столь отчѐтливо,
то в пьесе «Женщина, бросившаяся под поезд» вполне конкретно. Бесспорно, она
навеяна бессмертным шедевром Толстого «Анной Карениной». И дело не только в
названии, но и в деталях. Именно на железнодорожном вокзале (первая встреча Анны с
Вронским тоже произошла на железнодорожном вокзале, ставшем в конце местом еѐ
погибели) Гюльтекин Сарабская, бывшая актриса театра, встречается с неким Хасаем
Дильгиром, с виду похожим на бомжа, и делится с ним воспоминаниями о прошедших
на сцене днях. Выясняется, что она растратила свой талант, играя большей частью в
заказных пьесах, за исключением нескольких классических спектаклей. И теперь очень
сожалеет об этом.
Пьеса «Женщина, бросившаяся под поезд» была поставлена на сцене Азербайджанского государственного академического драматического театра. Постановку осуществили режиссѐр Мехрибан Алекперзаде, художник Назим Бейкишиев, музыкальный
оформитель Вугар Джамалзаде. В спектакле были заняты известные актѐры Кямаля
Гусейнова, Джафар Намиг Камал, Эльхан Гулиев, Первиз Багиров, Хиджран Насирова
и другие. (6) Своей талантливой игрой они сумели передать весь драматизм и трагизм
этой пьесы, генетически связанной с «Анной Карениной».
Обращение к Толстому послужило своего рода толчком для создания глубоко
оригинального, своеобразного по стилю и содержанию, психологической наполненности произведения. И, быть может, в обозримом будущем А.Месуд задумает написать
и целый роман на основе этой пьесы.
«Создание автором драматического произведения и романа, – отмечает С.Шарифова, – основанного на одной фабуле, можно констатировать и в азербайджанской
литературе. Например, Н.Нариманов является автором романа и трагедии, известных
под одним наименованием «Бахадур и Сона». М.С.Ордубади, автор романа «Туманный
Тебриз», также является автором одноимѐнной пьесы, состоящей из шести частей.
Популярный азербайджанский писатель, председатель Союза азербайджанских писателей Анар является автором романа «Шестой этаж пятиэтажного дома», а также пьесы
«Тахмина и Заур». Следует отметить, что созданные на основе романов пьесы отличаются более упрощѐнной композицией. Но в то же время, драматическая форма
предоставляет автору более широкие возможности для художественного отображения
всей остроты сложившейся конфликтной ситуации.
Различия между романами и драматическими произведениями приводят к тому, что
роман и драма не совмещаются полностью. «…насколько бы сильно ни был роман
драматизирован, т.е. насыщен элементами драмы, он тем не менее в целом остаѐтся
явлением эпоса. Вместе с тем взаимодействие романа и драматических жанров приводит к формированию типов романа, которые в теории литературы обозначаются как
роман-драма, роман-трагедия, роман-комедия, роман-мелодрама, роман-пьеса и т.д.»
(9,264).
Но каким бы ни был тип романа, важно его бесспорное авторство. Литературе
известно немало случаев прямого заимствования сюжетов. «Несмотря на то, что такие
произведения создаются авторами, проживающими в различных странах, по своему
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сюжету они во многом схожи. Различия проявляются в большей степени в побочных
сюжетных линиях, что привносит определѐнное фабульное разнообразие. Однако для
таких произведений существует несколько типичных, унифицированных сюжетов. В
этом нет ничего удивительного и необычного… в подобных случаях речь идѐт скорее
не о плагиате, а об обращении авторов к унифицированным сюжетным конструкциям.
На тиражирование идей современной литературной обращает внимание белорусский публицист В.Пепеляев в своей статье «Дорога в никуда»: «Да, массовая культура
нещадно тиражирует идеи. Но настоящую авторскую индивидуальность, на мой взгляд,
стащить трудно. Вернее, при заимствовании чужой идеи пропадает в чистом виде элемент литературного волшебства. Очень многим изменяли жѐны, но в истории литературы осталась одна Анна Каренина. Мне кажется, художник должен слушать совесть».
(9,127)
Л.Н.Толстой всегда слушал свою совесть и создал поистине великие творения,
неподвластные течению времени. Они не утратили своей жизненности, как и уроки
мастера, которые и поныне находят отражение как в объѐмных романах, так и коротких
рассказах. Примером тому может служить и рассказ-триптих Фируза Мустафы «День
лошади» (в переводе Медины Эльдаровой).
Сюжет во многом созвучен с толстовским «Холстомером» («История лошади») –
бездушное отношение хозяина к лошади, ставшее причиной еѐ самоубийства (в повести
убийства ради наживы).
Так описана смерть пегого мерина в повести Толстого:
«…он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, бетнул ногой, но удержался и стал ждать, что будет дальше. Дальше сделалось то,
что что-то жидкое полилось большой струѐй ему на шею и грудь. Он вздохнул во все
бока. И ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и
стал склонять голову – никто не держал еѐ. Потом стала склоняться шея, потом ноги
задрожали, зашаталось всѐ тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Всѐ так
ново стало. Он удивился, рванулся вперѐд, вверх. Но вместо этого ноги, сдвинувшись с
места, заплелись, он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперѐд и на
левый бок. Драч подождал, пока прекратились судороги, отогнал собак, подвинувшихся ближе, и потом, взяв за ногу и отворотив мерина на спину и велев Ваське держать за
ногу, начал свежевать.
–Тоже лошадь была, – сказал Васька.
–Кабы посытее, хороша бы кожа была, – сказал драч». (7,40-41)
Сравним описание с отрывком из рассказа.
«Его обманули… Ах, коварные люди… Но было уже поздно.
Собравшийся вокруг народ поражѐнно смотрел на гнедую и еѐ жеребѐнка. Жеребѐнок поднялся на дыбы и дико заржал. Точно спокойное небо вдруг расколола молния.
Пущенной и лука стрелой взвился жеребѐнок вверх и со всего размаха бросился на
землю. Голова его гулко ударилась об осколок скалы…
Изо рта жеребѐнка текла кровь. Над набежавшей лужицей крови скоро зажужжала
мошкара… Лошадь-мать тяжѐлой осторожной поступью подошла к жеребѐнку и склонила к нему голову». (7)
Поразительное по силе воздействия описание! Стирается грань между человеком и
лошадью. И кажется, что это крик души самого Холстомера, долгие годы безропотно
переносившего невзгоды и страдания.
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Толстой поистине великий художник, создавший подлинные образцы литературного творчества. Влияние его на азербайджанскую литературу трудно переоценить, оно
обширно, многогранно, неисчерпаемо. Азербайджанские писатели унаследовали традиции реализма, гуманизма и правдивости, его художественные, эстетические принципы.
Освоение духовного наследия Толстого содействовало развитию и становлению
национальной прозы, в частности романного жанра и во многом обогатило еѐ новыми
образами и идеями.
Актуальность статьи. Изучение русско-азербайджанских литературных взаимосвязей остается актуальной проблемой современного литертуроведения. Творчество
Толстого по-прежнему представляет интерес для азербайджанских читателей и исследователей.
Научная новизна статьи. Введение в научный оборот малоизученного и нового
материала.
Практическая значимоть статьи. При преподавании творчества Толстого в вузах
и школах, при подготовке научных докладов, рефератов и т.д

Литература
1. Анар. Отмена цензуры позволила писателю писать так, как он считает нужным. В
рубрике: Эксклюзив. 18.03.2011. interfaks.az
2. Интервью. Беседа с Анаром. Журн. «Литературный Азербайджан», 2008, №7.
www.azib.net
3. Месуд А. Империя чувств.www.rulit.me
4. Месуд А. Письмена души. Журн. «Литературный Азербайджан», 2006, №3
magazines.russ.ru
5. Мустафа Ф. День Лошади. Рассказ-триптих. Журн. «Литературный Азербайджан», 2008, №11.
6. Состоялся показ спектакля «Женщина, бросившаяся под поезд». В рубрике: Культура. 17.04.2015. azertag.az
7. Толстой Л.Н. Собр.соч. в 22-х тт, т.12.Холстомер. М.: Худож.лит., 1982. с.36.
8. Толстой Л.Н. Полн.собр.соч. в 90 тт, академическое юбилейное издание (18281928), т.30. М.: Худож. лит.,1951.
9. Шарифова С. Жанровое смешение в романе (коммуникативно-социокогнитивный
подход). Баку: Elm və təhsil, 2011, c.397.

55

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1
G.Həsənova

Lev Tolstoy və müasir Azərbaycan romanı
Xülasə
Tolstoyun bədii təcrübəsi azərbaycan romanistlərin yaradıcılığında öz davamını tapdı.
Тоlstoyun ənənələrinin mənimsənilməsi, qəhrəmanların xarakterlərinin individualizasiyasında, dərin psixologizmdə, hərəkətin ötürülməsi zamanı hisslər və fikirlədə özünü göstərir.

Q.Qasanova

Lev Tolstoy and modern Azerbaijan novel
Summary
Tolstoy artistic experience of azerbaijan in the work of romanist he continued. The nature
of the movement of feeling is manifested in the transmission and development of traditions,
deep psychology.
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
ХЫХ ясрин сону- ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан Демократик
зийалылары тярбийядя сосиал мцщитин ролу щаггында
Tamilla Vahabova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
Rəyçilər: ped.ü.e.d. M. Ġlyasov
ped.ü.f.d. H. Cəfərov
Açar sözlər: Azərbaycan maarifpərvərləri, demokratik ziyalılar, sosial mühit, tərbiyə,
dünyəvi təhsil
Ключевые слова: Азербайджанские просветители, демократическая интеллигенция, социальная среда, воспитание, светское образование
Key words: Azerbaijan educators, democratic intellectuals, social environment,
education, secular education
XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan maarifçilərini narahat edən yalnız
mənsub olduqları xalqın ailə mühitindəki dözülməz, namünasib tərbiyə üsulu və metodları deyildi. Onlar sosial mühitin də tərbiyə problemində acınacaqlı, fəlakətli, zavallı vəziyyətdə
olduğunu dönə-dönə xatırladır, onun səbəb və nəticələrinə qarĢı coĢqun enerji ilə mübarizə
aparırdılar. Onlar car çəkib bəyan edirdilər ki, gənc nəsli müasir ruhda, müasir dünyagörüĢdə
tərbiyə etmək kimi taleyüklü, zamanın tələbinə müvafiq bir məsələni həll etməkdən ötrü sosial mühitin nöqsanlarını aradan qaldırmaq, münbit, əlveriĢli, təkmil ictimai tərbiyə atmosferi
yaratmaq lazımdır. Bu məqsədlə onlar mütərəqqi ictimai tərbiyəyə mane olan fəsad və
əngəlləri nəzərə çatdırır, bunları aradan qaldırmaq üçün çıxıĢ yolları təklif edirdilər. Əlbəttə,
həmin əngəl və maneələrdən ən mühüm olanı despotizm, yuxarıların aĢağılar üzərində hökmfərmalığı, zülmü və fanatizm idi.
M.F. Axundov Ġranın timsalında göstərirdi ki, despot zülmünün təsiri, həmçinin üləma fanatizminin zoru islam aləminin zəifliyinə bais olub, ―qabiliyyətini künd edib‖, ―cövhəri-əqlini
paslandırıb‖, onu rəzalətə, zillətə, riyakarlığa, məkrə, cəhalətə düçar edib. Azad fikir söyləmək, müstəqil Ģəxsiyyət olmaq, sərbəst düĢüncə və ağıla yiyələnmək imkanından məhrum
edib. Əlbəttə, belə bir cəmiyyətdə azad, faydalı və normal tərbiyədən, layiqli vətəndaĢ olmaqdan söhbət gedə bilməz. Ölkə vətəndaĢları bu despotizm və fanatizm qaranlığında yalnız fiziki iĢ görə bilən, lakin müstəqil fikir yürütməkdən məhrum, iradəsiz iĢ heyvanları kimi tərbiyə
olunurlar. M.F. Axundov öz baxıĢlarını bu Ģəkildə əsaslandırırdı: ―Əgər cəmiyyət öz fərdlərinə azadlıq verməsə və onları ata-babanın və övliyanın qərar verdikləri Ģeylərlə kifayətlənməyə və bunlardan kənara çıxmamağa və ağıllarını mədəniyyət iĢlərində iĢlətməməyə məcbur
edərsə, bu surətdə fərdlər yer əkən, məhsul toplayan və hər bir iĢi düĢünmədən və fikir vermədən görən avtomat olarlar və ya onlar dəyirman atlarına bənzərlər ki, hər gün müəyyən
dairədə dolanarlar və öz vaxtında da arpa-saman yeyib su içər və yatarlar...‖ (1, 239).
M. ġahtaxtlı da sələfinin baxıĢlarına Ģərik çıxırdı. O da israr edirdi ki, demokratik tərbiyə
mühiti yaratmaq, sosial gerçəkliyi ideya-mənəvi cəhətdən saflaĢdırmaq üçün zülmə, monarxiyaya əsaslanan təkhakimiyyətliliyə, həmçinin ruhanilərin haki-miyyətin idarə olunmasındakı
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təsiredici nüfuzuna son qoymaq, seçki və qanunlarla idarə olunan demokratik hökumət, idarəetmə sistemi, dünyəvi dövlət yaratmaq, dini dövlətdən ayırmaq, ruhaniləri hakimiyyətin idarə edilmə sistemindən uzaqlaĢdırmaq lazımdır (3, 49).
―ġərqi-rus‖ naĢiri islam mühitində geniĢ masĢtabda müasir tərbiyəyə mane olan ikinci mühüm faktor kimi insanların özünün xarakterindəki mənfi xüsusiyyətləri göstərir. Söyləyir ki,
paxıllıq, həsəd, bədxahlıq, bədbinlik və s. neqativ, qeyri-insani xüsusiyyətlər müsəlmanların
qanına hopmuĢ, həm də bu xüsusiyyətlər neqativ tərbiyə, üsulu və nümunə yolu ilə nəsildənnəsilə ötürülməkdədir. Ona görə də ―biz öz xoĢbəxtliyimizi həmcinsi-mizin rifah və səadətində yox, bəlkə, onu çürütməkdə, müzməhil etməkdə ararız. Bizdə hübbi-vətən yerinə büğzivətən, millətə dostluq əvəzinə öz millətimizə düĢmənçilik var‖ (3, 113). Belə bir ictimai qüsur
nəticədə böyüməkdə olan nəslə də sirayət edir və mütərəqqi tərbiyəyə ciddi zərbə vurur.
N. Nərimanov bir sıra yazılarında, o cümlədən ―Həyat‖qəzetində (1906, 14 iyul) dərc olunan ―Həfə fəryadı‖ məqaləsində müsəlman cəmiyyətlərində mövcud olan və sələflərdən xələflərə ötürülən acınacaqlı tərbiyə mühitinin törətdiyi rəzalət-ləri, bədbəxtlikləri açıqlayır, bunun
faciəli səbəb və nəticələrini Ģərh edirdi. Müəllif ürək ağrısı ilə onu da əlavə edirdi ki, biz indiki camaatdan yaxĢı bir Ģey gözləyə bilmədiyimiz kimi bu camaatın tərbiyəsindən çıxmıĢ,
gələcək ictimai toplumu təĢkil edəcək övladlardan da heç nə gözləyə bilmərik. Madam ki, onlar belə bir kəsalətli, qaranlıq mühitdə, həm də yarıtmaz bir tərbiyə görmüĢlər onlardan nə
gözləmək olar? ―Biz doğrusu, hal-hazırda həyatını ―sürükləyən‖ camaatdan bir Ģey gözləmiriz.‖ Bunların tərbiyəsilə böyüyüb axırda camaatın üzvü və hətta piĢvaz olanlara da böyük
ümidlər bağlamırız. Özləri nə edirlər, nə etmiĢlər ki, ―bunların vasitəsilə tərbiyə alanlar da bir
hümmət, bir qeyrət, bir həmiyyət göstərələr‖ (4, 308).
―Nadanlıq‖ (1894) N. Nərimanov müsəlman ictimai mühitində tərbiyə alıb quldura, qoçuya çevrilən, maarifə, humanizmə, yeniliyə düĢmən olan nadan, vəhĢi insanların bədii obrazını
yaradır. Bununla xalqı oyatmaq, onda mövcud tərbiyə mühitindən uzaqlaĢmaq meyli yaratmaq məqsədi güdür.
C.Məmmədquluzadə gözünü ömründə ―birincə dəfə açan kimi dünyanı qaranlıq‖ görür. O
qaranlıq dünya ki, ilk dəfə gözünü açıb baxanda, qulağını açıb eĢidəndə valideynini, qohuməqrəbasını, qonĢularını, cəmi vətəndaĢları həmiĢə namaz üstə, itaətdə görüb. Bu kor-koranə,
ifrat, mövhumat həddinə çatmıĢ itaət təkcə Allaha münasibətdə deyil, vəzifəlilərə, rəislərə,
ixtiyarlılara qarĢı münasibətdə də özünü göstərib (6, 95-97). Mirzə Cəlilin rəmzi tərbiyəçi və
ifĢaçı obrazı olan Molla Nəsrəddin də sözünün kəsəri, əlinin dəyənəyi ilə müsəlman mühitindəki qaranlığa, bu qaranlığın nöqsanlarına qarĢı mübarizə ideyası ilə meydana atılıb. O mühitdə ki, heç kəs ağıllı, düzgün sözə qulaq asmağı xoĢlamayıb ―qaçıb gedirlər, məsələn, fala
baxdırmağa, it boğuĢdurmağa, dərviĢ nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu
növ vacib əməllərə‖ (5, 7).
1904-cü ildə (18 iyun) ―ġərqi-rus‖ qəzeti vasitəsilə oxuculara çatdırılan ―Diqqət etməli‖
məqaləsində Mirzə Cəlil maraqlı və tipik bir mənzərəni təsvir edir. Göstərir ki, mən tez-tez
Tiflisdə müsəlman qəbiristanlığının yanından keçirəm. Burada müsəlmanların balaca uĢaqları
ilə ―saqqallı uĢaqları‖ (yəni böyükləri) bir-birinə qarıĢıb ―qism-qism oyunlar oynayır‖, bəzən
də yoldan gəlib keçənlərə sataĢır-lar. Bunların baĢqa məĢğuliyyəti yoxdur. Kiçiklər oyunları,
baĢqalarına sataĢmağı ―saqqallı uĢaqlar‖dan öyrənirlər. Müəllif demək istəyir ki, müsəlman
mühitində tərbi-yə sistemində varislik xətti bu cür neqativ məcra ilə axıb gedir və nəsildənnəsilə ötürülür.
―Molla Nəsrəddin‖çi Ģair M.Ə. Sabirin ilk dəfə həmin jurnalın səhifələrində oxuculara çatdırılan ―Amalımız, əfkarımız ifnayi vətəndir‖ (1907, №10), ―Qorxuram‖ (1907, №33), ―Kim
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nə deyər bizdə olan qeyrətə?‖ (1910, №2), ―Bir bölük boĢboğazıq, heyvərəlik adətimiz‖
(1910, №14) və s. Ģeirlərində müsəlmanların xarakteri, istər fərdi mənada naqislikləri, mürtəce səciyyələri, istərsə də ümumi anlamda, bir ictimai toplum olaraq antiinsani, antimilli, antibəĢəri hiss, əməl və davranıĢları, onlarda vətən və vətəndaĢ qeyrətinin olmaması öz bədii
təcəssümünü tapır. Bu qorxunc hal, hiss və rəftarın dünyaya göz açan körpələrin böyüdükcə
və öz sələflərinin yaĢadığı mühiti gördükcə onların tərbiyəsinə, həyata baxıĢlarına da hopduğunu Ģair inandırıcı Ģtrixlərlə verir. Bir növ müsəlman cəmiyyətinin tərbiyə mühitinə güzgü
tutur.
Digər bir ―Molla Nəsrəddin‖çi qələm sahibi ―Biz də vaxta görə çalıĢaq‖ (―ġərqi-rus‖,
1904, 28, 29 avqust, 2 sentyabr) məqaləsində müsəlmanlar arasında mövcud olan mühüm bir
problemə – tərbiyə və davranıĢda saxta, düĢüncəsiz təqlid probleminə toxunur. Qeyd edir ki,
indi bəzi müsəlmanlar özlərini müasir, ədəbli, nəzakətli göstərməkdən ötrü avropalıları saxta,
yöndəmsiz və gülünc Ģəkildə təqlid edir, həm məiĢətlərini, ev Ģəraitlərini, qiyafələrini, həm də
danıĢıqlarını, maarifə, təhsilə, tərbiyə münasibətlərini avropasayağı Ģəklə salmaq istəyirlər.
Lakin bu iĢ təbii yolla deyil ―meymuncasına‖ təqlidə əsaslandığından səmərə vermir. Əksinə,
həmin ailələrdəki uĢaqların, hətta kənar insanların tərbiyəsinə də mənfi təsir göstərir. Ömər
Faiq bildirir ki, bu cür əllamə təqlidçiliklə məĢğul olmaq əvəzinə ―bizlərin əsl həyatına, milli
bəqamıza səbəb olacaq çürük qafamızı, kifli beynimizi, yaĢlanmıĢ fikrimizi, zəhərli adətlərimizi, meymunca təqlidimizi‖ dəyiĢdirsək, islah etsək, daha yaxĢı olar. (7, 74).
Böyük mütəfəkkir Ə. Hüseynzadə də XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mədəni-pedaqoji
və ictimai gerçəkliyində yaranan təqlidçilik meylini, onu kor-koranə Ģəkildə tətbiq etmək istəyini tənqid edirdi. Problemə daha geniĢ müstəvidə baxan Əli bəy həm mühafizəkarları, köhnəpərəstləri, həm də ifrat avropapərəstləri, səbatsız təqlidçiləri obyektiv sosial tərbiyə, milli
mövqe platformasından tənqid edirdi. Hər iki məfkurə tərəfdarlarının ifrata vardıqlarını, müasir dövrün tələbləri ilə milli-etnik ictimai Ģüuru, ənənəni uzlaĢdıra bilməmələrini diqqətə çatdırırdı. Bunun nəticədə millətin geniĢ mənada məqsədəuyğun tərbiyəsinə zərər vurduğunu
söyləyirdi. Əli bəy qüsurları, kəsirləri dolğun Ģərh etməklə tərbiyə və tərəqqi yolunun istiqamətini, onu hansı kontekstdə aparmağın zərurətini, baĢqa sözlə, çıxıĢ yolunu da göstərirdi (14,
34-35). Göründüyü kimi, ideoloq tərbiyəçi haqlı olaraq tərbiyəni qlobal mənada zamanın, ictimai, siyasi, pedaqoji və milli həyatın tələblərini nəzərə almaqla aparmağı zəruri bir Ģərt kimi
irəli sürür. Əsrlər boyunca ümumislam, o cümlədən Azərbaycan ictimai mühitini total Ģəkildə
saran ―yəs gətirici‖, qorxunc bir tərbiyə fəlsəfəsi mövcud olmuĢdur. Bu fəlsəfə fəlakətli bir
tərbiyə aktı kimi zehinləri, düĢüncələri, psixologiyaları o dərəcədə zəhərləmiĢdir ki, ―asari-tərəqqi və intibah‖ zamanında da onun xofu beyinlərdən çıxmırdı. Bu, müsəlman ictimai Ģüurunu kütləvi Ģəkildə buxovlayan ―Canım, müsəlmandan adam olmaz‖ – tərbiyə düsturu idi.
Bu düsturun fəlsəfəsi əsrdən əsrə, nəsildən nəslə hər kəs tərəfindən deyilmiĢ, təkrar edilmiĢ,
nəticədə Ģüurlara hakim kəsilərək cəmiyyətin ovqatında özünə inamsızlıq, passivlik, ətalət,
süstlük yaratmıĢdı. M.Ə. Rəsulzadə ―Bəsirət gərəkdir‖ (―Bəsirət‖, 1914, 12 aprel) sərlövhəli
mətbu məqaləsində həmin tərbiyə düstur və fəlsəfəsinin mahiyyətini, onun bizim cəmiyyətə
vurduğu mənəvi, ruhi, psixoloji zərəri dolğun Ģəkildə Ģərh edir. Qeyd edir ki, islam aləmində
―münəvvər, mütədəyyin, molla, tacir, kəsəbə, əsnaf – hər kəs‖bu fəlsəfənin əsiridir. ―Canım
müsəlmandan adam olmaz‖, yaxud bir hərəkət etmə, mübarizə aparma, irəliyə baxma, qabağa
getməyi düĢünmə, bunu bacarmazsan, çünki ―müsəlmançılıqdır‖ inamı bir təfəkkür tərzi kimi
hamının beyninə yeridilmiĢdir. Yəni müsəlmanlar öz sələfləri tərəfindən belə bir tərbiyə
atmosferinin əsirinə, girovuna çevrilmiĢlər. Ġndi əsas problem bu tərbiyə sistemini dağıtmaq,
onun xofunu Ģüurlardan silib atmaqdır. Bu, bizim ruhumuzun xəstəliyidir. ĠĢlərimizin düzəl-
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məsi, tərəqqisi üçün hökmən ən əvvəl ruhumuzun bu xəstəliyini müalicə etməliyik. M.Ə. Rəsulzadə qətiyyətlə bildirir ki, böyük bəlaya çevrilmiĢ belə bir sosial tərbiyə fəlsəfəsini yox etmədən, vətəndaĢlarda özünə inam yaratmadan, bizim mübarizə aparıb nəyəsə nail olmağımız,
tərəqqi tapmağımız mümkün deyil. Müəllif çıxıĢ yolunu bu cür müəyyənləĢdirir: ―Hər Ģeydən
əvvəl, özümüzü öyrənməliyiz. Kimiz, nə millətiz, haradan gəlmiĢiz. Özümüz nə, mahiyyətimiz nə olduğunu bilməliyiz. Sonra da bilməliyiz ki, biz heç də həyatdan qəti ümid etmiĢ
bədbəxtlər deyiliz. Biləks, anlamalıyız ki, böyük tarixə malikiz. Tarixdə parlaq günlərimiz olmuĢ. Qafalarımıza soxmalıyız ki, ―müsəlman adamdır. Müsəlman adam da olar və hər vaxt da
adam olmaq istedadındadır...‖ Bunun üçün də, hər Ģeydən əvvəl, münəvvər qismimiz birləĢməli, bəsirətə gəlməli, öhdəsinə düĢən böyük vəzifəni və onun ifasındakı qüsurun böyük
məsuliyyətini xatirinə gətirməlidir‖ (12, 321).
Q.R. Mirzəzadə də millətin düĢdüyü vəziyyətin aynası kimi qələmə aldığı, milləti oyanmağa çağırdığı ―Ayineyi millət. Oyanız qardaĢlar‖ əsərində islam tərbiyə mühitinin ağlamalı,
rəzil və səfil günə düĢdüyünü ürək ağrısı ilə təsvir edir. ―Qəddarların bizə çəkdirdikləri cövrücəfanın‖, baĢımıza yağdırdıqları bəla yağıĢının (―barani-bəla‖) bizi möhnətə, əzaba düçar etdiyini söyləyir. Təəssüflə onu da əlavə edir ki, ―biz islamda Ģayani-heyrət bir hal var. O isə
tənəzzülə qarĢı son dərəcədə olan eĢqimizdir. Pərvanə Ģöləyi-nara aĢiq olub da özünü məhv
etdiyi kibi biz də tənəzzül atəĢi ilə özümüzü yaxmaqdayız‖ (13, 16-17). Bunun səbəbi isə bizim itaət, səbr, təvəkkül və təslimiyyat ruhunda tərbiyə olunmağımızdır. Belə bir tərbiyə nəticədə vətən övladlarının gözündə korluq pərdəsi yaradır. F. Köçərli ―ġərqi-rus‖ (1903, 9, 11
may) qəzeti vasitəsilə xalqın ―əhli-mərifət və ərbabi-qələm‖ sahiblərinə, hünərli və qeyrətli
kəslərinə müraciət edərək onları ―əqilləri və qələmləri ilə‖ xalqın tərbiyəsi yolunda çalıĢmağa
çağırırdı. Nəzərə çatdırırdı ki: ―Milləti ayıldan və onun ruhani və cismani qüvvələrini hərəkətə
gətirən, qəlbini ziyalandırıb, ruhunu tazələndirən gözəl və ali fikirlər, hüsni-tədbirlər, doğru
və salamat sözlər və səmimi qəlbdən çıxan avazlar olacaqdır. Hər kəs xeyirxahi-millət isə və
bu yolda danıĢıb yazmağa özünü müqtədir bilirsə, hünər və sədaqətini göstərsin‖ (9, 87).
Əvvəlcə dediyimiz kimi, intibah dövrü milli tərbiyə nəzəriyyəmizdə ailə, məktəb və sosial
mühitdəki tərbiyənin əlaqələndirilməsi, uzlaĢdırılması mütəmadi olaraq diqqət mərkəzində
idi. Y.V. Çəmənzəminli də 1914-cü ildə qələmə aldığı ―Ana və analıq‖ pedaqoji traktatının
―Analı yetimlər‖ adlanan 10-cu bölümündə bu məsələyə toxunur. Dərs dediyi bir müsəlman
məktəbində on beĢə qədər Ģagirdin intizamsızlığından, heç cür ipə-sapa yatmadıqlarından,
―qabalıq, vəhĢilik və əxlaqsız-lıq‖ etdiklərindən söhbət açır. Bunun səbəbini isə həmin uĢaqların ailə tərbiyəsi görməmələri ilə izah edir. Qeyd edir ki, bu uĢaqlar sosial həyatda da özlərini nalayiq aparır, ətraf aləmdə gördükləri yaxĢı iĢlər yox, pis iĢlər onların xarakterinə daha
çox təsir edir (10, 163-164). A. ġaiq ―Xatirələrim‖ əsərində o zaman mollaların, qoçuların,
köhnəpərəstlərin, mühafizəkarların, cəhalətpərəstlərin müasir tərbiyəyə necə sipər olduqlarından ətraflı danıĢır (11, 132-133).
Ümumiyyətlə, quldurluğun, qoçuluğun, qaçaqçılığın, özbaĢınalığın, vəhĢiliyin o zamankı
tərbiyə mühitində ciddi bəlaya çevrildiyini tərbiyə nəzəriyyəçilərimiz tez-tez xatırladırdılar.
H. Zərdabinin bu mövzu ilə əlaqədar ―Kaspi‖ qəzetində silsilə yazıları dərc olunmuĢdu. Məsələn: ―Zərdab. Göyçay qəzası‖ (1883, 9 oktyabr); ―Zərdab. Göyçay qəzası‖ (1883, №121);
―KeçmiĢlərdən‖ (1884, 22, 24 yanvar); ―Zərdab‖ (1887, 3 iyul). ―Ziya‖ qəzeti də dediyimiz
məsələyə diqqət yetirirdi. ―Məmləkət əhvalatı‖ (1879, 13 dekabr) məqaləsində bu mövzuya
xeyli yer verilirdi.
Bu mövzuda çoxlu sayda bədii əsərlər qələmə alınmıĢdır. Həmin əsərlərdə quldur-qoçuluğun nadanlıqdan, vəhĢilikdən, tərbiyəsizlikdən törədiyi təlqin edilirdi. Ö.F. Nemanzadə ―Ağa-
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cı qurd içindən yeyər‖ (―ĠrĢad‖, 1906, 13 sentyabr) məqalə-sində vəhĢiliyi, soyğunçuluğu,
qoçuluğu, cəhaləti və s. mənfi əməlləri müsəlmanları içəridən yeyən ―qurd‖ hesab edirdi.
Tərbiyə nəzəriyyəçilərimiz öz mülahizə və qənaətlərinin doğruluğunu, faydalı tərəflərini
sübut etməkdən ötrü müqayisə və paralellərə də əl atırdılar. Onlar Ģərqdəki sosial tərbiyə
mühitini daha çox Avropa, bəzən də rus, erməni, yəhudi sosial tərbiyə mühiti ilə müqayisə
edirdilər. Bu müqayisə fonunda birincinin qüsurlarını, ikincinin uğurlarını qabardır, hansının
daha səmərəli olduğunu əyani Ģəkildə nəzərə çatdırır-dılar. Məsələn, H. Zərdabi ―Əkinçi‖ qəzetinin 9 iyun 1877-ci il tarixli nömrəsində yazırdı: ―Nə qədər Avropa əhli bizim təki azadlıqdan bixəbər olub, o vaxtacan bizdən betər avam olub. Amma bu halda azadlıq cəhətcən Avropa əhli çox tərəqqi edib və hər bir iĢdə bizdən irəli düĢüb‖ (8, 118).
M. ġahtaxtlı ―ġərqi-rus‖ (1904, 17 avqust) vasitəsilə oxuculara çatdırırdı ki, Avropada
fikir söyləmək azadlığı kimi ―tolerant‖ bir mühit var. Eyni bir Ģeylə bağlı hər kəs – ziyalı da,
adi adam da öz qənaətini söyləyir. Beləliklə, bir məsələ barədə çoxlu fikirlər ortalığa qoyulur.
Sonra həmin fikirlər ümumiləĢdirilir. Onun içərisindən ən münasib nəticə çıxarılır. Məsələ də
çıxarılan nəticəyə əsasən həll edilir. Deməli, zidd, ixtilaflı, fərqli görünən fikirlər, mübahisələr
sonda gözəl bir nəticənin hasil olmasına gətirib çıxarır, ―nəf‖, ―iĢıq və nuranəlik‖ doğurur.
Tərbiyə və ağıl mühitini gözəlləĢdirir (3, 174).
―Mən kiməm‖ adlı dəyərli risaləsində Qərbin mövcud vəziyyəti ilə ġərqin vəziyyətini geniĢ Ģəkildə müqayisə edən Əhməd bəy Ağayev qeyd edirdi ki, Qərb cəmiyyətinin hal-hazırda
ġərq cəmiyyətindən üstün və qüvvətli olduğu hamıya aydındır. Həm də ġərq üçün ―o qədər də
Ģərəfli olmayan‖ bir müqayisəni istənilən qədər uzatmaq mümkündür. Amma mətləbləri əsas
məsələlər üzərində cəmləĢdirmək lazım gəlir‖ (1, 54).
Əhməd bəy göstərir ki, ictimai mühitdəki bu cür vəziyyət insanların dünyagörüĢünə,
insana və cəmiyyətə münasibətinə, fərdi və ictimai baxıĢlarına, ruhi vəziyyətinə, bir sözlə,
onun istər bir fərd, istərsə də ictimai varlıq kimi tərbiyəsinə əsaslı Ģəkildə təsir göstərir.
Ü. Hacıbəyov ―Söhbət‖ (―Tərəqqi‖, 1909, 19 avqust) məqaləsində rus, erməni və azərbaycanlı uĢaqların həm ailə, həm də yaĢadıqları ictimai mühiti müqayisə edir. Rus və erməni
uĢaqlarının eĢitdiyi nədir? Ruh və bədəni tərbiyə edən gözəl musiqi, böyük pedaqoqlar tərəfindən uĢaqlar üçün yazılmıĢ Ģirin hekayələr, ata ilə ananın dostanə söhbətləri, ədəbli qonaqların əziz danıĢığı. Valideynlər uĢaqları gəzdirir, maraqlı yerlərə aparır, maraqlı insanlarla
tanıĢ edir, gözəl Ģeylər göstərirlər. Amma bizim uĢaqlar. EĢitdikləri söz söyüĢ, qarğıĢ, murdar
sözlər, gördükləri pis-pis iĢlər, oynadığı yer natəmiz, tozlu-torpaqlı küçə, oyuncaqları it boğuĢdurmaq, piĢik boğmaq və s. Üzeyir bəy bu cür tərbiyə mühitini bizim bədbəxtliyimizin
ümdə səbəbi hesab edir. Ö.F. Nemanzadə ―Xatirələr‖ind Gəncədə gördüyü və dəfələrlə
müĢahidə etdiyi mənzərəni xatırladır. Burada müsəlman uĢaqları necə yaĢayır, nə ilə məĢğul
olur. Əksinə, erməni uĢaqları necə tərbiyə olunur, onların tərbiyəsi üçün necə münasib Ģərait
yaradılır (7, 419). M. Hadi də ―ġərq ilə Qərbin müqayisəsi‖ Ģeirində ġərq və Qərb ictimai-mədəni və siyasi mühitlərinin bədii Ģəkildə müqayisəsi fonunda bu iki mühitdəki tərbiyə faktoruna da toxunur. Ġnsan, mühit və tərbiyə problemini bir pedaqoji amil kimi bədii əsərin
qayəsinə çevirir.
Məqalənin aktuallığı. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik
ziyalılarının tərbiyədə sosial mühitin rolu haqqında fikirləri müasir dövrdə Azərbaycanda
sosial tərbiyə ilə bağlı nəzəri fikrin inkiĢafında mühüm rol oynayır. Həmin irsin öyrənilməsi
bu baxımdan xarakterikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik
ziyalılarının tərbiyədə sosial mühitin rolu haqqında fikirləri ilk dəfə sistemləĢdirilir və
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ümumiləĢdirilir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik ziyalılarının tərbiyədə sosial mühitin rolu haqqında fikirlərinin gələcək
müəllimlərə öyrədilməsi mühüm pedaqoji əhəmiyyət kəsb edir.
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Т. Вагабова

Азербайджанская Демократическая интеллигенция
о роли социальной среды в воспитании
в конце ХЫХ, в начале ХХ века
Резюме
В статье анализируются и исследуются мысли Азербайджанской демократической
интеллигенции о роли социальной среды в воспитании в конце ХIХ в начале ХХ века.
Обосновываются, что национальная интеллигенция считала важным для воспитания
молодого поколения в современном духе, в современном мировоззрении, нужно ликвидировать пробелы социальной среды, создать плодотворную, благоприятную, усовершенственную общественную воспитательную атмосферу. С этой целью они доводят до сведения последствия и препятствия, мешающие передовому общественному
воспитанию, предлагают пути выхода из положения. Этими препятствиями являлись
деспотизм, господствование, угнетение и фанатизм.
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T. Vahabova

Aзербаижан Демоъратиъ интеллеътуалс абоут тще роле оф соъиал
енвиронмент ин едуъатион ин тще лате нинетеентщ,
еарлй тwентиетщ ъентурй
Суммарй
The article analyzes and explores the thought of the Azerbaijan Democratic intellectuals
about the role of social environment in education in the late nineteenth to the early twentieth
century. It argued that the national intelligentsia considered it important to educate the young
generation in the modern spirit, in a modern world view, you need to fill the gaps of the social
environment to create productive, supportive, social Refine educational atmosphere. To this
end they shall communicate to the consequences and obstacles to progressive social
education, offer a way out of the situation. These obstacles were despotism gospodstvovanie,
oppression and bigotry.
Redaksiyaya daxil olub: 13.01.2016
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Мяктяблилярдя яхлаг тярбийясинин ашыланмасы
Fəridə Allahverdiyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. А. Н. Аббасов
пед.ц.ф.д., дос. П. М. Щясянова
Ачар сюзляр: яхлаг тярбийяси, ъямиййят, дцнйаэюрцшц, шцур, шаэирд, вятян, ямяк, щуманизм
Ключевые слова: нравственное воспитание, общество, миропонимание, учашиеся,
родина, труд, гуманизм
Кей wордс: морал едуъатион, соъиетй, оутлоок, браин, пупил, ъоунтрй, лабоwр, щуманитй
Əxlaq cəmiyyətdə davranıĢ modellərinin cəmidir, xalqın davranıĢ normalarının məcmusudur. Əxlaq tərbiyəsinin məqsqdi yetiĢən gənc nəsli əxlaq normalarına uyğun hərəkət etməyə
sövq etməkdir. Əxlaq tərbiyəsi haqqında danıĢmazdan əvvəl əxlaq anlayıĢının necə izah olunduğuna nəzər yetirək. Ensiklopediyada bu anlayıĢ ―ictimai Ģüur formalarından biri, ictimai həyatın bütün sahələrində (məiĢət, ailə, əmək prosesi, elm və siyasət) insanaların davranıĢını
tənzim edən sosial institut‖ kimi izah edilir.
Əxlaq insanların öz davranıĢlarında rəhbər tutduqları prinsip, norma və qaydaların məcmusu və onların həyatda bir-birinə, ailəyə, millətə, bütövlükdə cəmiyyətə olan münasibətinin
ifadəsidir.
Tədqiqatçıların yazdığına görə əxlaqın ilk rüĢeymləri ibtidai icma quruluĢunda yaranmağa
baĢlamıĢdır. Siniflərin, dövlətin meydana gəlməsi ictimai münasibətlərin mürəkkəbləĢməsi
nəticəsində yeni əxlaqi norma və prinsiplər formalaĢmağa baĢlamıĢ və onlar uzun müddət dini
təlimlərin tərkib hissəsi olmuĢdur. Fəlsəfə inkiĢaf etdikcə əxlaq fəlsəfi bilik sahəsində etikanın
predmetinə çevrilmiĢdir.
Əxlaq insanların dünyagörüĢü, əqidə və inamı ilə sıx surətdə əlaqədardır.
DünyagörüĢünün tərkib hissəsi olan əxlaqi Ģüur Ģəxsiyyətin əməli fəaliyyətində mühüm
rol oynayır. Ġnsan onu əhatə edən hadisələrin əxlaqi mahiyyəti barədə düĢünərkən əxlaqi Ģəxsiyyət kimi çıxıĢ edir. Əxlaq özündə mənəvi fəaliyyəti (bu və ya digər cəmiyyətdə necə hərəkət etməli, insanın davranıĢı, əxlaqi adətlər) əxlaq münasibətləri (əxlaq normaları, borc, məsuliyyət vicdan) və həmin münasibətləri müvafiq təsəvvürlər (norma, prinsip, ictimai və əxlaqi ideallar, xeyir və Ģər, ədalət və ədalətsizlik) Ģəklində əks etdirən əxlaqi Ģüuru özündə birləĢdirir.
Adi danıĢıqda əxlaq anlayıĢı bəzən ismətli, ədəbli, tərbiyəli kimi sözlərin sinonimi kimi də
iĢlədilir. Xalq arasında yüksək əxlaqlı adam haqqında belə ifadələr iĢlədilir: ―əsil adamdır‖,
―insan adamdır‖, ―təbiəti, xasiyyəti gözəldir‖, ―mərifətlidir‖, ―ədəb-ərkanlıdır‖ və i.a. Bütün
bu anlayıĢlar, söz və ifadələr eyniyyət təĢkil etməsələr də, mənaca bir-birinə yaxın olub, insanın mənəviyyatına aid sifətləri əhatə edir. Yuxarıda qeyd edilidiyi kimi, əxlaqın kökləri ibtidai
icma quruluĢuna bağlıdır. BəĢəriyyətin yarandığı ilk dövrlərdə də insanların ailəyə, özlərinə,
baĢqalarına olan münasibətlərindən, məiĢətindən, əmək fəaliyyətindən təbiətə qarĢı mübarizəsindən irəli gələn bir sıra davranıĢ qaydaları adət və ənənələr tədricən möhkəmlənib xalq normaları Ģəklinə düĢmüĢdür. Mənəvi təsir dairəsi getdikcə daha çox geniĢlənən bu normalar heç
bir yazılı qanunla müəyyən edilməsə də, əsrlər boyu insanlar arasında fəaliyyət göstərmiĢ və
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ictimai əxlaqın məzmununu təĢkil etmiĢdir.
Cəmiyyət inkiĢaf edib dəyiĢdikcə, mühitin təsiri altında insanlarda yeni anlayıĢ və vərdiĢlər yarandıqca, əxlaqi keyfiyyətlərdə müvafiq dəyiĢikliklər yaranır. Bu qanunauyğunluqdur.
Odur ki, bu gün böyüməkdə olan nəslə aĢılanan əxlaq həmiĢə əsrlər boyu xalq tərəfindən seçilmiĢ, yaĢadılmıĢ ümumbəĢəri əxlaqi sərvətləri, həm də insanların davranıĢ və qarĢılıqlı
münasibətlərinə aid normaları əhatə edir. Əslində bu əxlaq ümumbəĢəri ideallara əsaslanan ən
insani, ədalətli, nəcib əxlaq olmalıdır. O, baĢqasının hesabına varlanmaq ehtirası, düĢmənçilik, rəqabət, xudpəsəndlik, təkəbbürlük və s. mənfi hallarla bir araya sığmır.
Ġdeal əxlaq insana nəcib hisslər aĢılayan, onu daxilən təmizləyən, yaxĢı, xeyirxah əməllərin ardınca getməyə ruhlandıran əsaslara istinad edir.
Mütərəqqi, demokratik cəmiyyətdə əxlaq insanlar arasında sevgini, sıx əməkdaĢlığı, dostluğu, xeyirxahlığı, sadəliyi, təvazökarlığı və digər müsbət keyfiyyətləri təsbit edir, hər zaman,
hər yerdə özünün və xalqın rifahını əsas tutmağı tələb edir. UĢaqları bu ruhda yetiĢdirmək onlarda – a). yüksək əxlaqi Ģüuru, b). nəcib insani hissləri, c). mənəvi təcrübəni və bəĢəri davranıĢ normalarını formalaĢdırmaq deməkdir. Məktəbdə əxlaq tərbiyəsinin əsas vəzifələri də
elə bunlardan ibarətdir.Əxlaq tərbiyəsi görmüĢ Ģəxs cəmiyyətin əxlaq normalarına, milli mənəvi dəyərlərə, milli mentalitetə, adət və ənənələrə əməl edir.
Həmin vəzifələrin müvəffəqiyyətli həlli Ģagirdləri mütərəqqi əxlaq normalarına, yüksək
insani keyfiyyətlərə, müsbət adətlərə alıĢdırır. Xeyir və Ģər, yaxĢı və pis, ədalətli və ədalətsiz
iĢ, vicdan, borc və s. anlayıĢların mahiyyəti ilə tanıĢ edir, onların əxlaqi simasını formalaĢdırır, Ģüurunu, hiss və davranıĢını əsl milli və ümüumbəĢəri əxlaq prinsiplərinə yiyələnməyə
istiqamətləndirir.
Deyilənlərdən nəticə çıxararaq, tədqiqatçıların əxlaq tərbiyəsinə verdiyi tərifə nəzər salaq:
Əxlaq tərbiyəsi – uĢağa məqsədyönlü surətdə göstərilən elə təsirlər sistemidir ki, onun nəticəsində uĢaq (özü də səy göstərmək Ģərti ilə) həm nəcib davranıĢ normalarına, ədəb-ərkan
qaydalarına, həm borc, məsuliyyət, vicdan, ləyaqət kimi anlayıĢlarla bağlı ümumbəĢəri münasibətlərə, həm də bu münasibətləri müvafiq təsəvvürlər (davranıĢda rəhbər tutulası normalar), prinsiplər, ictimai ideallar (xeyir, Ģər, ədalət və s.) Ģəklində əks etdirən Ģüura, görüĢə
yiyələnir. Əxlaqi siması formalaĢmıĢ adam hər hansı təsərrüfat xarakterli və ya siyasi məsələnin yüksək səviyyədə həyata keçirilməsinə ölkədə təsadüf olunan eybəcərliklərin aradan
qaldırılmasına, cəmiyyətin yaxĢılığa doğru inkiĢafının sürətləndirilmsinə öz imkanı daxilində
fəal kömək göstərir.
Nəcib əxlaqın ictimai həyatdakı əhəmiyyətini hər bir Ģəxsə dərk etdirmək niyyəti ilə
müsəlmanların müqəddəs kitabında hələ neçə əsr bundan əvvəl yazılıb: ―Sizin nəsliniz - əxlaqınızdır, qohumlarınız isə gördüyünüz yaxĢı iĢlər, yaxĢı əməllərdir‖. Ġnsanı yüksək əxlaqlı olmağa, yaxĢı iĢlər və gözəl əməllərlə məĢğul olmağa çağıran bu müdrük kəlam indi də müasirdir və gənc nəslin əxlaq tərbiyəsinə xüsusi diqqət yetirməyə səsləyir.
Əxlaq tərbiyəsinin məzmununa milli mənlik Ģüuru və ləyaqətin formalaĢması, doğma yurda, Vətənə məhəbbət, valideynlərə, qohumlara hörmət və qayğı, məhəbbət, düzlük və doğruçuluq, dostluq və yoldaĢlıq, əməksevərlik və əməyə vicdanlı münasibət, böyüyə hörmət və
qayğı, ailə həyatına hazırlıq və s. daxildir. Bu məsələlərin hər biri haqqında ayrıca danıĢılmalıdır.
Milli mənlik şüurunun formalaşması və milli ləyaqət tərbiyəsi. Hər bir xalq tez-tez öz
tarixinə üz tutur, varlığını dərk etməyə çalıĢır, Milli ləyaqətin təĢəkkülü məktəblinin Ģəxsiyyət
kimi yetiĢib formalaĢmasına qüvvətli təsir göstərmiĢ olur.
Milli mənlik Ģüuru millətin varlığı, özünəməxsusluğu, milli özünüdərk və özünütəsdiqin,
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milli ləyaqətin və ümümbəĢəri keyfiyyətlərin məcmusudur. Milli mənlik Ģüurunun komponentlərinə millətin varlığı, mə`nəviyyatı, dili, xarakteri, adət və ənənələri, psixologiyası, mədəniyyəti, bütövlükdə sosial-siyasi həyatın bütün sahələri daxildir. Bu komponentlərin Ģagirdlərin mənəvi Ģüur və davranıĢında təzahürü milli mənlik Ģüurunun formalaĢması və tərbiyə
olunmasıdır. Bu proses həm təlim zamanı, həm də sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə baĢ verir.
Məktəblilər doğma xalqın tarixini, ədəbiyyatını, mədəniyyətini öyrəndikdə öz soy-kökü ilə
fəxr edir, öz gələcək fəaliyyətləri üçün konkret nəticələr çıxarırlar.
ġagirdlərin cəmiyyətlə, millətlə və xalqla əlaqəsinin çoxsahəli sosial mexanizmi milli
mənlik Ģüurunun təĢəkkülü sayəsində baĢ verir.
Milli ləyaqət hər bir məktəblidən xeyirxahlıq, qayğıkeĢlik, vicdanlılıq tələb edir. Ġnsanpərvərlik, həssaslıq milli ləyaqətin sadə ünsürlərdir. Xeyrxahlıqla yoğrulmuĢ milli ləyaqət doğma
torpaqla, ana Vətənlə sıx bağlıdır. Ləyaqət hər bir insanın öz vətəndaĢlıq borcunu düzgün
dərk etməsidir.
VətəndaĢlıq borcunu düzgün dərk edən hər bir Ģəxs Vətəni sevməyi, onu qorumağı, Vətən
qarĢısındakı borcunu vicdanla yerinə yetirməyi özünün Ģərəf və ləyaqət iĢi hesab etməlidir.
Doğma yurda, Vətənə məhəbbət, valideynlərə hörmət və qayğı. Doğma yurda, Vətənə
məhəbbət, ata və anaya məhəbbət və hörmətdən, qayğıdan baĢlayır. Doğma evini, həyətini,
məktəbini sevən Ģagirdin məhəbbəti tədricən böyüyüb torpağa, Vətənə məhəbbətə çevrilir.
Ata-babalarımız əzəl gündən torpağı, köç yerini, aranı, yaylağı əzizləmiĢ, övladlarına da
doğma yurdu göz bəbəyi kimi əzizləməyi, qorumağı vəsiyyət etmiĢlər. ġah Ġsmayıl Xətai ―Üç
əmanət qoyub bizə babalarımız – dilimiz, qeyrətimiz, torpağımız” – deyirdi.
Böyük Peyğəmbərimiz Məhəmməd (ə.s) ―Cənnət anaların ayaqları altındadır‖, ―Ġnsan
əvvəlcə anasına hörmət etməlidir‖ – kəlamlarını nəsillərə əmanət edirdi.
Bütün bunlardan çıxan nəticə budur ki, gənclərə torpağın, yurdun müstəqilliyini, bölünməzliyini dərk etdirmək, ananı, Vətəni uca və müqəddəs bilmək kimi nəcib sifətlər aĢılamaq
tərbiyənin ən zəruri məsələsidir.
Düzlük və doğruçuluq. Düzlük və doğruçuluq da digər əxlaqi keyfiyyətlər kimi zəruridir.
Doğruçuluq həqiqətin gözünə dik baxmaqdır. Doğruçuluq yalana qarĢı mübarizə aparmaq bacarığıdır. Doğruçuluq tərbiyəsinin ən yaxĢı üsulu Ģagirdlə aparılan səmimi söhbətdir, məktəbliyə inanmaq, ona hörmət və etibar göstərməkdir.
Təhsil müddətində məktəblilər düzlük və doğruçuluğa dair onlarla atalar sözləri öyrənir,
bədii əsərlərdə, kinofilmlərdə doğrunun yalana qələbə çalmasının Ģahidi olurlar.
UĢağı, məktəblini oğurluq və yalançılıqdan uzaqlaĢdırmağın ən düzgün yolu onun Ģəxsiyyətinə hörmət və inam göstərməkdir. Ġnam uĢaq qəlbinin dərinliklərindəki xeyrxahlıq və paklığı üzə çıxarır. Müəllim Ģagirdinə, Ģagird müəlliminə inanıb etibar etməlidir.
Sadəlik və təvazökarlıq. Xalqımız əsrlər boyu sadəlik və təvazökarlığı ən yaxĢı mənəvi
keyfiyyətlərdən hesab etmiĢdir. ―Ağac bar gətirəndə baĢını aĢağı dikər‖. Xaqaniyə görə özünü
öyən, özünü tərifləyənlər cahildir.
Sadə və təvazökar adam öyrənməyi həmiĢə müsbət iĢ hesab edir: ―Bilməmək eyb deyil,
bilməyib öyrənməmək eybdir‖. Deməli sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsi hər bir Ģagirddən biliyini dərinləĢdirməyi, geniĢləndirməyi tələb edir.
Sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsində nümunədən geniĢ istifadə edilməlidir. Nümunə məktəbli Ģəxsiyyətinə güclü təsir göstərərək, onun əqli qüvvələrini istiqamətləndirir və emosional
gücünü artırır. Sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsi hər bir Ģagirdə əxlaqi hərəkətlərini təkmilləĢdirməyi, öyrənməyi, ədalətsizliyə, lovğalığa qarĢı barıĢmaz olmağı öyrədir.
Əməksevərlik, əməyə vicdanlı münasibət. Məktəblilərin ictimai mülkiyyətə qarĢı laqeyd
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münasibəti əməyə vicdanlı münasibət tərbiyə etməyin zəruriliyini meydana çıxarır. Çünki
uĢaq heç vaxt öz əməyinin nəticələrini məhv etmək istəmir. Öz düzəltdiyini sındırmır. Deməli
uĢaqları insan əməyinə, bu əməyin nəticələrinə hörmət ruhunda tərbiyə etmək lazımdır. Bu
baxımdanhər bir məktəblini UĢaq Hüquqları Konvensiyası ilə tanıĢ etmək vacibdir.
Əməyə, ictimai mülkiyyətə vicdanlı münasibətin tərbiyəsində mühüm amillərdən biri də
Ģagirdlərin ictimai-faydalı əməyinin təĢkilində fərqin qoyulmamasıdır. Hamı bir nəfər kimi
əməkdə iĢtirak etməlidir. Kiminsə valideyni böyük vəzifədə iĢləyirsə, buna görə onun övladına xüsusi imtiyazlar verilməməlidir. Məktəb direktorunun oğlu və yaxud qızı ictimai-faydalı əməkdən, hansısa tədbirdən boyun qaçırarsa, deməli burada düzgün tərbiyədən danıĢmağa dəyməz. Buna görə də müasir mərhələdə hər bir məktəblini əməyə məhəbbət, ümumi rifah üçün vicdanla iĢləmək ruhunda tərbiyə etmək mühüm vəzifədir.
Humanizm tərbiyəsi. Əxlaq tərbiyəsinin mühüm tərkib hissələrindən biri humanizm tərbiyəsidir. Humanizm geniĢ, əhatəli anlayıĢdır. O, tarixən dəyiĢən baxıĢlar sistemi olub, insanın
bir Ģəxsiyyət kimi dəyərini, azadlığını, xoĢbəxtliyini, inkiĢafını, bacarığını aĢkara çıxarmaq
hüququnu qəbul edir, bərabərlik, ədalət kimi bəĢəri prinsipləri insan münasibətlərinin norması
sayır.
Humanizm insanlara məhəbbət, hörmət və inam tərbiyəsi deməkdir. Humanizmdə mücərrəd insan yoxdur, onun amal və qayəsi konkret insandır.
Əxlaq tərbiyəsinin mühüm vəzifələrindən biri mənəvi Ģüurla davranıĢın, sözlə əməli iĢin
vəhdətini təmin etməkdir. DavranıĢ mədəniyyəti haqqında nə qədər söhbət keçirilsə belə, bunların əməli mübarizə ilə möhkəmləndirilməsi, fayda vermir. Deməli tərbiyənin vəzifəsi hər bir
insanda ideallara və sərvətlərə möhkəm inam yaratmaqdır.
UĢaqlar hələ ailədə, uĢaq bağçasında əxlaqa, sadə yaĢayıĢ normalarına dair ilkin təsəvvür
və anlayıĢlara yiyələnir və həmin anlayıĢlara, normalara müvafiq hərəkət etməyə çalıĢır. YaĢı
artdıqca, sinifdən-sinifə keçdikcə dərslərdə, sinifdənkənar tədbirlərdə yeni əxlaqi təsəvvürlər,
anlayıĢlar, mühakimələr və əqli nəticələrlə qarĢılaĢır, onları mənimsəməyə, öz hərəkət və davranıĢlarında nümayiĢ etdirməyə çalıĢırlar. Mənəvi anlayıĢ və mühakimələrdə adamlara, təbiətə, cəmiyyətə münasibətlər, necə hərəkət etmək necə davranmaq lazım gəldiyi öz ifadəsini
tapır.
Məktəbli adətən özündən çox baĢqalarının hərəkətini, davranıĢını və s. münasibətləri qiymətləndirir. Çünki Ģagird hələ özünü bir Ģəxsiyyət kimi dərk edə bilmir, öz Ģəxsiyyəti və ləyaqəti haqqında fikirləĢmir.
Məktəblilərdə əxlaqi Ģüurun formalaĢması onun əxlaqi davranıĢla sıx olması bir neçə
komponentlə bağlıdır. Belə komponentlərdən biri əxlaqi hisslərdir. Məktəbli mənimsədiyi əxlaqi-etik biliklərə istinadən həyat faktlarına, hadisələrinə, adamların hərəkətlərinə, vədlərinə
laqeyd qalmır və nəhayət müĢahidə etdiyi obyekt haqqında öz hisslərini ifadə edir.
Əxlaqi Ģüurun komponentlərindən biri də əxlaqi adət və vərdiĢləridir. Bütün təlim-tərbiyə
iĢinin məqsədi əxlaqi-etik bilik və anlayıĢların, kateqoriyaların adət və vərdiĢə çevrilməsinə,
davranıĢ və hərəkətdə təzahür etməsinə nail olmaqdır.
Məktəbli əməkdən, intizamdan, əĢyalara qayğılı münasibətdən danıĢır, amma hərəkətlərində bunun tam əksini nümayiĢ etdirir. Məsələn, məktəbyanı sahədəki ağacın dibini belləməkdən boyun qaçırır, dərsə gecikir, intizamı pozur, partanın üstünə yazı yazır, Ģkafı cızır və s.
Belə məktəblidə mənəvi Ģüurla mənəvi adət hələ vəhdət halını almamıĢdır. Mənəvi Ģüur
mənəvi adətlərlə birləĢməli, anlayıĢ və kateqoriyalar davranıĢ və hərəkətdə, fəaliyyətdə təzahür etməlidir. Əxlaqi adət və vərdiĢlər sayəsində mənəvi davranıĢ normaları Ģəxsiyyətin əxlaqi nailiyyətinə çevrilir, Ģəxsiyyət özünü dərk edir, öz yerini, mövqeyini müəyyənləĢdirir,
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nəyin fəzilət, nəyin qəbahət olduğunu anlayır.
Əxlaqi adət və vərdiĢlərin tərbiyəsində cəzaya yol vermək arzu olunmazdır. Mənəvi vərdiĢlər məktəblini öz pis hərəkəti barədə düĢünməyə məcbur edir. O, daxili həyəcan keçirir,
harada və nə üçün səhvə yol verdiyini düĢünür, hərəkətin baĢ verməsinin səbəblərini axtarır.
Belə anlarda ona səhvi üçün cəza verilirsə, düĢünmək, fikirləĢmək, hərəkətinin səbəblərini
axtarmaq prosesi sona yetir.
Mənəvi Ģüurun formalaĢmasında motivlər mühüm yer tutur. Bu, kompleks motivlər silsiləsi ilə bağlıdır. Mənəvi vərdiĢlərin tələbata çevrilməsi həqiqi Ģəxsiyyətin – məslək və əqidə
sahibi olan Ģəxsiyyətin yetiĢməsi deməkdir.
Beləliklə əxlaqi Ģüur, əxlaqi hisslər, əxlaqi adətlər və motivlər bir-biri ilə vəhdətdə təĢəkkül taparaq, Ģəxsiyyətin əqidəsini, bütövlüyün vəhdətini yaradır. Əqidə mənəvi anlayıĢ və mühakimə əsasında təĢəkkül tapsa da yalnız əxlaqi-etik biliklər toplusu olmayıb, həmin norma və
biliklərin həyata tətbiqi deməkdir.
Əxlaq tərbiyəsinin digər bir vəzifəsi Ģagirdlərdə təbiətə qayğılı münasibət tərbiyə etməkdir. Təbiət bütün canlı və cansız varlıqların yaradıcısıdır. Təbiət insanı ruhlandırır, onun özünü dərk etməsinə imkan verir. Məktəbli sevincli və kədərli anlarında təbiətin xəlvət guĢəsinə
çəkilib öz hərəkətlərini ölçüb-biçir, vicdanı ilə söhbət edir. Çox kecmiĢin filmi olsada ―Ögey
ana‖ filminin qəhrəmanı Ġsmayılın meĢəyə çəkilb dərslərini öyrənməsini yadımıza salaq.
V. A. Suxomlinski deyirdi: ―Ġnsan ona görə insan olmuĢdur ki, lacivərd səmanın dərinliyini, ulduzların sayrıĢmasını, axĢam Ģəfəqinin çəhrayı rəngini, ucsuz-bucaqsız çöllərin Ģəffaf
tülünü, küləkli gündüz ərəfəsində qıpqırmızı qürubu, üfüqdə ilğımın titrəyiĢini, mavi səmada
uçan durna qatarını, səhər Ģehinin saysız-hesabsız damlalarında günəĢin inikasını, tutqun gündə çiskin yağıĢı, yasəmən kolundakı bənövĢəyi buludu, novruzgülünün zərif saplağını, mavi
zəngçiçəyini görüb heyran qalmıĢ və yeni gözəllik yaratmaq üçün yer üzünü gəzmiĢdir‖.
Mənəvi əqidənin sabitlik və davamlılığının, mənəvi Ģüurla mənəvi davranıĢın vəhdətinin
təmin olunduğunu müəyyənləĢdirmək üçün məktəblinin, müəllimin, tərbiyəçinin, valideyn və
yoldaĢlarının tələblərinə, adamlara, təbiətə münasibətinə, ictimai fəallığına diqqət yetirilməlidir. O, əməli fəaliyyətində həmin göstəriciləri ləyaqətlə yerinə yetirirsə, onun sözü ilə əməli,
iĢi tamamilə bir-birinə uyğundur, mənəvi Ģüuru və mənəvi davranıĢı tam vəhdətdədir, əqidəsi
sabitdir.
Məktəbdə əxlaq tərbiyəsi yalnız Ģagirdlərə müsbət keyfiyyətlər aĢılamaqla məhdudlaĢmır,
həm də onun Ģüur, hiss və davranıĢında təsadüf edilən mənfiliklərin, ictimaiyyətə zidd hərəkətlərin, qayda-qanun pozuntularının, o cümlədən intizamsızlıq hallarının aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Belə mənfi halların qarĢısını almaqda Ģüurlu intizam tərbiyəsi, borc və məsuliyyət hissi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Məktəbdə Ģüurlu intizam – məktəblinin xlaq, Vətən, üzv olduğu kollektiv, ailəsi və dostları qarĢısında öz vətəndaĢlıq borcunu dərk etməsi,
―ġagirdlər üçün qaydalar‖a, birgəyaĢayıĢ normalarına, məktəb rejiminin bütün tələbələrinə
Ģüurlu surətdə, sözsüz əməl etməsi və fəaliyyət zamanı qarĢıya çıxan çətinlikləri aradan qaldırmaqda qətiyyət göstərməsidir. Bu intizam kollektivin mənafeyi ilə hesablaĢmaq, müstəqillik və könüllü tabelilik üzərində qurulur. Ġntizamlı Ģagird əxlaq normalarını həmiĢə dəqiq
və müntəzəm surətdə yerinə yetirməyə çalıĢır. Hər bir Ģəraitdə düzgün davranıĢ formasını seçməyi bacarır və ona müvafiq hərəkət edir.
Məktəblinin əməl etməli olduğu əxlaqi normalar, düzgün davranıĢ ―ġagirdlər üçün qaydalar‖da konkret Ģəkildə göstərilmiĢdir. Həmin qaydaları uĢaqların daimi yol yoldaĢına çevirmək tərbiyənin daimi vəzifəsidir.
ġüurlu intizam borc və məsuliyyət hissi əxlaq tərbiyəsi ilə vəhdət təĢkil edir. Məsələn,
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müəllim bir-biri ilə dalaĢmıĢ iki Ģagirdi danlayırsa, bu yalnız intizamlılığı təmin etmək məqsədini yox, həm də onlarda əxlaqi sifətləri inkiĢaf etdirmək, dostluq, yoldaĢlıq, insanpərvərlik
kimi xüsusiyyətləri yaratmaq məqsədini daĢıyır, Ģagirdə özünün və yoldaĢının mənliyini qiymətləndirməyi, baĢqasının heysiyyətinə toxunmamağı, nəzakətli olmağı öyrədir. Həmçinin,
sinif otağındakı partanı qəsdən sındırmağına görə uĢaqla aparılan tərbiyəvi söhbət təkcə intizam tərbiyəsini yox, eyni zamanda ictimai əmlaka qayğılı münasibət bəsləmək, mədəni davranmaq kimi müsbət əxlaqi keyfiyyətlər yaratmağa xidmət edir.
Bu iĢdə həlledici rolu müəllim, onun pedaqoji ustalığı və Ģagirdləri inandırma bacarığı
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təcrübəli müəllim bütün imkanlardan istifadə edərək məktəblilərin əxlaq tərbiyəsini səmərəli təĢkil etməlidir.
Deməli, bu iĢlər geniĢ mənada əxlaq və mədəni davranıĢ sahəsinə aiddir. Yəqin elə bu səbəbdən bir çoxları əxlaqi davranıĢın bütün müsbət əlamətlərini intizamlılıqla əlaqələndirirlər.
Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы ондан ибарятдир ки, бу эцн тящсил системинин,
о ъцмлядян бу системин башлыъа щялгяси олан орта мяктяблярдя шаэирдляр мцстягил Азярбайъан
дювлятинин вятяндашлары олдугларыны дярк етмяlи, дювлятин идеолоэийасыны даими горумаьы баъармалы, яхлаг вя мядяни давраныш сащясиндя юз сюзлярини демяйи баъармалыдырлар.
Мягалянин елми йенилийи. Яхлаг тярбийяси иля баьлы иряли сцрцлян идейалар педагоэика нязяриййясиня йени тювсийяляр верир. Бу бахымдан мцстягил демократик ъямиййятдя яхлаг тярбийяси эюрмцш шяхс ъямиййятин яхлаг нормаларына, милли-мяняви дяйярляря, адят вя яняняляря
йени мцстявидян йанашмайа мцсбят тясир эюстяря биляр.
Мягалянин практики ящямиййяти вя тятбиги. Яхлаг тярбийяси иля баьлы фикирляр мяктяблилярин мянявиййатына мцсбят тясир эюстярир вя эяляъяк мцяллимляр, тярбийячиляр бу тювсийялярдян бящряляня билярляр.
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Милли мянлик шцурунун формалашмасында азярбайъанчылыг
идейасынын ролу вя ящямиййяти
Çapay Quliyev
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Məqalə yeniyetmələrin milli mənlik Ģüurunun formalaĢdırılmasına kömək edən azərbaycançılıq ideyasının təbliğinə həsr olunub. Müəllif ―mən‖, ―mənlik‖, ―mənlik Ģüuru‖, ―milli
mənlik Ģüuru‖ anlayıĢlarını aydınlaĢdırdıqdan sonra məqalədə milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasında yeniyetmələrə azərbaycançılıq ideyasının aĢılanmasının bir sıra pedaqoji-psixoloji
Ģərtləri göstərilir. AydınlaĢdırılır ki, yeniyetmə Ģagirdlərə azərbaycançılıq ideyasının aĢılanmasını Ģərtləndirən cəhətlərdən birincisi milli-etnik gerçəklik, ikincisi dil, üçüncüsü din, dördüncüsü etnoqrafiya, beĢincisi toponimika, altıncısı arxeologiya, maddi mədəniyyət nümunələri və yeddincisi isə mədəniyyətdir. Bütün bunlar milli-mənəvi dəyərləri təĢkil edir. Millimənəvi dəyərlərin yeniyetmələrə aĢılanması milli mənlik Ģüurunu yaradır. Deməli, azərbaycançılıq məfkurəsinin aĢılanması milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasına zəmin yaratmıĢ olur.
Ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatına dair direktiv sənədlərdə yetiĢən nəslin milli
mənlik Ģüurunun formalaĢdırılması ideyası təlim-tərbiyə müəssiləslərində çalıĢan mütəxəssislər qarĢısında mühüm vəzifələr qoyur. YetiĢən nəslin milli mənlik Ģüurunun inkiĢaf
etdirilməsinə zəmin yaradan amillərin içərisində isə milli adət ənənələr mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bu ənənələr içərisində azərbaycançılıq ideyasının yaradılması ənənəsi bütün əsrlər
üçün aktuallıq kəsb edən ənənələrdən hesab olunur. Orta ümumtəhsil məktəblərində
yeniyetmə və gənclərə azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması hər Ģeydən əvvəl onların milli
mənlik Ģüurunun inkiĢafına zəmin yaratmıĢ olur. Yeri gəlmiĢkən demək lazımdır ki, yeniyetmələrin milli mənlik Ģüurunun inkiĢafına zəmin yaradan azərbaycançılıq ideyasının üzə çıxarılmasının özü də bir sıra zəruri amillərdən asılıdır. Hansı ki, bu amillərdən biri də psixoloji
amillər hesab olunur. Psixoloji ədəbiyyatda bu məsələyə səthi yanaĢıldığını nəzərə alaraq biz
yeniyetmələrin milli mənlik Ģüurunda azərbaycançılıq ideyasının yaradılması ənənəsi ilə bağlı
bir sıra elmi müddəaların irəli sürülməsini məqsədəmüvafiq hesab edirik. Ġrəli sürəcəyimiz
elmi müddəaların psixoloji əsasları ilə bağlı bir fikir söyləməklə tam orta məktəblərdə çalıĢan
məktəb rəhbərlərinə, xüsusilə məktəb psixoloqlarına da metodik köməklik göstərmiĢ olarıq.
Öncə ―milli mənlik‖, ―mənlik Ģüuru‖, ―milli mənlik Ģüuru‖, ―azərbaycançılıq ideyası‖ anlayıĢlarının mahiyyətini aydınlaĢdırmaqla biz haqqında danıĢılan məsələnin müəyyən mənada
açıqlanmasına nail ola bilərik. Öncə ―Mən‖ anlayıĢına münasibət bildirmək Ģərtilə ―milli mənlik‖ anlayıĢının mahiyyətini aydınlaĢdırmağa çalıĢaq. Çünki ―mən‖ anlayıĢı istər fəlsəfə, istər
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sosiologiya, istər pedaqoji, istərsə də psixoloji ədəbiyyatda, Ģəxsiyyətin mənəvi mərkəzi kimi
baĢa düĢülür.
―Mən‖ (fəlsəfədə) - aləmə və öz-özünə fəal yanaĢan, münasibət bəsləyən insan Ģəxsiyyətinin, insan fərdiliyinin mənəvi mərkəzi. Öz hərəkətlərinə müstəqil nəzarət edən və hərtərəfli
təĢəbbüsə qabil, qadir olan insan öz xüsusi ―Mən‖inə malikdir [2, s. 279]. Hər hansı bir millətə məxsus olan ―Mən‖ həmin millətin dilini, dinini, mədəniyyətini, incəsənətini, milli adət
ənənələrini dərindən bilməklə yanaĢı onların qorunması iĢində yaxından iĢtirak etməlidir.
―Mən‖in digər vəzifəsi məxsus olduğu millətin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı
naminə çanından keçməyə hazır olmasıdır. ―Mən‖in vəzifələri içərisində onun milli özünəməxsusluğu xüsusi yer tutur. Təsadüfi deyil ki, millət anlayıĢı bütün ensiklopedik nəĢrlərdə
məhz bu Ģəkildə xarakterizə olunur.
Millət – insan birliyinin tarixən təĢəkkül tapmıĢ və xalqı əvəz etmiĢ forması, insanların yeni sosial və beynəlmiləl birliyi. Millət üçün hər Ģeydən əvvəl maddi həyat Ģəraitinin: ərazinin
və iqtisadi həyatın ümumiliyi, dil ümumiliyi, milli xarakterin onun mədəniyyətinin milli özünəməxsusluğunda təzahür edən müəyyən cəhətlərinin ümumiliyi xasdır [2, s. 289].
Ensiklopedik lüğətdə deyildiyi kimi millət insanların tarixən təĢəkkül tapan sosial birliyidirsə, onda bu birliyin hər bir üzvü öz ölkəsinin ərazi bütövlüyünü, sərhədlərinin toxunulmazlığını qorumalı, iqtisadi inkiĢafının təmin olunmasında yaxından iĢtirak etməli, məxsus olduğu xalqın milli-mədəni yüksəliĢinin önündə getməli dövlətin milli atributlarına ehtiramla
yanaĢmalı, beynəlmiləlçiliyə, tolerantlığa münasibətdə nümunə göstərməli, bir sözlə milli
özünəməxsusluğun bütün əlamət və keyfiyyətlərini öz mənliyində təzahür etdirməyə bacarmalıdır.
Açığını etiraf etmək lazımdır ki, 71 il müddətində istər azərbaycanlı ailəsində, istərsə də
orta ümumtəhsil məktəblərimizdə milli mənlik Ģüurunun formalaĢdırılması əvəzinə milli mənəvi tərbiyə kommunist tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi təbliğ edilmiĢdir. Müstəqillik qazandığımız illərdə isə Avropaya inteqrasiya Ģüarları bəzən milli mənliyi nəzərə almadan səsləndirildiyi üçün bir sıra hallarda milli tərbiyənin gediĢinə mane olur. Biz yetiĢən nəslin hər bir nümayəndələrini vətəni sevməyə ruhlandırmalıyıq. Onlarda Azərbaycançılıq ideyasını aĢılamalıyıq. Hər bir məktəbliyə azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması onlarda milli dəyanəti gücləndirir. Dəyanət hissi güclü olan məktəblinin isə gələcəkdə öz ölkəsinə, xalqına, millətinə dərindən bağlanacağına, onu odlu məhəbbətlə sevib qoruyacağına heç bir Ģübhə ola bilməz. Böyük
vətənpərvər ədib Abbas Səhhətin fikrincə, insanda baĢlıca cəhət onun ruhu, dəyanəti və milliyyətidir. O zəhərləndikdən sonra yerdə ruhsuz bir qəlb, cansız bir cəsəd qalır. Biz bununla
da mədəniləĢmirik, ruslara bir rus, avropalılara da bir avropalı qazandırırıq. Biz isə yox oluruq. Abbas Səhhətin bu fikirlərini örnək xarakterli bir öyüd kimi qəbul etsək, deməliyik ki,
yetiĢən nəslin milli mənlik Ģüurunu formalaĢdırmaq üçün əsl Azərbaycan vətəndaĢı yetiĢdirməliyik. Əsl Azərbaycan vətəndaĢı yetirməyin səmərəli yollarından biri də onların milli adətənənələr arasında tərbiyə olunmasıdır.
Milli adət-ənənələrlə bağlı görkəmli psixoloq Ə.Bayramovun fikirləri maraqlıdır. O, yazır
ki, ―etnik adət dedikdə müəyyən etnosda və ya ictimai qrupda təkrar edilən və onun hər bir
üzvü üçün adi hala çevrilən, irsən keçmiĢ eyni davranıĢ qaydası nəzərdə tutulur‖.
Adət-ənənə hər bir xalqın və ya etnosun təlim-tərbiyyə sistemi ilə təyin edilir. Ona görə də
tərbiyə sistemində milli mənlik Ģüurunun inkiĢafını özündə səciyyələndirən adət-ənənələrə
istinad olunmasına və müasir ruhlu ənənələrin yaradılmasına xüsusi diqqət göstərmək lazımdır. Fikrimizcə müstəqillik dövrü üçün səciyyəvi olan müasir ruhlu ənənlərdən biri Azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması ilə bağlı ənənələrin yaradılması çox faydalı olardı. Bu iĢi isə
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məqsədyönlü və planlı Ģəkildə məktəblərimizdə həyata keçirməliyik. Bir Ģeyi unutmamalıyıq
ki, azərbaycanda indi milli ideologiya formalaĢır, milli mənlik Ģüurumuz baĢ qaldırır, ənənələrimiz dirçəlir, dövlətçiliyimiz möhkəmlənir. Bütün bu proseslərin getdiyi bir vaxtda məktəbimizin buna lazımınca cavab verməməsi Ģagirdlərimizdə milli düĢüncəni, milli mənlik Ģüurunu necə formalaĢdıra bilər? Ona görə də ümumtəhsil məktəblərinin hər birində azərbaycançılıq ideyasını təbliğ edən, onun təsdiqini özündə səciyyələndirən tədbirlər kompleksi hazırlamaq lazım gəlir. Əsasən yeniyetmələr və gənclər üçün hazırlanması nəzərdə tutulan belə tədbirlərdə türkçülüyü, islamçılığı və müasirliyi özündə əks etdirən tərbiyə örnəklərinə geniĢ yer
vermək daha yaxĢı olar. Belə tərbiyə örnəkləri isə ənənəvi tərbiyə modelləri kimi yeniyetmələrin Ģüurunda yer almalıdır.
Azərbaycançılıq keçən əsrin əvvəllərində Əli bəy Hüseynzadənin irəli sürdüyü ―türkçülük,
islamçılıq, müasirlik‖ Ģüarındakı hər üç istiqaməti əhatə edən və bu baxımdan nə türkçülüyə,
nə də islamçılığa daxil olmayaraq, daha geniĢ və həm də daha konkret məzmun daĢıyan bir
məfkurədir [3, s. 26]. Bu məfkurəni aĢılayan zaman hər üç komponentin yeniyetmə Ģagirdlərin Ģüurunda möhkəm yer almasına çalıĢmaq lazımdır. Bunun üçün yeniyetmə Ģagirdləri bu
iĢə psixoloji cəhətdən hazırlamaq faydalıdır. Unutmaq olmaz ki, istər humanitar fənlərin tədrisində, istərsə də dərsdənkənar tədbirlər zamanı, yeniyetmə Ģagirdlərə hər hansı bir mövzunun tərbiyəvi cəhətlərini Ģərh edərkən azərbaycançılıq ideyası fonunda ən təsirli didaktik nümunələrdən istifadə etmək lazımdır. Bu zaman böyük öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq
ideyası ilə bağlı fikirlərini ən dəyərli, ən təsirli didaktik material kimi seçmək olar.
Söhbət azərbaycançılıqdan düĢdükdə, çoxları ilk növbədə etnogenez məsələsini ön plana
çəkir. Və bu zaman keçmiĢdə, milliliyi Ģərtləndirən meyarların, onun elmi-fəlsəfi və psixoloji
anlamının hələ formalaĢdığı dövrlərdə yaranan məlumatlar, tarixçilərin həmin dövrdə yazdıqları mətnlər, səlnaməçilərin qeydləri, arxeoloji qazıntılar, etnoqrafik abidələr etnogenezin
müəyyənləĢməsi üçün əsas götürülür. Beləliklə, nə haqqındasa yazılıbsa, nə isə saxlanılıbsa,
onlar tarixin bərpası üçün, ekstrapolyasiya üçün basiz olur [3, s. 27]. Bu bazis üzərində milli
mənlik Ģüurunun üstqurum formasında yaradılması çox faydalı olar. Belə yanaĢmanın ən mühüm faydası özünü o zaman ciddi Ģəkildə göstərə bilər ki, azərbaycançılıq ideyası milli mündəricədən kənara çıxarılsın. BaĢqa sözlə desək bütün hallarda azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı
məlumatlar həm millilik, həm də ümumbəĢərlilik konteksində verilməlidir. Çünki, azərbaycançılıq məfkurəsinin milliliyin, ümumbəĢəriliyin qovĢağında izah edilməsi güclü psixoloji
təsirə malik olur.
Millilik və ümumbəĢəriliyin vəhdətindən çıxıĢ edən bu məfkurənin məzmunu Azərbaycanda ilk dəfə Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən açılmıĢ və bütün dünya azərbaycanlılarına ərməğan edilmiĢdir.
―...Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
azərbaycançılığı – Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaĢatmalıyıq‖ [3, s. 26]. Böyük öndər, ümummilli lider Heydər Əliyevin irəli sürdüyü
bu fikrə istinad edərək demək olar ki, azərbaycançılığı öz ana dilini, özünün mədəniyyətini,
incəsənətini, zəngin milli mənəvi dəyərlərini və tarixin sınaqlarından çıxan adət ənənələrini
yaĢada bilənlər onları milli ideya kimi qəbul edərək öz milli məfkurəsinə çevirə bilərlər. Bunun üçün ilkin Ģərh kimi yeniyetmələrə ənənəvi olaraq hazırlanan didaktik materiallar əsasında məlumat verilsin. Həmin didaktik materiallarda əsas diqqət azərbaycançılıq ideyasını
Ģərtləndirən aĢağıdakı cəhətlərə yönəldilməlidir. Yeniyetmə gənclərin milli mənlik Ģüurunun
formalaĢmasını stimullaĢdıran azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması zamanı ilkin Ģərtlərdən
ən baĢlıcası tarixin sınaqlarından çıxmıĢ və bu gün danılmaz bir həqiqət kimi qarĢımızda
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duran milli-etnik gerçəkliyin özüdür [3, s. 28].
Milli-etnik xüsusiyyətlərin hər biri haqqında yeniyetmə Ģagirdlərə etnopedaqoji materiallardakı milli mənlik elementlərinin, yazılı ədəbiyyatdakı tərbiyə örnəklərinin müqayisəli Ģəkildə verilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Milli dildə yeniyetmə Ģagirdlərə məqsədyönlü,
planlı, mütəĢəkkil olaraq çatdırılan belə didaktik materiallar onların milli mənlik Ģüurunu üzə
çıxarmaq üçün bir növ açar rolunu oynaya bilər. Deməli, azərbaycançılıq ideyasını aĢkarlayan
cəhətlərdən ikincisi dildir – Azərbaycan dili. Türk dilləri qrupuna mənsub olmaqla bərabər,
müəyyən özünəməxsusluqları olan ərəb və fars kəlmələri ilə, habelə beynəlxalq istilahlarla
zənginləĢdirilmiĢ bir dil, artıq adi ünsiyyət vasitəsindən elm və siyasət dilinə, dövlət dilinə
çevrilmiĢ kamil bir dil. Təsadüfi deyildir ki, Heydər Əliyev Azərbaycan dilini milli varlığımızın əsas inteqrativ amili və eyni zamanda, tariximiz üçün açar hesab edirdi [2, s. 28].
Milli dilin sevdirilməsi, onun saflığının, təmizliyinin, Ģirinliyinin və digər müsbət tərəflərinin yeniyetmə Ģagirdlərə aĢılanması həm tariximizin, həm də onların milli mənlik Ģüurunun
pozitiv oyanması və baĢ qaldırması üçün açar rolunu oynaya bilər. Yeniyetmə Ģagirdlərin
milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasına zəmin yaradan azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı verilən
məlumatlar içərisində milli-etnik gerçəkliyin mahiyyəti, milli dilə hədsiz məhəbbətlə bağlı
məlumatlarla yanaĢı milli ləyaqət hislərini aĢılayan məlumatların da verilməsi zəruri hesab
olunur. Deməli, azətrbaycançılıq ideyasının aĢılanmasını Ģərtləndirən cəhətlərdən üçünsüsü –
dindir. Azərbaycanda tarixən hansı dinlər olmuĢdur? Və onlar müasir azərbaycanlının milli
mədəniyyətinin və mənəviyyatının formalaĢmasında nə kimi iz qoyub getmiĢdir? Lakin tarixin tarix yeri var, müasirliyin müasirlik yeri. Bu məsələdə bizi ən çox gerçəklik maraqlandırır.
Əsrlərin mücadiləsindən çıxıb yaxın keçmiĢimizin və bu günümüzün mənəvi mənzərəsinin
qərarlaĢmasında ən mühüm rol oynayan din – islam dinidir [3, s. 28-29]. Ġslam dini milli ləyaqət hisləri aĢılamaqla yanaĢı milli mədəniyyətin və mənəviyyatın inkiĢafını, formalaĢmasını
təmin edən ən mühüm amillərdən hesab olunur.
Hər bir xalqın dilinin, mənəviyyatının və mədəniyyətinin tərəqqisi ilə yanaĢı etnik milli
mənĢəyin saflığı da vacib Ģərtlərdən hesab olunur. Ona görə yeniyetmə Ģagirdlərə Azərbaycan xalqının etnik milli mənĢəyinin təmizliyi, onun təĢəkkülü, inkiĢaf mərhələləri, müasir
dövrdəki milli və ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanması barədə ətraflı məlumat vermək lazımdır.
Qeyd etməliyik ki, azərbaycançılıq ideyasının aĢılanmasını özündə ehtiva edən Ģərtlərdən dördüncüsü – etnoqrafiyadır. Etnik-milli mənĢəyin həyat tərzində, məiĢətdə, mərasimlərdə saxlanılan əlamətləridir. Lakin burada da fərqli məqamlar axtaran tədqiqatçılarımız ümumi cəhətlərin daha çox olduğunu bəzən nəzərdən qaçırırlar [3, s. 30].
ġagirdlərə etnoqrafik məlumatların verilməsində də bir sıra psixoloji amillərin gözlənilməsinə ehtiyac duyulur. Psixoloji təsirlər sayəsində onların milli mənlik Ģüurunun oyanması, baĢ
qaldırması üçün bir növ zəmin yaranmıĢ olur. Hansı ki, bu zəmini yaradan vətənpərvərlik hisslərinin çoĢğunluğu onların qabiliyyətləri kimi özünü göstərir. Təsadüfi deyil ki, bəzi mənbələrdə göstərilir ki, mənlik Ģüuru – insanın özünü obyektiv aləmdən seçib ayırması, ailə münasibətlərini, bir Ģəxsiyyət kimi öz davranıĢ, əməl, fikir və hisslərini, arzu və mənafelərini dərk
etməsi kimi baĢa düĢülür.... Milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasında dil mühüm rol oynayır.
Milli mənlik Ģüuru istedad niĢanəsi kimi Ģüurla eyni vaxtda ondan törəmə kimi meydana gəlir,
lakin bəĢəriyyətin inkiĢafının daha böyük, yüksək səviyyəsində özünü göstərir [3, s. 281]. Buradan belə qənaət hasil olur ki, fənlərin tədrisi prosesində sinif Ģagirdləri içərisində bir sıra
qabiliyyətləri olan və bu qabiliyyətlərin milli Ģüura bənzəyən istedad niĢanəsi kimi özünü
göstərməsi yeniyetmə Ģəxsiyyətinin formalaĢmasını Ģərtləndirən cəhətlərdən biri kimi özünü
göstərir. Digər bir cəhət isə yeniyetmə Ģagirdlərə yaĢadıqları yerlərlə bağlı düzgün toponimin
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qeydlərin verilməsi və bu sahədəki təriflərin aydınlaĢdırılmasından ibarətdir. Ona görə də
yeniyetmələrə azərbaycançılıq ideyasının aĢılanmasını Ģərtləndirən cəhətlərin beĢincisi – toponimikadır, insanların məskən saldıqları, yaĢadıqları yerlərə qoyduğu adlardır. Düzdür, burada son əsrlərdə bir sıra falsifikasiyalar, məqsədyönlü dəyiĢikliklər aparılmıĢdır. Lakin yaxın
tarix olduğundan bu adların bərpa olunması hələ mümkündür [3, s. 30]. Belə olduqda
yeniyetmə Ģagirdlərdə mənəvi saflaĢma elementləri özünü daha çox biruzə verir. Bunun üçün
də yurd adlarının tarixi, qnesioloji dəyəri, etnoqrafik və etimoloji məna çalarlarının
aydınlaĢdırılmasına pedaqoji-psixoloji cəhətdən düzgün yanaĢmaq lazımdır. Burada didaktik
materialların onların yaĢ, fərdi və psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olan bir tərzdə hazırlamaq
lazımdır. Bu zaman onların qabiliyyətlərini və istedad tərəflərini də unutmaq olmaz. Bu iĢə
istiqamət verən cəhətlərdən altıncısı – arxeologiya və maddi mədəniyyət nümunələridir ki, bu
sahədəki materiallar həmin ərazidəki milli-etnik gerçəkliklə ancaq konkret tarixi təhlil
planında əlaqələndirilə bilər [3, s. 30].
Yeniyetmələrə milli mədəniyyət abidələri, o cümlədən maddi mədəniyyətin ən zəngin
tərkib hissələri olan milli- mənəvi dəyərlər barədə informasiyaların verilməsi isə haqqında
danıĢılan məsələnin müvəffəqiyyətli həllinə xüsusi köməklik göstərmiĢ olur. Bu məsələnin
həllində də psixoloji yanaĢmalara üstünlük vermək lazım gəlir. Çünki belə məlumatların
verilməsi zamanı yeniyetmələrin qabiliyyətləri və yaĢ, fərdi, cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə
alınması öz effektini açıq-aĢkar göstərmiĢ olur.
Yekun olaraq yeniyetmələrin milli-mənəvi mədəniyyətinin yüksəldilməsi daha zəruri
sayılır. Ona görə də azərbaycançılıq ideyasının aĢılanması iĢinin yeddincisi və ən baĢlıcası –
mədəniyyətdir. Milli-mənəvi mədəniyyət.
Etnogenezin bir təlim kimi bütövlüyü naminə müasir gerçəkliyimizdəki bütün bu amillər
tarixi faktlarla vəhdətdə götürülməlidir [3, s. 30]. Belə olduqda yeniyetmələrin və gənclərin
milli mənlik Ģüurunun formalaĢmasına zəmin yaranmıĢ olur. Belə bir təqdirdə yaranan mənlik
Ģüuru evristik xarakter daĢıyır. Çünki ―mənlik Ģüuru‖ anlayıĢındakı ―Ģüur‖ sözünün evristik
mənası vardır. Yəni insan Ģüurunun strukturuna daxil olan ―mənlik Ģüuru‖ Ģüurun mühüm
xarakterik xüsusiyyətlərindən yalnız birini təĢkil edir. BaĢqa sözlə desək ―Mənlik Ģüurunun‖
bütün xüsusiyyətləri bir ―mən‖ vasitəsilə təcəsümünü tapır və Ģəxsiyyətin formalaĢmasını
təmin etmiĢ olur. Təsadüfi deyil ki, psixoloji ədəbiyyatda bu termin iki sözdən – ―mənlik‖ və
―Ģüur‖ sözlərindən ibarətdir. Bu termin daxilində ―Ģüur‖ sözünün evristik mənası vardır. Bu
ondan ibarətdir ki, ―mənlik Ģüuru‖ Ģüurun strukturuna daxildir, Ģüurun mühüm xarakteristikalarından birini təĢkil edir. Lakin Ģüurun digər struktur xüsusiyyətlərindən fərqli olaraq onun
özünəməxsus cəhətləri də vardır. Bu cəhətlər ―mənlik‖ sözündə ifadə olunmuĢdur. ―Mənlik
Ģüurunda‖ Ģüurun bütün xüsusiyyətləri insanın ―məni‖ vasitəsilə ifadə olunur və Ģəxsiyyət hadisəsinə çevrilir. Bu o deməkdir ki, mənlik Ģüuru bimodal xarakter daĢıyır: onda eyni vaxtda
həm ―mən‖ə (subyektə), həm də ―qeyri-mən‖ə (obyektə) mənsub olan cəhətlər əks olunur [1,
s. 53]. Məhz ona görə də yeniyetmə-gənclərə azərbaycançılıq ideyası ilə bağlı məlumatların
verilməsi ilk növbədə onların özlərini Ģəxsiyyət kimi tanımağa baĢlaması, dərin etməsi prosesi
baĢ verir. Nəticədə həmin prosesdə iĢtirak edən hər bir yeniyetmənin özünün təlabatlarına, qabiliyyətlərinə, qabiliyyətlərindən yaranan istedad tərəflərinə, mədəni davranıĢlarına, habelə
fəaliyyət motivlərinə olan Ģəxsi münasibətlərində nəzərə çarpacaq dərəcədə də yüksəliĢ özünü
göstərir.
Mənlik Ģüuru insanın özünü Ģəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi prosesidir. Mənlik
Ģüuru dedikdə insanın özünün tələbat və qabiliyyətlərinə, fikir və hisslərinə, davranıĢ və fəaliyyət motvilərinə Ģüurlu münasibəti nəzərdə tutulur. Onun əsas əlamətləri aĢağıdakılardan
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ibarətdir: insan özünü bütün ətraf aləmdən, yəni ―mən‖ini, ―qeyri-mən‖dən ayırır, özünün fiziki, psixi və mənəvi keyfiyyətlərini qiymətləndirir və dərk edir, psixi həyatının bütün cəhətlərinə Ģüurlu münasibət bəsləməyə baĢlayır [1, s. 53-54].
Öz ―mən‖ni ―qeyri mən‖dən ayıran, özünün fiziki, psixi və əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərini
obyektiv qiymətləndirməyi bacaran yeniyetmələr azərbaycançılıq ideyasını bütövlükdə dərk
edərək formalaĢır. Belə formalaĢma onun milli mənlik Ģüurunun formalaĢması kimi dəyərləndirilir.
Мягалянин актуаллыьы. Йенийетмялярин милли мянлик шцурунун формалашдырылмасына кюмяк
едян азярбайъанчылыг идейасынын тяблиьи щялли ваъиб мясялялярдяндир. Бу бахымдан йенийетмяляря азярбайъанчылыг идейасынын ашыланмасынын педагожи-психоложи шяртляринин эюстярилмяси
актуал ящямиййят кясб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Йенийетмя шаэирдляря азярбайъанчылыг идейасынын ашыланмасыны
шяртляндирян милли-етник эерчяклик, дил, дин, етнографийа, топонимика, археолоэийа вя мядяниййят ъящятляринин арашдырылмасы елмдя йенилийи иля диггяти ъялб едир.
Мягалянин практики ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас, еляъя дя
цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, маэистр, докторантлар вя тялябяляр истифадя едя
билярляр.
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Роль и значение идей азербайджанства в формировании
национального самосознания
Резюме
Статья посвящена пропаганде идей азербайджанства, способствующих формированию национального самосознания у подростков. После разъяснения понятий «Я», «национальная идентичность», «самосознание», «национальное самосознание» автор отмечает некоторые педагогико-психологические условия привития идей азербайджанства
в формировании у подростков национального самосознания. Автор статьи доказывает,
что среди условий привития ученикам – подросткам идеи азербайджанства на первом
месте считает национально этические реалии, на втором – язык, на третьем – религию,
на четвертом – этнографию, на пятом – топонимику, на шестом – археологию, образцы
национальной культуры и, наконец, на седьмом – культуру. Все они являются национально духовными ценностями. Привитие подросткам национально духовных цен-
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ностей создает национальное самосознание. Значит, привитие идей азербайджанства
создает предпосылки для формирования национального самосознания.
Ch. Guliyev

Role and importance of the idea of Azerbaijanism in forming
national dignity consciousnees
Summary
Article has been devoted to the propaganda of the idea of Azerbaijanism helping of the
forming of national dignity consciousness of the juveniles. Author shows a few of
pedagogical-psychological conditions in forming in the article of the consciousness of
national identity of the idea of Azerbaijanism after spiritual-cultural samples the conceptions
of "I", "dignity", "dignity consciousness", "national dignity consciousness". The author proves
that vaccination of juvenile students in the from sides causing to be tan of the idea of
Azerbaijanism in the first place national ethnic reality, second language, third religion,
ethnography, in the fourth place topography, in the fifth place toponimics, sixth archaeology,
seventh is culture. All of these organizes the national-spiritual costs. Tan of the national
spiritual costs creates the national dignity consciousness to juveniles. Thus, tan of the
Azerbaijan ideology which has created ground to forming of the national consciousness of
dignity.
Редаксийайа дахил олуб: 04.02.2016
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Глобаллашма шяраитиндя милли-мяняви дяйярлярин
горунмасы мясяляляри
Nigar Исмайылова
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi
Е-маил: niay.83@mail.ru
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Я. Я. Аьайев
пед.ц.ф.д., дос. А. А. Абдуллайев
Ачар сюзляри: qloballaĢma, milli-mənəvi dəyər, təhsil, Azərbaycan
Ключевые слова: глобализация, национальных и нравственных ценностей,
образования, Азербайджан
Кей wордс: globalizing world, national and moral values, education, Azerbaijan
Müasir dövrdə innovasiya, inteqrasiya kimi terminlər hər bir sahədə iĢlədilir. QloballaĢma
termini də bu aspektdə xüsusilə seçilən ifadələrdən biridir.
―Elmi ədəbiyyatda XX əsrin ikinci yarısından sonra dünya miqyasında baĢ verən fundamental prosesləri izah etmək üçün ―qloballaĢma‖ terminindən ilk dəfə 1967-ci ildə istifadə
edildiyi bildirilir. Müasir anlamda termin kimi isə ―qloballaĢma‖ 1980-ci illərin ortalarında
dövriyyəyə buraxılmıĢ və intellektual elita tərəfindən qəbul olunmuĢdur. QloballaĢma termininin meydana gəlməsini professor Teodor Levitin adı ilə bağlayırlar. ―QloballaĢma‖ anlayıĢının akademik status alaraq geniĢ yayılmasında amerikali sosioloq R.Robertsonun rolu xüsusi
qeyd olunur (4).
QloballaĢma ölkələrin sahib olduqları maddi və mənəvi dəyərlər çərçivəsində əmələ gəlmiĢ münasibətlərin milli hüdudları aĢaraq dünya səviyyəsində yayılması və fərqliliklərin bütünlük və uyğunlaĢma adı altında birləĢməsidir. Bu o deməkdir ki, həyatımızın elə bir sahəsi
yoxdur ki, qloballaĢmanın təsirinə məruz qalmasın. QloballaĢma prosesləri milli mədəniyyətin imkanlarını məhdudlaĢdıraraq, bilavasitə ona təsir göstərmiĢ olur. BəĢəriyyət özünü və
planetimizi qoruyub saxlamaq məqsədilə iqtisadi, siyasi, milli-etnik problemlərin birlikdə həll
edilməsinin zəruriliyini artıq dərindən dərk edir.
QloballaĢma ilə əlaqədar Azərbaycan pedaqoqlarının əsərlərində də müəyyən fikirlərə rast
gəlmək olur.
Professor Əjdər Ağayev yazır: ―QloballaĢma ilə əlaqədar əsərlərdə qloballaĢmanın təbii
zəruriliyi göstərilir və onun daha çox iqtisadi münasibətlərdə öz əksini tapdığı bildirilir. Müəlliflərin bir çoxu cəmiyyətin və texnikanın indiki səviyyəsində qloballaĢmanı təbii hal hesab
edir. Bu prosesin daha çox ümumbirlik mövqeyini dəstəkləyir. Lakin bir qrup müəlliflər də
vardır ki, qloballaĢmanı təhsil, mədəniyyət, elm, sosial-iqtisadi cəhətdən səciyyələndirir və
xalqların, millətlərin bu prosesə qoĢularaq hakim və çoxluq təĢkil edənlərin içərsində tədricən
öz mövqeyini itirəcəyini iddia edirlər. Hər iki yanaĢmada fərqli cəhətlər olduğunu etiraf etmək
olar. Fikrimcə, qloballaĢma kimlərinsə arzusu olmaqdan əlavə, həqiqətən zəruri, tarixi prosesdir. Lakin bu prosesdə hər bir xalq, hər bir millət, hər bir dövlət öz atributlarını, ənənəsini,
milli-mənəvi dəyərlərini qorumalıdır‖ (2, s.50).
Əjdər Ağayevin fikrincə, qloballaĢmanın təhsil sahəsini əhatə etməsi, əsasən, XX əsrin
sonlarına təsadüf edir. Digər sahələrdə olduğu kimi, təhsil sahəsində də qloballaĢma dünyada
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ölkələrin vahid inkiĢaf cəbhəsində birləĢməsi, elmi-texniki tərəqqinin və informasiyanın, təhsil sahəsində fəaliyyət göstərənlərin mobilliyinin artması və onların beynəlxalq diplom və sertifikatlarla istənilən ölkədə iĢləyə bilmək imkanlarının yaranması, müxtəlif layihə, yardım və
ianələrlə ölkələrin bir-birindən maliyyə yardımı ala bilməsi, kapitalın mobilləĢməsi, müxtəlif
ölkə vətəndaĢlarının müxtəlif ölkələrdə təhsil ala bilmələri, təlim metod və texnologiyalarından müxtəlif ölkələrin təhsil sistemində eyni səviyyədə istifadə edilməsi qloballaĢma Ģəraitini
meydana çıxardı.
Professor Zahid Qaralov qloballaĢma barədə fikirlərini Ģərh edərkən vurğulayır ki, ―qloballaĢma müasir iqtisadiyyatda hər hansı hadisənin ümumdünya əhəmiyyəti kəsb etməsidir.
Ən çox iqtisadiyyat sahəsinə Ģamil edilir. QloballaĢma termini qlobal problemlərin mənĢəyini,
meydana gəlməsini və həlli dinamikasını öyrənən ―qlobalistika‖ elmi istiqamətindən törəmədir. QloballaĢma – dünyanın struktur diferensiasiyasına, varlı və kasıb dövlətlərin qarĢılıqlı
münasibətlərinə və onların mədəniyyətinin qarĢılıqlı əlaqələrinə həm müsbət, həm də mənfi
təsir göstərən ziddiyyətli prosesdir.
Dünya təsərrüfatında bütün ölkələrin, xalqların bərabərliyi və bərabərhüquqluluq problemlərinin kəskinləĢməsi də qloballaĢma prosesi ilə əlaqədardır. Ona görə də dünyada antiqloballaĢma hərəkatı yaranmıĢdır‖ (3, s.37).
QloballaĢma təkcə bir istiqaməti əhatə etmir. O, istər iqtisadiyyat, istər fəlsəfə, istər
mədəniyyət, istərsə də təhsildə özünü göstərir. Bu baxımdan qloballaĢmadan yan keçmək
mümkün hal deyildir. Amma onun zərərli təsirlərindən qorunmaq da mümkündür. Bu, hər bir
xalqın milli-mənəvi dəyərləri, sahib olduğu soykökü ilə bağlıdır. Öz soykökünə, adətənənələrinə dərindən bağlı olan xalq özünəməxsus dəyərləri itirməz və daima yaĢadar.
Tədrisdə də milli-mənəvi dəyərlərin mövqeyi mühüm yer tutmalıdır. Belə ki, istənilən
fənni tədris edən müəllim həmin fəndə mənsub olduğu xalqın dəyərlərini Ģagird və ya
tələbələrinə aĢılamalıdır. Çünki xalqın milli-mənəvi dəyərlərini unutmaq düzgün hal deyildir.
Bunu unutmaq öz soykökünü, mənəviyyatını unutmaq deməkdir.
Böyüyən nəslin milli-mənəvi dəyərlərinin inkiĢafı, onun təkmilləĢdirilməsi məsələləri Ulu
öndər Heydər Əliyevin irsində də mühüm yer tutur. Belə ki, Ümummilli lider insanlara ancaq
müsbət keyfiyyətlərə sahib olmağı tövsiyə edirdi.
―Ümummilli lider Heydər Əliyev gənclərin vəzifələrindən bəhs edərkən əsas vəzifəni özünü Azərbaycan Respublikasının inkiĢafına həsr etməkdə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının yaĢamasında və əbədi olmasında görürdü. Ümummilli lider qətiyyətlə bildirmiĢdir ki, mənəviyyat olmayan yerdə heç bir Ģey ola bilməz... bu gün mənəvi tərbiyə bəlkə də keçmiĢ illərdən daha çox lazımdır‖ (1, s.18-19).
QloballaĢma Ģəraitində tərbiyə iĢinin məzmunu gənclərin dövlətçilik, müstəqillik və bu kimi mənəvi keyfiyyətlərin qorunması uğrunda mübarizlik ruhunda tərbiyəsi ilə əhatə olunmalıdır. Üzərinə düĢən borcun dərk edilməsi və bunun üçün məsuliyyət hissi daĢımaq artıq yetkinlik əlamətidir. Bu proses isə birdən-birə, mexaniki olaraq baĢ vermir.
Məktəbəqədər dövrdən baĢlayaraq, tərbiyə iĢi pedaqoji və psixoloji tələblərlə həyata
keçirilməlidir. Əgər tərbiyə iĢinin məqsədi düzgün müəyyənləĢdirilərsə, bu zaman onu tətbiq
etmək imkanları da artmıĢ olar. Məktəbəqədər yaĢlı uĢaq sabahkı fəal vətəndaĢdır, ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafında, demokratik cəmiyyət quruculuğunda xidmətlər göstərəcəkdir. Bütün
bunların özülü hələ kiçik yaĢda ailədə qoyulur. Ailə mühitində böyüyən uĢaq sağlam ailə Ģəraitində ahəngdar inkiĢaf yolu keçir. Ailədə uĢaq əxlaq normalarını mənimsəyir, müĢtərək əmək
vərdiĢlərinə yiyələnir, onun həyat planları və idealları ailədə formalaĢır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, qazanılan bu vərdiĢlər o qədər möhkəm olur ki, insan böyüdükdən sonra da onu
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özündə daĢıyır. Buna görə də ailə öz ahəngi, əxlaqi-mənəvi mühiti, Vətənsevərliyi, zəhmətkeĢliyi, yüksək vətəndaĢlıq duyğuları nümayiĢ etdirməsi ilə məktəbəqədər yaĢlı uĢağın ömrü
boyu unudulmayan sağlam vərdiĢlərə yiyələnməsinə önəm verməlidir.
Tərbiyəçinin özünün də borc və məsuliyyət hissini örnək olası səviyyədə daĢıması tələb
olunur. Belə ki, bu zaman öyrənən də ondan məhz sahib olduğu müsbət dəyərləri götürmüĢ və
mənimsəmiĢ olur.
Ana dilinin, Vətən tarixinin, ədəbiyyatın, mədəniyyətin və digər mənəviyyata daxil olan
keyfiyyətlərin hər bir insanda vətəndaĢ mövqeyindən təzahürü onun həm milli, həm də qlobal
Ģəraitdə dəyərini və fəaliyyətini artırır.
QloballaĢma mühüm iqtisadi, texniki, texnoloji, sosial mahiyyət daĢısa da, bu prosesdə hər
bir xalqın milli-mənəvi dəyərləri mənliyini ifadə edən keyfiyyətlər kimi qalmalıdır.
ġübhəsiz ki, Azərbaycan Respublikası dünya birliyinin üzvü kimi bu inteqrasiya
proseslərindən təcrid oluna bilməz. Deməli, bu gün kənar təsirlər qarĢısında milli-mənəvi
dəyərlərimizin mühafizəsi probleminə daha ciddi fikir verilməlidir. Ona görə də biz bu
dəyərləri aĢınmalardan qorumalı, milli mədəniyyətimizi qloballaĢmanın mənfi təzahürlərindən
özünü müdafiə vasitəsinə çevirməliyik.
Мягалянин актуаллыьы. Милли-мяняви дяйярляря щюрмят вя онларын горунмасы мясяляляри
щямишя диггят мяркязиндя олмушдур. Мягалянин актуаллыьы да мящз глобаллашма шяраитиндя
бу дяйярлярин горунмасына диггятдян иряли эялир.
Мягалянин елми йенилийи. Мягалянин елми йенилийи глобаллашма шяраитиндя милли-мяняви
дяйярлярин горунмасы сащясиндя тярбийя ишинин мязмунуна вя бу ишин педагожи-психоложи
тялябляря уйьун щяйата кечирилмясинин ашыланмасы иля баьлыдыр. Хцсусян дя мяктябягядяр
дюврдян башлайараг бу ишин йени принсипляря уйьун тяшкили бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Мягалянин практики ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядяки тювсийялярдян педагожи
тямайцллц али вя орта ихтисас, орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, тялябя вя
маэистрantlaр истифадя едя билярляр.
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Н. Исмаилова

Зашита национальных и нравственных
ценностей в процессе глобализации
Резюме
В статье главным образом говорится о значении термина глобализация. А затем
введены мысли Азербайджанских педагогов, которые находят свое место в статье.
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Защита национальных и нравственных ценностей в процессе глобализации берется за
основу в этом статье.
N. İsmayılova

Pротеътионал иссуес оф тще натионал анд морал
валуес ин а элобализинэ wорлд
Суммарй
Ġnitially, the essence of the term globalization is explained in the thesis.
Also, the thesis reflects the opinions of Azerbaijanian pedagogues about this topic.
Protection of the national and moral values in a globalizing world is taught in the thesis as
the main issue.
Редаксийайа дахил олуб: 01.03.2016
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Müəllim-şagird ünsiyyəti və münaqişələr
Gülşən Eminova
фялсяфя доктору програмы цзря doktorant,
AMİ
Е-маил: еминоваэулсен@рамблер.ру
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Л. Н. Гасымова
пед.ц.ф.д. Н. Р. Исмайылова
Açar sözlər: müəllim, Ģagird, təhsil, təĢkil etmək
Ключевые слова: учитель, ученик, образование, организация
Key words: тeacher, student, educational, organization
Həyatın hər hansı bir hadisəsi müəyyən məkanda cərəyan edir və baĢ verən hər bir hadisənin müvafiq məkanı olur. Sosial-psixoloji fenomen kimi tərbiyə prosesi də öz məkan çərçivəsində müəyyən sosiumda (mühitdə) təĢkil edilir, yerləĢdirilir və inkiĢaf etdirilir. Müəllim həmin münasibətlərdə müəllim simasını saxlayır və peĢəkarlığını nümayiĢ etdirir. ġagird isə Ģagird, uĢaq, yeniyetmə və gənc olduğunu nümayiĢ etdirməyə çalıĢır.
ġagirdlər qarĢılıqlı münasibətlərdə ikiqat formalaĢır. Birinci qat formal və ya rəsmi münasibətləri özündə ehtiva edir. ġagird kollektivinə aid bütün münasibətlər – müəllim-Ģagird, Ģagird-Ģagird, sinif nümayəndəsi-Ģagird və s. formal münasibətlərdə Ģagird kollektivində pedaqoji-psixoloji və sosial qanunlarla qeyri-formal münasibətlər də yarana bilir. Qeyri-formal xüsusiyyətlər sinif daxilində bəzən mikroqruplar yaranır və sinif məkanında mühüm rola yiyələnə bilir. Bəzən elə Ģagirdə rast gəlmək olur ki, o formal və qeyri-formal münasibətdə dəyiĢmir
və eyni məzmun daĢıyır. Məsələn, Ģagirdlərdən biri formal münasibətlərdə geridə qalan Ģagird
hesab edilirsə də, halbuki qeyri-formal münasibətdə onun reytinqi yüksəkdi. Bütün bu cəhətləri nəzərə almayan müəllimlə Ģagirdlər arasında daim münaqiĢənin olması gözlənilir. Məsələn, formal münasibətdə geridə qalan Ģagird kimi müəllimin diqqətində olduqda ―danlaq‖ hədəfinə çevrilir. Tez-tez irad tutulan və danlanılan Ģagird müəllimin hərəkətlərinə biganə qala
bilmir. Müəllim-Ģagird münasibətləri gərginləĢir. Halbuki, qeyri-formal münasibətdə sinfin
adi Ģagirdlərindən, formal münasibətdə isə əlaçı Ģagird kimi də özünü göstərə bilir. Demək
müəllim yalnız tədris etdiyi fənn daxilində Ģagirdi pis qavrayır. Əslində digər müəllimlər onu
yaxĢı oxuyan Ģagird kimi onu dəyərləndirirlər. Bəzəm müəllim-Ģagird münasibətləri elə yüksək həddə çatır ki, müəllim Ģagirdi Ģagird yoldaĢlarına qarĢı qoyur. Ondan uzaq durmağa, onu
tək qoymağa imkan yaradır. ġagirdi yoldaĢlarından təcrid etmiĢ olur və bununla da ondan ―qisas‖ aldığını düĢünür. ġagirdin ünsiyyət tələbatının qarĢısı alınır. Bu zaman Ģagird baĢqa sinfin Ģagirdlərinə üz tutmuĢ olur. Burada da qeyri-formal qrupa qoĢulur, tədricən müəllim və sinif yoldaĢları onun üçün dəyərlərini itirmiĢ olurlar. Nəticədə yoldaĢlarından təcrid olunmuĢ
Ģagird üçün təlim əhəmiyyətsiz bir vasitəyə çevrilmiĢ olur.
Müəllim-Ģagird münasibətlərində müəllim kobudluğu, səbrsizliyi, əsəbiliyi, onlar arasında
böyük bir uçurum yarada bilir. Bütün bunlar müəllimin Ģəxsi keyfiyyətlərindən soraq verir.
Bəzən müəllimlər öz çılğınlıqlarını əsəb sistemləri ilə bağlayırlar. ―Bu gün hövsələm yoxdur‖,
«əsəblərim yerində deyil», «Özümü ələ ala bilmirəm» və s. fikirlərlə özlərinə haqq qazandırmağa çalıĢırlar. Bu, sözlər bəzən həqiqətə uyğun gəlmir. Özümü ələ almaq, sakitləĢdirmək,
təmkinlik göstərmək bacarığı müəllimin Ģəxsi keyfiyyətləri kimi özünü təzahür etdirir. Belə
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Ģəxsi keyfiyyətləri daĢımağı bacarmayan müəllimi nə Ģagird sevər, nə də kollektiv. Pedaqoq
bir mütəxəssis kimi mürəkkəb vəziyyəti öncədən görməyi bacarmalı və onu öyrənməyi, çətinliyi aradan qaldırmağı bilməlidir.
Məktəbi bilmək, tanımaq lazımdır. Məktəb muzey deyildir ki, bütün eksponatlar asılıb sakitcə dursun. Toxunmasan, dəyiĢməsən yerində dursun. məktəb səs-küylü, hərəkətdə olan,
canlı insanlardan ibarətdir. Bu insanlarla diqqətlə, ehtiyatla, düĢüncə ilə davranmaq lazımdır.
Ola bilər ki, Ģagirdlər müəllimə diqqətlə qulaq asmazlar, öz aralarında müəllimə ―ad‖ qoyarlar, tənəffüsdə qaçarkən bir-birlərini itələyə bilərlər, ĢüĢəni sındıra, dərsdə gəzə bilərlər. Hər
bir konkret vəziyyəti səbr, təmkinlə izləməli, baĢlıcası isə özünü ələ almaq, Ģagirdlərə təsir
göstərmək üçün əlveriĢli Ģərait yaratmalıdır. Məktəbdə müəllim-Ģagird münasibətlərinin düzgün qurula bilməməsindən yaranacaq çətinlikləri görə bilməməkdən Ģagirdləri biz «itirmiĢ»
oluruq. Bu səbəbdən də belə məsələləri gündəmə gətirmək gənc müəllimlərə pedaqoji fəaliyyətlərində yardımçı olmaq üçün belə önəmli, problem məsələni tədqiq etməyi çox vacib saydıq. Məqsədimiz bu gün məktəblərimizdə müəllim-Ģagird ünsiyyətinin düzgün qurulmaması
üzündən yaranan çətinliklərin aradan qaldırılmasına nail olmaqdır. Onu da qeyd edək ki,
təlimdə geri qalmalar, sinifdə müəllimi eĢitməmək düzgün qurulmayan ünsiyyətin nəticəsidir.
Müəllim gələcək cəmiyyətin memarı və qurucusudur. Böyüyən nəsil onun biliyindən bəhrələnir, həyatı boyunca onun verdiyi töhfələri özündə yaĢadır. Bu Ģərəfli vəzifənin öhdəsindən
bacarıqla gələ bilməsində onun dərin biliyi, pedaqoji ustalıqla onu uĢaqlara verə bilməsi, öz
fənnini Ģagirdlərə sevdirməyi bacarması, səmimi münasibətlər yaratmağa qadir olması böyük
rol oynayır. Müəllim-Ģagird ünsiyyəti, pedaqoji ustalığın yolları haqqında maraqlı və sanballı
pedaqoji, psixoloji və metodik əsərlər yazılmıĢdır. Rus pedaqoqlarından F.N.Qonobolin,
N.D.Nikandarov, V.A.Kan-Kalik, V.A.Slastenin, Ġ.A.Zyazyun, Azərbaycan alimlərindən
N.M.Kazımov, Ə.Ə.Əlizadə, M.Ə.Həmzəyev, Y.R.Talıbov, Ə.A.Ağayev, M.Ġ.Ġlyasov və b.
bu sahədə xüsusi tədqiqatlar aparmıĢlar. Bu gün də öz aktuallığını saxlayan və müəllimlər
üçün dəyərli mənbələr olan bu tədqiqatlarda müəllim-Ģagird münasibətləri, pedaqoji ustalığın
bir çox aktual problemləri araĢdırılmıĢ və dəyərli fikirlər söylənilmiĢdir. V.A.Kan-Kalik və
N.D.Nikandarov yazırlar: ―Pedaqoji ünsiyyət – sosial-psixoloji qarĢılıqlı təsir prosesidir.
Onun əsas istiqamətləri bunlardır: müəllimin ayrıca Ģagirdlərlə ünsiyyəti, müəllimin ayrıca Ģagird vasitəsilə bütövlükdə kollektivlə münasibəti, kollektiv vasitəsilə müəllimin ayrıca Ģagirdlə ünsiyyəti‖.
Təcrübə və müĢahidələrdən məlum olur ki, müəllimlərin bir çoxları əməkdaĢlıqda, ünsiyyət və münasibətdə də seçiciliyə yer verirlər. Bu da məlum olmuĢdur ki, bəzən müəllimlər
«imkanlı» ailələrin uĢaqları ilə daha səmimi ünsiyyət qurmağa cəhd göstərir, onların diqqətini
cəlb etməyən Ģagirdlərlə az ünsiyyətdə olur və ya intizamlı Ģagird kimi dəyərləndirdiklərilə
səmimi münasibət qururlar. Belə vəziyyətdə sinifdə Ģagirdlər müəllimin fikri baxımından
qruplaĢmıĢ olurlar
Müəllim-Ģagird münasibətlərində tədqiqatçılar onun üç növünü fərqləndirilər: a) dəyiĢməz
müsbət ünsiyyət; b) passiv-müsbət ünsiyyət; c) dəyiĢən ünsiyyət. Belə ünsiyyət zamanı müəllim özünə neqativ münasibət yaratmıĢ olur. Bu isə o deməkdir ki, həmin müəllim pedaqoji
situasiyalardan xəbərsizdir və ya müəllimlik prinsipini sevmir.
Müəllim-Ģagird münasibətlərində müxtəlif ünsiyyət tərzləri özünü təzahür etdirir. Buraya:
- birgə maraq və istəyə əsaslanan ünsiyyət;
- dostluğa əsaslanan ünsiyyət;
- Ģagirdlərdə müəyyən səddi gözləməklə ünsiyyət;
- qorxu hissindən yarana ünsiyyət;
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- Ģagirdi və müəllimi sevməkdən yaranan ünsiyyət;
- ələ salmaq və riĢxəndli ünsiyyət;
- ürəyinə ―girməklə‖ ünsiyyət və s. daxildir.
Birgə maraq və istəyə əsaslanan ünsiyyət müəllim və Ģagirdlərin mənəvi yaxınlığı əsasında qurulur. Maraqlar üst-üstə düĢür, məqsədə doğru irəliləyir. Bununla bərabər, müəllimlə
Ģagirdin ünsiyyəti dostluq və mehribanlıq əsasında qurulmalıdır. Bu o demək deyildir ki,
müəllimlə Ģagird arasında pedaqoji sədd itirilsin, hər ikisi «qardaĢcasına» hərəkət etsinlər.
Müəllimlə Ģagird arasında sədd ünsiyyəti rəsmiləĢdirir. Belə ünsiyyət Ģagirdlərin müstəqil fikir söyləmələrinə, yaradıcı düĢünüb onu həyata keçirmələrinə mane olur. Qorxu üzərində qurulan ünsiyyət zamanı müəllimin Ģagirdlərə müraciəti sərt olur. Onlar arasında münaqiĢə yaĢanır. Tez-tez onlara «Ġmtahanda baxarıq», «Gör baĢına nə oyun gətirəcəyəm», «Siz hələ məni
yaxĢı tanımamısınız», - deyirlər. Təəssüf ki, hələ də bu fikirlərlə yaĢayan müəllimlər məktəblərimizdə çoxluq təĢkil edirlər. Ələ salmaqla, riĢxəndli ünsiyyət Ģagird Ģəxsiyyətini alçaltmağa
xidmət edir. Müəllim Ģagirdini kollektiv qarĢısında kiçildir, ona bir «əĢya» kimi baxır. Məktəblərimizdə elə müəllimlərə də rast gəlmək olur ki, özünü yaxĢı göstərmək üçün Ģagirdlərinə
Ģirin sözlər deyir, onları tərifləyir, özünə mövqe qazanmağa çalıĢır. Müəllim-Ģagird istəyi
üzərində qurulan ünsiyyətdə bərabərlik, fikir azadlığı, qarĢılıqlı hörmət özünü təzahür etdirir.
Əslində Ģagirdlə düzgün ünsiyyət məcburetmə, qadağalar və cəzalar sistemini rədd edir.
Ümumiyyətlə, əməkdaĢlıq məktəbdə güc və zor iĢlətməyi sevmir. Güc, zor iĢlətmək ünsiyyətdə münaqiĢəni reallaĢdırır.
Müəllim-Ģagird münaqiĢələrinin yaranmasında müəllimin daĢıdığı ünsiyyət funksiyalarının rolu da danılmazdır. Psixoloji və pedaqoji ədəbiyyatlarda ünsiyyət funksiyalarını müxtəlif
formada göstərilir. Görkəmli psixoloq L.A.Karpenko məqsədindən asılı olaraq ünsiyyətin
funksiyalarını fərqləndirilir. Təsadüfi deyildir ki, bu funksiyalara yanaĢmalarda müxtəliflik
özünü təzahür etdirir. Onlara problemin öyrənilməsi baxımından yanaĢıldıqda aĢağıdakı
qənaətə gəlmək olur:
1. Anlama funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi Ģagirdlərin onlara verilən məlumatın mənasını adekvat qavranılmasından ibarət deyildir. Burada məqsəd müəllim-Ģagird münasibətinin
düzgün qavranılması, bir-birlərinin həyəcanının, vəziyyətinin anlanılmasından, dərk olunmasından ibarətdir. Füzuli rayon, 48 saylı məktəbin VIII sinif müəllimlərinə ―Siz Ģagirdlərlə təmas yarada bilirsinizmi və məqsədiniz nədən ibarət olmuĢ olur?‖ sualı ilə müraciət etdik. Onların cavabları birmənalı olmuĢdu:
- ġagirdlərlə ünsiyyətimiz var, məqsəd güdmürük.
- Onsuzda dərsdə Ģagirdlərlə təmasda oluruq. QarĢıya heç bir məqsəd qoymuruq.
- ġagirdlərlə ünsiyyət olmasa dərs olmaz. Məqsəd haqda düĢünmürük.
Göründüyü kimi müəllim Ģagirdlərlə qarĢıya heç bir məqsəd qoymadan ünsiyyətə girir və
nəticə gözləmir.
2. Nüfuzqazanma funksiyası. Bəzən elə müəllimlərlə rastlaĢmaq olur ki, onlar Ģagirdlərin
qarĢısında nüfuzunu yüksəltmək məqsədində olur. onlar Ģagirdlərə Ģirin söz deməklə, yüksək
qiymət verməklə buna nail olmaq istəyirlər. ġagirdlərinin bu yolla nüfuzunu qazanacaqlarını
düĢünmürlər. Əslində bu yol bəzən nüfuz qazanmaq, məhəbbət yaratmaq imkanı deyil, münaqiĢələrin yaranması Ģəraitini törədir. ġagirdlərlə aparılan sorğuya nəzər salaq:
- Sizə yüksək qiymət yazan müəllimi sevirsinizmi?
- Mən ―ĢiĢirtmə‖ qiyməti neynirəm. Onda mən tənbəlləĢərəm (VI sinif)
- Qiyməti yüksək yazınca, bizi yaxĢı öyrətsin (IX sinif)
- Qiyməti yüksək yazan müəllim yaxĢıdır. Gərək bizi də öyrədə (VIII sinif)
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- Mən belə müəllim sevmirəm və onun bizə dərs deməsini də istəmirəm (IX sinif)
- Yüksək qiymət yazan və bizi öyrətməyən müəllimlə yola getmirik (VIII sinif)
- Belə müəllimlər çalıĢsalar da Ģagirdlər onları sevmir, həmiĢə də aralarında münaqiĢə
yaranmıĢ olur (IX sinif)
- Mən çox istəyirəm belə müəllimi. Bizi incitmir (VI sinif)
- Mən qiyməti yaxĢı yazan müəllimi sevirəm, amma Ģərti demək istəməyəndə yox (VII sinif)
Alınan cavablardan aydın oldu ki, yuxarı sinif (VIII-IX) Ģagirdləri müəllimlərin Ģəxsi keyfiyyətlərini asanlıqla xarakterizə edə bilir və ona münasibət bildirməkdə çətinlik çəkmirlər.
Müəllimlərlə Ģagirdlər arasında münaqiĢə də ən çox bu siniflərdə yarana bilir. AĢağı (V-VII)
sinif Ģagirdləri isə öz kamilliklərini az təzahür etdirirlər. Daha doğrusu onlar hadisələrə tam
rəng verə bilmir, iĢlərin öz ―xeyirlərinə‖ olmasını alqıĢlayırlar. Ġrəlini görmək imkanı xaricində olurlar.
3. Bir-birini anlama funksiyası. Müəllim və Ģagirdlərin bir-birini dərk etməsi – anlaması
təlimin səmərəli qurulmasında əlveriĢli haldır. Ünsiyyət zamanı müəllim və ya Ģagirdlərin
səhvləri də bu prosesdə səmimi qarĢılanır və ona rəng verilmir. Belə müəllimlərlə Ģagirdlər
arasında münaqiĢə yaranmır və ya münaqiĢə yaranarsa ötəri xarakter daĢıyır dərinləĢmir. Füzuli rayon 48 saylı məktəbin IXa sinif Ģagirdlərinə müraciətlə ―hansı‖ fənni çox sevirsiz və
müəllimlə səmimisiniz? SoruĢduq. 26 nəfər Ģagirdin 23 nəfəri riyaziyyat müəlliminin adını
çəkdi və cavablandırma aĢağıdakı kimi oldu:
- Riyaziyyat müəllimimiz çox yaxĢıdı, ünsiyyəti səmimidir, sizi yaxĢı duyur və dəyərləndirir.
- Riyaziyyat fənnini ona görə sevirik ki, müəllimimiz yaxĢıdır. O, bizi baĢa düĢür, biz də
onu.
- Bir dəfə riyaziyyat müəllimimiz sinfə acıqlı gəlmiĢdi. Bizimlə kobud danıĢdı. Biz bunu
qəbul etmədik, çünki günahımız çox idi. Gərginlik yarandı. Müəllimimiz bunu tez hiss etdi,
mülayimləĢdi, əsəblərimiz sakitləĢdi. MünaqiĢə dərinləĢmədi. Bəzən bir səhv hərəkətimizə
görə müəllimdən üzr istəyirik, o da bizi tez bağıĢlayır.
Cavablar onu göstərdi ki, sinifdə yaranan münaqiĢənin əsas səbəblərindən biri müəllim və
Ģagirdlərin bir-birlərini anlaya bilməmiĢdir. YaxĢı müəllim münaqiĢənin yaranmaması üçün
Ģagirdlərini duymağı bacarmalıdır.
4. Təhrikedici funksiya. Adından da göründüyü kimi bu funksiya Ģagirdləri hər hansı bir
iĢin, tapĢırığın yerinə yetirməsinə təhrik etmək məqsədi güdür. Müəllim evə tapĢırıq verir və
onun icrasına Ģagirdləri təhrik edir. Sinifdə verilən tapĢırığın tez yerinə yetirilməsinə onları
təhrik edir. Əslində bu funksiya məcburetmə xarakteri daĢıyır, onun sinonimi kimi çıxıĢ edir.
Bu cür təhriketmə münaqiĢələrin yaranmasına yol açır, müəllimlərlə Ģagirdlər arasında uçurum yaradır.
Füzuli rayonu 48 nömrəli məktəbin VI sinif Ģagirdləri ilə aparılan sorğuya nəzər salaq:
Sual: Tələbkar müəllim yaxĢıdır, yoxsa tələb etməyən?
Cavab: - Tələbkar müəllim yaxĢıdır, amma hirs ilə yox. Bizi məcbur etməsin.
- Biz özümüz oxumaq istəyirik, məcburetməyi sevmirik.
- Bizi məcbur edən, çox tələb edən müəllimi biz eĢitmirik. O da bizimlə həmiĢə dalaĢır.
- Hər hansı iĢin görülməsinə təhrik etmək məsləhət formasında olmalıdı, məcburetmə
Ģəklində yox.
Demək, təhrikedici funksiya da müəllim-Ģagird münaqiĢələrinin yaranmasına asanlıqla səbəb ola bilir. Təhriketmədə Ģagirdlərin gərginləĢməsi üçün optimal yollardan istifadı etmək la-
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zımdır.
5. Emosiaların mübadiləsi (Amotiv) funksiyası. Bu funksiya sinifdə Ģagirdlərdə emosional
təəssürat yaratmaq və bundan istifadə edərək öz həyəcan və ya sıxıntısını dəyiĢdirməkdən ibarətdir. Bəzən elə hallar olur ki, müəllim sinfə gərgin, əsəbi daxil olur. Əhvallar keçici olduğu
üçün müəllimin əhvalı Ģagirdlərinə də sirayət edir. Bu zaman sinifdə pedaqoji sədd pozulmuĢ
olur. heç kim heç kəsi dinləmək belə istəmir və ya əksinə, müəllimin Ģən əhval-ruhiyyəsi
Ģagirdlərin də nikbin olmasına səbəb olur. Ona görə də hər iki halda qarĢılıqlı tərəflər birbirlərinə təsir edərək dəyiĢə bilirlər. Bu funksiya müəllimdən tələb edir ki, sinifdə nikbin olsun ki, bu da Ģagirdlərin əhval-ruhiyyəsinin dəyiĢməsinə səbəb olsun.
6. Münasibətlərin yaradılması funksiyası. Bu funksiyaya görə müəllim sinifdə əsas qüvvə
olmasını dərk etməli, öz yerini bilməli, dərsin aparılması Ģagirdlərin öyrədilməsində cavabdeh
Ģəxs olduğunu anlamalıdır. ġagirdlər müəllimi öyrədən, tərbiyəedən məsuliyyətli və əsas qüvvə kimi gördükdə onunla ünsiyyətə girməkdən çəkinmir, hörmət edir, sözünü eĢidir, həm də
ondan müəyyən qədər çəkinmiĢ olur. dərsə hazır gəlməyən Ģagird belə müəllimindən utanır,
ondan üzr istəməyə cəhd göstərir. Düzgün qurulan münasibətlər müəllim-Ģagird münaqiĢəsinə
yol açmır.
7. Təsirgöstərmək funksiyası. Bu funksiyanın məqsədi müəllimin Ģagirdlərin davranıĢını,
səviyyəsini, fikrini, tələbatlarını, fəallığını nəzərə alıb, və ya öyrənib məqsədəmüvafiq dəyiĢməkdən ibarətdir. Aparılan müĢahidələr göstərdi ki, müəllim-Ģagird münaqiĢələrinin yaranmasında müəllimin bu funksiyanı düzgün yerinə yetirməməsindən asılıdır. Belə ki, bəzən müəllimlər Ģagirdlərinin davranıĢına, vəziyyətinə, fikrini öyrənmək belə niyyətində olmurlar. ġagirdin fikrini dinləmək istəmirlər. Halbuki müəllim onların düzgün olmayan fikirlərini, niyyətini oxumalı və ona təsir göstərməlidir. Çünki səhv fikirlər, yanlıĢ davranıĢlar münaqiĢələrin
yaranmasına səbəb ola bilir.
Ümumiyyətlə, müəllimin qeyd olunan funksiyalarının münaqiĢələr yaratmaq etimalı böyükdür. Ona görə də müəllim öz vəzifəsini yaxĢı dərk etməli və yeri gəldikcə onu təhlil etməyi bacarmalıdır.
Мягалянин актуаллыьы. Məktəbdə də insan münasibətinin sosial-psixoloji məkanı var. Bu
məkanın əsas ana xəttini müəllim-Ģagird, Ģagird-Ģagird münasibətləri təĢkil edir. Müəllim və
Ģagird bu münasibətlərdə pedaqoji məkan seçirlər. Onların zənginliyi, mürəkkəbliyi, eyni zamanda ziddiyyətli məzmun daĢıması müəllim və Ģagirdlərin psixoloji-pedaqoji imkanları ilə
səciyyələnir.
Мягалянин елми йенилийи. Müəllim-Ģagird münasibətlərində ünsiyət əməkdaĢlıqla bağlıdır.
Müəllim-Ģagird əməkdaĢlığı o deməkdir ki, müəllim təlim-tərbiyə prosesinin idarə edilməsində Ģagirdlərə arxalanır, onları özünə köməkçi hesab edir, pedaqoji prosesin təĢkilində onların fikirlərini, rəy, arzu və təkliflərini nəzərə alır, onlarla hesablaĢır, ünsiyyət qurur.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас, орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, еляъя дя тялябя вя маэистрляр истифадя едя билярляр.
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Общение и конфликты между учителем и учеником
Резюме
В отношениях учителя ученика общение связано с сообществом. Сообщество учителя и ученика означает, что учитель в воспитательном процессе опирается на ученииков, считает их для себя помощником. В организации педагогического процесса, считается с их мыслями, учитывает их мечты и предложения, строит общение.
G. Eminova

Teacher-student communication and arduments.
Summary
Teacher-student relations connected with cooperation. Cooperation of teacher student
based on teachers instructive and educational process when they consider student their
assistants. An organization of pedaqogical process the teachers take into accoint the students
thoughts, Opinions, Wishes and suggestions and communicate with them.
Редаксийайа дахил олуб: 01.03.2016
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Azərbaycanda ana dilinin tədrisi tarixi xeyli əvvəllərə gedib çıxsa da, bu tədrisin sistemli Ģəkildə icrasına, Azərbaycan məktəbləri üçün proqram nəĢrinə, əsasən, 1923-cü ildən baĢlanılmıĢdır. 1923-cü ildən etibarən Azərbaycan məktəblərində tətbiq edilən Vahid
əmək məktəbi proqramının üstün cəhəti ondan ibarət idi ki, proqramda Azərbaycan dilinə ayrıca fənn kimi yer verilirdi. Proqramın Azərbaycan dili bölməsində qrammatika,
orfoqrafiya qaydalarına müəyyən yer verilməzdən baĢqa, ana dili təliminin əsasında Ģifahi və yazılı nitqi inkiĢaf etdirmək kimi yeni bir məqsəd də qarĢıya qoyulmuĢdu. Bu illərdə
nəĢr edilən proqramların izahat vərəqəsində Ģagirdlərin canlı danıĢıq nitqinin inkiĢafına
diqqətlə yanaĢılması, qrammatik məĢğələlərin nitq inkiĢafı ilə rabitəli öyrədilməsi məsləhət görülürdü.
1923-27-ci illərdə respublikanın bir çox məktəblərində tətbiq edilən kompleks proqramlar Azərbaycan dilinin bir təlim fənni kimi sıxıĢdırılıb aradan çıxarılmasını irəli sürür, orta məktəbdə ayrı-ayrı fənlərin özünə yer tutmasını tələb edirdi.
1932-ci ildə layihə Ģəklində «Türk dili və ədəbiyyatı proqramı» nəĢr olundu. Həmin
proqramda qrammatik qayda-qanunları dil materialları üzərində, əməli iĢlər aparmaq
yolu ilə öyrətmək məsləhət görülürdü. Proqram praktik iĢlərdə dil müĢahidələrini baĢlamaq üçün qəzeti ən əlveriĢli vasitələrdən biri hesab edərək göstərirdi ki, qəzet üzərində
iĢləmək Ģagirdlərə qəzet oxumaq, qəzetdən əməli və tədris iĢində istifadə etmək bacarığı
verməlidir. Qəzet materialı Ģagirdə, hər Ģeydən əvvəl əməli və Ģüurlu surətdə oxuma vərdiĢlərini vermək üçün istifadə edilməli və bunun üçün də qəzet oxumaq qaydaları ilk
dərslərdən baĢlayaraq verilməlidir. Eyni zamanda proqram tələb edirdi ki, kitab və qəzet
üzərində aparılan iĢ, morfoloji qayda və qanunlar üzərində qurulmalı və qrammatika
dərslərində əldə edilmiĢ məlumatın möhkəmləndirilməsinə xidmət göstərməlidir.
1932-ci il proqramında sintaksisin tədrisi ilə əlaqədar Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafına müəyyən dərəcədə yer verilmiĢdir. Lakin bu proqramın bir sıra
nöqsanlı cəhətləri vardır. Proqramda siniflər üzrə qrammatik materiallar həm məzmun,
həm də həcm etibarı ilə sistemsiz qurulmuĢ və Ģagirdlərin yaĢ və bilik səviyyəsi nəzərə
alınmamıĢdır. Proqram bir sıra kiçik dəyiĢikliklərlə 1937-ci ilə qədər məktəblərimizdə
tətbiq edilmiĢdir.
1937-ci ildə Xalq Maarif Komissarlığı natamam və orta məktəblər üçün yeni “Azərbaycan dili” proqramını nəĢr etdirdi. Bu proqramda Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli
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nitqinin inkiĢafına nisbətən geniĢ yer verilir. Proqramın izahat vərəqəsində deyilir: «Burada Ģagirdlərin aydın, düzgün, ifadəli, bədii deyiliĢ və qiraətlərinə dair əsaslar verilməli
və bunu təmin edəcək çalıĢmalar üçün ən çox mənzumələr, pyes Ģəklində yazılmıĢ əsərlər
oxunmalıdır. Oxu çalıĢmalarının mənzumənin ruhuna tamamilə uyğun və pyesdə iĢtirak
edən Ģəxslərin psixoloji hallarına müvafiq bir surətdə aparılmasına diqqət edilməli və
intonasiya qaydalarının bütün tələblərinə diqqət edilərək, yeri gəldikcə, durğu iĢarələrində hər birinin tələb etdiyi intonasiya müəllim tərəfindən izah edilməlidir».
1962-ci il proqramı Azərbaycan dili dərsləri vasitəsilə Ģagirdlərə qrammatikanın əsaslarını mənimsətməyi, düzgün, oxuya, orfoqrafiya və durğu iĢarələrinə aid möhkəm vərdiĢlər qazandırmağı qarĢıya bir vəzifə qoyurdu. Nitq vərdiĢlərinin inkiĢafı ilə əlaqədar iĢlərə xüsusi yer verilmiĢdir. Qrammatika materialarının hər bir bölməsində tələffüz və nitq
inkiĢafı ilə əlaqədar keçilmiĢ qaydaların nitqdə tətbiq edilməsinə aid tələblər müəyyənləĢdirilmiĢdi. Eyni zamanda izahat vərəqəsində göstərilirdi ki, Azərbaycan dili müəllimləri
proqramda nitq inkiĢafı və oxu üzrə müəyyənləĢdirilmiĢ tədbirləri yalnız həmin mövzunun tədrisi ilə əlaqədar olaraq veriləcək bilik və vərdiĢlərlə əlaqələndirməklə kifayətlənməməlidirlər. Çünki Ģifahi nitq və ifadəli oxu vərdiĢləri tədricən, həm də uzun müddət ərzində yaranır. Buna görə də hər bir mövzunun tədrisi zamanı nitq inkiĢafı ilə əlaqədar
olan iĢlər prosesində müəllim keçilmiĢ müəyyən qaydalara dair izahat aparmalı, buraxılması ehtimal edilən səhvlər haqqında xəbərdarlıq etməli, hər bir dərsdə Ģagirdlərin nitqinin məntiqi və rabitəli olmasına, sözləri düzgün tələffüz etmələrinə, cümlələri düzgün
qurmalarına müntəzəm olaraq qayğı göstərməlidir.
ġagirdlərin nitqini inkiĢaf etdirmək məqsədi ilə qrammatikaya, xüsusən sintaksisə aid
mövzuların ədəbi qiraət dərsləri ilə sıx əlaqələndirilməsinə də proqramda xüsusi diqqət
yetirilərək göstərilir ki, Azərbaycan dili dərsləri ilə oxu dərslərinin əlaqələndirilməsi nitq
inkiĢafı və qiraət vərdiĢləri üzrə aparılan iĢlərdə özünü daha artıq göstərməlidir.
Göründüyü kimi, 1962-ci il proqramında əvvəlki proqramlara nisbətən ifadəli oxu
vərdiĢlərinin aĢılanmasına daha çox yer verilmiĢdir. Bütün bunlara baxmayaraq, bizim
fikrimizcə, Ģagirdlərin nitqinin inkiĢafı üçün proqramın irəli sürdüyü tələblərlə (xüsusilə
“sintaksis” bölməsində) tam mənası ilə kifayətlənmək azdır. Çünki sintaksis, xüsusilə
sadə cümlə və onun növləri, həmcins üzvlər və s. kimi mövzuların tədrisi prosesində Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafı üçün geniĢ imkanlar vardır. Bu imkanlardan istifadə etmək üçün oxunun texniki Ģərtlərini bilmək vacibdir. Lakin Azərbaycan
dili proqramı Ģagirdlərə intonasiya, fasilə haqqında nəzəri məlumat verilməsini nəzərdə
tutmur. Buna baxmayaraq, orada «həmcins üzvlü cümlələrin oxunuĢu zamanı intonasiya
və pauzaları gözləmək», «nəqli cümləni, sual və nida cümlələrini düzgün intonasiya ilə
oxumaq» və s. kimi praktik cəhətdən faydalı olan tələblər irəli sürülüdü.
Sonrakı dövrlərdə də Azərbaycan dili üzrə proqram, dərslik və metodik vəsaitlərdə
Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafı üzrə mühüm iĢlər aparılmıĢdır. Xüsusən son dövrlərdə Azərbaycan dili üzrə fənn kurikulumunda Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı
rabitəli nitqinin inkiĢafı üçün müəyyən imkanların yaradılması diqqət mərkəzində saxlanılmıĢdır.
Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində təlim fənni Azərbaycan dili, Azərbaycan dili təliminin isə ən mühüm sahələrindən biri nitq inkiĢafıdır. ġagirdlərin Ģifahi və
yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafı Azərbaycan dili təliminin baĢlıca prinsipi, əsas məqsədidir.
Azərbaycan dili təlimində Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafı öz ifadəsini
fənn proqramında tapır. Bu əsasda ibtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin tədrisi pro-
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sesində Ģagirdlərin Ģifahi və yazili rabitəli nitqinin inkiĢaf etdirilməsi baxımından tədris
proqramlarının təhlili çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ġbtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin tədrisi prosesində
Ģagirdlərin Ģifahi və yazili rabitəli nitqinin inkiĢaf etdirilməsi baxımından tədris proqramlarının təhlili böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu əsasda Azərbaycanda ana dilinin tədrisinin
ilk dövrlərindən bu günə qədərki proqramlar nəzərdən keçirilmiĢ, Ģagirdlərin Ģifahi və yazılı rabitəli nitqinin inkiĢafı üzrə iĢlərin proqramlarda nə dərəcədə əks olunması açılıb
göstərilmiĢdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. ġagird öz fikirlərini, arzu və duyğularını, ətraf aləm, təbiət və cəmiyyət haqqında mülahizələrini Azərbaycan dilində ifadə edir. Ġbtidai siniflərdə sintaksis elementlərinin tədrisi prosesində Ģagirdlərin Ģifahi və yazili rabitəli
nitqinin inkiĢafında tədris proqramlarının araĢdırılıb öyrənilməsi böyük rol oynayır.
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Анализ процесса обучающих программ в первичных
элементов синтаксиса
Резюме
В статье рассматривается процесс обучения в начальных элементов синтаксиса для
развития устных и письменных учебных программ коммуникации студентов были
рассмотрены речи, был открыт студенты в развитии речи и о важности роли этих
программ
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The analysis of the process of teaching programs
in primary syntax elements
Summary
In this article, educational programs based on the pupils’ development on the verbal
and written coherent speech while syntax elements’ studying process has been reviewed,
the importance and the role of these programs on pupils’ speech improvement has been
revealed.
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İbtidai siniflərdə fəndaxili əlaqənin mənimsədilməsi yolları
Amilə Məmmədova
АДПУ-нун маэистранты
Е-маил: Амиле_1988@маил.ру
Ряйчиляр: пед.ц.ф.д., дос. Ш. З. Нябийева
пед.ц.ф.д., дос. П. Ш. Пашайева
Ачар сюзляр: шаэирд, тядрис, технолоэийа, мцяллим, тяърцбя, тядгигат, дярслик
Ключевые слова: ученик, учеба, технология, учитель, практика, исследование,
учебник
Кей wордс: пупил, теаъщинэ проъесс, теъщнолоэй, теаъщер, ехпериенъе, ресеаръщ, теаъщинэ
боокс
Ġbtidai təlim dövrü uĢaq həyatının çox əhəmiyyətli mərhələlərindən biridir. Ġbtidai təhsil
pilləsi uĢaqların gələcək həyatında mühüm önəm kəsb etdiyi üçün biz fəndaxili əlaqənin bu
mərhələdəki xüsusiyyətlərindən danıĢmağı lazım bilirik. Çünki, burada fəndaxili əlaqənin
imkanlarının üzə çıxarılması üçün hər cür Ģərait yaratmaq mümkündür. ġagird qabiliyyətlərinin vaxtında üzə çıxarılması, möhkəmləndirilməsi, materialın Ģüurlu mənimsədilməsi üçün
təlimdə fəndaxili inteqrasiya vacibdir. Tədris prosesində fəndaxili inteqrasiyanın təmin edilməsi bilik və bacarıqların Ģagirdlər tərəfindən daha asan mənimsənilməsi, uĢaqlarda tədqiqatçılıq meyllərinin yaranması üçün vacib Ģərtdir. Digər bir tərəfdən fəndaxili əlaqə Ģagirdlərin
dərsliklərdə verilən materiallara yaradıcı yanaĢmasına kömək edir.
Fəndaxili əlaqənin tətbiqi zamanı müəllimin bu yaĢın (6 – 10) psixoloji xüsusiyyətlərini
nəzərə alması mütləqdir. ġagirdlərin yaĢ və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almayan müəllim
müvəfəqiyyət qazana bilməz. Təlim zamanı diqqəti, təxəyyülü və s. psixoloji xüsusiyyətləri
inkiĢaf etdirmədən mənimsəmənin səviyyəsini yüksəltmək olduqca çətindir. Bunlara əsaslanaraq öz dərsini quran hər bir müəllim təlim prosesində fəndaxili əlaqənin müvəffəqiyyətli həllinə nail olar.
Təcrübəmə əsaslanaraq qeyd edə bilərəm ki, Ģagirdlər ənənəvi təlim metodları ilə aparılan
dərsə nisbətən interaktiv təlim metoduna daha çox üstünlük verirlər. Bu da təbii ki, bu günkü
iĢin keyfiyyətinin əvvəlki sistemə nisbətən qat–qat üstün olmasına zəmanət edir. Təlim prosesində interaktiv (fəal) təlim metodlarından istifadə ana dili dərslərində fəndaxili əlaqənin ibtidai sinif Ģagirdlərinə mənimsədilməsini zəruri hesab edir. Məhz belə bir Ģəraitdə fəndaxili
əlaqənin tətbiqi üçün əlveriĢli Ģərait yaranır. Fəndaxili əlaqə interaktiv təlim metodu ilə qurulan dərslərdə problem situasiya yaratmaq mühüm didaktik priyom əhəmiyyəti kəsb etdiyi
üçün uĢaqların gərgin təfəkkür fəaliyyətinə Ģərait yaradır. Fəndaxili inteqrasiya vasitəsilə qazanılan bilikləri Ģagirdlər yaĢadıqları mühitə, insanlarla ünsiyyətə, gündəlik həyatda tez–tez
rastlaĢdıqları problemlərə tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.
Fəndaxili əlaqədən danıĢarkən fənlərarası əlaqədən də yan keçmək olmaz. Bu iki əlaqənin
təlim prosesində əlaqələndirilməsi müsbət nəticələr əldə etməyə kömək göstərir. Ana dilinin
tədrisi prosesində texnologiya, riyaziyyat, təsviri incəsənət, informatika, bədən tərbiyəsi, həyat bilgisi və s. fənlərə aid mövzuların olması həm bu fənlərin bir–biri ilə əlaqələndirilməsini,
həm də bu mövzuların baĢqa bir mövzu ilə əlaqələndirilməsini təmin edir. Məsələn, III sinif
ana dili dərsliyində verilmiĢ ―Nəhayət onlar GünəĢ sisteminin ən böyük planetinə-qırmızı,
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sarı, ağ zolaqları teleskopda aydın görünən Yupiterə yaxınlaĢdılar‖, ―Ertəsi gün botanika dərsinin mövzusu bar verən ağaclar idi‖, ―Yupiterin diametri Yerinkindən 11 dəfə böyükdür‖,
―Kağız ağacların, meĢələrin qırılması hesabına əldə edilir‖, ―Hətta penaltinin yeri də iĢarə olunub. Daha ayaqla on bir metr ölçməyəcəyik‖, ―Kənan yavaĢca iĢ otağına keçib kompüteri qoĢdu‖ və s. tipli cümlələr vasitəsilə Ģagirdlər həyat bilgisi, texnologiya, bədən tərbiyəsi, informatika fənlərinə aid məlumatlar əldə edirlər. Təhlil prosesində isə müxtəlif fənlərə aid belə
anlayıĢları bildirən sözlər Ģagirdlərin yaddaĢında daha yaxĢı qalır və onların hafizəsində dərin
iz buraxır. Ana dili dərsində fəndaxili əlaqə yaratmağa çalıĢan müəllimlər təhlil zamanı elə
cümlələr seçməlidirlər ki, həmin cümlələr vasitəsilə Ģagirdlərin digər fənlər haqqında informasiya almasına nail olsunlar. Yəni, müəllim fəndaxili əlaqədən fənlərarası əlaqəyə keçidi təmin
etməyi bacarmalıdır. Bu da təbii ki, müəllimin səriĢtəsindən və bacarığından xəbər verir.
YaxĢı olar ki, müəllimlər fəndaxili əlaqənin daha çox çətin mövzularda tətbiqinə çalıĢsınlar. Belə mövzularda fəndaxili əlaqəyə istinad etmədən Ģagirdlərdə dolğun linqvistik anlayıĢlar yaratmaq mümkün deyil. Çünki çətin, qarıĢıq mövzular bir dəfə ilə yadda saxlanıla bilməz
və avtomatlaĢmıĢ vərdiĢə çevrilməz. Metodika elmi buna düz və dolayısı əlaqələr vasitəsilə
nail olmağın mümkünlüyünü irəli sürür.
Müəllim ömrü boyu öyrənmə prinsipini əsas tutaraq ibtidai sinif Ģagirdlərinə fəndaxili əlaqəni mənimsətmək üçün müxtəlif üsulların tətbiqinə çalıĢmalıdır. Bilavasitə qavranılan Ģeylər
və hadisələr üzərində qurulan təlimi Ģagirdlər daha yaxĢı mənimsədiyindən fəndaxili əlaqənin
əyani vasitələrlə inteqrasiya müstəvisinə gətirilməsi onun səmərəsini yüksəldir. Ayrıca xüsusi
prinsip kimi formalaĢmasına baxmayaraq, fəndaxili əlaqənin üzərində didaktik prinsiplərin təsiri açıq–aydın görünür. Məs: isim+sifət=qarĢılıqlı əlaqə və vəhdət Ģəklində mənimsətmək
üçün fənn müəllimi sinfə əyani vəsait (sxem, plakat və s.) gətirə bilər. Əyani vəsait sinfə yalnız tamaĢa etmək üçün gətirilmir, mövzu ilə əlaqədar əĢya və proseslərdəki baĢlıca cəhətləri
tapmağı, onlar arasındakı əlaqə və asılılığı fərqləndirməyi Ģagirdlərə öyrətmək lazımdır. Bununla belə, əyaniliyi universallaĢdırmaq olmaz; hər zaman yox, zəruri hallarda keçilən mövzu
ilə bağlı Ģagirdin təsəvvürü az olduqda istifadə etmək məsləhətdir. Dəfələrlə təkrar edilməsinə
baxmayaraq Ģagirdlər ismin mənsubiyyət Ģəkilçilərini hal Ģəkilçiləri ilə səhv salırlar. Buna səbəb ardıcıllıq və sistematiklik prinsipinin gözlənilməməsidir. Eyni zamanda, hər hansı fənnin
tədrisi zamanı müəllim elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ faktlara istinad etməlidir. Belə ki, elmilik prinsipinin gözlənilməsi mütləq Ģərtdir. Məlum olur ki, fəndaxili əlaqə ilə əyanilik, elmilik, sistemlilik və s. prinsiplər arasında daxili əlaqə mövcuddur, həm də bu, birtərəfli olmayıb, qarĢılıqlı əlaqədir.
Tədqiqatlar göstərir ki, ana dili dərsliklərində fəndaxili əlaqə prinsipinin tətbiqi müxtəlif
cür həyata keçirilir. Bəzi hallarda isə ümumiyyətlə, varislik pozulur, bir sinifdə verilən bilik
digər sinifdə naməlumu mənimsəmək üçün əsasa çevrilə bilmir. Təlimdə fəndaxili əlaqədən
istifadənin kütləvi Ģəkil alması üçün ana dili dərsliklərinin verdiyi imkanlardan optimal istifadə olunmalıdır.
Bütün bunlar dərsliklərin vahid redaksiya heyəti tərəfindən nəzərdən keçirilməməsi səbəbindən baĢ verir və nəticədə fəndaxili məzmun bağlılığı tamamilə pozulmuĢ olur. Deməli,
Ģagird bilikləri tam mənimsəyə bilmir, əlac əlavə hazırlığa qalır. Xüsusi hazırlığa ehtiyacın
yaranması təhsilin imicinə möhkəm zərbə vurur, müəllimin əməyini qiymətləndirmir.
Мягалянин актуаллыьы. Ибтидаи синифлярдя фяндахили ялагянин мянимсядилмяси заманы
мцяййян проблемляр йараныр. Щямин проблемлярин арадан галдырылмасы йолларынын тядгиги бахымындан мягаля актуал ящямиййят кясб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик бу кими мювзуйа аз-аз мцраъият едилмяси иля баь-
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лыдыр. Мягалядя иряли сцрцлян тювсийяляр елмилийи ilə иггяти ъялб едир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябя вя маэистрляр истифадя едя билярляр.

Ədəbiyyat
1. V.Qurbanov, Ə.Ġmanov. Nitq hissələrinin fəndaxili əlaqədə tədrisi problemləri //
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi.
2. Ə. PaĢayev, F.Rüstəmov. Pedaqogika. Bakı. 2010.
А.Мамедова

Усвоение межпредметных связей в начальных классах
Резюме
В статье речь идѐт о поисках путей усвоения межпредметных связей в начальных
классах, предлагаются различные методы и способы.
А.Мамадова

Тще wай оф тще леаринэ тще ъоннеътион бетwеен
тще субжеъст ин тще елементарй същоол
Суммарй
Тще артиъле деалс wитщ тще wай оф леарининэ проъесс оф тще субжеътс ин тще елементарй
същоолс. Дуе то тщис топиъ, тще фаътс тщат ехтраътед фром дифферент реъеръщс щаве беен сщоwн.
Редаксийайа дахил олуб: 26.02.2016
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli
inkişafında əqli tərbiyənin rolu
Тавад Вялийева
ADPU-нuн маэисtrantı
Е-маил: Rемле-210@маил.ру
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Р. Л. Щцсейнзадя
пед.ц.ф.д., дос. А. С. Щяшимова
Ачар сюзляр: ушаг, физики тярбийя, педагожи просес, мяктябягядяр йашлы ушаглар, инкишаф,
тапшырыг
Ключевый слова: ребенок, физическое воспитание, педагогический процесс, дети
дошколного возроста, развитие, задание
Кей wордс: сщилд, пщцсиъал едуъатион, педаэоэиъал проъесс, ъщилдрен то тще аэе оф
девелопмент, ехеръисс
UĢaqlar kiçik yaĢlarından təbiət və cəmiyyət hadisələri haqqında müəyyən biliklərə yiyələnməklə əqli cəhətdən də inkiĢaf edirlər. Əqli inkiĢafa ağılın inkiĢafı kimi də baxa bilərik ki,
bu da uĢaqların əxlaq tərbiyəsi ilə də sıx bağlıdır. Əxlaq tərbiyəsi insanda müəyyən ideya istiqaməti və əqidə formalaĢdırır ki, bu da biliklərə yiyələnmədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Ətraf mühit, aləm praktik, elmi-nəzəri və estetik cəhətdən dərk edilə bilər.
UĢaqlarda əqlin inkiĢafı, baĢqa sözlə desək ağılın inkiĢafı onların fiziki tərbiyəsi ilə sıx
bağlıdır. UĢağın əqli, intellektual inkiĢafı onun sağlamlığından baĢlayır. Fiziki cəhətdən sağlam olan uĢaq hadisələrə sürətlə münasibət bildirir, düzgün fikirləĢməyi bacarır, normal böyüyür və gələcək cəmiyyətdə öz layiqli yerini tutmaq üçün müvəffəqiyyətlə irəliləyir
Fiziki tərbiyə sahəsindən düzgün baĢ çıxaran tərbiyəçi əqli inkiĢafın da zəruriliyini aydın
dərk edir. Belə ki, iradi keyfiyyətlərin formalaĢması (dözümlülük, qətiyyətlilik, mərdlik və s.)
əqli davranıĢ normaları ilə sıx bağlıdır.
Bütün pedaqoji proseslərdə olduğu kimi uĢaqların əqli tərbiyəsində də həlledici rol tərbiyəçilərin və valideynlərin üzərinə düĢür. Tərbiyəçilərlə yanaĢı, valideynlər də uĢaqların fəaliyyətinə nəzarət edir və onları istiqamətləndirirlər ki, dərketmə prosesi normal formalaĢsın, lazımi bilik əldə etmək mümkün olsun.
Ölkə prezidentinin Təhsil strategiyası haqqında sərəncamı (24 oktyabr, 2013-cü il) məktəbəqədər təhsilin inkiĢafına mühüm təsir göstərmiĢdir. Bu mühüm dövlət sənədində uĢaqların
əqli, fiziki inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilmiĢdir. Dövlətimiz yetiĢməkdə olan gənc nəslin hərtərəfli inkiĢafını təmin etmək məqsədilə "...məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların fiziki və əqli inkiĢafını, sosiallaĢmasını təmin edən, yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxaran, onlarda həyati bilik
və bacarıqları, davranıĢ qaydalarını aĢılayan təhsil standartlarının və yeni kurikulumların hazırlanması"nı vacib bir vəzifə kimi qarĢımıza qoymuĢdur (1).
Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların əqli tərbiyəsini aĢağıdakı istiqamətlərdə qurmaq olar:
1. Cəmiyyət və təbiət haqqında elmi anlayıĢları formalaĢdırmaq, real elmi dünyagörüĢü
yaratmaq.
2. Əqli fəaliyyəti inkiĢaf etdirmək məqsədilə öyrənmə marağı, qabiliyyəti və əqli fəaliyyəti digər rəngarəng növlərini formalaĢdırmaq.
3. UĢaqlarda müstəqil öyrənmə meyli, mədəni, əqli iĢ tərbiyə etmək.
4. UĢaqlarda zehni əmək bacarıq və vərdiĢləri yaratmaq.
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Əqli tərbiyənin birinci və əsas vəzifəsi uĢaqların ətraf aləm, səhhət əmək, ictimai hadisələr, müxtəlif əĢyalar, onların keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri haqqında sadə biliklərə yiyələnməsini təmin etməkdir. Burada baĢlıca vəzifə uĢaqlara ətraf mühit haqqında bilikləri dərk etdirməkdən ibarətdir.
Kiçik yaĢlı uĢaqlar fəaliyyət prosesində yaxın adamlarla, onları əhatə edən əĢyalarla tanıĢ
olurlar. Sonra bu əĢyaların əsas əlamətlərini ayırmağa, onlar arasındakı əlaqəni anlamağa,
müxtəlif təbiət və həyat hadisələrinin baĢvermə səbəblərini öyrənməyə baĢlayırlar.
Ətraf mühit haqqında biliklər uĢaqların əxlaq və estetik tərbiyəsində də mühüm rol oynayır. Tərbiyəçinin bu sahədə baĢlıca vəzifəsi uĢaqlara bilik vermək, bunun əsasında onların marağını öyrənmək həvəsini, diqqətli olmasını formalaĢdırmaq, nəcib hisslər oyatmaq və verilən
tapĢırıq üçün üzərinə düĢən funksiyaları yerinə yetirməyə səy göstərməyi formalaĢdırmaqdır.
Həyatın ilk ilində sensor inkiĢaf xüsusilə əhəmiyyətlidir. Bu yaĢ dövründə duyğu və qavrayıĢ daha fərqli, dəqiq və anlaĢıqlı olur. Bu dövrdə uĢaqlara öz qavrayıĢını idarə etməyi öyrətmək lazımdır. Tərbiyə zamanı kiçik yaĢlı uĢaqlarda diqqətin qeyri-ixtiyari olmasını hökmən nəzərə almaq lazımdır. Diqqətin Ģüurlu və ixtiyari olmasını təmin etmək üçün böyüklərin
müntəzəm və səmərəli təsiri çox zəruridir. UĢaqlar böyüdükcə onlarda tədricən ixtiyari diqqət
formalaĢmağa baĢlayır. Buna görə də bağçada böyük qrup uĢaqlarında ixtiyari diqqətin sabitliyini tərbiyə etmək çox vacibdir.
Bu dövrdə uĢaqların hafizəsi də surətlə inkiĢaf edir, bilikləri artır, düĢüncəli yadasalma və
yaddasaxlama qabiliyyəti formalaĢır. Lakin hafizə hələ onlarda qeyri-ixtiyari olur. Bu yaĢ
dövründə uĢaqlarda məqsədli yaddasaxlama sistemi gücləndirmək lazımdır. Məktəbəqədər
yaĢ dövründə ixtiyari hafizəni inkiĢaf etdirmək mühüm vəzifələrdən biridir.
K. D. UĢiniskiyə görə, uĢağın təxəyyülü yaĢlı adamların təxəyyülünə nisbətən zəifdir. Bu,
onun həyat təcrübəsinin azlığından irəli gəlir. Buna baxmayaraq, uĢağın psixi həyatında
təxəyyül böyük rol oynayır, o, itiliyi və hərəkətli olması ilə fərqlənir.
Təxəyyülün ilk əlamətləri uĢaqlarda əsasən həyatının üçüncü ilindən baĢlanır. Sonrakı
illərdə yaradıcı təxəyyül tədricən inkiĢaf edir ki, bu da oyun prosesində, rəsm və s. məĢğələ
növlərində özünü göstərir.
Təxəyyülün düzgün tərbiyəsi uĢağın həyatı dərk etməsinə çox kömək edir. Məktəbəqədər
yaĢ dövründə uĢaq təxəyyülünün inkiĢafına xüsusi qayğı göstərilməli və düzgün istiqamətləndirilməlidir.
UĢaq bağçasının təkrar proqramında həyatla tanıĢlığın əsas bölmələri-təbiətlə, müxtəlif ixtisaslı əmək adamları ilə, bir sıra ictimai hadisələrlə, əĢyalarla, onların keyfiyyət və xüsusiyyətləri ilə tanıĢlıq verilmiĢdir. Proqramda qeyd olunur ki, uĢaqlar məĢğələlərdə, gündəlik həyatda, oyunda, əməkdə və gəzinti zamanı müxtəlif biliklərə yiyələnirlər (3, 35).
Birinci üç ildə uĢaqlara əĢyalar, onların keyfiyyəti haqqında məlumat verilir. UĢaqlar müxtəlif əĢyaların adlarını bilməli və onları nitqdə düzgün iĢlətməlidirlər. Gündəlik əĢyalarla tanıĢlıq (mebel, qab-qacaq, geyim, məĢğələlər üçün material, oyuncaqlar və s.) sensor inkiĢaf
üçün estetik qavrayıĢın tərbiyə olunmasına çox kömək edir (4, 145).
UĢaq hər gün gəldiyi bağçanın binasına, yaĢadığı ərazidə olan bağ və parklara, yollara,
müxtəlif əĢyalara bələd olmağa səy edir. Bu zəruri ehtiyacdan və uĢaq marağından irəli gəlir.
Otaqlarda olan əĢyalar, onun bəzəyi, oradakı adamların iĢi uĢaqları daha çox maraqlandırır.
UĢaqların əqli tərbiyəsində valideynlərin rolu böyükdür. Ev Ģəraitində, valideynlərlə gəzinti zamanı uĢaqlar cism və hadisələr haqqında çox Ģey öyrənirlər, onların dünyagörüĢü zənginləĢir, nitqi inkiĢaf edir, öyrənmə marağı artır. Tərbiyəçinin vəzifəsi valideynləri uĢaqların
əqli tərbiyəsinə köməklik göstərməyə hazırlamaqdır. O, valideynləri tərbiyənin məzmunu ilə
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tanıĢ edir, uĢaq bağçasında təlimin qoyuluĢu, məiĢət iĢlərində uĢağın dünyagörüĢünü zənginləĢdirmək imkanları ilə silahlandırır. Bununla uĢaqlar bağçada aldıqları bilik və bacarıqlarını
ailədə valideynlər ilə danıĢmaqla təkrar edir, Ģeri əzbərdən deyirlər. Hesab və quraĢdırma iĢlərini valideynlərinin müĢahidəsi altında təkrar icra edirlər.
Gəzinti zamanı valideyn uĢağa rast gəldikləri cism və hadisələr haqqında danıĢır, onun
suallarına cavab verir, təbiət, hündür binaların tikilməsi, avtobus, metro haqqında söhbətlər bu
yaĢda uĢaqların əqli inkiĢafına səbəb olur.
Мягалянин актуаллыьы. Мяктябягядяр йашлы ушагларын тярбийя мясяляляри щямишя бюйцк
ящямиййят дашыйыб. Бу сащядя ягли тярбийянин ролунун юйрянилмяси ушагларын щяртяряфли инкишафы сащяsиндя актуаллыьы иля диггяти ъялб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, мягалядя мяктябягядяр йашлы
ушагларын щяртяряфли инкишафында ягли тярбийянин ролу иля баьлы аз-аз мцраъият олунан мясяляляря хцсуси йер верилир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али, орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, еляъя дя мяктябягядяр тярбийя мцяссисяляринин тярбийячиляри истифадя едя
билярляр.
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Т. Велиева

Роль умственного воспитание в всесторонних
развитие дошкольного возраста
Резюме
В статье широко анализируется умственного воспитание детей дошкольного возраста. Отмечается что умственное воспитание важный составной часть обще воспитательного дело дошкольного образование. В этом педагогическом процессе начиная с
родителей, все старшие должен уделять нужные внимание умственного воспитание
детей.
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Т. Valiyeva

The role of mental training in the comprehensive
development of preschool age
Суммарй
The article extensively analyzed mental education of children of preschool age. It is noted
that the intellectual education generally an important part of the educational case of preschool
education. This pedagogical process beginning with the parents, all seniors should pay
thenecessary attention to intellectual education of children.
Редаксийайа дахил олуб: 23.02.2016
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların estetik tərbiyəsi
Gülşən Qənbərova
AMİ-nin magistrанты
Е-маил: эулсщанэулсщан337@эмаил.ъом
Rəyçiляр: пед.ц.е.д., prof. R. L. Hüseynzadə
пед.ц.f.д., дос. А. Ш. Щяшимова
Açar sözlər: мəktəbəqədər təhsil, kurikulum, estetik tərbiyə
Ключевые слова: дошкольное образование, курикулум, эстетическое воспитание
Key words: пre-school education, curriculum, aesthetic education
―Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası‖ – 24 oktyabr
2013-cü il Prezident sərəncamı təhsilimizin inkiĢafında, onun modernləĢdirilməsində mühüm
dövlət sənədidir. Bu sənəddə məktəbəqədər təhsilin də qarĢısında mühüm vəzifələr qoyulmuĢ,
məktəbəqədər üzrə kurikulumların təkmilləĢdirilməsi nəzərdə tutulmuĢ və göstərilmiĢdir:
"Məktəbəqədər təhsil üzrə yeni kurikulumun tətbiqinin sürətləndirilməsi zəruridir" (1).
Sənəddə təhsilin bütün pillələrində, o cümlədən məktəbəqədər təhsildə, uĢaqların mənəviestetik tərbiyəsinin qüvvətləndirilməsi qeyd edilmiĢdir.
Sərəncamda deyilir: ‖Məktəbə hazırlıq baxımından uĢaqların fiziki, sosial-mənəvi, estetik
və psixoloji inkiĢafı, dərketmə və nitq qabiliyyətinin yüksəldilməsi üzrə əsas tələbləri özündə
ehtiva edən, həmçinin pedaqoji prosesin humanistləĢməsini nəzərdə tutan məktəbəqədər təhsil
üzrə milli kurikulumun hazırlanması və müvafiq qaydada təsdiq olunması‖ tələb olunur (1).
Sərəncamdan irəli gələrək son dövrlərdə məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyə iĢlərinin yaxĢılaĢdırılması ilə əlaqədar müəyyən iĢlər görülmüĢ, metodik kitabçalar yazılmıĢ, tədqiqat iĢləri
aparılmıĢ və kurikuluma məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların estetik tərbiyəsi ilə əlaqədar xüsusi
bölmə də salınmıĢdır.
Bu gün Azərbaycan təhsil sistemi islahatlar dövrünü yaĢayır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində aparılan təlim-tərbiyə iĢinin zənginləĢdirilməsi, təkmilləĢdirilməsi uĢaqların da mənəvi-estetik tərbiyəsini daha yüksək pilləyə yüksəlməsinə səbəb olur.
Estetik tərbiyə hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ Ģəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Onun
baĢlıca xüsusiyyəti uĢaqların estetik hisslərinin tərbiyə edilməsinin və bədii fəaliyyətin müxtəlif sahələrində onların yaradıcı qabiliyyətlərinin inkiĢafından ibarətdir.
Ümumiyyətlə, estetik tərbiyə uĢaqlarda bədii hisslərin, zövqün və bədii mühakimələrin təĢəkkül tapıb möhkəmlənməsinə səbəb olan incəsənət əsərlərinin, təbiət və cəmiyyətdəki gözəllikləri düzgün baĢa düĢməkdə ona kömək göstərən təsirlərin məcmusudur.
Estetik tərbiyə ahəngdar inkiĢaf etmiĢ Ģəxsiyyət tərbiyəsinin tərkib hissələrindən biridir.
"Estetika" yunan sözü olub "estezis" sözündən törəmiĢ, hiss etmək, qavramaq deməkdir. Estetik tərbiyə dedikdə, incəsənət və həyatdakı gözəlliklərin qavranmasına, estetik zövq və qabiliyyətlərin inkiĢafına yönələn təsirlərin məcmusu nəzərdə tutulur. Gözəllik hissi insan qəlbini
təmizləyir, saflaĢdırır, onu yaxĢı əməllərə yönəldir. Gözəl fikrə və qəlbə malik insan pisliyə,
bədxahlığa, qəddarlığa yol verməz. Bu mənada ―Dünyanı gözəllik xilas edəcək‖ fikrinə haqq
qazandırmaq olar.
Estetik tərbiyə Ģəxsiyyət tərbiyəsində böyük rol oynayır. O, tərbiyənin digər tərkib hissələri ilə sıx bağlıdır. Estetik tərbiyə əqli tərbiyəyə kömək göstərir: o, insana bilik verir, həyatı
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dərk etməyə yardım edir.
Estetik tərbiyə insan əxlaqına güclü təsir göstərir. Ədəbiyyat, incəsənət insan mənəviyyatını zənginləĢdirir, humanizm, xeyirxahlıq, vətənpərvərlik və b. müsbət keyfiyyətlər formalaĢdırır.
Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqlar, xüsusilə təbiətdəki gözəlliklərdən zövq almağa daha çox
meyil edirlər. Füsunkar təbiət mənzərələrini, yaxud uĢaqların kiçik yaĢdan birinci növbədə
onlara yaxın olan adamların yaĢıdlarının gözəlliyini duyub qiymətləndirməyi də bacarmalıdırlar.
Belə ki, məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların estetik tərbiyəsi bir neçə amili özündə birləĢdirir:
1. UĢaqlarda estetik baxıĢ və təsəvvürlər, estetik Ģüur aĢılamaq və inkiĢaf etdirmək.
2. UĢaqlarda estetik hisslər yaratmaq və bu əsasda varlığa və incəsənətə estetik tələbat
formalaĢdırmaq.
3. UĢaqlarda estetik zövq və mühakimə bacarığı formalaĢdırmaq.
Böyüyən nəsildə bədii yaradıcılıq bacarıq və vərdiĢləri, bədii-estetik qabiliyyətləri inkiĢaf
etdirmək. ġagirdlər incəsənətin bu və ya digər sahəsində müəyyən bacarıqlara yiyələnməli
(musiqi alətində çalmaq, rəqs etmək, Ģəkil çəkmək, Ģer və ya hekayə yazmaq, bədii oxu və bədii tikiĢlə məĢğul olmaq və s.), həyata, cəmiyyətə gözəllik ünsürləri bəxĢ etməlidirlər. Bu,
həm də insanın özünütəsdiqinin mühüm Ģərtini təĢkil edir.
Estetik tərbiyənin bünövrəsi ailədə qoyulur. Ailə gözəlliyin, uĢaq zövqünün ilk məktəbi,
ana laylası uĢaqların ilk melodiyasıdır. Ailədəki səliqə-sahman, təmizlik, uĢaq oyuncaqları, ev
avadanlığı və əĢyalarının gözəlliyi, valideynlərin oxuduğu mahnı və Ģeirlər, danıĢdıqları nağıllar, təbiət gəzintiləri - bütün bunlar kiçik yaĢlarda uĢaq zövqünü formalaĢdırır.
Estetik tərbiyə uĢaq bağçasında daha sistemli xarakter kəsb edir. UĢaqlarla estetik məzmunlu məĢğələlər - təbiətlə və ətraf aləmlə tanıĢlıq, musiqi, rəsm, gil, applikasiya, quraĢdırma
iĢləri, əmək məĢğələləri aparılır, musiqili-didaktik oyunlar keçirilir, bayram və əyləncələr
yüksək estetik formada təĢkil edilir.
Məktəbəqədər yaĢlı uĢaqların estetik tərbiyəsi təkcə onları gözəlliklə tanıĢ etmək, onu sevmək, baĢa düĢüb qiymətləndirməkdən ibarət olmayıb, onlarda sadə formada olsa da, bədii yaradıcılıq meyli də formalaĢır.
Мягалянин актуаллыьы. Təhsil sisteminin humanist, demokratik əsaslar üzərində qurulduğu
hazırkı dövrdə məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin vəzifəsi uĢaqları hərtərəfli, ahəngdar inkiĢaf etmiĢ Ģəxslər kimi yetiĢdirməkdən ibarətdir. Bu vəzifənin yerinə yetirilməsi üçün ilk
növbədə uĢaqlarda mənəvi, əxlaqi keyfiyyətlər tərbiyə etməklə yanaĢı onlarda yüksək estetik
mədəniyyət, estetik hisslər və bədii zövq aĢılamaq mühüm əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Мягалянин елми йенилийи. Мəktəbəqədər tərbiyə müəssisələrində tərbiyə-təlim iĢlərinin tamamilə yenidən qurulması, orada ciddi struktur dəyiĢikliklərin edilməsi ilə əlaqədar hökumət
səviyyəsində göstərilən ciddi tələbkarlıq və nəzarət hər bir bağça tərbiyəçisini öz gündəlik
əməli iĢinə daha da məsuliyyətlə və yeni pedaqoji təfəkkürlə yanaĢmağa sövq edir. Bu proses
tələb edir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində tərbiyə iĢləri daha təkmil Ģəkildə qurulsun,
uĢaqların estetik tərbiyəsi, estetik zövqü daha mükəmməl Ģəkildə təĢkil edilsin.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядяки тювсийялярдян али вя орта ихтисас,
орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, тялябя вя маэистрлəр, еляъя дя мяктябягядяр
тярбийя мцяссисяляринин тярбийячиляри истифадя едя билярляр.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların hərtərəfli inkişafında
pedaqoji prosesin rolu
Şərafət Baxışova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
E-mail: Sharafat_baxishova1960@mail.ru
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. М. И. Илйасов
пед.ц.ф.д., дос. М. А. Ибадова
Açar sözlər: мəktəbəqədər yaĢlı uĢaqlar, məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, əqli və intellektual inkiĢaf, Ģəxsiyyət, inkiĢafetdirici təlim, prinsiplər, keyfiyyətin yüksəldilməsi, vasitələr
Ключевые слова: дети дошкольного возраста, дошкольный период, педагогического процесса, развитие разума и интеллекта, личность, развивающее обучение, принципы, повышение качества, средства
Key words: сhildren of preschool age, preschool period, pedagogical process,
development of reason and intelligence, the personal focused activity, the developing training,
means, principles, improvement of quality
Sosial-iqtisadi dəyiĢikliklər, təhsil sahəsində islahatlar dövründə idrak prosesinin mükəmməl təĢkili birinci növbədə inkiĢafetdirici təlimin həyata keçirilməsini, bu prosesin təhsilin bütün pillələrini əhatə etməsini tələb edir. Getdikcə artan informasiya axını uĢaqlara xas olan idrak fəaliyyətini nəzərə alaraq fikri qabiliyyətlərinin inkiĢafına xüsusi diqqət yetirilməsini ön
plana çəkir.
Hazırda təhsil sistemində qarĢısına qoyulan əsas vəzifə təhsilin dünyəvilik, sivillik,
ümumbəĢəri mövqedən yeniləĢdirilməsi və uĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢdırılmasıdır. UĢaq Ģəxsiyyətinin formalaĢması üçün təhsildə demokratikləĢdirmə və humanistləĢdirmə əsas Ģərtlərdən ibarətdir. Bunun əsas mahiyyətini isə təlim-tərbiyə iĢində qurucu, yaradıcı və dəyiĢdirici
pedaqoji və sosial-mədəni əhəmiyyət daĢıyan prinsiplər, baĢqa sözlə desək, düzgün səviyyəli
aparılan pedaqoji proses təĢkil edir.
AraĢdırmalardan aydın olur ki, uĢaq bağçalarında inkiĢafetdirici təlimin təmin olunmasında pedaqoji prosesin yüksək səviyyədə təĢkili onun elmi-pedaqoji cəhətdən əsaslandırılmıĢ
planlı, məqsədyönlü idarəetmədən, rəhbərlik və nəzarətdən çox asılıdır. Ġdarə edənin və idarə
olunanın pedaqoji prosesdə fəal və məqsədyönlü iĢtirakı bu prosesin səmərəli alınmasına gətirib çıxarır.
AraĢdırmalar göstərir ki, bəzi məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin idarə
olunmasında bir sıra problemlər mövcuddur. Bu problemlərə aĢağıdakıları aid etmək olar:
- pedaqoji prosesin idarə olunması əsaslarının nəzəri-metodiki iĢləmələrinin kifayət qədər
olmaması və məktəbəqədər pedaqoji təcrübənin onun idarəetmə mexanizmində əks olunmaması;
-idarəetmə əməyində Ģablon hərəkətlərin, stereotipləĢmiĢ fəaliyyətin mövcudluğu və məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesə yaradıcı yanaĢma axtarıĢlarının olmaması;
-pedaqoji prosesin məzmununun yeniləĢməsinin vacibliyi və idarəetmə fəaliyyətinin qeyri
- mütəĢəkkil xarakteri;
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- rəhbərliyin idarəetmə səriĢtəliliyinin kifayət qədər olmaması.
Göstərilən problemlərdən məlum olur ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji
prosesin, təlim və tərbiyənin keyfiyyətini yüksəltmək üçün onun idarə olunması, yaradıcı yanaĢılması, keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi uĢaqların fəaliyyətinin, davranıĢ təcrübələrinin təmin olunmasına Ģərait yaradır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji proses elə geniĢ
sahəni əhatə edir ki, bu mərhələyə hər tərəfli elmi əsaslara söykənən idarəetmə sisteminin tətbiqi zəruridir.
Pedaqoji prosesin təĢkilinin keyfiyyəti idarəetmə fəaliyyətindən asılıdır. Bu prosesdə aĢağıdakı məsələlər nəzərə alınır:
-müəssisə rəhbəri, tərbiyəçi və uĢaqların əməkdaĢlığı, qarĢılıqlı fəaliyyəti;
-yeni təlim metod və texnologiyalarının seçilməsi və tətbiqi;
-uĢaqların bilik, bacarıq və vərdiĢlərlə silahlanması iĢinə nəzarətin müntəzəm həyata keçirilməsi.
Pedaqoji prosesin idarə olunması bağçadaxili idarəetmənin ən mühüm təĢkili hissəsidir.
Tərbiyəçinin fəaliyyətinə düĢünülmüĢ nəzarət olmadan onun fəaliyyətini düzgün qiymətləndirmək və istiqamət vermək mümkün deyil. Bunun üçün tərbiyəçinin fəaliyyətinin baĢlıca xüsusiyyətlərini müəyyənləĢdirmək olduqca vacibdir.
Tərbiyəçinin fəaliyyətinə nəzarət edən, onu qiymətləndirən bağça müdiri bu prosesi demokratik və humanist prinsiplər əsasında həyata keçirməlidir. Bunun üçün aĢağıda göstərilən
məsələlərin nəzərə alınması vacibdir.
1. Tərbiyəçinin fəaliyyəti üzərində inzibati-amirlik metodundan imtina edilməsi.
2. Bağça müdirinin tərbiyəçiyə təzyiqi, pedaqoji prosesin təĢkilində onun müstəqilliyinə,
yaradıcılığınaĢərait yaratmaması.
3. Bağça müdirinin tərbiyəçinin fəaliyyətinə humanist mövqedən yanaĢması.
4. Tərbiyəçinin təlim fəaliyyətinin hərtərəfli öyrənilməsi və qabaqcıl iĢ təcrübəsi kimi pedaqoji Ģurada müzakirə edilməsi.
5. Bağça müdirinin tabeliyində olan iĢçilərin qayğısına qalması, onların peĢəkarlığınının
yüksəldilməsi üçün tədbirlərin həyata keçirməsi.
3. Bağça müdirinin valideynlərlə mütəĢəkkil iĢ aparması.
Bununla əlaqədar olaraq məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin müdiri pedaqoji prosesdə yuxarıda göstərilən məsələlərə baĢlıca prinsip kimi əməl edərək aĢağıdakı kompetensiyara yiyələnir.
1.Ġxtisas hazırlığı.
2.TəĢkilatçılıq bacarığı.
3.Kommunikativ qabiliyyətlər.
Ümumiyyətlə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji proses demokratik və humanist prinsiplər əsasında təĢkil olunduqda iĢin səmərəliliyi, keyfiyyəti daha da yüksəlir.
Məlumdur ki, ―Məktəbəqədər təhsilin proqramı (kurikulumu)‖ [1] hazırlanarkən hər bir
uĢağın inkiĢafı üçün bərabər Ģəraitin yaradılması prinsipi əsas götürülmüĢdür. Tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunmuĢdur ki, bəzi uĢaq bağçalarında pedaqoji proses bu prinsipə əsasən
həyata keçirilir və təlim-tərbiyə iĢlərinin tənzimlənməsində uĢaqların arzusu, istəyi, marağı və
potensial imkanları nəzərə alınır, dəstəkləyici mühitdə onlar üçün eyni təlim Ģəraiti yaradılır.
Məktəbəqədər təhsilin proqramının (kurikulumunun) tələblərinə görə, pedaqoji prosesin
mərkəzində dayanan tərbiyəçi və uĢaqların funksiyaları dəyiĢir. Onların fəaliyyəti əvvəlcədən
müəyyən olunmuĢ nəticələrə əsasən qurulur. ―Tərbiyəçi-uĢaq‖ cütlüyündə ünsiyyətin istənilən
növü tərbiyəvi xarakter daĢıyır. Lakin bu ünsiyyət o zaman daha yüksək nəticələrə səbəb olar
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ki, onun əsasında qarĢılıqlı hörmət, humanist münasibət dayanmıĢ olsun. Pedaqoji ünsiyyət
mədəniyyəti tərbiyəçinin ünsiyyət üsullarına, texnikasına dərindən yiyələnməsi, pedaqoji ustalığının, pedaqoji yaradıcılığının nəticəsidir. Pedaqoji ustalıq pedaqoji prosesin uğurla həyata
keçməsinin həlledici Ģərtlərindəndir.
Tərbiyəçi-uĢaq ünsiyyəti tərbiyəçinin uĢaqlarla yalnız biliyi və elmi ilə deyil, eyni zamanda baxıĢı, mimikası, səs tonu, emosiyaları, jestləri, zahiri görkəmi və Ģəxsi nümunəsi ilə əlaqədardır. Hər bir uĢaq bənzərsiz psixi və qeneloji fərdiliyə malikdir, müxtəlif ailələrin xüsusiyyətlərini özündə birləĢdirir. Tərbiyəçinin ünsiyyət prosesində bunları hökmən nəzərə alması zəruridir.
Pedaqoji prosesdə tərbiyəçi uĢaqların fiziki, psixi, intellektual, sosial, emosional və yaradıcı inkiĢafı üçün təlim mühiti yaradır. Bu baxımdan təhlükəsiz və həvəsləndirici mühiti formalaĢdırmaqla müstəqil və qrup tədqiqatları, oyun, müxtəlif vasitələr, uĢaqların yaĢıdları və
böyüklərlə qarĢılıqlı əlaqəsində inkiĢafını dəstəkləyir. UĢaqyönümlülük-inkiĢafetdirici mühitdə tərbiyəçi uĢaqların irəli sürdükləri fikirlərə, təĢəbbüslərə hörmət və diqqətlə yanaĢır, uĢaqlara nəyi, necə və kiminlə öyrənmək və oynamaq istədiklərinə imkan yaradır. MəĢhur alman
pedaqoqu A. Disterveq deyirdi ki, yaxĢı dərs deyən müəllim, yaxĢı da tərbiyə edir. O, müəllimi bütün maĢını hərəkətə gətirən qüvvənin mənbəyi hesab edir və deyirdi ki, müəllim bu
maĢına can və hərəkət verməyi bacarmalıdır [6].
Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təĢkili zamanı təlim-tərbiyə iĢi elə
qurulur ki, təlim daha çox uĢaqların fəallığına əsaslandırılır. Tərbiyəçilər isə həmin fəallığı
istiqamətləndirir. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi uĢaqlara daha çox müstəqillik verir, öz
fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söyləməyə, arzu və istəklərinə müvafiq məĢğuliyyət seçməyə
imkan yaradır. Həmçinin pedaqoji prosesdə uĢaqların təlim yükünün düzgün müəyyənləĢdirilməsi mühüm məsələdir.
Pedaqoji prosesdə texnologiya nəzərdə tutulmuĢ məqsədlərin yerinə yetirilməsini təmin etməyə imkan verən, elmi əsaslar üzərində qurulmuĢ, məkan və zaman səviyyəsində proqramlaĢdırılmıĢ pedaqoji prosesin bütün komponentlərinin birgə fəaliyyət sistemidir [7, 104-105].
Pedaqoji texnologiya dedikdə tərbiyəçinin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiĢ ardıcıl, qarĢılıqlı əlaqəli fəaliyyət baĢa düĢülür. Yəni pedaqoji texnologiya əvvəlcədən planlaĢdırılmıĢ pedaqoji prosesi planauyğun və ardıcıl olaraq təcrübədə həyata keçirməkdir. Bu tələbi
ödəmək üçün tərbiyəçilərin qarĢısında duran əsas vəzifə uĢağa ―öyrənməyi öyrətmək‖dir. Yəni məĢğələ prosesində uĢağa hazır biliyi yox, bu biliyi əldə etməyin üsul və vasitələrini, metodlarını, priyomlarını, qaydalarını öyrətməkdir.
MüĢahidələr göstərir ki, pedaqoji prosesin təĢkilində yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadə daha yüksək nəticələr alınmasına gətirib çıxarır, uĢaqlarda müstəqillik, təfəkkür
fəallığı, iĢgüzarlıq, məsuliyyət kimi keyfiyyətləri formalaĢdırır. Bu prosesdə uĢaqlar müqayisə
aparır, təhlil, tərkib əməliyyatlarına qoĢulurlar.
Xüsusilə fəal təlimi həyata keçirmək üçün əsas iĢ formalarından biri olan qrup Ģəklində
təlim ―tərbiyəçi-uĢaq‖ dialoqundan imtina edilməsini və ―tərbiyəçi-qrup-uĢaq‖ üçlüyünün qarĢılıqlı münasibətlərinə keçməyi nəzərdə tutur. Qrup iĢinin gediĢində uĢaqların birgə fəaliyyəti
nəinki əməkdaĢlıq və müxtəlif problemləri bir yerdə həll etməyi öyrədir, həm də hər bir uĢağın idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir, öz fikrini sərbəst Ģəkildə ifadə etməsini və baĢqalarını dinləmək imkanı verir. Bu da öz növbəsində, hər bir uĢağın təlim prosesində öz bacarığını nümayiĢ etdirməsi, özünə inamın artması, özünü tam dəyərli Ģəxsiyyət kimi dərk etməsi
üçün Ģərait yaradır.
Yeni təlim metodları ilə məĢğələni keçirmək istəyən tərbiyəçinin mövzuya hazırlığı geniĢ
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və əhatəli hazırlıq mərhələsindən baĢlayır. Belə ki, sabah keçəcəyi məĢğələyə hazırlaĢmaq
üçün tərbiyəçinin mövzunu mükəmməl bilməsi, yeni elmi məlumatlarla mövzunu zənginləĢdirməsi vacibdir. Mövzunun əsas ideyasına əsaslanan məqsəd aĢkar edilir ki, bu da mövzunun
köməyi ilə uĢağa hansı metodun, üsulun tətbiq ediləcəyini, bacarığın formalaĢacağıını müəyyən edir. Tərbiyəçi mövzunu planlaĢdırır və hazırlığa böyük vaxt, zəhmət tələb edir. MəĢğələdə tərbiyəçi nəzarət edir və uĢaqları fəallaĢdırır. UĢaqlar qrup otağında tam sərbəstdirlər. Çətinlik yarananda tərbiyəçi istiqamətverici suallarla yĢaqların diqqətini yol verdiyi nöqsana
yönəldir. UĢaqların idrak fəallığını yüksəltmək və emosional mühit yaratmaq məqsədilə oyun
priyomlarından istifadə etmək lazımdır.
Beləliklə, pedaqoji prosesin təĢkili inkiĢafetdirici təlimin məzmununun yaradılmasını, müvafiq pedaqoji texnologiyaların və vasitələrin tətbiqini, tərbiyəçi-uĢaq əməkdaĢlığı və fəaliyyətini özündə ehtiva edir.
Pedaqoji prosesin təĢkilində yuxarıda sadaladığımız amillərin bir vəhdət halında fəaliyyət
göstərməsi zəruridir. Bu amillər dəqiq müəyyənləĢdirildikdə və onlar arasında əlaqə tənzim
edildikdə inkiĢafetdirici təlim təmin olunur. Deyilənləri ümumiləĢdirərək belə nəticəyə gəlmək olur ki, pedaqoji prosesdə inkiĢafetdirici təlimin təmin olunması üçün onun düzgün idarə
olunması, uĢağın müəssisəyə adaptasiyası, inkiĢafetdirici təlim mühitinin təĢkili, idrakı, təfəkkürü, müstəqil düĢüncə tərzini inkiĢaf etdirən müasir texnologiyaların tətbiqi, ―müdir-tərbiyəçi‖, ―tərbiyəçi-uĢaq‖, ―uĢaq-uĢaq‖, ―tərbiyəçi-uĢaq-valideyn‖ münasibətlərinin düzgün qurulması böyük rol oynayır.
Pedaqoji prosesin əhəmiyyəti onun məzmunu ilə əlaqədardır. Pedaqoji prosesdə inkiĢafetdirici təlimin məzmununu müəyyənləĢdirərkən aĢağıdakı tələblər irəli sürülür:
1. UĢaqların fiziki və əqli hazırlığının nəzərə alınması;
2. Kiçik qruplarda təlimin məzmunu ilə məktəbəhazırlıq qruplarında təlimin məzmunu
arasında varisliyin gözlənilməsi;
3. Təlim prosesində uĢaqların idrak, təfəkkür, yaradıcı fəaliyyətinin inkiĢaf etdirilməsi;
4. Təlimin tərbiyələndirici və inkiĢafetdirici funksiyalarının nəzərə alınması;
5. Bilik, bacarıq və vərdiĢlərin elmi əsaslar üstündə qurulması;
6. Təlimin yeni təlim metod və texnologiyalardan istifadəsi.
Beləliklə, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün təĢkili uĢaqların
məktəbə hazırlıq səviyyəsini yüksəldir. Pedaqoji prosesdə inkiĢafetdirici təlim öz məqsədi,
vəzifələri, məzmunu, metodları, tərbiyəçi-uĢaq münasibətlərinin qarĢılıqlı təsir formaları sayəsində əldə olunmuĢ nəticələri ilə xarakterizə olunur.
Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin təĢkili
müasir tələblər baxımından müəyyənləĢdirilərsə, iĢin səmərəliliyinə nail olmaq mümkündür.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün
təĢkili uĢaqların məktəbə hazırlıq səviyyəsini yüksəldir. Pedaqoji prosesdə inkiĢafetdirici təlim öz məqsədi, vəzifələri, məzmunu, metodları, tərbiyəçi-uĢaq münasibətlərinin qarĢılıqlı təsir formaları sayəsində əldə olunmuĢ nəticələri ilə xarakterizə olunur.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində çalıĢan mütəxəssislər faydalana bilər.
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Ш. Бахышева

Роль педагогического процесса во всестороннем
развитии детей дошкольного возраста
Резюме
Социально-экономические перемены общественной жизни нашей страны внесли
соответствующие изменения в систему дошкольного образования, ставшей многофункциональной по своему предназначению. Одним из важных направлений в развитии
познавательной деятельности дошкольников выступает создание условий, обеспечивающих полноценное умственное развитие детей, связанное с формированием устойчивых познавательных интересов, умений и навыков мыслительной деятельности, качеств
ума, творческой инициативы, которые возможны в развивающем обучении детей
дошкольного возраста.
Sh. Bakhishova

Role of pedagogical process is in all-round development
of children of preschool age
Sуммарй
Social and economic changes of public life of our country have brought respective
alterations in system of the preschool education, become multipurpose on the mission. As one
of important directions in development of informative activity of preschool children creation
of the conditions providing high-grade intellectual development of children, connected with
formation of steady informative interests, skills of cogitative activity, qualities of mind, the
creative initiative acts.
Redaksiyaya daxil olub: 27.02.2016
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Həyat bilgisi fənninin tədrisi təcrübəsindən
Mürşüd Fərəcov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Qızlar Universtetinin dosenti
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ġ.H. Cəbrayılov
ped.ü.f.d., dos. P. M. Həsənova
Acar sözlər: kurikulum, məzmun xətti, məzmun standartı, interaktiv, inteqrasiya, standart
Ключовые слова: курикулум, линии содержания, линии стандарта, интерактив,
интеграция, стандарт
Key words: тще ъонтент лине, тще ъонтент стандард, интераътиве, интеэрассион, стандарt
Həyat bilgisi fənninin tədrisi qarĢısında qoyulan əsas məqsədlər və bu məqsədlarin həyata
keçirilməsini təmin edən bütün zəruri fəaliyyətlər proqramda öz əksini tapmıĢdır. Proqramda
fənn üzrə ümumi təlim nəticələri, təlimin məzmunu (məzmun xətləri, fəaliyyət xətləri, siniflər
üzrə təlim nəticələri və məzmun standartları, inteqrasiy), təlim strategiyası (pedoqoji texnologiyalar, yeni təlim metodları, təlimin təĢkilinin formaları, təlim prosesinin planlaĢdırılması,
məzmun standartlarının Ģərhi) və Ģagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi (diaqnostik, formativ, summativ) kimi məsələləri əhatə edir.
Həyat bilgisi ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai və əsas təhsil pilləsində öyrənənlərin özünü bioloji, psixoloji, sosyal və mənəvi tərəfləri ilə bütöv bir varlıq kimi dərk etməsi və reallaĢması üçün lazım olan bilik, bacarıq və dəyərlər sistemi formalaĢdırmağa, həmçinin bunları
təkmilləĢdirməyə kömək edən inteqrativ fəndir.
Göründüyü kimi, bu fənn ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təbiət və sosial fənn sahələrinə aid müəyyən elementləri əhatə edir.
Fənnin məzmunu ümumi təlim nəticələrinin müəyyən hissələrini reallaĢdıran məzmun xətlərinin (1. ―Təbiət və biz‖, 2. ―Fərd və cəmiyyət‖, 3. ―Mənəviyyat‖ və 4. ―Sağlamlıq və təhlükəsizlik‖) əsasında qurulmuĢdur. Ġbtidai və əsas təhsil pillələri üçün ümumi olan məzmun xətlərinin hər biri müəyyən olunmuĢ istiqamətlərdə I-IX siniflər üzrə məzmun standartlarına malikdir.
Məzmun standartları əsas və alt standartlardan ibarətdir. Məzmun xətləri və əsas standartlar siniflər üzrə dəyiĢmir, alt standartlar dəyiĢir və bunların əsasında mövzular, Ġnteqrasiya
imkanları və qiymətləndirmə standartları müəyyən olunur ,.
Həyat bilgisi fənn proqramının məzmunu məzmun standartlarını əks etdirən kodlarla ifadə
olunur. I-IX siniflər üzrə 1.1.1.; 2.3.1; 3.2.3; 4.3.2. kodlarda verilən rəqəmlərin birincisi
məzmun xətlərini; ikincisi əsas standartları, axırıncı rəqəmlər isə alt standarı göstərir.
Proqramın ikinci bölməsi ‖Təlim strategiyası‖ adlanır. Müasir təlim prosesində. Ġnteraktiv
metodlardan istifadə biliklərin Ģagirdlərə hazır Ģəkildə verilməsini deyil, bu bilikləri onların
özlərinin fərdi, daha çox da birlikdə axtarıb tapmalarına yardımı nəzərdə tutduğundan təlim
prosesində müəllim təĢkiledici, əlaqələndirici, istiqamətverici və məsləhətverici Ģagirdlər isə
təcrübəçi, tədqiqatçı və yaradıcı kimi fəaliyyət göstərməlidirlər.
Fənnin proqramında müəyyən olunmuĢ standartlara uyğun bilik və bacarıqların formalaĢdırılması üçün fəal təlim metodlarından olan BĠBÖ, beyin həmləsi, klaster (Ģaxələndirmə),
müzakirə, rollar üzrə oyun, Venn diaqramı və s.istifadə olunur
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Həyat bilgisi və onun metodikası fənninin tədrisində Çin xalqının müasir təlim prosesində
məqsədəuyğun hesab etdiyimiz aĢağdakı hikmətinə əsaslanan müasir təlim metodlarından
istifadə edirik.
Mənə de — mən yaddan çıxarım.
Mənə göstər — mən yadda saxlayım.
Məni cəlb et — mən öyrənim.
Bu məqsədlə I-12 və Ġ-13 qrupunun tələbələri ―Sərbəs iĢ‖lərin hazırlanmasında ―kollekvium‖sorğularının keçirilməsində, seminar məĢqələlərinin gediĢində tələbələrin müstəqil tapĢırıqları yerinə yetirməsi və təqdim etmələrinin təĢkilini aparırıq. Pedoqoji təcrübəyə tələbələrin fəallığını təmin etmək məqsədi ilə onlar müxtəlif siniflərin standartlarına əsaslanan mövzuların fəal təlimin mərhələləri və metodlarına əsaslanan nümunə dərslərini bütün tələbələr
yerinə yetirirlər.
Nümunə olaraq iki dərsin gediĢini nəzərdən keçirək. Birinci dərs nümunəsi məktəbdə Ģagirdlərlə, ikincisi isə ali məktəbdə tələbələrlə hazırlanmıĢdır.
Mövzu: Təbiətdə nələr baĢ verir?
Məqsəd:
 Fəsillərin bir-birini əvəz etməsi nəticəsində ətrafda baĢ verən dəyiĢikliklər barədə məlumat vermək;
 Fəsillərin bir-birini əvəz etməsi nəticəsində ətrafda baĢ verən dəyiĢiklikləri fərqləndirmə və təsviretmə bacarığı formalaĢdırmaq. (St.: 1.1.1.;1.1.2.)
Ġnteqrasiya: A-D. 1.2.1., 2.1.1. Tex. 1.1.3.,1.2.2., 2.1.3. Ġnf.1. 2.1., 1.2.2., 1.2.3.
Dərsin tipi: Yeni bilik verən dərs
Dərsin forması: Müzakirə
Üsullar: Tədqiqat
Resurslar: Dərslik, eyni ərazinin bütün fəsillərdə cəkilmiĢ fotoları; çiçək, yaĢıl və saralmıĢ
yarpaq Ģəkilləri; ayrı-ayrı fəsillərdə yetiĢən meyvələrin Ģəkilləri; iĢçi vərəqləri
Dərsin mərhələləri:
Sinfin təĢkili: Müəllim Ģagirdlərlə görüĢdükdən sonra sinif otağını qrup çalıĢmalarına hazırlayır.
Motivasiya. ġagirdlərdən aĢağıdakı tapmacanın açması soruĢulur:
Üçü bizə yağıdir, Üçü cənnət bağıdır.
Üçü yığıb gətirər, Üçü vurub dağıdar
(Fəsillər)
Cavablar alındıqdan sonra belə bir sual qoyulur: Fəsillərin bir-birini əvəz etməsilə təbiətdə
nə kimi dəyiĢikliklər baĢ verir?
Problemin həlli. ġagirdlər 4 qrupa bölünürlər. Onlara bütün fəsillərin əlamətləri əks olunmuĢ Ģəkil dəstləri paylanır. I qrupa yaz, II qrupa yay, III qrupa payız , IВ qrupa isə qıĢ fəslinə
aid Ģəkilləri seçib iĢçi vərəqinə yapiĢdırmaq tapĢırılır.
Qruplarda iĢ baĢa çatdıqdan sonra liderlər nəticələri təqdim edırlər. ĠĢlər müzakirə olunur
və müəllim tərəfindən ümumiləĢdirilir.
Qiymətləndirmə. ġagirdlərin cavabları müəllim tərəfindən rəğbətləndirmə yolu ilə qiymətləndirilir.
Ev tapĢırığı. Həftə ərzində havada baĢ verən dəyiĢikliklər üzərində müĢahidə apar və nəticələri iĢ dəftərində qeyd et.
Ġ-12 və Ġ-13 qrup tələbələri ilə ―Ekaloji məhkəmə‖ mövzusunda dərsin gediĢini nəzərdən
keçirək.
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Mövzu: Ekoloji məhkəmə
Motivasiya:
Məqsəd: Təbiətin qorunmasının zəruriliyi barədə məlumat vermək;
Ġlkin ekoloji mədəniyyət elementləri formalaĢdırmaq.
Dərsin tipi: ÜmumiləĢdirici dərs
Dərsin forması: Müzakirə
Üsullar: Rollu oyun
Resurslar: Ġnsan fəaliyyəti nəticəsində hava, su və torpağa vurulmuĢ ziyanı əks etdirən
fotolar; pələng, ayı, dağ keçisi, ceyran, maral, canavar, berkut, ilan, inək, camıĢ, qoyun, keçi,
piĢik, nərə balığı və ziyad balığının Ģəkilləri; ―Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitabı‖;
iĢçı vərəqləri.
Dərsin mərhələləri:
Sinfin təĢkili: Tələbələrlə görüĢdükdən sonra onların yeni mövzu ilə bağlı olaraq hazırlıq
səviyyəsi müəyyən edilir və sinif otağında məhkəmə zalı kimi tərtibat iĢi aparılır.
Motivasiya: ―Azərbaycan Respublikasının Qırmızı kitab‖ındakı bəzi bitki və heyvan Ģəkillərini göstərib sinfə belə bir sualla müraciət edirəm: Sizcə, bu heyvanların və bitkilərin bu
kitaba düĢməsinin günahkarı kimdir?
Problemin həlli:
Tələbələr əvvəlcədən verilmiĢ rollar əsasında ―Ekoloji məhkəmə‖ iĢinə baĢlayırlar .
Turan pələngi. (Sinfə üz tutur) Müttəhim Ġnsan, keçin müttəhim kürsüsünün arxasına!
Qafqaz maralı, Ģikayətinizi söyləyin!
Maral. Cənab hakim, insan adlı bu məxluq mənim nəslimin axırına çıxıb. Ġndi Azərbaycanda bizi barmaqla sayırlar.
Bu qaydada digər heyvanların rolunda çıxış edən tələbələr də sözlərini deyirlər
Pələng. BaĢqa Ģikayətçi varmı?
Turan pələngi. ġikayətçi Qurd, məhkəmə iĢtirakçılarını təhqir etdiyinizə görə sizi məhkəmə zalından çıxarıram. Zalı tərk edin! (Qurd sakitcə zalı tərk edir).
Müttəhim Ġnsan, sözünüzə davam edin.
İnsan. Cənab hakim, doğrudan da uzun illər boyu coxlu sayda heyvan öldürmüĢəm. Havanı, suyu, torpağı çirkləndirmiĢəm. Bu hərəkətlərimlə özümə də ziyan vurmuĢam. Elə bilirsiniz çirklənmiĢ təbiətdə yaĢamaq mənim üçün asandır? Günahımı boynuma alıram, amma
onu da nəzərə alın ki, indi öz səhvlərimi düzəltməyə çalıĢıram. Bitki və heyvanları qorumaq
ücün qoruqlar yaradıram. Tutduğum əməllərə görə hamıdan üzr istəyirəm! Məni bağıĢlayın!
Turan pələngi. Söz verilir Ġnsanın vəkili Ġnəyə!
İnək. Cənab hakim, Ģikayətçi bacı-qardaĢlarımın dərdini baĢa düĢürəm, ancaq onu da nəzərə alın ki, Ġnsan olmasa bircə dənə də ev heyvanı qalmayacaq. Yırtıcılar hamımızı parçalayıb
yeyəcək. Onu əfv edin, səhvlərini düzəltməyə imkan verin.
Turan pələngi. Özgə kimin sözü var?
Bu qaydada digər rolda çıxıĢ edən tələbələr də öz sözlərini deyir:
Tamaşa dayandırılır, İnsanın əməllərini qiymətləndirmək – ona nə cəza verilməsi tələbələrə həvalə olunur. Tələbələr müzakirə aparır və öz təkliflərini hakimə bildirirlər. Hakim
onların rəy və təklifləri əsasında hökm verir:
1. Ġnsanın üzr istəməsi nəzərə alınsın və o bağıĢlansın!
2. Səhvlərini düzəltmək üçün ona 25 il vaxt verilsin.
Qiymətləndirmə. Tələbələrin məhkəmə prosesində və müzakirələrdəki fəaliyyətləri tərəfimizdən müəyyənləĢdirilmiĢ meyar cədvəlinə uyğun qiymətləndirilir.
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Seminar məĢqələlərinin birinci 45 dəqiqəsində tələbə dərsini deyir,ikinci 45 dəqiqədə isə
dərsin müzakirəsi aparılır. Dərsin müzakirəsində dərs deyən tələbə dərsinin təĢkili ilə bağlı və
və dərsinin gediĢində məqsədinə necə nail ola bilməsini izah edir. Tələbələrin hər biri dərsin
müzakirəsində iĢtirak edir. Tərəfimizdən dərs və müzakirənin gediĢi haqqında fikirlər söylənilir,lazımı məsləhətlər bildirilir
Məqalənin aktuallığı. Мəqalədə Həyat bilgisi fənnin mahiyyəti, məzmunu, yeni anlayıĢların Ģərhi, yeni təlim strategiyasına əsaslanan dolması.ərs nümunələrinin
Məqalənin elmi yeniliyi. Fənnin məzmun xətlərinin ümumi təlim nəticələri, məzmun
standartları və qiymətləndirmə standartları ilə əlaqəsinin dərslərin qurulmasında tətbiqi.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir təlim strategiyasına və fəal təlimin
mexanizminə əsaslanan tədris iĢlərinin təĢkili və keçirilməsində nümunə ola bilər.
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Из опыта преподования предмета «Познание мира»
Резюме
В статье речь идѐт о методах преподавание предмета «Познание мира» студентам
ЫЫЫ, ЫВ курсов по специальном учителей начальных классов здесь затрагиваются вопросы, связанные с методикой, этапами данной дициплины, приводятся соответствующие
образом из учебной практики.
М.Фараджов

Тще ехпериенъе оф тще теаъщинэ «Лифе кноwледэе»
Суммарй
Тще артиъле деалс wитще тще ехпериенъе оф «лифе кноwледэе» анд итс метщодс. Тще
импортанъе оф соме+ермс, теаъщинэ страреэй, тще проъесс се соф аътиве лессон, анд тще
препапартион оф теаъщинэ ьоокс щаве беен сщовwн ин тщис артиъле.
Редаксийайа дахил олуб: 25.12.2015
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Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində oyunların ümumi pedaqoji
əhəmiyyəti və uşaq şəxsiyyətinin inkişafında onun rolu
Эцлнар Аьайева
ADPU-nun magistrantı
Е-маил: аэайева_эцлнар_86@маил.ру
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф.Р.Л.Щцсейнзадя
пед.ц.ф.д., дос.А.Ш.Щяшимова
Aşar sözlər: мəktəbəqədər təhsil, oyunlar, təhsil strategiyası
Ключевые слова: дошкольное образование, игры, стратегия образование
Key words: пreschool, game, strategy formation
UĢaqlar həyatda təkcə müĢahidəçi olmurlar. Onlar həyatın qanun və qanunauyğunluqları
ilə, çətin və mürəkkəb olan həyatın özü ilə ömrü boyu qarĢılaĢmalı, mübarizə aparmalı və
fəaliyyət göstərməli olurlar. Buna görə də uĢaqlar lap kiçik yaĢlardan baĢlayaraq həyatda fəal
və müstəqil iĢtirak etməli, həyat üçün vacib olan bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnməlidirlər. Bütün bunlara malik olmaqla oyunlar əvəzedilməz vasitələrdən biridir. Görkəmli fizioloq P.F.
Lesqaft qeyd edirdi ki, oyun uĢaqları həyata hazırlayır. Onun pedaqoji görüĢlərində fiziki tərbiyə mühüm yer tuturdu. O, hərəki oyunlara daha çox üstünlük verirdi. Oyun prosesində uĢaqlar ictimai həyata hazırlanır. Bu cəhətdən xalq oyunlarının təsir qüvvəsi daha güclü olur (3,
152). Oyun uĢağın sağlamlığını, fiziki hazırlığını, inkiĢafını təmin edən, orqanizmin həyat
fəaliyyətini artıran ən mühüm vasitədir.
Oyun yalnız uĢaqların fiziki hazırlığına deyil, həm də estetik zövrün yaranmasına, hisslərin inkiĢafına kömək edir ki, bu da baĢ beynin ali hisslərinin fəaliyyətini gücləndirir. Oyun
uĢaqların əhvali-ruhiyyəsini yaxĢılaĢdırır, emosionallığını artırır, duyğularını inkiĢaf etdirir.
Bütün bunlar isə fiziki hərəkətlərin düzgün icrasına, verilən tapĢırıqların yerinə yetirilməsinə
musbət təsir göstərir.
A.S. Makarenko "Tərbiyə haqqında mühazirələr" kitabında oyunun uĢağın həyatındakı
mövqeyini belə qiymətləndirir: "YaĢlı adamın həyatında iĢ, fəaliyyət, qulluq nə kimi əhəmiyyətə malikdirsə, uĢağın da həyatında oyun o qədər vacib və əhəmiyyətlidir. UĢaq oyunda
necədirsə, böyüyəndən sonra iĢdə də bir çox cəhətdən elə olacaqdır. Ona görə də gələcək xadimin tərbiyəsi hər Ģeydən əvvəl oyun prosesində keçir" (4, 134).
UĢaq oynayarkən materialın rəngini, formasını, xassələrini, məkan münasibətlərini, kəmiyyətini öyrənir, bitkilər, heyvanlar haqqında müəyyən təsəvvür əldə edirlər. Oyun zamanı
uĢaqlarda yaĢlıların bir çox keyfiyyətlərinə maraq yaranır, onlara bənzər hərəkət edir, danıĢır,
qavrayır və düĢünürlər. Oyun prosesində onların təsəvvürləri, hafizəsi fəal olur, hissləri və
iradi keyfiyyətləri sürətlə inkiĢaf edir.
UĢağın təbii imkanları baxımından ən çox sevdiyi, marağında olduğu iĢ məhz oyundur.
Hər kəs həyatında heç olmasa bir dəfə uĢaqların necə oynadığını müĢahidə etmiĢ olsa fikirləĢər ki, nə üçün uĢaq oyuna belə aludə olur, nə üçün oyun və oyun münasibətləri ilə o ətraf
aləmi belə sürətlə, təbii Ģəkildə dərk edir. Oyun zamanı uĢaq xəyalən bir sonsuzluğa qovuĢur,
uçan xalça üzərində səyahətə çıxır, uçur, qurur, yaradır, hamıya qalib gəlir. Özünü yaradıcılığın və azadlığın təcəssümü sayır, illər keçəndən sonra gerçək həyatda yaĢayacaqlarını
oyunlarda yaĢayır. UĢaq oyunda necədirsə, böyüyəndə də elə olacaqdır.
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"Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin inkiĢafına xüsusi diqqət göstərilir, təhsilin məzmunun, forma və
metodlarının təkmilləĢdirilməsi, yeniləĢdirilməsi məsələsi irəli sürülür və deyilir: "Məktəbəqədər təhsil üzrə yeni kurikulumun tətbiqinin sürətləndirilməsi zəruridir" (1). Bu mühüm
dövlət sənədində kurikulumların tətbiqi, həmçinin uĢaq oyunlarını da özündə ehtiva edir.
"Oyun - əlaqə, ünsiyyətdir. Oynamaq üçün uĢaq hansısa bir obyektlə və ya Ģəxslə əlaqəyə
girir, ünsiyyət yaradır, Ģəxsə və ya əĢyaya təsir edir, təsir nəticəsində yaranan dəyiĢikliyə
reaksiya verir" (2, 342).
Oyun prosesi uĢaqlarda həqiqi və dolğun hisslər yaradır. Belə hisslər zəngin və rəngarəng
olur. Süjetli – rollu oyunda uĢaqlar oynadıqları rolla əlaqədar həyəcan keçirirlər. Müəllimin
uĢaqlar üçün, onların təlim-tərbiyəsi üçün fəaliyyəti, həkimin xəstədən ötrü narahatlığı uĢağın
oynadığı rolda öz ifadəsini tapır. Kollektiv oyunlar zamanı uĢaqlarda ictimai hisslər baĢ qaldırır, onların xarakterində yoldaĢlıq və dostluq kimi keyfiyyətlər daha yaxĢı formalaĢır. Hərəki oyunlarda hərəkətin ritmi, cəsarətliliyi və qələbə çalması uĢağı fərəhləndirir. Oyunda yaradıcılıq, nəyi isə kəĢf etməsi, tapması, fərəhlənməsi, sevinməsi intellektual xarakter daĢıyır.
Əksər oyunlarda müsbət emosiya, oyuncaqlardan bacarıqla istifadə etmə vərdiĢi formalaĢdırılır. Hərəkətlərindəki gözəllik, bədii yaradıcılıq elementləri uĢaq aləmində dərin iz qoyur.
Oyunda uĢaq ancaq müsbət emosiyalardan deyil, müvəffəqiyyətsizlikdən, məğlubiyyətdən də
ciddi həyəcan hissi keçirə bilir. Belə mənfi halların olmasına baxmayaraq, oyun əksər hallarda
uĢaqlara sevinc, fərəh gətirir və həzz verir. Oyunda sevinc və fərəh olmasa, o öz əhəmiyyətini
itirər. Oyunda hər bir uĢağın yaradıcılığı, fərdi sevinc və fərəh hissi, kollektivin nəticəsi üçün
səyi özünəməxsus əhəmiyyətə malikdir.
Oyun uĢaq fəaliyyətinin çox vacib və ciddi vasitələrindən biri olmaqla onun hərtərəfli inkiĢafına və didaktik məqsədlərə xidmət edir. Oyun zehni fəaliyyəti inkiĢaf etdirməklə uĢaq
qabiliyyətinin bütün növlərinin formalaĢmasına müsbət təsir göstərir. Oyun zamanı uĢaqların
ətraf aləm haqqında anlayıĢları zənginləĢir və geniĢlənir, nitqləri inkiĢaf edir. Oyun prosesində uĢaqların bir–birinə yaxınlaĢması və ünsiyyətdə olması üçün əlveriĢli Ģərait yaranır.
Oyun uĢağın daxili dünyasını əks etdirən ən mühüm vasitələrdən biridir. UĢaqlar ətrafdakı
insanlardan aldıqları mənfi təsirləri oyun prosesində dostlarına və oyuncaqlarına münasibətdə
əks etdirə bilərlər. Bu baxımdan uĢağı və onun daxili aləmini öyrənməkdə oyun mühüm
vasitələrdən biridir.
Мягалянин актуаллыьы. Мяктябягядяр тящсил мцяссисяляриндя фяалиййятин ясас истигамяти
мцхтялиф ойунларын тяшкили иля баьлыдыр. Бу ойунларын цмуми педагожи ящямиййяти вя онларын
ушаг шяхсиййятинin инкишафында ролунун юйрянилмяси ъящятдян мягаля актуал ящямиййят кясб
едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, мцхтялиф ойунларын ушаг шяхсиййятинин инкишафында ролу мясяляляринə о гядяр дя эениш йер айрылмыр. Бу сащядя ойунларын
цмуми педагожи ящямиййятинин юйрянилмяси елми йенилик щесаб олуна биляр.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, еляъя дя мяктябягядяр тящсил мцяссисяляринин тярбийячиляри истифадя едя билярlər.
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Г. Агаева

Общеспедагогические значение детские игры дошкольного
возраста и роль влияние на развитие личности детей
Резюме
Большое место в жизни детей дошкольного возраста от 3 до 6 лет занимают игры. В
этом возрасте дети подражают действиям взрослых людей, животным, птицам, движению машин и т. п. Задачей взрослых является направление любой игры таким образом,
чтобы она помогала ребенку правильно понимать жизнь. Взрослые должны умело
руководить играми детей дошкольного возраста, пользуясь различными воспитательными приемами: показом, примером, обучением, объяснением или напоминанием,
совместной игрой.
G. Aqayeva

The educational value of games and children's preschool education
institutions, its role in the development of personality
Суммарй
A great place in the life of children of preschool age from 3 to 6 years old take games. At
this age, children imitate the actions of adults, animals, birds, movement of machines, and so
on. N. The objective is to direct adults of any game so that she helped the child to understand
life correctly. Adults should supervise skillfully plays preschool children, using different
educational methods: demonstration, example, training, explanation or a reminder, the joint
game.
Редаксийайа дахил олуб: 23.02.2016
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Azərbaycanda təhsilin inkişafı tarixinə baxış
Səidə Paşayeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Sumqayıt Dövlət Universiteti
E-mail: seide-pasayeva@mail.ru
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Р. Л. Щцсейнзадя
пед.ц.ф.д., дос. З. М. Кяримова
Açar sözlər: təhsil, inkiĢaf, maarif, reformasiya, dəyiĢikliklər
Ключевые слова: образование, развитие, просвещение, реформация, изменения
Key words: education, development, education, reformation, change
Azərbaycan təhsil tarixi ən qədim dövrlərdən baĢlayır. Lakin XIX əsrin sonu - XX əsrin
əvvələri, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutuna - 1920-ci ilin aprel iĢğalına qədər
olan tarixi mühüm dövr kimi qeyd etmək olar. Bu böyük zaman kəsiyində təhsilin keçdiyi
yolun bütün mərhələləri - qədim məktəblərin, dini və dünyəvi təhsil ocaqlarının yaranması, ilk
dərslik nümunələrinin meydana gəlməsi, ümumilikdə Azərbaycan xalqının milli mədəniyyət
tarixində təhsilin yeri məhz bu dövrdə ardıcıllıqla, dolğun, əhatəli Ģəkildə göstərilmiĢdir.
XIX əsrin əvvəllərindən Azərbaycanda xalq maarifi və məktəb iĢi sahəsində yeni mərhələnin baĢlanması ölkə gənclərinin həyatında əhəmiyyətli dəyiĢikliklərə səbəb olmuĢ, çarizmin
subyektiv məqsədlərindən asılı olmayaraq, xalq maarifi və məktəb sahəsində bir sıra pozitiv
nəticələrə gətirib çıxarmıĢdır. Bu tarixi mərhələdə Çar Rusiyasındakı maarifçilik hərəkatının
Azərbaycana təsiri də qabarıq duyulmuĢ, yeni məktəblərin, qəzaların, mədrəsələrin açılması
istiqamətində ilk addımlar atılmıĢdır. Milli məktəb, milli dərslik, milli tərbiyə problemlərini
həll etməyə qadir olan görkəmli ziyalıların adları çəkmək mümkündür: A. Bakıxanov, M. F.
Axundzadə, M. Kazımbəy, M. ġ. Vazeh, H. Zərdabi və digəri. Eləcə də həmin dövrdə yetiĢən
milli burjuaziya nümayəndələrinin, mesenatların, xüsusilə də H.Z. Tağıyevin, ġ. Əsədullayevin, M. Muxtarovun, M. Nağıyevin, Ġ. Hacınskinin millətin maariflənməsi, savadlanması,
mədəni və intellektual səviyyəsinin yüksəlməsi yolunda atdıqları əzmkar addımlardan, xeyriyyəçilik tədbirləri haqqında məlumdur.
XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində ölkədə rus dilində orta və ali təhsil görmüĢ azərbaycanlı gənclərdən ibarət ziyalı təbəqəsinin formalaĢması faktını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın onlarla görkəmli ziyalısının Avropanın, Türkiyənin, Rusiyanın ali təhsil
müəssisələrində yüksək təhsil alması, yeni məktəblərin açılması, Azərbaycan müəllimlərinin
ilk qurultayının keçirilməsi, qadınlar üçün dünyəvi məktəblərin açılması, ruhani mədrəsələri
əleyhinə çağırıĢların güclənməsi və sair məsələlər barədə maraqlı faktlar bu dövrü ilə bağlıdır.
XIX əsrin I yarısında Azərbaycan məktəbinin inkiĢafında iki baĢlıca meyil özünü göstərdi:
ənənəvi müsəlman təhsil formalarının saxlanması və yeni ibtidai rus məktəblərinin yaranması.
Azərbaycanda "qəza məktəbləri" adlandırılan ilk dövlət məktəbləri 1829-cu və 1835-ci illərdə təsdiq edilmiĢ "Zaqafqaziya məktəbləri haqqında Əsasnamə"lərə uyğun olaraq ġuĢa
(1830), Bakı (1832), Nuxa (ġəki, 1833), Gəncə (1837), ġamaxı və Naxçıvanda (1838) açılmıĢdı.
XIX əsrin 60-cı illərində Rusiyada aparılan məktəb islahatı, o cümlədən 1867-ci il "Əsasnamə"sinə görə, azərbaycandakı məktəblərin də imperiya daxilindəki tədris sisteminə uyğunlaĢdırılmasına baĢlanıldı. Azərbaycan dili tədris proqramlarından çıxarıldı, təhsilin məzmu-
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nundakı ruslaĢdırma siyasəti daha da sərtləĢdirildi. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda kapitalist münasibətlərinin yaranması, iqtisadiyyatın sürətli inkiĢafı və sənayedə, kənd təsərrüfatında ixtisaslı fəhlələrə, mütəxəssislərə olan tələbat mövcud ümumtəhsil və peĢə məktəbləri
Ģəbəkəsinin geniĢləndirilməsinə təkan verdi. Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının bəhrələrindən biri yeni rus-azərbaycan məktəblərinin yaranması oldu. Rus-Azərbaycan məktəblərinin
yaradılmasının həqiqi tarixi və gələcək inkiĢafı Tiflis Müəllimlər Ġnstitutunun məzunları H.
Mahmudbəyov və S. Qənizadənin adları ilə bağlıdır. Onların 1887-ci ildə Bakıda təsis etdikləri birsinifli üçüncü dərəcəli rus-azərbaycan məktəbində azərbaycan dilinin tədrisi məcburi
fənlər sırasına daxil edilmiĢdi. Tezliklə Bakıda belə məktəblərin sayı 6-ya çatdı. Naxçıvan və
Nuxa (1894), ġuĢa, Salyan (1896) və Gəncədə (1899) də rus - Azərbaycan məktəbləri fəaliyyətə baĢladı.
XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda ilk orta məktəblər - realnı məktəb, gimnaziya və
progimnaziyalar yarandı. Ġlk progimnaziya 1865-ci ildə Bakıda təsis edildi, 1867-ci ildə realnı
gimnaziyaya çevrildi. "Gimnaziya və progimnaziyaların Nizamnaməsi"nə (1871) görə, bütün
gimnaziyalar klassik yönümlü oldu, realnı gimnaziyalar isə realnı məktəblərə çevrildi.
Bakıdan sonra realnı məktəblər Gəncə (1867) və ġuĢada (1881) açılmıĢdı. 1896-cı ildə Bakıda
klassik kiĢi gimnaziyası təsis edilmiĢdi. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda baĢ verən sosialiqtisadi və mədəni yüksəliĢ maarif sisteminin də inkiĢafına güclü təkan verdi. Ölkədə çox
sayda yeni üsullu, Avropa modelli tədris müəssisələri açıldı. XIX əsrin 90-cı illərindən qadın
təhsili verən məktəb açmaq uğrunda mübarizə aparan H.Z. Tağıyevin gərgin əməyi və vəsaiti
hesabına 1901-ci il oktyabrın 7-də Bakıda milli təhsil tarixinə "H.Z. Tağıyevin qız məktəbi"
kimi daxil olan ilk müsəlman qadın məktəbi açıldı. 1916-cı ildə ali ibtidai məktəbə, sonra isə
seminariyaya çevrilən bu məktəbin fəaliyyəti 1918-ci ilin martında dayandırıldı.
ġərqdə ilk demokratik, hüquqi dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti xalq
maarifinin, elm və mədəniyyətin inkiĢafına müstəsna əhəmiyyət verərək bu sahəni mədəni
quruculuğun prioritet istiqaməti, milli dövlət siyasətinin təməl prinsiplərindən biri elan etdi,
təhsil sahəsində islahatlara və təhsil quruculuğuna baĢladı. Hökumətin "Ġbtidai, ali ibtidai və
ümumi orta təhsil müəssisələrinin milliləĢdirilməsi haqqında" 28 avqust 1918-ci il tarixli
qərarı ilə təhsil müəssisələri milliləĢdirildi və noyabrın 13-də təhsil müəssisələrində tədrisin
əsasən Azərbaycan dilində və həm də baĢqa dillərdə aparılması ilə bağlı xüsusi qərar qəbul
etdi. Həmin qərarla təlim rus dilində aparılan təhsil müəssisələrində dövlət dili - Azərbaycan
dili məcburi fənn kimi tədris olunmalı idi.
Xalq Maarifi Nazirliyinin yaradılması və fəaliyyəti, yeni məktəblərin, pedaqoji kursların
açılması, müxtəlif dərsliklərin nəĢri, azərbaycanlı gənclərin xaricə ali təhsil almağa göndərilməsi, xüsusilə də Bakı Dövlət Universitetinin açılması haqlı olaraq Cümhuriyyət hökumətinin uğurlu fəaliyyəti kimi qəbul edilə bilər. Lakin aprel iĢğalı (1920) nəticəsində süquta
uğrayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti milli təhsil quruculuğu sahəsində nəzərdə tutduğu
əsaslı islahatları axıra çatdıra bilmədi.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra xalq maarifi sisteminin yeni prinsiplər
əsasında təĢkili ilə təhsil tarixində yeni dövr baĢlandı. Bu iĢdə Sovet Rusiyasının təhsil modeli
əsas götürüldü, vahid dünyəvi əmək məktəbi, birgə təhsil, təhsildə hüquq bərabərliyi prinsipləri ön plana çəkildi. Əlifba islahatlarının əhəmiyyətinə toxunulmaqla yanaĢı, Stalin ideyalarının ötən əsrin 30-cu illərində təhsildə demokratik ənənələrin inkiĢafına ciddi zərbə vurduğu,
saxta beynəlmiləlçiliyin aparıcı amilə çevrildiyi, təhsilin məzmununun tamamilə ideoloji prinsiplərə tabe etdirildiyi, kütləvi repressiyalar nəticəsində 80 minədək Azərbaycan ziyalısının
məhv olunduğu təəssüflə qeyd etmək lazımdır.
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Ġkinci Dünya müharibəsi illəri məktəbin, maarifin, ümumiyyətlə təhsilin inkiĢafında ən çətin, böhranlı mərhələ oldu. Müharibədən sonrakı illərdə (1949) ümumi icbari 7 illik təhsilə
keçid sürətləndirildi və bu proses 50-ci illərdə, əsasən, baĢa çatdı. 50-ci illərin sonu və 60-cı
illər keçmiĢ SSRĠ-nin həyatında "mülayimləĢmə mərhələsi" kimi dəyərləndirilməli, Ģəxsiyyətə
pərəstiĢin tənqidinə, sosialist cəmiyyətinin potensial imkanlarına inamın stimullaĢdırılmasına,
pedaqoji iĢə yaradıcı proses kimi yanaĢılmasına, məktəbin inkiĢafına, tədris prosesinin məzmun və formasının dəyiĢdirilməsinə xidmət edən sərəncamların, qərarların əhəmiyyəti böyükdür. 50-ci illərin sonlarında Sov.ĠKP MK və SSRĠ Nazirlər Sovetinin müvafiq tezisləri əsasında Sovet dövləti 24 dekabr 1958-ci ildə "Məktəbin həyatla əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və
SSRĠ-də xalq maarifi sisteminin daha da inkiĢaf etdirilməsi haqqında" qanun qəbul etdi və
sovet məktəbinin qarĢısında yeni vəzifələr qoydu.
XX əsrin 60-cı illərinin sonunda ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbər
gəlməsindən sonra milli təhsil sisteminin inkiĢafının keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyuldu. H.Ə. Əliyevin rəhbərliyi dövründə respublikada geniĢ məktəb quruculuğu iĢləri aparılmıĢ, 1970-1980-ci illərdə yeni məktəb binası tikilib, eyni zamanda uĢaq, yeniyetmə və gənclərin maraq və bacarıqlarının, intellektual səviyyələrinin, yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkiĢafı,
yeni orta ixtisas və ali məktəblərin açılması istiqamətində tədbirlər geniĢ Ģəkildə həyata
keçirilmiĢdir.
1969-1982-ci illərdə H.Ə. Əliyevin ali təhsilin sağlamlaĢdırılması, keyfiyyətinin yüksəldilməsi, azərbaycanlı kadrların keçmiĢ ittifaqın nüfuzlu ali məktəblərinə təhsil almağa göndərilməsi məsələləri məlumdur. Azərbaycanda 4 yeni ali məktəb fəaliyyətə baĢlamıĢ, sovet
dövründə respublikada pedaqoji kadrların ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanmasını
həyata keçirən təhsil müəssisələrinin inkiĢaf mərhələləri, pedaqogika, psixologiya və ayrıayrı fənlərin tədrisi metodikası sahəsində aparılan tədqiqatlar daha da geniĢlənmiĢdir.
Müstəqillik illərində milli təhsil sisteminin inkiĢafı haqqında danıĢanda, ilk növbədə Azərbaycan təhsilinin inkiĢafı tarixi Ģərti olaraq üç mərhələyə bölmək olar. 1991-1993-cü illəri
əhatə edən birinci mərhələdə sovet təhsil sistemi ciddi tənəzzülə uğramıĢ, yeni sistemin formalaĢması bir sıra ciddi problemlərlə, çətinliklərlə müĢayiət olunmuĢdur. Bu dövrdə təhsil
müəssisələrinin maddi-texniki bazası dağıdılmıĢ, Ģagirdlərə dərsliklərin pulsuz verilməsi dayandırılmıĢ, uĢaqların icbari təhsilə cəlb olunması səviyyəsi aĢağı düĢmüĢdü. Eyni zamanda
ən qabiliyyətli, bilikli, savadlı təhsil iĢçilərinin, xüsusilə ali təhsil məktəblərinin professorlarının dolanıĢıq dalınca Türkiyəyə, Ġrana, Rusiyaya, Avropa ölkələrinə üz tutmasını, xarici ölkələrlə təhsil sahəsində əlaqələrin kəsilməsini həmin dövrün ciddi problemləri kimi olmiĢdur.
Bununla belə, müstəqillik illərində təhsil sisteminin milli ənənələr və ümumbəĢəri dəyərlər
əsasında yenidən qurulması üçün tarixi Ģərait və imkanın yaradılmıĢdır.
Müstəqillik illərində Azərbaycan təhsilinin inkiĢafında iki mühüm mərhələ 1993-2003-cü
illəri əhatə edir. Bu mərhələdə sabitləĢmə meyillərinin təhsilin inkiĢafına nüfuz etməsi, milli
təhsil quruculuğu sahəsində ilk addımların atılması, dövlətin təhsilə diqqətinin artması, mütərəqqi və inkiĢafyönümlü qərarların qəbulu, təhsil keyfiyyətinə nəzarətin güclənməsi, beynəlxalq əlaqələrin intensivləĢməsi, təhsilə investisiya qoyuluĢuna baĢlanması dövrü kimi yadda
qalmıĢdır. H.Ə. Əliyevin milli təhsilin inkiĢafı naminə həyata keçirdiyi islahatlar 1998-ci il
martın 30-da "Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində islahatlar üzrə Dövlət Komissiyası haqqında" sərəncamın imzalanmısana səbəb olmuĢdur. Eyni zamanda 1999-cu ildə "Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində Ġslahat Proqramı"nın qəbulundan sonra təhsil sistemində mütərəqqi islahatların aparıldığı, bu sahənin maddi-texniki bazasının müasirləĢdirilməsi istiqamətində mühüm addımları atılmıĢdır. Ġslahat proqramının əsas məqsədi - məktəbə-
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qədər, orta, ali və ali təhsildən sonrakı peĢə və ona uyğun əlavə təhsil pillələrində toplanmıĢ
potensialı saxlamaq, inkiĢaf etdirmək, təhsil sistemini tənzimləyən müvafiq normativ-hüquqi
baza yaratmaq, Konstitusiyada, "Təhsil haqqında" Qanunda təsbit olunmuĢ, cəmiyyətin tələblərinə, onun siyasi, iqtisadi və sosial həyatının demokratikləĢməsinə əsaslanan dövlət siyasətini həyata keçirməkdən ibarət olmuĢdur.
Belə bir qənaətə gəlmək mümkündür ki, məhz bu fundamental əhəmiyyətli proqram təhsil
sahəsinin sosial-iqtisadi sabitliyinin təmini üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsinə, geniĢmiqyaslı islahatların aparılması məqsədilə təĢkilati, normativ-hüquqi, kadr, maliyyə, maddi-texniki, elmi və tədris-metodik təminatın yaradılmasına imkan vermiĢdir.
2003-cü ildən sonrakı dövr müstəqillik illərində Azərbaycan təhsilinin inkiĢafında köklü
islahatlar dönəmi kimi dəyərləndirmək olar. Prezident Ġlham Əliyevin 2003-cü ildən ölkədə
təhsil sahəsində həyata keçirdiyi islahatlar, ölkədə təhsilin təĢəkkülü, məktəbəqədər, ümumi,
ilk peĢə-ixtisas və orta ixtisas təhsili pillələri üzrə inkiĢaf amilləri məlumdur. Məhz bu dövrdə
təhsil tarixində ilk dəfə olaraq inkiĢafyönümlü dövlət proqramları təsdiq olunmuĢdur və uğurla həyata keçirilməkdədir. Həmin proqramların reallaĢdırılması nəticəsində təhsil infrastrukturunun müasir tələblərə uyğun qurulması, təhsilin məzmununun yeniləĢdirilməsi, yeni dərslik
siyasətinin həyata keçirilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni
model və mexanizmlərin tətbiqi, əmək bazarının tələbatına uyğun kadr hazırlığı və təminatının yaxĢılaĢdırılması, təhsil müəssisələrinin informasiya-kommunikasiya texnologiyaları ilə
təmin edilməsi, təhsil sisteminin informasiyalaĢdırılması, məktəbəqədər, ilk peĢə-ixtisas, orta
ixtisas, ali təhsil, xaricdə təhsil, istedadlı uĢaqların inkiĢafı və digər sahələrdə əhəmiyyətli
nəticələr əldə olunmuĢdur.
Müasir dövrdə insan inkiĢafında təhsilin rolu, təhsilalanlar üçün bərabər imkanların yaradılması, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi, idarəetmənin təkmilləĢdirilməsi, bütün təhsil pillələri üzrə yeni kurikulum və kadr hazırlıqları, ixtisasartırma sistemində
yeni modellərin tətbiqi, Avropa təhsil məkanına inteqrasiya istiqamətində ali təhsil sistemindəki islahatlar, Ģagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi məsələləri geniĢ yer tutur. Bütün
bunlarla yanaĢı, təhsil sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢafı və təhsilin keyfiyyətinin
yüksəldilməsini təmin edən digər əhəmiyyətli məqamlar, gələcək fəaliyyət istiqamətlər müəyyən edilir.
24 oktyabr 2013-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġ.H.Əliyev tərəfindən qəbul olummuĢ ―Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkiĢafı üzrə Dövlət strategiyası‖
sərəncamı təhsilin inkiĢafında yeni bir addım idi [3].
Beləliklə, Azərbaycanda təhsilin inkiĢafı uzun keĢməkeĢli yollar keçib. Bir neçə mərhələdə tam dəyiĢikliklər baĢ verib. Kəskin reformalar əsasən XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlinə
və XX əsrin sonu - XXI əsrin əvvələrinə təsadüf edir. Bu vaxt ərzində təhsildə baĢ verən
dəyiĢikliklər ölkədə gedən tarixi hadisələrlə üst-üstə düĢür. Tarix göstədiyi kimi, ölkədə baĢ
verən islahatlar bütün sahələrdə baĢ verir, o cümlədən, təhsildən də yan keçmir. Təhsilin
cəmiyyətin inkiĢafında nə dərəcədə rol oynadığını nəzərə alsaq, onun inkiĢafı cəmiyyətin
inkiĢaf etməsi fikir bir də təsdiqlənəcək.
Мягалянин актуаллыьы. Мягаля Азярбайъан тящсил системинин арашдырылмасы бахымындан
актуалдыр. Хцсусян дя ХЫХ ясрин сону-ХХ ясрин яввялляриндя тящсил сащясиндя щяйата кечирилян тядбирляр мягалядя эениш шякилдя ифадясини тапмышдыр.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик мювзунун юйрянилмяси истигамятиндя ислащатларын
тящсил системиня эюстярдийи тясирин фактларла ифадясини якс етдирмяси иля баьлыдыр. Тящсилдя
эедян дяйишикликлярин юлкядя баш verən тарихи щадисялярля ялагяляндирилмяси хцсусиля диггяти
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ъялб едир.
Мягалянин praktiki ящямиййяти вя tətbiqi. Мягалядя иряли сцрцлян тювсийялярдян али вя
орта ихтисас мяктябляринin педагоглары, тялябя вя маэистрляр, еляъя дя тящсил тарихини тядгиг
едян мцтяхяссисляр истифадя едя билярляр.
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С. Пашаева

Обзор истории развития образования Азербайджана
Резюме
История развития образования вегда находится в центре внимания многих исследователей. Известно, что, не зная истории нельзя и двигаться вперед. В Азербайджане
развитие образовательной системы прошло несколько этапов, преодолевая различные
преграды, изменения и реформы. В статье соверешен небольшой ракурс в историю
развития образования в Азербайджане.
S. Pashaeva

A look at the history of the development of education in Azerbaijan
Sуммарй
The history of the development of education is always in the focus of many researchers. It
is known that, not knowing the history one can not move forward.In Azerbaijan, the
development of the educational system has passed several stages, overcoming various
obstacles, changes and reforms.The article made a small angle in the history of the
development of education in Azerbaijan.
Редаксийайа дахил олуб: 01.03.2016
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Педагожи кадр щазырлыьында Иряван Mцяллимляр
Sеминарийасынын фяалиййяти вя онун
азярбайъанлы мязунлары щаггында
Ruhiyyə Əsgərova
АДПУ-нун мagistrанты
Ряйчиляр: пед.ц.е.д., проф. Р. Л. Щцсейнзадя
пед.ц.ф.д., дос. А. Ш. Щяшимова
Açar sözlər: Ġrəvan Müəllimlər Seminariyası, pedaqoji kadrlar, müəllimlər, məzunlar
Key words: Irevan teachers' seminary, teachers personnel, teachers, students
Ключевые слова: Иреванская Учительская Семинария, педагогические кадры,
преподавателей, студентов
Ġrəvan və onun ətraf əraziləri qədim Azərbaycan yurdu, qədim Azərbyacan torpaqlarıdır.
SoydaĢlarımız uzun əsrlər boyu bu torpaqlarda yaĢamıĢ, iĢləmiĢ, yazıb-yaratmıĢ, zəngin mədəni irs yaratmıĢlar. MəĢhur səyyah Ġ.Ġ. ġopenin hesablamalarına görə, XIX əsrin əvvəllərində
təkcə Ġrəvan Ģəhərində 2400 azərbaycanlı ailə, 12 min nəfər azərbaycanlı yaĢayırdı.
ġəhər ruslar tərəfindən alınandan sonra əhalinin bir qisminin Ġrandan köçməsinə baxmayaraq, yenə də azərbaycanlılar Ģəhər əhalisinin böyük əksəriyyətini təĢkil edirdi. 1829-cu
ilin məlumatına görə, təkcə Ġrəvan Ģəhərində əhalinin beĢdə dördünü və ya 80 faizini azərbaycanlılar təĢkil edirdi.
XIX əsrin əvvəllərindən baĢlayaraq 1920-ci ilə qədər Ġrəvan sürətlə inkiĢaf etmiĢ və bu
bölgə böyük mədəniyyət mərkəzlərindən biri olmuĢdur. Ġrəvan Ģəhəri Bakı, Təbriz, Naxçıvan,
Xoy və baĢqa Ģəhərlər kimi Azərbaycanın aparıcı elm və mədəniyyət mərkəzi olmuĢdur. Buna
görə də ġərq elmi tarixində xeyli ―Ġrəvani‖ təxəllüslü məĢhur Ģəxslərə rast gəlmək olur.
XIX əsrin birinci yarısında Tiflisdə və Bakıda rus məktəbi açıldı. Ġrəvanda Azərbaycan
türklərinin sayca çox olduğunu nəzərə alaraq, dörd ildən sonra bu məktəbdə - Ġrəvan rus- qəza məktəbində azərbaycanlı Ģöbəsi yaradılmıĢdır. Sonralar Azərbaycanda üsuli-cədid məktəbləri – dünyəvi məktəblər açıldığı kimi, Ġrəvanda da bu tipli məktəblər açıldı.
XIX əsrin ortalarında azərbaycanlılar üçün xüsusi məktəbər olmadığından onlar müxtəlif
tipli məktəblərdə təhsil alırdılar. Bu illərdə Tiflisdə Gimnaziya, Ġrəvanda isə -14 may, 1832 –
ci ildə qəza məktəbləri açıldı. Daha sonra Ġrəvanda 1882-ci ildə rus-tatar məktəbləri açıldı. Bu
illərdən baĢlayaraq dünyəvi biliklər verən məktəblər geniĢləndi və həmin məktəblərdə
Azərbaycan dili tədris olunmağa baĢladı. XIX əsrin ortalarından baĢlayaraq, Ġrəvanda azərbaycanlı məktəblərində M. Tağı Mahmud oğlu, M.Ə. Elxanov kimi görkəmli Ģəxslər mükəmməl təhsil almıĢdır. M. Elxanovun səs üsulu ilə tərtib etdiyi ―Vətən dili‖ dərsliyi XIX yüzilliyin 80- ci illərində Rusiya Xalq Maarif Nazirliyində müzakirə edilərək çap edilmiĢdir. Sözü
gedən əsrin sonlarına doğru Ġrəvanda yeni məktəblər açılır, Ģəhərin teatr həvəskarları tez-tez
bu məktəblərdə tamaĢalar göstərirdilər. ―Rus-Azərbaycan‖ qız məktəbləri də əhalinin rəğbətini qazanmıĢdı, məktəbin müdiri HaĢım bəy Nərimanbəyov, Ġrəvan gimnaziyasının müəllimlərindən Ġsmayıl bəy ġəfibəyov, Ġrəvan Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan dili müəllimi
Rəhim Xəlilov, Mirzə Məmmədvəli Qəmərlinski, Axund Məmmədbağır Tağızadə və baĢqalarının bu sahədəki xidmətləri unudulmazdır.
Ġrəvanda yeni üsullu ana dilli məktəbinin banisi olan MəĢədi Molla Ġsmayıl Hacı Kazımo-
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vun qabaqcıl təcrübəsi Cənubi Azərbaycanda da yayılmıĢdı, N.Nərimanbəyov, A. Nabatalibəyov, F. Köçərli, C. Məmmədquluzadə, M. Əliyev, T. Sultanova, M.V. Qəmərlinski, M. Qazıyev və baĢqaları burada dərs demiĢ və onlar bu bölgənin ilk müəllimləri olmuĢlar.
1881-ci ildə Ġrəvan Ģəhərində Ġrəvan Müəllimlər Seminariyası açılmıĢdır. 37 il fəaliyyət
göstərən bu təhsil ocağı 1918-ci ilin 6 avqustunda Uluxanlı məktəbi ilə eyni vaxtda bağlanmıĢdır. Bu seminriyanın ilk açılıĢ zamanı 69 Ģagirdi olmuĢdur. Ġlk direktoru Stepan SuĢevskiy
idi. Q.Qənbərov hüquq fənnindən, Mixail Klopov rus dili fənnindən, Məmmədbağır Qazızadə
Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənnindən dərs demiĢlər.
1881-ci ildə yaranan və 37 il davam edən Ġrəvan Müəllimlər Seminariyasının ilk müəllimlərindən biri Firudin bəy Köçərli olmuĢdur ki, o burada 10 il dərs demiĢ və geniĢ mədəni-maarif iĢləri aparmıĢdır. Seminariyanın 1885-ci ildə ilk buraxılıĢı olmuĢdur. Məzunlar içərisində
25 nəfər azərbaycanlı var idi ki, bu məzunlar Ġrəvan qəza məktəblərində, Naxçıvanda, Uluxanlıda dərs deməyə baĢlamıĢlar.
Seminariyanın ikinci buraxılıĢı beĢ ildən sonra -1890-cı ildə olmuĢdur. Bu buraxılıĢda 69
nəfər azərbaycanlı məzun olmuĢdur.
Ġrəvan Müəllimlər Seminariyası haqqında pedaqoji mətbuatda çox az məlumat verilmiĢdir.
Buna baxmayaraq seminariyanın müəllimləri və məzunları haqqında bəzi məlumatlar əldə edə
bilmiĢik. Seminariyanın Müəllimlərindən aĢağıdakıların adlarını çəkə bilərik: Məmmədbağır
Qazızadə, Mixail Klopov, Axund Məmmədbağır Kazımzadə tatar (Azərbaycan)dili müəllimi,
Firidun bəy Köçərli 1885-1895 ana dili və Ģəriət müəllimi, Mirzə Məmmədvəli Qəmərli 19011911, Rəhim Xəlilov (Azərbaycan dili müəllimi), Məmməd Axundov, K.ġulkin, Mirzə Abbas
Məhəmmədzadə, Ġsmayıl bəy ġəfibəyov, Cabbar Məmmədzadə.
İrəvan Müəllimlər Seminariyasının məzunlarından isə aşağıdakıların adlarını çəkə bilərik: Həbib bəy Səlimov, Nəcəf bəy Vəzirov, Haşım bəy Vəzirov, Mirzə Abbas Məhəmmədzadə,
Cabbar Məhəmmədzadə, İbadulla bəy Muğanlinski, Vahid Musabəyov, Həmid bəy Şahtaxtinski, Hüseynəli bəy Rüstəmbəyov, İbadulla bəy Muğanlinski, Tağı bəy Səfiyev, Mirzə Cəlil
Şürbi, Eynəli bəy Sultanov, Sadıq Xəlilov, Vahid Musabəyov.
Pedaqoji kadarların hazırlanmasında Ġrəvan Müəllimlər Seminaritasının rolu və xidmətləri
böyük olmuĢdur. Burada dərs deyən müəllimlər təkcə tədris iĢi ilə məĢğul olmamıĢ, həm də
böyük ictimai- siyasi, elmi pedaqoji və metodiki iĢlər həyata keçirmiĢlər. Onlar bir çox dərslik
və dərs vəsaiti yazmıĢ, lüğətlər tərtib etmiĢ, teatr tamaĢaları yaratmıĢ, dərs dediyi tələbələrin
elmi – pedaqoji yaradıcılıqlarını inkiĢaf etdirmiĢlər. Ġrəvan Müəllimlər Seminariyasəının
məzüunları Azərbaycanın bir çox bölgələrində, Ģəhər və kəndlərində uğurla pedaqoji iĢlə
məĢğul olmuĢ, xalqın, millətin tərəqqisində, irəli getməsində mühüm xidmətlər göstərmiĢlər.
Мягалянин актуаллыьы. Мягалянин актуаллыьы педагожи кадр щазырлыьы сащясиндя ютян
ясрлярдяки мювъуд тяърцбянин юйрянилмяси ъящятдян ящямиййятлидир. Бу, йени дювр тядгигатчылары цчцн дя самбаллы мялуматлар топлусу ола биляр.
Мягалянин елми йенилийи. Bу тип мювзулара аз-аз мцраъият олундуьу бир вахтда беля бир
проблемин арашдырылмасы йцксяк дяйярляндирилмялидир. Иряван Мцяллимляр Семинарийасынын
фяалиййятi вя мязунлары щагда мялуматлар эяляъяк нясилляр цчцн дя ящямиййятли сайылмалыдыр.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян педагожи тямайцллц али вя орта
ихтисас мяктябляринин мцяллимляри, маэистрляр, тялябяляр истифадя едя билярляр.
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Р. Аскерова

Деятельность Иреванской Учительской Семинарии
при подготовке педагогических кадров и
еѐ Азербайджанские выпускники
Резюме
В статье дан материал о создании и дальнейшем развитии Иреванский Учительской
Семинарии. Делается экскурс в историю возникновения, развития и деятельности
Иреванский Учительской Семинарии, анализируется прогрессивная деятельность
Семинарии в подготовке педагогический кадров. Материал построен на основе архивных документов, педагогических и литературных источников. В работе перечисляются
азербайджанские выпускники Иреванской Учительской Семинарии и их дальнейшая
деятельность за еѐ пределами.
R. Askarova

Activities Irevan Teachers Seminary in preparing
teachers and graduates of Azerbaijan
Суммарй
The article contains material on the establishment and further development of Irevan
Teachers' Seminary. Make an excursion into the history of the origin, development and
operation of Irevan Teachers' Seminary, a progressive analysis of the activities of the
Seminary in the preparation of teachers. The material is based on archival documents,
educational and literary sources. The paper lists the Azerbaijani graduates Irevan Teachers
Seminary and their further activities beyond its borders.
Редаксийайа дахил олуб: 23.02.2016

121

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

Distant tədris müəssisələrində tətbiq edilən
əsas texnologiya tipləri haqqında
Səadətbəyim Dadaşova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: f.-r.ü.f., dos.N.S.ġərifov
ped.ü.f.d., dos.S.C.-C.Tagıyeva
Açar sözlər: məsafəli, e-mail-elektron poçt, əlaqə, texnologiya
Ключевые словa: дистанционный, электронная почта, связь, технологии
Key words: distant-range, e-mail, communication, contact, technology
Məsafəli tədrisin təhsil prosesində aĢağıdakı tədris vasitələrindən istifadə edilə bilər:
 Çap materialları
 Elektron nəĢrlər
 Adi və multimediya variantlarda kompüterlə tədris sistemləri
 Elmi – informasiya audiomaterialları
 Elmi – informasiya vidiomaterialları
 Laborator distant praktikimlar
 Verilənlər və biliklər bazası və ona kənardan giriĢ imkanı
 Elektron kitabxanalar və ona kənardan giriĢ imkanı
 Mütəxəssis tədris sistemləri əsasında didaktik materiallar
 Geoinformatik sistemlər əsasında didaktik materiallar
 Kompüter Ģəbəkələri
Verilənlərin məsafdən ötürülməsi texnologiyasına görə məsafəli tədrisin aĢağıdakı formalarını göstərmək olar:
 Çap materiallarının poçtla göndərilməsi (ənənəvi qiyabi təhsilə xarakterikdir)
 Audio və video kassetlərin poçtla göndərilməsi
 Audio, qrafika vasitələrilə
 Interaktiv TV və videokonfranslarla
 Telekonfranslar, IRC, MOO, MUD vasitəsilə (Internet Ģəbəkəsi bazasında)
 Elektron poçt və abunə siyahıları vasitəsilə (Internet Ģəbəkəsi bazasında)
 WWW vasitəsilə (Internet Ģəbəkəsi bazasında)
Son zamanlar informasiya texnologiyaları digər formaları sıxıĢdırır. Bu üç səbəblə bağlıdır:
1. Ġxtiyari tədris modelini imitasiyaya daha ucuz və rahat yollarla imkan verən Internetin
texniki inkiĢafı.
2. Internetə qoĢulmanın asanlığı.
3. QoĢulmanın aĢağı dəyərliliyi.
Tədris materiallarının alınmasını, alınma üsullarına görə fərqləndirilər:
1. Sinxron tədris sistemləri.
2. Asinxron tədris sistemləri.
Sinxron sistemlər tədris prosesində eyni zamanda müəllimlə tələbənin iĢtirakını nəzərdə
tutur. Belə sistemlərə interaktiv TV, videokonfranslar, audioqrafika, kompüter telekonfransları, ICR, MOO, MUD aiddir.
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Asinxron sistemlər müəllimlə tələbənin eyni zamanda iĢtirakını tələb etmirlər. Tələbə özü
vaxt və planı tərtib edir. Məsafəli tədrisin belə sistemlərinə çap materialları, audio – video
kassetlər, elektron poçt, WWW, FTP, əsasında keçirilən kurslar aiddir.
Məsafəli tədrisdə universal, ilkin faktor kimi, tədris prosesində istifadə olunan informasiya
texnologiyalarının tipinə baxılır. Bu gün istifadə olunan məsafəli tədris texnologiyalarını üç
tipə bölmək olar:
1) Qeyri interaktiv olanlar (çap materialları, audio, video daĢıyıcılar)
2) Kompüterlə tədris vasitələri - elektron dərsliklər, kompüterlə test və biliklərin yoxlanması, ən yeni multimediya vasitələri.
3) Video konfranslar – audio, video kanallar və kompüter Ģəbəkələri üzrə inkiĢaf etmiĢ
telekommunikasiya vasitələri.
Yüksək inkiĢaf etmiĢ telekommunikasiya vasitələri üçün peyk kanallarından istifadə, kompüter Ģəbəkələrilə, sıxılmıĢ videotəsvirin göndərilməsini daha indilərdə məsafəli tədrisdə tətbiq edilməyə baĢlamıĢlar. Bu inkiĢaf etmiĢ əlaqə infrastrukturunun yoxluğu, əlaqə kanallarının və istifadə olunan avadanlığın bahalı olması ilə əlaqədardır.
Videokassetlər – demək olar ki, ixtiyari sistemdə məsafəli tədris üçün unikal vasitədir.
Elmi videomaterialların çoxaldılmasına da böyük xərclər tələb olunmur və dünyanın bütün
ölkələrində video maqnitofondan geniĢ istifadə olunur, zaman – zaman ənənəvi leksiyaları
əvəz edirlər.
Elektron poçt – tədris prosesində dərslərin tutmlu hissəsinin çatdırılması və tələbənin
müəllimlə qarĢılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün qənaət və texnologiya baxımından ən effektiv
texnologiya hesab olunur. Eyni zamada onun ənənəvi tədris formasında qəbul edildiyi kimi,
müəllimlə tələbə arasındakı ―dialoqu‖ reallaĢdırmanın mümkünlüyü kimi çatıĢmamazlığı da
vardır. Ancaq tələbənin modem və telefon xətti ilə əlaqələnmiĢ personal kompüterdə daimi
iĢləmək imkanı varsa elektron poçt intensiv məsləhətləĢmə prosesini reallaĢdırmaq imkanı
verir.
Açıq informasiya resurslarından operativ istifadə etmək imkanı, xarici verilənlər bazasına,
informasion məlumat sistemlərinə, kitabxanalardan konkret məlumatın öyrənilməsinə kömək
edir. Belə istifadə rejimi; ON-LĠNE, saniyələr ərzində GOPHER, WWW, VERONĠCA kimi
kompüter sistemlərinin köməyilə lazımlı elmi materialın, kompüter proqramlarının, iri elmi –
pedaqoji mərkəzlərdən və sayı dünyada 1,25 milyondan çox olan lokal Internet Ģəbəkəsindən
ötürməyə imkan verir.
Videokonfranslar, kompüter Ģəbəkələrindən istifadə etməklə ən ucuz orta keyfiyyətli video əlaqəni təmin etmək imkanı verir. Video komfransların bu tip kiçik qruplarda (5 – 10 nəfər) seminarların keçirilməsində, fərdi məsləhətləĢmələrdə, öyrənilən kursun ayrı – ayrı mürəkkəb suallarının müzakirəsində istifadə edilə bilər. Səs və videotəsvirin verilməsindən baĢqa
kompüter videokonfransları, kompüterin ekranından birgə istifadə etmə imkanı; məsafədən
çertyoj və Ģəkillərin yaradılması, fotoqrafiya və əl yazısının ötürülməsinə Ģərait yaradır.
Rəqəmli peyk kanalları ilə veriən videokonfranslar, videosıxmadan istifadə etməklə verilən videotəsvirin yüksək keyfiyyətinə və videokonfransın keçirilməsinin ucuz olmasına imkan verir (adi televiziya siqnalının analoqundan iki dəfə az). Bu texnologiya az mühazirə həcmi (ildə 100 – 300 saat) və çox tələbə sayı üçün (1000 – 5000 nəfər), mühazirələrə təkrar baxıĢın keçirilməsi, kursların nəticələrinin kursların nəticələrinin kollektiv müzakirəsi (tədris
proqramı) zamanı effektiv ola bilər.
Məqalənin aktuallığı. Məsafəli tədrisdə universal, ilkin faktor kimi, tədris prosesində
istifadə olunan informasiya texnologiyalarının tipinə baxılır. Bu gün istifadə olunan məsafəli
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tədris texnologiyalarını üç tipə bölmək olar:
1) Qeyri interaktiv olanlar (çap materialları, audio , video daĢıyıcılar)
2) Kompüterlə tədris vasitələri - elektron dərsliklər, kompüterlə test və biliklərin yoxlanması, ən yeni multimediya vasitələri.
3) Video konfranslar – audio, video kanallar və kompüter Ģəbəkələri üzrə inkiĢaf etmiĢ
telekommunikasiya vasitələri.
Yüksək inkiĢaf etmiĢ telekommunikasiya vasitələri üçün peyk kanallarından istifadə, kompüter Ģəbəkələrilə, sıxılmıĢ videotəsvirin göndərilməsini daha indilərdə məsafəli tədrisdə tətbiq edilməyə baĢlamıĢlar. Bu inkiĢaf etmiĢ əlaqə infrastrukturunun yoxluğu, əlaqə kanallarının və istifadə olunan avadanlığın bahalı olması ilə əlaqədardır.
Videokassetlər – demək olar ki, ixtiyari sistemdə məsafəli tədris üçün unikal vasitədir. Elmi videomaterialların çoxaldılmasına da böyük xərclər tələb olunmur və dünyanın bütün ölkələrində video maqnitofondan geniĢ istifadə olunur, zaman – zaman ənənəvi leksiyaları əvəz
edirlər.
Elektron poçt – tədris prosesində dərslərin tutmlu hissəsinin çatdırılması və tələbənin
müəllimlə qarĢılıqlı əlaqəsini təmin etmək üçün qənaət və texnologiya baxımından ən effektiv
texnologiya hesab olunur. Eyni zamada onun ənənəvi tədris formasında qəbul edildiyi kimi,
müəllimlə tələbə arasındakı ―dialoqu‖ reallaĢdırmanın mümkünlüyü kimi çatıĢmamazlığı da
vardır. Ancaq tələbənin modem və telefon xətti ilə əlaqələnmiĢ personal kompüterdə daimi
iĢləmək imkanı varsa elektron poçt intensiv məsləhətləĢmə prosesini reallaĢdırmaq imkanı
verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Açıq informasiya resurslarından operativ istifadə etmək imkanı,
xarici verilənlər bazasına, informasion məlumat sistemlərinə, kitabxanalardan konkret məlumatın öyrənilməsinə kömək edir. Belə istifadə rejimi; ON-LĠNE, saniyələr ərzində GOPHER,
WWW, VERONĠCA kimi kompüter sistemlərinin köməyilə lazımlı elmi materialın, kompüter
proqramlarının, iri elmi – pedaqoji mərkəzlərdən və sayı dünyada 1,25 milyondan çox olan
lokal Internet Ģəbəkəsindən ötürməyə imkan verir.
Videokonfranslar, kompüter Ģəbəkələrindən istifadə etməklə ən ucuz orta keyfiyyətli video əlaqəni təmin etmək imkanı verir. Video komfransların bu tip kiçik qruplarda (5 – 10 nəfər) seminarların keçirilməsində, fərdi məsləhətləĢmələrdə, öyrənilən kursun ayrı – ayrı mürəkkəb suallarının müzakirəsində istifadə edilə bilər. Səs və videotəsvirin verilməsindən baĢqa
kompüter videokonfransları, kompüterin ekranından birgə istifadə etmə imkanı; məsafədən
çertyoj və Ģəkillərin yaradılması, fotoqrafiya və əl yazısının ötürülməsinə Ģərait yaradır.
Rəqəmli peyk kanalları ilə veriən videokonfranslar, videosıxmadan istifadə etməklə verilən videotəsvirin yüksək keyfiyyətinə və videokonfransın keçirilməsinin ucuz olmasına imkan verir (adi televiziya siqnalının analoqundan iki dəfə az). Bu texnologiya az mühazirə həcmi (ildə 100 – 300 saat) və çox tələbə sayı üçün (1000 – 5000 nəfər), mühazirələrə təkrar baxıĢın keçirilməsi, kursların nəticələrinin kursların nəticələrinin kollektiv müzakirəsi (tədris
proqramı) zamanı effektiv ola bilər.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Mütəxəssislər belə hesab edirlər ki, telekommunikasiyon interaktiv tədris, ənənəvi tədrisə nəzərən 20-25% uçuz baĢa gəlir. Distant tədrisdən istifadə edərək elmi Ģöbə əmin ola bilər ki, bütün tələbələr tamamilə eyni və ən yeni elmi – metodiki materiallardan istifadə edirlər. Axı tədris materiallarını Internetlə yeniləmək
dəfələrlə asandır. Maraqlı müĢahidədir ki, distant təhsil sistemi ilə tədris zamanı zəif tələbələrin inkiĢafını sürətləndirmək daha asandır.
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Сведения о типах использования технологии
в дистанционном образовании
Резюме
В статье рассмотрены основные технологии, используемые в дистанционном обучении применяется в образовательных учреждениях, их принцип работы, схемы использования, применение теоретических знаний о важности службы. Открытый доступ к
оперативным информационным ресурсам, внешние базы данных, информационные
системы, информация, библиотеки связи с их изучением конкретной информации.
S. Dadashova
ABOUT THE TYPES OF USE OF TECHNOLOGY
IN Distance Education

Summary
In the article the basic technologies used in distance learning is applied in educational
institutions, their working principle, usage patterns, application of theoretical knowledge
about the importance of service. Open access to the operative information resources, external
databases, information systems, information, libraries connection with their study of specific
information provided.
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В современных условиях языковое образование, которое некогда плелось в хвосте
свиты сменяющихся «цариц наук», стремительно догоняет своих конкурентов. Неудивительно, что авторы сотен диссертаций, монографий, статей подвергают это бурное
развитие осмыслению. Особое внимание уделяется изменениям, которые претерпевает
языковое образование в связи с новыми социально-экономическими условиями, вызванными прежде всего глобализацией и информатизацией общества.
Системный подход позволяет без жесткой привязки к определенной методологической базе проанализировать взаимосвязь ее элементов и подсистем – целей и задач,
субъектов и объектов, форм организации процесса, методов, содержания, системы управления и т.д. – и их включенность в более широкий, внешний («необразовательный»)
контекст. Если подходить к образованию как к системе, то обучение можно рассматривать как один из ее многочисленных компонентов или подсистем. Отсюда и определенное родство свойств, присущих образованию и обучению. Не претендуя на всесторонность анализа соотношения макросистемы–подсистемы и выделяя лишь релевантные
для рассмотрения заявленной темы аспекты, можно отметить, например, что наличие
целей являются системообразующим фактором и для образования, и для обучения. Однако ввиду разнопорядковости эти цели будут отличаться: у обучения они менее глобальны, чем цели образования, они в меньшей степени касаются иных его подсистем и
затрагивают непосредственно взаимодействие студента и педагога, например в рамках
преподавания какого-либо предмета или в отдельно взятом учебном заведении. То же
относится и к функциональному потенциалу: если в рамках системы образования речь
идет об организации, контроле и управлении всеми подсистемами, в том числе и институциональной, то в рамках обучения – опять-таки лишь о собственной деятельности
преподавателя и деятельности обучаемого. Как и любая сложная система [1], образование, в том числе и языковое образование, характеризуется целым набором признаков.
Одним из них является равновесие и устойчивость, за поддержание которых отвечают
различные традиционно-репродуцирующие механизмы, обеспечивающие сохранение
уже сложившихся практик как основы функционирования системы. Именно в этом контексте можно говорить о традиционности в обучении, традиционных методах и подхо-
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дах, прививании знаний и навыков, необходимых, чтобы справляться с хорошо известным, четко описанным и неизменным кругом задач. Безусловно, наличие такой базы в
качестве «стартового капитала» – обязательная часть образования, но ее явно недостаточно для последующего роста (профессионального и личного). Образование является
системой открытой [2], взаимодействующей с реальной действительностью, и, как и
любой подобной системе, образованию свойственно стремление к развитию, обеспечивающему адаптацию к изменяющимся условиям и потребностям. Как раз необходимость соответствовать духу времени и приводит к появлению новых взглядов на то,
чему и как учить, возникновению новаторских подходов и инновационных идей. Любое развитие системы стимулируется кризисом, вследствие которого она уже не может
справляться с требованиями изменившейся ситуации, но даже наличие этого отчасти
внешнего по отношению к системе стимула не приведет к качественно новому,
жизнеспособному и устойчивому изменению, если у этой системы отсутствуют внутренние ресурсы [4]. Языковое образование не является в этом отношении исключением
– вряд ли, например, был бы возможен переход от «знаниевой» к компетентностной [6]
парадигме, не будь при наличии внешних стимулов подобных внутренних ресурсов.
Это позволяет говорить об образовании как о самоорганизующейся системе, то есть
системе, способной к саморазвитию, к самопреобразованию (при наличии внешних
стимулов) в новое состояние [5].
Суммируя означенные выше характеристики образования, можно сказать, что (языковое) образование – это открытая сложная (многокомпонентная) система, способная к
саморазвитию и саморегуляции, то есть синергетическая система.
Выделим основные черты инноваций в (языковом) образовании. Наиболее очевидный признак инноваций как явления заложен в латинском «прошлом» термина – новизне. В этой связи показательно, что многие исследователи рассматривают инновацию и
новшество как тождественные понятия [3], хотя следует отметить, что, с нашей точки
зрения, новшество – это скорее продукт инновационной деятельности. Однако признак
новизны вызывает немало вопросов из-за своей субъективности (то, что является
новым для одного, хорошо известно другому) или даже национальной специфичности
его восприятия («новый» – лучший для американцев, но для русских это слово чаще
ассоциируется с неопределенностью [7]). О недостаточности признака новизны в определении природы рассматриваемого явления косвенно свидетельствуют и предлагаемые классификации педагогических инноваций, которые включают в себя «корректирующие, модифицирующие, модернизирующие» [8] или «ретроинновации», когда идет
обращение к опыту прошлого, его переосмысление в современных условиях, то есть
предполагают опору на уже существующие, традиционные формы. Можно предположить, что новизной следует считать не только суть предлагаемых изменений, но и иные
условия его осуществления. Многие исследователи, анализируя инновации, исходят из
того, что суть этого явления составляют изменения, перемены. Так, к основным функциям инновационной деятельности А.В. Хуторский относит изменения компонентов
педагогического процесса: смысла, целей, содержания образования, форм, методов,
технологий, средств обучения, системы управлении и т.п. [8] Однако само понятие «изменение» настолько многогранно и размыто, что соответствующая статья в философском словаре занимает не одну страницу. Не все перемены носят телеологический,
неслучайный, характер, в то время как для образования нестихийность, целенаправленность являются принципиально важными. К тому же далеко не всякая перемена имеет
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положительные последствия, а для образовательных инноваций максима «отрицательный результат – тоже результат» вряд ли приемлема. Де Лано, детально исследовавший
вопрос применительно к языковому образованию, подчеркивает, что инновация – это
изменение модели обучения, которое способствует лучшему усвоению иностранного
языка [9]. Следовательно, если говорить об изменениях как признаке инновации, такие
изменения должны быть целенаправленными и положительными, то есть способствовать:
– развитию речевых умений и навыков;
– способности и готовности их применить в конкретной ситуации реального или условно реального общения;
– решению коммуникативных задач на межличностном и профессиональном уровнях.
При этом такие положительные изменения могут носить как глобальный характер,
касаться всей системы (языкового) образования, так и частный, улучшая его отдельные
компоненты – содержание, формы организации учебного процесса, технологии обучения и т.д.
Таким образом, мы исходим из того, что инновация – это целенаправленное положительное изменение в системе языкового образования и/или обучения иностранному
языку, затрагивающее по меньшей мере один компонент системы и приводящее к развитию одной или нескольких составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. Инновации являются одним из важнейших факторов устойчивого развития образования, которое, с одной стороны, обеспечивает стабильное повышение эффективности системы, а с другой – создает задел, стартовую площадку для будущих инноваций, так как любое новшество со временем становится традиционным, внутренним
ресурсом для дальнейшего развития, «трамплином» для новых инноваций. При этом
важен баланс между сохранением существующих механизмов функционирования и
продвижением инноваций, ведь один из главных принципов устойчивого развития –
«не навреди», то есть сохрани все то, что «работает» на хороший результат, и измени
то, что тормозит и мешает эволюционному развитию образовательной среды. Что приводит в действие инновационные механизмы? Хотя причины, вызывающие инновации,
вряд ли существуют независимо друг от друга и в значительной степени взаимосвязаны, их можно разделить на две группы: объективные и субъективные. Многие исследователи инновационных процессов в языковом образовании прежде всего говорят
об объективных экономических и политических процессах, обусловливающих потребность в улучшении качества языкового образования. В советские времена владение
иностранным языком на уровне «читаю и перевожу со словарем» для большинства специалистов было вполне достаточным. Сегодня расширение и углубление экономических связей, политических контактов диктуют иные требования к языковой подготовке
выпускников вузов, которая предполагает формирование профессиональной иноязычной коммуникативной компетенции, то есть готовности и умения активно использовать
багаж знаний в практической деятельности [6]. Объективными можно назвать и
социальные причины – возникновение мировой паутины, иная степень открытости общества и потребности в контактах с другими сообществами требуют развития новых
форм и способов обучения иностранным языкам.
Актуальность статьи. Постоянное развитие интернет-технологий делает возможным получение образования в дистанционной форме обучения по разным направле-
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ниям, при этом возможности дистанционного обучения русскому языку как иностранному остаются еще недостаточно изученными.
Научная новизна статьи. Научная новизна работы определяется новизной исследования в условиях компьютеризации и развития дистанционной системы образования
и состоит в исследовании идей об особенностях дистанционного обучения РКИ и возможностях их применения в образовательном процессе.
Практическое применение статьи. Практическое применение значимость данной
работы заключается в возможности использовать полученные материалы при
разработке программ и планов по обучению студентов, изучающих русский язык как
иностранный в дистанционной форме образования, возможности использования
компьютерных технологий в преподавании русского языка как иностранного.
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Рус дилинин хариъи дил кими тядрисиндя дисстасийон
технолоэийаларын тятбигинин хцсусиййятляри
Хцлася
Мягалядя рус дилинин хариъи дил кими тядрисиндя дисстасийон технолоэийаларын тятбигинин хцсусиййятляри арашдырылыр. Техники васитялярин ящямиййятини гиймятляндирмяйя тякан верян тядрис модулу тясвир едилир. Рус дилинин тядрисиндя техноложи васитялярин ящямиййяти нязярдян
кечирилир.
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Тще феаниъс оф дистанъе теъщнолоэй ин теаъщинэ
Руссиан ланэуаэе
Summary
The article discusses remote technology in teaching Рussian language abroad.
Describes a training module testing which will assess the effectiveness of technological
solutions proposed by the system developers. Highlights the advantages of a global
system of distance learning Russian language for teachers and students.
Редаксийайа дахил олуб: 30.11.2015
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1. Reading and writing in a foreign or second language at school
For children learning a foreign language in regular foreign language programmes, reading
generally begins early, often incidentally as they learn sight words and as they are exposed to
simple reading texts (labels, posters, messages, stories) in the foreign language classroom.
Young foreign language learners in the early primary school years are in the process of
developing their literacy understandings and skills, whether in their first or their foreign
language. They are in the process of becoming part of a new discourse community and
developing a series of new identities. Very early readers (and writers) in a foreign language
tend to concentrate on code breaking at first, and this can take a great deal of their attention.
The texts that they read and write vary from short passages, poems, questions and instructions
in beginning years, to passages and narratives and academically oriented texts related to
content areas in later years.
Children are likely to be restricted in their literacy skills development in the foreign
language by their oral language skills in the language which can only progress according to
the contact hours they have with the language. If they are learning a language that has a
different script from their first language, this too may affect their progress at least initally.
Children learning a second language are immersed in their second language, and will need
to learn subject content through the language, necessitating and early engagement with
reading and writing, with expectations of achievement targeted to children who have spoken
the language for at least five years or more of their lives. Second language children live read a
wider range of texts as they progress through school and are expected to use different styles of
writing for different purposes. Despite these advantages, second language learners can be in
precarious position when their literacy skills are assessed. If the education system or school
ignores their second language learning status and assesses them alongside their peers with the
same tests or the same observational criteria, then they are in danger of being assessed
unfairly. The criteria may be based on expected progress of first language learners ,the result
can be that second language children can be wrongly assessed as falling behind or even slow.
2. Three key factors in the development of literacy skills in a foreign or second language.
The influences on the foreign or second language literacy skills development of young
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learners are many. The nature of learning environment is central: does it give children
opportunities for using oral language in the target language?
Are there opportunities to read and write in ways that involves the exchange of new
meanings? From the many influences on foreign/second language literacy success, the
following three are emphasized here: first language literacy, cultural and background
knowledge, and oral language.
3. First language literacy.
Many children have developed some literacy skills and understandings in their first
language and are ready to proceed into transferring these skills and understandings to literacy
in their new language. Children learning how to read and write in a foreign language are
likely to be adding skills to those already developing in their first language. Children
developing literacy skills in their second language may not have a strong literacy foundation
in their first language. Cummins (1981) has found that children`s progress in literacy can be
influenced deterimentally by lack of age-appropirate comptence in either their first or their
second language. When this is the case, children have no opportunity to develop the cognitive
systems they need to function acamedically.
The relationship between first language and second language literacy development is
evident in children`s second language reading and writing development. Those with little or
no literacy in their first language will be adversly affected and their second language reading
and writing will inevitably be weak. Alderson suggests from reserach into adult reading,
however, that second language knowledge is more likely ultimately to predict success in
second language reading than are first language reading abilities. First language reading
abilities are still important if readers have crossed a linguistic threshold in their first language.
Knowledge about the expected development of first language literacy helps the teacher and
assessor to understand the reasons for children`s progress or lack of progress, and the types of
errors that they make in the second language.
4. Cultural and background knowledge
In a constructivist view of reading, children bring meaning to the text when they read.
They bring their own background and cultural knowledge, or schemata, into play as they read,
and therefore they construct their own meaning. The text has no meaning other than that
which the reader has given it. A child whose schemata do not accord with the ideas in the text
will have greater difficulty reading than a child who brings the same knowledge and cultural
background as the text. Vocabulary carries a large part of a language speaker`s cultural and
background knowledge, for example children may therefore be ―learned‖ but in fact may only
just be beginning to be understood fully. In summary, research suggests that the processes of
reading in first and additional languages are similar except for the shared prior knowledge.
That language learners bring to literacy development, and their lower proficiency in the target
language in which they are learning to read.
5. An oral language foundation in the target language
In both foreign and second language situations, the ability to use language orally in the
target language is the foundation for reading and writing. Phonological awareness, vocabulary
knowledge, and other knowledge and skills required for reading and writing develop from
oral language. Knowledge of oral vocabulary speeds up recognition, and known words are
easier to hold in
short-term memory. Oral language used in language use tasks become a
tool for thinking and learning for second/foreign language learners in the same way as for the
mother-tongue speakers.
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Through talking, children are able to construct new understandings, to represent
knowledge for themselves and to share it with others. In addition, ideas become explicit and
thoughts become clearer through talking. This may happen in more limited ways for foreign
language learners than for immersion and second language learners, but the principles are the
same.
Without a foundation of oral language, in which are embedded the grammatical and
vocabulary knowledge and cultural understandings they need, children`s ability to read and
write will be severly hampered. They may be able to ―skim the surface‖ of reading and
writing but will be robbed of the deeper understanding and knowledge that make up literacy.
This is not to say that reading and writing can not also provide support for oral language
developments if handled carefully and in a limited way. Once a good base of oral language is
established, this repeating cycle of growth. Teachers and assessors therefore need to plan
overall assessment of language learning so that reading and writing are not ephasized over
oral language. This iterative approach applies throughout the primary years.
6. Assessing reading and writing through computers
It is possible to assess reading, grammar, and vocabulary knowledge through selected–
response and discrete–point assessment, when children are expected to click the mouse only
yes/no. Computer assessment can be used to advantage with these kinds of items. We need to
keep in mind the limitations of selected-response and discrete-point assessment items, but
they can be useful for diagnosis, for assessment of some kinds of reading, and for assessment
of some contributing knowledge and skills.
Actuality. Тhe current period, the assessing importance of paying more attention
Scientific innovation. Иs to determine the students' assessment
Practical importance. Мore in-depth and comprehensive understanding of assessment
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Оху вя йазынын гиймятляндирилмяси
Хцлася
Оху вя йазынын гиймятляндирилмяси асан мясяля дейил. Мцяллимляр шаэирдляри гиймятляндиряркян чох диггятли олмалыдырлар. Шаэирдлярин гиймятляндирилмяси комpüтер васитясиля сечилмиш
лцьят билик гиймятляндирмяси иля дя мцмкцндцр. Эцндялик гиймятляндирilən Ģagird ilin sonunda və aylıq qiymətləndirmədə мцяллимин дцзэцн гиймят вермясиня кюмяк едир.

T.Насибова

Оценки устной и письменной речи
Резюме
В статье отмечается сложность процесса оценивания устной и письменной речи
учащихся. Поэтому учителя должны быть предельно внимательны при оценивании
учащихся. Автор статьи предлагает оценить знания учащихся посредством ИКТ.
Оценивание знаний учащихся каждый день оказывает большую помощь учителю при
выведении оценки ученику в конце месяца и года.
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What is a rigor? As Barbara R. Blackburn named her book, it is not just a 4 letter word.
Rigor is more than what you teach and what standards you cover; it is how you teach and how
students show you they understand. True rigor is creating an environment in which each
student is expected to learn at high levels, each student is supported so he or she can learn at
high levels, and each student demonstrates learning at high levels (Blackburn, 2008).
Rigorous learning helps students to understand knowledge and concepts that are complex,
ambiguous, or contentious. Plus, students acquire skills that can be applied in a variety of
educational, career, and civic contexts throughout their lives. It encourages students to think
critically, creatively and more flexibly. They are taught to think deeply, question their
assumptions and support their ideas on a daily basis.
There have been many attempts by educators to create new concepts for new framework.
Bloom’s taxonomy and Webb’s DOK are considered as the main rigorous frameworks being
implemented in 2014.
Bloom’s taxonomy and Webb’s DOK help teachers to create a climate that supports rigor
and meet the challenge. Educational experts also believe that Bloom’s Taxonomy and Webb’s
Depth of Knowledge should work hand in hand because the cognitive level at which the
teacher is teaching should in fact match the cognitive level at which the students are being
assessed. Teachers need to learn how these frameworks can be used to improve student’s
achievement. Let’s learn more about these two cognitive matrices.
In 1956, Benjamin Bloom headed a group of educational psychologists who developed a
classification of levels of intellectual behavior important in learning. During the 1990's a new
group of cognitive psychologists, lead by Bloom’s student, Lorin Anderson (a former student
of Bloom), updated the taxonomy to reflect relevance to 21st century work. L. Anderson
changed verbs to nouns associated with each level.
Bloom’s Version
The New Version
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Nowadays teachers all over the world use Bloom’s Taxonomy as a tool for planning. It
uses the verb stems that correlate with the cognitive (thinking) level for the lesson. Bloom’s
Taxonomy helps teachers to effectively plan lessons that match the cognitive rigor of the new
standards. His taxonomy is already translated into Azerbaijani and used in our curriculum.

The picture is given above is known as ―Depth of Knowledge‖, the model developed by
Norman L. Webb in 1997. Both educators identified various verbs for each level of learning
to help teachers with lesson plans. However, Webb’s Depth of Knowledge focuses more on
the cognitive level of the products or activities for the lesson. The activities that a teacher has
planned for the lesson should match the cognitive level at which the lesson was taught. For
example, if a teacher’s lesson objective states the students will identify and describe nouns,
then the activity or independent practice should include an activity that requires the students
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to choose a noun from a text and use a bubble map to describe the characteristics of that
particular type of a noun which matches the cognitive level of the lesson’s objective. Here is
the wheel based on Webb’s DOK:

Depth of Knowledge (DoK) categorizes tasks according to the complexity of thinking
required to successfully complete them.
Level 1: Recall and Reproduction
Tasks at this level require recall of facts or memorizing application of simple procedures.
For example, sequence of events, plot, setting or characters of a story. These activities will be
used in 1st stage of Bloom’s taxonomy. According to the wheel, naming, computing,
matching, copying, defining, and recognizing are typical Level 1 tasks.
Level 2: Skills and Concepts
At this level, a student becomes more independent and makes some decisions about his or
her approach. Comparing, organizing, summarizing, predicting, and estimating are usually
Level 2. These tasks are among those which require more than one mental step.
Level 3: Strategic Thinking
Level 3 student thinks abstractly and creatively to plan a new model and support ideas
with examples or details. These students are able to solve non-routine problems, develop a
scientific model for a complex situation, or analyze characteristics of a genre.
Level 4: Extended Thinking
Level 4 is the highest level of thinking; therefore these tasks require the most complex
cognitive effort. Students synthesize information from multiple sources, often over an
extended period of time, or report results or solutions. Designing a survey and interpreting the
results, designing a mathematical model to solve practical or abstract situations, or writing an
original myth in an ancient style would all be potential activities of Level 4.
Norman L. Webb also mentioned the importance of interpreting and assigning depth
of learning to both learning and assessment. Therefore, he developed leveling system for each
content area. This is an example of the levels in reading:
Reading Level 1. Level 1 requires students to receive or recite facts or to use simple skills
or abilities. Oral reading that does not include analysis of the text, as well as basic
comprehension of a text, is included. Items require only a shallow understanding of the text
presented and often consist of verbatim recall from text, slight paraphrasing of specific details
from the text, or simple understanding of a single word or phrase. Some examples that
represent, but do not constitute all of, Level 1 performance are:
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 Support ideas by reference to verbatim or only slightly paraphrased details from the text.
 Use a dictionary to find the meanings of words.
 Recognize figurative language in a reading passage.
Briefly saying, these two frameworks share many ideas and concepts yet are different in
level of cognitive demand, level of difficulty and etc. Teachers can use Bloom’s Questions
Stems and Webb’s DOK questions stems to create higher order thinking. We can find lots of
examples of possible activities for each level on the Internet. The teachers should identify the
student’s level and choose appropriate task for him/her in order to achieve better outcomes.
Тще аътуалитй оф тще артиъле. Тще артиъле деъилс with the important problems of learning.
―Deph of knowledge‖. Curriculim is a great importance of teaching process/
The seientific innovation of the article. The scientific innovation consistsof the modern
teaching process. There should be used the hew teaching methods and principles in modern
time.
The practice importance of the article. The practice importance of the acticle is that?
The students the teachers of schools and universities can this article.
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N. Allahverdiyeva

Nорман Л. Веббин “Bилийин дяринлийи‖
Xцлася
Bu məqalədə Norman L. Vebbin ―Biliyin dərinliyi‖ nəzəriyyəsi barədə ümumi məlumat
verilir. Müəllif tərəfindən ayrılmıĢ səviyyələrin izahı verilmiĢ və bu nəzəriyyənin dərsə
tətbiqinə nəzər salınmıĢdır.
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Норманн Вебб и его теория по «Уровням усвоения знаний»
Резюме
Основной темой в данной статье является описание и обоснование подхода к «уровням усвоения знаний» Нормана Вебба. Развивая далее эту тему, в статье обсуждается
критерии каждого уровня и выявлены примеры заданий для каждого этапа.
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Əgər a1  0 , a2  0 , ..., an  0 оlаrsа, оndа аĢаğıdаkı bərаbərsizlik dоğrudur:

a1  a2  ...  an n
(1)
 a1a2 ...an ,
n
burаdа n  2 . Bu bərаbərsizliyə KоĢi bərаbərsizliyi dеyilir. Əgər a1  a2  ...  an
оlаrsа, оndа (1) düsturundа bərаbərlik hаlı оlur.
Хüsusi hаldа (1) düsturunа n  2 оlаrsа,

a1  a 2
 a1a2
2

(2)

оlur.

Əgər (2) düsturundа a1  a və a 2 

a

1
(burаdа a  0 ) götürsək, оndа
a

1
2
a

(3)

аlаrıq. Burаdа a  1 оlаrsа, bərаbərlik hаlı bаĢ vеrir.
Əgər a1  0 , a2  0 оlаrsа, хüsusi hаldа аĢаğıdаkı bərаbərsizlikləri də yаzmаq оlаr:

a1a 2 

2

,

(4)

1
1

a1 a 2
4
,
a1  a 2 
1
1

a1 a 2

(5)
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a1  a2
a12  a22
,

2
2
(a1  a2 ) 2
2
2
.
a1  a2 
2

(6)
(7)

Bu bərаbərsizliklərdə bərаbərlik hаlı a1  a2 оlduqdа аlınır.
Bu bərаbərsizliklərin tətbiqi ilə həndəsə аid bəzi məsələlərin həllinə bахаq; qаbаqcаdаn
qеyd еdək ki, üçbucаğın tərəflərini а, b, c sаhəsini S , dахilinə və хаricinə çəkilmiĢ çеvrələrin
rаdiuslаrını uyğun оlаrаq r və R ilə, yаrımpеrimеtrini isə p 
İsbаt еdin ki,

(2)

abc
ilə iĢаrə еdək.
2

a  b  c  6 3r .

(8)
İsbаtı. (1) KоĢi bərаbərsizliyində n  3 götürsək, yаzmаq оlаr:

3

( p  a)( p  b)( p  c) 

p  a  p  b  p  c 3 p  ( a  b  c) 3 p  2 p p



3
3
3
3

.
Burаdаn,

27( p  a)( p  b)( p  c)  p 3


27 S 2  p 4




27 p( p  a)( p  b)( p  c)  p 4 

3 3 S  p2



3 3S
p
p

və yа

3 3r  p .
Bu sоnuncu bərаbərsizlikdən a  b  c  6 3r аlırıq.
(8) bərаbərsizliyi isbаt оlundu.
Qеyd еdək ki, əgər a  b  c оlаrsа, оndа (8) bərаbərsizliyi a  2 3r dоğru
bərаbərsizliyinə çеvrilir.
2) İsbаt еdin ki,

(a  b  c) 2
.
S
16

(9)

İsbаtı. (1) KоĢi bərаbərsizliyini n  4 götürməklə S 
Hеrоn düsturunа tətbiq еdək, оndа аlаrıq:

p( p  a)( p  b)( p  c)

p  p a  p b p c

4
4 p  ( a  b  c) a  b  c


.
4
4

S  4 p( p  a)( p  b)( p  c) 

Burаdаn isbаtı tələb оlunаn
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(a  b  c) 2
16

bərаbərsizliyini аlırıq.
Qеyd еdək ki, (9) bərаbərsizliyini аĢаğıdаkı sаdə Ģəkildə də yаzmаq оlаr:

abc  4 S .
3) İsbаt еdin ki,

a 2  b 2  c 2  4 3S .

(10)

İsbаtı. Bu bərаbərsizliyin sоl tərəfini çеvirmək üçün c  a  b  2ab cos  (burаdа
 , а və b tərəfləri аrаsındа qаlаn bucаqdır). Kоsinuslаr tеоrеmindən, KоĢi bərаbərsizliyindən
2

2

2

аlınаn a  b  2ab bərаbərsizliyindən və üçbucаğın sаhəsini hеsаblаmаq üçün
ab sin 
düsturundаn istifаdə еdək. Оndа
S
2
2

2

a 2  b 2  c 2  a 2  b 2  (a 2  b 2  2ab cos ) 
 2(a 2  b 2  ab cos )  2(2ab  ab cos )  2ab(2  cos )  4S 

2  cos 
.
sin 

Burаdаn аlınır ki, (10) bərаbərsizliyini isbаt еtmək üçün göstərmək lаzımdır ki,

2  cos 
 3.
sin 

(11)




Məlumdur ki, sin   


  1 . Burаdаn аlırıq:
6

3
1
sin   cos   1
2
2



3 sin   cos   2

və yа

2  cos   3 sin  ,
 - üçbucаğın bucаğı оlduğu üçün sin   0 . Оndа sоnuncu bərаbərsizliyin hər iki
tərəfini sin  -yə bölsək, (11) bərаbərsizliyini аlırıq. (11) bərаbərsizliyinin dоğruluğundаn isə
isbаtı tələb оlunаn (10) bərаbərsizliyini аlırıq. Bеləliklə, (10) bərаbərsizliyini isbаt еtdik. Əgər
üçbucаq bərаbərtərəflidirsə, оndа (10) bərаbərsizliyində bərаbərlik hаlı bаĢ vеrir və

3a 2
S
оlаr.
4

4) İsbаt еdin ki,

(12)
2r  R
İsbаtı. Üçbucаğın sаhəsini hеsаblаmаq üçün məlum düsturlаrdаn istifаdə еdək:

S  pr ,
Оndа аlаrıq:

S

abc
və S 
4R

p( p  a)( p  b)( p  c) .
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2r 2S abc 8S 2 8 p( p  a)( p  b)( p  c)
.

:


R
p 4S
pabc
pabc
Dеməli,

2r 8( p  a)( p  b)( p  c)
.

R
abc

(13)

(2) KоĢi bərаbərsizliyini tətbiq еtsək, аĢаğıdаkı bərаbərsizlikləri аlаrıq:
2

c2
 p a  p b
( p  a )( p  b)  
  ,
2
4


2

b2
 pa pc
( p  a )( p  c)  
,
 
2
4


2

a2
 pb p c
( p  b)( p  c)  

.

2
4


Sоnuncu bərаbərsizlikləri tərəf-tərəfə vurub, hər iki tərəfdən kvаdrаt kök аlsаq, аlаrıq:

( p  a)( p  b)( p  c) 

abc
.
8

Bunu nəzərə аlsаq, оndа (13) münаsibətindən аĢаğıdаkını аlırıq:

2r 8abc

 1.
R 8abc

Bеləliklə, (12) bərаbərsizliyi isbаt оlundu. Qеyd еdək ki, a  b  c оlаrsа, оndа
2r  R аlаrıq.
5) İsbаt еdin ki,

S2 

27 3
r R.
2

(14)

İsbаtı. Məlumdur ki, üçbucаğın sаhəsi S  pr və yа S 

r ( a  b  c)
düsturu
2

dоğrudur. Bu bərаbərliyin sаğ tərəfinə (1) KоĢi bərаbərsizliyini tətbiq еtsək, аlаrıq:

3r

3

abc
və yа
2
27r 3 abc
3
.
(15)
S 
8
abc
Məlumdur ki, S 
və yа abc  4RS . Bunu (15) bərаbərsizliyində nəzərə аlsаq,
4R
S

аlаrıq:

27 3
27r 3 4 RS
2
r R.
S 
və yа S 
2
8
3

Bеləliklə, (14) bərаbərsizliyi isbаt оlundu. Əgər üçbucаq bərаbərtərəfli оlаrsа, оndа (14)
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bərаbərsizliyində bərаbərlik hаlı bаĢ vеrir:

S2 

27 3
r R.
2

(16)

Çünki bu hаldа 2r  R оlduğundаn (16) bərаbərliyindən аlırıq:

S  3 3r

2

3 3R 2
və yа S 
.
4

6) İsbаt еdin ki,

ha  hb  hc  9r ,
burаdа ha , hb və hc üçbucаğın hündürlükləridir.

(17)

İsbаtı. Əvvəlcə isbаtdа istifаdə еdəcəyimiz köməkçi

1
1
1 1
 

ha hb hc r

(18)

bərаbərliyini isbаt еdək.
Məlumdur ki, üçbucаğın S sаhəsi üçün аĢаğıdаkı düsturlаr dоğrudur:

1
1
1
S  aha  bhb  chc  pr .
2
2
2

Burаdаn аlınır ki,

1
1
1
a
b
c
p 1
 



  .
ha hb hc 2S 2S 2S S r
bərаbərsizliyini tətbiq еtsək, yаzmаq оlаr:

(2)

ha  hb  hc  3 3 ha hb hc
və yа

1
1
1
3
 

.
ha hb hc 3 ha hb hc
Bu bərаbərsizlikləri tərəf-tərəfə vursаq, аlаrıq:

 1
1
1
(ha  hb  hc )     9 .
 ha hb hc 

(19)

(18) və (19) düsturlаrındаn аlırıq:

ha  hb  hc 

9
9
  9r .
1
1
1
1
 
ha hb hc r

Bеləliklə, vеrilmiĢ (17) bərаbərsizliyi isbаt оlundu. Əgər хüsusi hаldа üçbucаq bərаbərtərəfli оlаrsа, оndа bərаbərlik hаlı bаĢ vеrir və h  3r оlur.
7) İsbаt еdin ki, üçbucаğın А, B və C bucаqlаrı üçün аşаğıdаkı bərаbərsizlik dоğrudur:

sin

A
B
C 1
 sin  sin  .
2
2
2 8

(20)

İsbаtı. Kоsinuslаr tеоrеminə görə:
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a 2  b 2  c 2  2bc cos A
yаzа bilərik. Bu düsturа (2) KоĢi bərаbərsizliyini a  c  2bc Ģəklində tətbiq еtsək,
аlаrıq:
2

a 2  2bc  2bc cos A
a 2  4bc sin 2


A
2

2

a 2  2bc(1  cos A)


sin



A
a

.
2 2 bc

Еyni qаydа ilə mühаkimə yürütsək аnаlоъi оlаrаq аĢаğıdаkılаrı yаzmаq оlаr:

B
b

,
2 2 ac
C
c
sin 
.
2 2 ab
sin

Sоnuncu üç bərаbərsizliyi tərəf-tərəfə vursаq, аlаrıq:

sin

A
B
C
a
b
c
abc 1
 sin  sin 



 .
2
2
2 2 bc 2 ac 2 ab 8abc 8

Bеləliklə, (20) bərаbərsizliyinin dоğruluğu isbаt оlundu.
8) İsbаt еdin ki, üçbucаqdа

ctg2

A
B
C
 ctg2  ctg2  9
2
2
2

(21)

bərаərsizliyi dоğrudur.
İsbаtı. VеrilmiĢ bərаbərsizliyin hər iki tərəfinə 3 əlаvə еdib, аĢаğıdаkı kimi yаzаq:

 2 A   2B   2C 
 1   ctg
 1   ctg
 1  12
 ctg
2  
2  
2 

və yа

1
A
sin
2



2

1
B
sin
2



2

1
C
sin
2

 12 .

(22)

2

Bu sоnuncu bərаbərsizliyə (1) KоĢi düsturunu və (20) bərаbərsizliyini tətbiq еtsək, аlаrıq:

1
sin 2

A
2



1
sin 2

B
2



1
sin 2

C
2

3


3

sin 2

A
B
C
 sin 2  sin 2
2
2
2


3

3
 12 .
1
64

Bеləliklə, tələb оlunаn (21) bərаbərsizliyi isbаt оlundu.
9) İsbаt еdin ki, qаbаrıq dördbucаqlının S sаhəsi üçün

1
S  (d12  d 22 )
4

(23)

bərаbərsizliyi dоğrudur; burаdа  - dördbucаqlının d1 və d 2 diаqоnаllаrı аrаsındаkı
bucаqdır.
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1
d1d 2 .
2
d12  d 22
(2) KоĢi bərаbərsizliyini d1d 2 
Ģəklində tətbiq еtsək, оndа
2
1 d12  d 22 1 2
S
 (d1  d 22 )
2
2
4

sin   1 оlduğundаn S 

аlаrıq.
Bеləliklə, (23) bərаbərsizliyi isbаt оlundu.
Məqаlənin аktuаllığı. Həndəsi fiqurlаrın еlеmеntləri аrаsındа оlаn bəzi riyаzi münаsibətlər çох vахt bərаbərsizliklər Ģəklində ifаdə оlunur. Ġki kəmiyyətin bərаbərlik hаlınа nisbətən
оnlаrın bərаbər оlmаmаsı hаlınа dаhа çох təsаdüf еdildiyindən bеlə bərаbərsizliklərin isbаtı
böyük аktuаllıq kəsb еdir.
Məqаlənin еlmi yеniliyi. Həndəsi kəmiyyətlər аrаsındа оlаn bəzi münаsibətlər bərаbərsizliklər Ģəklində ifаdə оlunur və bu bərаbərsizliklər KоĢi bərаbərsizliyinin tətbiqi ilə səmərəli
üsullаrlа isbаt оlunur.
Məqаlənin prаktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Bərаbərsizliklərin isbаtı zаmаnı dаhа səmərəli üsullаrdаn istifаdə оlunur və KоĢi bərаbərsizliyinin tətbiqi qаydаlаrı göstərilir.
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А. Исмаилов

Доказательство некоторых неравенств геометрии
с применением неравенства Коши
Резюме
В статье некоторые математические отношения между геометрическими величиинами выражаются в виде неравенств и эти неравенства с помощью применения неравенства Коши доказываются эффективными методами.
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A. Ismailov

Proof of certain inequalities geometry using the Cauchy inequality
Summary
In this article some of the mathematical relationship between the geometric values are
expressed in the form of inequalities and the inequality by applying Cauchy's inequality
proves the effectiveness of the methods.
Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2016
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f.-r.ü.f.d., dos. Ə.Ə. Əbdürrəhimov
Açar sözlər: təfəkkür, məntiq, Ģüurluluq, problemlər, komponentlər
Ключевые слова: мышление, логика, сознательность, проблемы, компоненты
Key words: intellection, logic, consciousness, problems. components
Təfəkkür cisim və hadisələrin mahiyyətini, onların arasındakı qanunauyğun əlaqələrin insan beynində ümumiləĢmiĢ inikasıdır. Təfəkkür qarĢıya qoyulmuĢ vəzifənin əldə edilən elmi
biliklərə və ictimai təcrübəyə əsasən həll edilməsi və müəyyən nəticələr çıxarılması prosesidir, əmək fəaliyyəti və itctimai təcrübə ilə vəhdətdə olan fəal prosesdir. ġagirdi əməli fəaliyyətə hazırlamaq üçün onun konkret nəzəri və məntiqi təfəkkürünü inkiĢaf etdirmək lazımdır.
ġagirdin məntiqi təfəkkürünün inkiĢafı onun riyazi təfəkkürünün, riyazi qabiliyyətinin
inkiĢafı ilə sıx surətdə əlaqədardır. Lazımi dərəcədə riyazi təfəkkürə malik olan Ģagird digər
fənləri də yaxĢı mənimsəyir, həmin fənlərə aid anlayıĢ və münasibətlər arasındakı əlaqələri
asanlıqla müəyyənləĢdirir və ümumiləĢdirir. Ona görə də biliklərin Ģüurluluğu və möhkəmliyi
didaktik prinsipini həyata keçirmək üçün Ģagirdlərdə təfəkkür, xüsusilə riyazi təfəkkür inkiĢaf
etdirilməlidir.
Son zamanlar riyazi təhsilə maraq artmıĢdır. Çünki riyaziyyat hazırda ayrı-ayrı fənlərə
daha çox nüfuz edir. Ġndi təkcə fizika, astronomiya və kimya elmləri deyil, biologiya, iqtisadiyyat, planlaĢdırma, dilçilik və s. elm sahələri də riyaziyyatsız keçinə bilmir.
Akad. A.N. Kolmoqorovun göstərdiyi kimi, riyaziyyatın tətbiq sahəsi qeyri məhduddur.
Müasir dövrdə bu və ya digər elm sahəsində çalıĢan o adam daha çox müvəffəqiyyət əldə
edə bilir ki, o, ən azı həmin elm sahəsində tələb olunan dərəcədə riyazi hazırlığa malik olsun.
Gələcəkdə elm və istehsalatın müxtəlif sahələrində çalıĢacaq hazırki Ģagirdlərin riyazi mədəniyyətinin inkiĢafı məktəb qarĢısında əsas problemlərdən biri kimi durur.
ġagirdələrin riyazi qabiliyyətinin, onların riyazi təfəkkürünün inkiĢafını səciyyələndirən
əsas komponentlər aĢağıdakılardır:
1. Ayrı-ayrı fənlərdəki materiallarla riyazi materiallar arasındakı əlaqələri müəyyən etmək bacarığı;
2. Riyazi materialları, ümumiləĢdirmək və ümumini tərkib hissələrinə ayırmaq;
3. Ədədi və iĢarə simvolikası yaratmaq qabiliyyəti;
4. Mühakimə prosesini ixtisar etmək,qısa və aydın fikir yürütmək qabiliyyəti;
5. Mühakimə prosesini düzünə və əksinə aparmaq;
6. Təfəkkürün mütəhərrikliyi, bir fikri fəaliyyətdən digər fikri fəaliyyətə keçə bilmək
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qabiliyyəti;
7. Riyazi yaddaĢ;
8. Fəza təsəvvürünün inkiĢafı.
Bəzi müəllimlər bunu ancaq riyaziyyat tədrisi prosesində həll edilməli problem kimi düĢünürlər. Təcrübə göstərir ki, problemin həyata keçirilməsində riyaziyyat tədrisinin həlledici
rolu ilə bərabər, bütün fənlərin tədrisinin də bu və ya digər dərəcədə rolu vardır. Ona görə bu
məsələyə bütün fənlərin tədrisində fikir verilməlidir. Burada müəllimin xüsusi rolu vardır.
Alman pedaqoqu Ratke (1571-1635) qeyd edir ki, təlimdə bütün iĢ müəllimdən asılıdır.
Beləliklə, riyaziyyat müəllimi ilə yanaĢı bütün fənn müəllimləri Ģagirdlərin riyazi təfəkkürünün inkiĢafına xüsusi fikir verməlidirlər. Nəzərə alınmalıdır ki, riyazi təfəkkürü lazımi
dərəcədə inkiĢaf etmiĢ Ģagird mürəkkəb məsələlərdən daha yaxĢı baĢ çıxarır, ayrı-ayrı hadisələri asanlıqla əlaqələndirir,ümumiləĢdirir, digər məsələlərin həllində bu əlaqələrdən səmərəli istifadə edə bilər.
Riyazi təfəkkürün inkiĢaf etdirilməsi Ģagirdin təlimdə geri qalmasının qarĢısını almağa kömək göstərir. ġagirdin təlimdə geri qalmasına yol verməmək üçün görülən ən yaxĢı pedaqoji
tədbir bütöv sinfi və hər bir Ģagirdi ayrılıqda öyrənmək və əldə edilən məlumatı tədris
prosesində nəzərə almaqdır. Əgər belə olmazsa, tədris Ģagirddə məlum olmayan əsas üzərində
qurular və tədris materialı formal mənimsənilir. ġagirdin hazırlıq səviyyəsini öyrənərkən
riyaziyyat və fizika müəllimləri həm də keçəcəyi mövzu ilə əlaqədar digər fənlərdən öyrənilmiĢ məlumatların Ģagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi vəziyyətini də nəzərə almalıdır.
ġagirdin riyazi təfəkkürünün inkiĢafını göstərən mühüm amillərdən biri Ģüurlu mənimsəmədir. ġüurlu mənimsəmənin əsas əlamətləri aĢağıdakılardır:
a) Ģagird tədris materialını Ģifahi olaraq izah edir. ÇalıĢmaq lazımdır ki, Ģagird müəyyən
fikri, məzmunu qısa, aydın və səlis ifadə edə bilsin, ayrı-ayrı fikir və anlayıĢlar arasında mövcud olan məntiqi əlaqələri görmək və ondan istifadə etmək bacarığına yiyələnsin;
b) mənimsənilən material Ģagirdə əvvəlcədən məlum biliklər sisteminə daxildir, onunla
möhkəm rabitəyə girmiĢdir, müxtəlif fənlərdən əldə edilən uyğun biliklər arasında mövcud
əlaqədən istifadə edə bilər. Məsələn, Ģagird fizikadan linza düsturunu çıxararkən həndəsədən
üçbucaqların oxĢarlığına aid məlumatdan, cəbr və elementar funksiyalardan funksional asılılığı izah edərkən biologiyadan, fizikadan, kimyadan uyğun məlumatlardan, coğrafiyadan dərəcə torunu izah edərkən həndəsədən əldə edilən biliklərdən, bəzi bioloji qanun və anlayıĢları
izah edərkən simmetriya, funksional asılılıq və s. kimi riyazi anlayıĢlardan istifadə etməyi
bacarmalıdır;
c) Ģagird mənimsədiyi materialdan digər fənlərdə istifadə edə bilir, qazandığı bacarıq və
vərdiĢlərdən təcrübədə istifadə edir.
Buna görə də müəllim hər bir dərsdə müxtəlif üsullardan bacarıqla istifadə edərək təlim
materialının Ģüurlu mənimsənilməsinə nail olmuĢdur. Bu məqsədlə dərsdə Ģagirdlərin riyazi
nitqinin inkiĢafına, qonĢu fənlərlə əlaqəyə, riyazi məzmunun sözlərlə ifadəsinə, ayrı-ayrı
anlayıĢlar arasınakı məntiqi əlaqələrdən istifadəyə və s. fikir verməlidir.
ÇalıĢmanın Ģüurlu həlli Ģagirdlərin fikri fəaliyyətinin inkiĢafını göstərən zəruri Ģərtlərdəndir. Müəllim çalıĢmalıdır ki, Ģagird təklif olunan məsələnin Ģərtini mənimsəməklə yanaĢı onun
məzmununu da dərindən dərk etsin.
Məsələ həlli ilə əlaqədar olaraq Ģagirdlərin riyazi təfəkkürünü inkiĢaf etdirməkdən ötrü
müəllim aĢağıdakılara da fikir verməlidir:
a) Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkiĢafetdirici məsələlərin həllinə;
b) təcrübi xarakterli məsələlərin həllinə;
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c) əyləncəli məsələlərin həllinə və riyazi oyunlara;
ç) Ģagirdlərin sərbəst olaraq məsələ tərtib etmələrinə.
Müəllim Ģagirdin təkcə hazır isbat prosesini öyrənməsi ilə kifayətlənməməlidir, eyni zamanda onların sərbəst həll və isbat etmək bacarıqlarını inkiĢaf etdirməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, sərbəst olaraq həll və isbat yolu ilə axtarmaq Ģagirddən ancaq məntiqi düĢüncə deyil, eyni zamanda evristik bacarıq tələb edir.Bu prosesdə müxtəlif isbat məsələlərinin həlli
əhəmiyyətli rol oynayır.Belə məsələlər ancaq riyaziyyat dərslərində deyil, fizika və kimya
dərslərində də həll edilməlidir.
Tədris prosesində texniki vasitələrdən istifadə riyazi təfəkkürün inkiĢafına əhəmiyyətli
dərəcədə kömək göstərir. Texniki vasitələrin tətbiqi öyrənmə və mənimsəmə fəaliyyətini
asanlaĢdırır. Riyaziyyat tədrisində istifadə edilən texniki vasitələrdən fizika, kimya, astronomiya və s. fənlərin tədrisində də istifadə edilir. Ona görə də riyaziyyat müəllimi ilə birlikdə
həmin fənn müəllimləri də uyğıöı texniki vasitələrin əldə edilməsi, hazırlanması və onlardan
istifadə qayğısına qalmalıdır.
Təlim prosesinin təĢkilində Ģagirdlərin bilik və bacarıqlarındakı çatıĢmazlıqların təhlilinin
müəyyən əhəmiyyəti vardır. Bunu nəzərə alaraq müəllim aĢağıdakılara diqqət yetirməlidir:
a) Ģagirdlərin biliklərindəki çatıĢmazlıqları öyrənmək və bunların aradan qaldırılması
qayğısına qalmaq;
b) Ģagirdlərin yeni materialı öyrənmək üçün hazırlaĢmalarına, mənimsəmə keyfiyyətinə
kömək göstərən çalıĢmalar sistemi hazırlamaq;
c) Ģagirdlərin bilik və bacarıqlarını düzgün uçota almaq.
Təcrübə göstərir ki, Ģagirdlərin riyazi təfəkkürlərinin inkiĢafında onların qarĢısında problemlər qoymaq daha əhəmiyyətlidir. Bu, Ģagirdlərdə axtarıcılıq qabiliyyətini inkiĢaf etdirir,
Ģagird əvvəllər öyrəndiyi təklifləri yada salır, onlarla yeni təkliflər arasında əlaqə yaratmağa
çalıĢır. Bu məqsədlə aĢağıdakı kimi məsələlər həll etdirmək faydalıdır:
1. ġagirdlərə iki bucağına görə üçbucağın üçüncü bucağının tapılmasını tələb edən aĢağıdakı kimi bir neçə məsələ təklif edilir: «Üçbucağın daxili bucaqlardan biri 27° dir. O biri isə
üçüncüsündən böyükdür. Üçbucağın bucaqlarını tapın.»
Burada Ģagirdlər hiss edirlər, ki, məsələnin həlli üçün üçbucağın daxili bucaqlarının cəmini bilməlidirlər. Bunun üçün Ģagirdlərdə yaranan maraqdan istifadə edərək müxtəlif formalı
üçbucaq çəksinlər və onların daxili bucaqlarını ölçərək cəmini tapsınlar. Alınan nəticə 180 0yə yaxın olacaq. Bu nəticə üçbucağın daxili bucaqlarının cəminə aid teoremin isbatı ilə ümumiləĢdirilir.
2. Bir neçə hal üçün çevrə daxilində bir nöqtədə kəsiĢən vətərlərin parçalarını ölçdürərək
onların hasilləri tapılır. Bundan istifadə etməklə çevrə daxilində kəsiĢən vətərlər haqqında
olan teoremi söyləmək və isbat etmək olar.
ġagird öyrənilən riyazi terminin lüğəti mənasını, onun meydana gəlmə tarixini, digər fənlərdə onun sinonimlərini bildikdə fənnə qarĢı marağı daha da artır, Ģagird anlayıĢı daha Ģüurlu
mənimsəyir və uzun müddət yadda saxlayır. Bu məsələyə, nəinki, riyaziyyat müəllimi, eyni
zamanda digər fənlərdən dərs deyən müəllimlər də fikir verməlidirlər. Buna bir neçə misal
göstərək:
a) Aksiom və teoremə məntiqi riyazi anlayıĢ kimi tərif verilmir, lakin onlardan tədris prosesində geniĢ istifadə edilir. ġagirdlər bilmirlər ki, nə üçün həmin anlayıĢlara məhz «aksiom»
və «teorem» deyilir. Deyilməlidir ki, aksiom yunanca «äxioma» sözündən götürülmüĢdür,
mənası qəbul edilən «mübahisəli olmayan» deməkdir. «Aksiom» terminindən hələ Aristotel
(b.e.ə. 384-323) istifadə etmiĢdir. Teorem isə yunanca «teorema» sözündən götürülmüĢdür ki,
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mənası «baxıram», «fikirləĢirəm» deməkdir.
b) Radikäl latınca «radix» sözündən götürülmüĢdür ki, mənası «kök» deməkdir. Loqarifm
yunan sözləri «loqos» - nisbət, «ariome» - ədəd sözlərinin birləĢməsindən alınmıĢdır. Maksimum və minimum latınca «maximum» və «minimum» sözlərindən götürülmüĢdür ki, mənası
«ən böyük» və «ən kiçik» deməkdir.
Ayrı-ayrı fənlərdə istifadə edilən riyazi termin və anlayıĢların və ya onlara analoji termin
və anlayıĢların riyazi izahına, həmin fənnə aid fərqləndirici əlamətlərin göstərilməsinə fikir
verilməlidir.
Müasir dövrdə riyaziyyat ayrı-ayrı elm sahələrinə daha çox nüfuz edir, riyazi üsullardan
müxtəlif fənlərdə geniĢ istifadə olunur və onların tədqiqat vasitəsinə çevrilir. Bu isə göstərir
ki, təlimdə lazımi müvəffəqiyyət qazanmaqdan ötrü Ģagirdlərdə riyazi təfəkkür, riyazi qabiliyyətlər inkiĢaf etdirilməlidir.
Mövzunun aktuallığı. Akad. A.N. Kolmoqorovun göstərdiyi kimi, riyazi təfəkkürün inkiĢafı bir çox elmlərin, o cümlədən fizikanın, kimyanın, astronomiyanın, biologiyanın və s. elmlərin inkiĢafında da kömək göstərir. Müasir dövrümüzdə o insanlar daha çox bilikli hesab edilir ki, onların riyazi təfəkkürü olsun. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, Ģagirdlərin elmi
təfəkkürünü inkiĢaf etdirmək yolları göstərilmiĢdir. Riyazi təfəkkürün əsas elementi olan Ģüurun mənimsənilməsi yolları göstərilmiĢdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Ģağirdlərin riyazi təfəkkürünün inkiĢaf etdirilməsinin
əsas prinsiplərindən olan məsələ və misal həllərinə qoyulmuĢ tələblərə ilk dəfə olaraq toxunulmuĢdur. Aksiom və teoremlərə qoyulan tələblər, yeri gəldikcə onların isbatının ardıcıl həll
edilməsi yolları göstərilmiĢdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə riyazi təfəkkürün inkiĢaf
etdirilməsi yolları göstərilmiĢdir. ġagirdlərin həndəsi və triqonometrik məsələlərinin həllində
riyazi təfəkkürün əhəmiyyəti vurğulanmıĢdır. Məqalədən dəqiq elmlərlə məĢğul olan
müəllimlər və riyaziyyata xüsusi maraq göstərən Ģagirdlər istifadə edə bilərlər.
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Cəbrdə simmetrik coxhədlilər ilə əlaqəsi olan mühüm anlayıĢlardan biri rezultant analyıĢıdır.
Tutaq ki, istənilən K meydanında n (n>0) dərəcəli f(x) və m (m>0) dərəcəli g(x)
çoxhədliləri verilib:
f ( x)  a0 x n  a1 x n1  ...  an1 x  an (a0  0)

və
g ( x)  b0 x m  b1 x m1  ...  bm1 x  bm

(b0  0) ,

burada a0-a f(x) çoxhədlisinin baĢ əmsalı, b0-a isə g(x) çoxhədlisinin baĢ əmsalı deyilir. Bu
iki çoxhədlinin sabirt olmayan (x) ortaq vuruğunun olması üçün zəruri və kafi Ģərti tapaq.
Bunun üçün əvvəlcə ğöstərək ki, f(x) və g(x)-in sabitdən fərqli vuruğu, yalnız və yalnız
(1)
h( x) f ( x)  k ( x) g ( x)
bərabərliyi olduqda mümkündür, beləki h(x) və k(x) çoxhədlilərindən heç olmasa biri
eyniliklə sıfır deyil. Burada h(x)-ın dərəcəsi (m  1) -dən, k(x)-ın dərəcəsi (n  1) -dən böyük
deyil. Doğrudan da, əgər (1) bərabərliyi ödənilərsə, onda sol və sağ tərəfi sadə vuruqlarına
ayrıldıqda onlar eyni olmalıdır. Əgər f(x)-in dərəcəsi n olarsa, yəni a0  0 qəbul etsək, f(x)-in
bütün sadə vuruqları (1)-in sağ tərəfində də olmalıdır. Yalnız birgə k(x) çoxhədlisinin sadə
vuruqları olduğu kimi iĢtirak edir. Deməli, hər hansı vuruq həm f(x), həm də g(x)
çoxhədlisində iĢtirak edir. Biz də bunu göstərmək istəyirdik. Əksinə, əgər (x) çoxhədlisi f(x)
və g(x) çoxhədlilərinin sabit olmayan ortaq çoxhədlisidirsə (vuruğudursa), onda
f ( x )   ( x) k ( x) ,
g ( x)   ( x)h( x)
qəbul etmək olar ki, buradan da (1) bərabərliyi alınar. (1) bərabərliyini təfsilatı ilə
öyrənmək üçün
h( x)  c0 x m1  c1 x m2  ...  cm1 ,
k ( x)  d 0 x n1  d1 x n2  ...  d n1
götürək. h( x) f ( x)  k ( x) g ( x) bərabərliyində mötərizələri vurub açsaq və sol və sağ tərəfdə
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eyni dərəcəli əmsallarını bərabərləĢdirsək, c j və d j əmsalları üçün aĢağıdakı tənliklər
sistemini alarıq:
c0 a0  d 0 b0 ,


c0 a1  c1a0  d 0 b1  d1b0 ,

c0 a2  c1a1  c2 a0  d 0 b2  d1b1  d 2 b0 ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 cm2 an  cm1an1  d n2 bm  d n1bm1 ,


cm1an  d n1bm .

(2)
(2) sistemi cj, dj ədədlərinə nəzərən ( n  m ) sayda tənlikdən ibarət bircins xətti
tənlikər sistemidir. cj, dj ədədlərindən tələb odur ki, bunlar eyni zamanda sıfır olmasın. Bunun
üçün isə sistemin determinantı sıfra bərabər olmalıdır. Determinantda mənfi iĢarəsinin olmaması üçün sağdakı ifadələri sol tərəfə keçirib məchul kimi cj, dj ədədlərinə baxaq. Bundan
sonra determinantda sətir və sütunların yerlərini dəyiĢsək, onda aĢağıdakı determinantı alarıq:

R( f , g ) 

a0

a1 

0

a1  an1

an

0



0

an



0

  





 

0
b0

0
b1

a0






bm

 an
.
0 0

0

b0





bm1 

  





 

0





 bn

0

b0

(3)

0

(3) determinantına f(x) və g(x) çoxhədlilərinin rezultantı deyilir.
Qeyd edək ki, rezultant ai dəyiĢəninə görə m dərəcədən, bj dəyiĢəninə görə n
dərəcədən bircins çoxhədlidir, beləki bu çoxhədlinin ən yüksək dərəcəli həddi (baĢ həddi)
a 0m bmn -ə bərabərdir. Bu isə baĢ diaqonal elementlərinin hasilidir.
Rezultantın (3) Ģəklində olması Silvestr araĢdlrmalarından məlumdur. Əgər
1 ,  2 ,..., n ədədləri f(x) çoxhədlisinin və 1 , 2 , ..., m ədədləri g(x) çoxhədlisinin kökləri
olarsa, onda
f ( x)  a0 ( x  1 ) x   2 )  ...  ( x   n ) ,
g ( x)  b0 ( x  1 )(x  2 )  ...  ( x  m ) .
yazmaq olar. Onda rezultanta aĢağıdakl kimi də tərif vermək olar.
Tərif 1. f(x) ( a0  0 üçün) və g(x) çoxhədlilərinin rezultantı
(4)
R( f , g )  a0m g (1 ) g ( 2 )...g ( n )
ifadəsinə deyilir. Bu düsturu
R( f , g )  a0m

n

 g ( )
i

i 1

kimi də yazmaq olar.
Tərif 2. f(x) və g(x) ( a0  0 , b0  0 ) çoxhədlilərinin rezultantı
R( f , g )  a0m b0n

n

m

i

j 1

 (

i

j)

(5)
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ifadəsinə deyilir. Asanlıqla göstərmək olar ki, (4) və (5) tərifləri ekvivalentdir. (4) tərifinə
əsaslanaraq rezultant üçün aĢağıdakı xassələri qeyd etmək olar.
Xassə 1. f(x) və g(x) çoxhədlilərinin ortaq kökə malik olması üçün bu çoxhədlilərinin
rezultantının sıfıra bərabər olması həm zəruri, həm də kafidir.
Xassə 2. VerilmiĢ f(x) və g(x) çoxhədliləri üçün
R( f , g )  (1) nm R( g , f )

münasibəti doğrudur.
Deməli, verilmiĢ çoxhədlilərdən heç olmasa biri cüt dərəcədən olarsa, onda
R( f , g )  R( g , f ) olar. Əks halda R( f , g )  R( g , f ) münasibəti doğru olar.
Misal 1. a -nın hansı qiymətlərində
f ( x)  x 3  4 x 2  (a  5) x  5a və g ( x)  x 2  (7  a) x  7a
çoxhədlilərinin ümumi kökləri vardır?
Həlli. (3) düsturu ilə hesablasaq
R( f , g )  2a 4  106a 3  356a 2  1120a

olar. f(x) və g(x) çoxhədlilərinin ümumi kökləri olması üçün
R( f , g )  2a 4  106a 3  356a 2  1120a  0

çoxhədlisinin köklərini tapırıq:
a1  0 , a 2  2 , a3  5 , a 4  56 .
Ġki çoxhədlinin rezultantı ilə çoxhədlinin diskriminantı arasında çox maraqlı əlaqə var.
Bunun üçün f(x) çoxhədlisinin öz törəməsi ilə rezultantını qurmaq lazımdır. Əgər f(x)
çoxhədlisi
f ( x)  a0 x n  a1 x n1  ...  an  a0 ( x  1 )(x   2 )  ...  ( x   n ) , a0  0
Ģəklində olarsa, onda
R( f , f )  (1)

n ( n 1)
2

 a02 n1

 (

i

  j )2

(6)

i j

düsturunu alarıq.
Tərif 3.
D( f )  a02 n2

 (

i

  j )2

(7)

ij

ədədinə f(x) çoxhədlisinin diskriminantı deyilir.
Əgər f(x) çoxhədlisi ( x  c) k -ya bölünür və ( x  c) k 1 -ə bölünmürsə, onda c ədədi f(x)
çoxhədlisinin k tərtibdən təkrarlanan kökü adlanır. Diskriminantın tərifinə əsaslanaraq onun
üçün aĢağıdakı xassəni qeyd edə bilərik.
D( f ) diskrminantı yalnız və yalnız o zaman sıfra bərabər olur ki, f(x) çoxhədlisinin
təkrarlanan kökləri olsun (k  1) .
Diskriminant aĢağıdakı kimi iki düsturla hesablanır:
D( f )  (1)

n ( n 1)
2

 a01  R( f , f ) ,
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n
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s2
...
sn1

s1 s2
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s3 s 4
... ...
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... sn1
... sn
... sn1 .
...
...
... s2 ( n1)

(9)

Burada determinantın sk elementləri x1 , x2 , ..., xn köklərinin sk  x1k  x2k  ...  xnk qüvvətlər
cəmidir.
Misal 2. a -nın hansı qiymətlərində x 3  x 2  5x  a çoxhədlisinin təkrari kökləri var?
Həlli. D( f ) -i hesablayaq.
D( f )  27a 2  94a  525.
D( f ) -in köklərini tapaq:
 27a 2  94a  525  0 ,
a

175
və a  3
27

alarıq.
Məqalənin aktuallığı. Ġki çoxhədlinin yalnız və yalnız o zaman geniĢlənmiĢ müəyyən K
meydanında ortaq kökləri var ki, onlar qarĢılıqlı sadə çoxhədlilər olmasın. Beləliklə, çoxhədlilərin ortaq köklərinin varlığı məsələsi rezultantın tətbiqi ilə həll oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Çoxhədlinin rezultantının köməyi ilə iki çoxhədlinin ortaq kökə
malik olub-olmaması araĢdırılır və çoxhədlinin diskriminantı vasitəsilə isə çoxhədlinin əmsalları ilə kökləri arasında əlaqə yaradılır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. n dəyiĢənli bir neçə çoxhədli verildikdə onların ortaq köklərinin tapılması məsələsi, yəni verilmiĢ çoxhədlilərin sıfra bərabərləĢdirilməsi
ilə alınmıĢ tənliklər sisteminin həll olunması haqqında məsələ cəbrin çətin məsələlərindən
biridir. Məqalədə ixtiyari dərəcəli iki çoxhədlinin rezultantından istifadə etməklə onların ortaq
kökünün tapılması məsələsinə baxılır və rezultantla diskriminant arasında əlaqə göstərilir.

Ядябиййат
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2. Л.А.Калужин. Введие в общую алгебру. М., 1973.
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М. Шахвердиев
М. Алиев

Результант и дискриминант многочленов
Резюме
В статье исследуется вопрос о сушествовании общих корней двух многочленов
произвольной степени с помощью применения результанта и показана связь между
результантом и дискриминантом.

N. Sharifov
М. Shahverdiyev
М. Aliyev

Resultant and discriminant polynomials
Суммарй
The article examines the question of sushestvovanii common roots of two polynomials of
arbitrary degree by applying the resultant, and shows the relationship between the resultant
and discriminant.
Редаксийайа дахил олуб: 28.01.2016
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IV sinifdə ədədə (tama) görə hissənin tapılmasının öyrədilməsi
Samirə Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Təranə Əliyeva
ADPU-nun magistrantı
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ. И. Асланов
ф.-р.ц.f.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
ġagirdlərə aĢağıdakı məsələnin həlli izah edilir.
2
12 dairənin
hissəsi neçə dairədir?
3
Müəllim 12 dairə götürür.

2
kəsrinin məxrəci 3, 12 dairənin 3 bərabər hissəyə,
3
yəni eynisaylı 3 qrupa ayrıldığını göstərir. Bir hissədəki
1
( ) dairələrin sayı: 12:3=4
3
Kəsrin surətindəki 2 ədədi 3 eynisaylı qrupdan ikisini
göstərir. 2 qrupda 2x4=8 dairə var.
2
12 dairənin
hissəsi 8 dairədir.
3
1
Sonra Ģagirdlərə 1 saatın
hissəsini tapmaq tapĢırığı
4
verilir. Artıq Ģagirdlər saatı dəqiqəyə çevirməlidirlər: 1 saat
= 60 dəq
1
Ġndi isə 60 dəqiqənin
hissəsini tapaq. Bunun üçün 60
4
ədədini 4-ə bölmək lazımdır.
60də1:4=15dəq
1
Deməli, 1saatın
hissəsi 15 dəqiqədir.
4
Dərslikdə Ģagirdlərə aĢağıdakı çalıĢmaların həlli
tapĢırılır:
ÇalıĢma. Neçə dairədir?
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2
hissəsi.
5
Bu çalıĢmanın həlli üçün Ģagirdlərə 15 sayda dairə təqdim edilir. Artıq Ģagirdlər bilirlər ki,
kəsrin məxrəcində 5 olduğu üçün 15 ədədini 5 bərabər hissəyə bölmək lazımdır. 15:5=3
Kəsrin surətindəki 2 ədədi bu bərabər hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü göstərir. Deməli,
2
alınan 3 ədədini 2-yə vurmaq lazımdır: 3x2=6. Alırıq ki, 15 ədədinin
hissəsi 6 olar.
5
3
2) 12 dairənin
hissəsi.
4
Bu çalıĢmanın həlli üçün Ģagirdlərə 12 sayda dairə
təqdim edilir. Artıq Ģagirdlər bilirlər ki, kəsrin məxrəcində
4 olduğu üçün 12 ədədini 4 bərabər hissəyə bölmək
lazımdır. 12:4=3 Kəsrin surətindəki 3 ədədi bu bərabər hissələrdən neçəsinin götürüldüyünü göstərir. Deməli, alınan 3
ədədini 3-ə vurmaq lazımdır: 3x3=9. Alırıq ki, 12 ədədinin
3
hissəsi 9 olar.
4
Bu kimi çalıĢmaların həllindən sonra daha mürəkkəb
məsələlərin həllinə keçmək olar.
3
Məsələ. Nailə xanım 45 manat pulun hissəni meyvə-tərəvəz almaq üçün xərclədi. Nailə
5
xanımın neçə manat pulu qaldı?
Məsələni həll etmək üçün evvəcə Ģagirdlər Nailə xanımın xərclədiyi pulu tapmalıdırlar.
3
Bunun üçün 45 ədədinin hissəsini tapmaq lazımdır. 45:5=9( man), 9x3=27 (man) Ġndi isə
5
45 manat puldan 27 manat xərclənəndən sonra qalan pulun miqdarını tapmaq olar. 45-27=18
(man)
Cavab: 18 manat
Dərslikdə Ģagirdlərə kəmiyyətlərin hissələrini tapmağa aid də çalıĢmalar təqdim edilir.
3
1) 20kq almanın
hissəsi neçə kiloqramdır. 20:4=5 (kq), 5x3=15 (kq)
4
3
2) 1m-in
hissəsi neçə santimetrdir.
4
Burada 1-i 4-ə bölmək olmur. Ona görə əvvəlcə kəmiyyəti xırdalamaq lazımdır. Nəticə
3
santimetrlə soruĢulduğundan santimetrə keçək: 1m=100sm. Ġndi isə 100sm-in
hissəsini
4
tapaq. 100:4=25 (sm), 25x3=75 (sm). Deməli, cavab 75 sm-dir.
2
3) 1 saatın
hissəsi neçə dəqiqədir.
5
Burada əvvəlcə saatdan dəqiqəyə keçmək lazımdır: 1 saat = 60 dəqiqə. Ġndi isə 60
2
dəqiqənin
hissəsini tapaq. 60:5=12 (dəq). 12x2=24 (dəq)
5
Мягалянин аktuallıgı. Riyazi fəaliyyət zamanı induksiya və deduksiya, ümumiləĢdirmə
və konkretləĢdirmə, analiz və sintez, təsnifetmə və sistemləĢdirmə, mücərrədləĢdirmə və

1) 15 dairənin
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analogiya kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da Ģagirdlərin məntiqi
təfəkkürünün inkiĢafını sürətləndirməklə yanaĢı, diqqətin, hafizənin və nitqin inkiĢafına
kömək edir. Riyaziyyatda istifadə olunan riyazi dil Ģagirdlərdə dəqiqlik, nitqdə daha münasib
olan vasitələr seçməklə fikri dolğun ifadə etmək bacarıqlarını inkiĢaf etdirir.
Мягалянин elmi yeniliyi. Йенилик ondan ibarətdir ki, III-IV siniflərdə hissə və kəsrlərin
tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, hissə və kəsrlərin müasir texnologiyaların tətbiqi ilə
öyrədilməsi yolları aĢkara çıxarılmıĢ və elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.
Мягалянин практикi 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.

Ədəbiyyat
1. Kazımov N.M. Müqayisə - fikri fəaliyyətin əsasıdır, Bakı, 1986.
2. Həmidov S.S., Məcidova A.Ə. Ġbtidai siniflərin riyaziyyat təlimi prosesində ədəd
anlayıĢının formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi. Bakı, 2006.
3. Молодший В.Н. Основы учения о числе, М., 1973.
4. Лейбнис Г.Б. Новые опыты о человеческом разуме, Соцэкгиз, 1986.
С. Тагиева
Т. Алиева

Изучение нахождения части числа в IV классе
Резюме
В работе рассматривается методика преподавания изучения части числа с применением новых педагогических технологий в IV классе, объясняется введение новых
терминов как часть и дробь.
S. Tagiyeva
T. Aliyeva

The study finding of the numbers in the class IV
Summary
The paper deals with the study of the teaching methods of the application of new
educational technologies in the IV class, due to the introduction of new terms, and as part of a
fraction.
Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2016
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İrrasional bərabərsizliklərin həllinin öyrədilməsində
şagirdlərdə alqoritmik mədəniyyətin inkişaf etdirilməsi
Zenfira Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Ceyran Səmədova
ADPU-нун magistrantы
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ. И. Асланов
ф.-р.ц.ф.д., дос. М. Я. Шащвердийев
Açar sözlər: tənlik, blok-sxem, alqoritmik bilik, bacarıq və vərdiĢlər
Ключевые слова: уравнение, блок-схема, алгоритмические знания, умения и
навыки
Key words: equation, block diagram, algorithmic knowledge and skills
DəyiĢəni həm də kök iĢarəsi altında olan bərabərsizliklərə irrasional bərabərsizliklər
deyilir. Məsələn,
,
, irrasional bərabərsizliklərdir. Bir çox
hallarda irrasional bərabərsizliyin hər iki tərəfini bir neçə dəfə qüvvətə yüksəltməklə onu
rasional bərabərsizliyə gətirmək olur. Bu zaman qüvvətə yüksəltmə ilə alınan yeni
bərabərsizliyin əvvəlki ilə eynigüclü olması gözlənilməklə aparılmalıdır.
ġagirdlərə blok-sxem 1 təqdim edilir və onlar baxılan tip irrasional bərabərsizliklərin
həllində daha az səhvlərə yol verirlər.
Misal.
bərabərsizliyini həll etməli.
VerilmiĢ bərabərsizlik üçün
. Deməli,
bərabərsizliyini həll
etməliyik. Bu bərabərsizliyi həll edib
alırıq. Yəni bu bərabərsizlikdə dəyiĢənin
mümkün qiymətlər çoxluğu
aralığıdır.
Bundan sonra aĢağıdakı iki hala baxılır:
1.
bərabərsizliklər sistemini həll etməliyik. Sistemdəki birinci bərabərsizlik
artıq həll edilib. Ġkinci bərabərsizliyi həll edək:

.
Buradan
aralığı olar.
2.
ayrılıqda həll edək.

aralığını alırıq.

və

aralıqlarının kəsiĢməsi

bərabərsizliklər sistemini həll etməliyik. Hər bir bərabərsizliyi
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Blok-sxem 1.
Başlanğıc
tip irrasional
bərabərsizliklərin həlli

bərabərsizliyini həll edin (DMQÇ tapın)

yox

Hə

bərabərsizliklər
sistemini həll
edin

bərabərsizliklər sistemini
həll edin

bərabərsizliklər sisteminin həlli ilə
bərabərsizliyin hər iki tərəfini kvadrata yüksəldilməsinin DMQÇ ilə
kəsişməsindən alınan aralıqların birləşməsini tapın
Alınan aralıq verilmiş bərabərsizliyin həllidir

Son

Bu bərabərsizliyin həlli (1; 8) aralığıdır.
Bərabərsizliklər sisteminin ikinci bərabərsizliyini həll edək:

.
Yəni
aralığını alarıq.
Bərabərsizliklər sisteminin üçüncü bərabərsizliyini artıq həll etmiĢik. Bu bərabərsizliyin

həlli

(1; 8),

aralığıdır.

və

aralıqlarının kəsiĢməsi
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VerilmiĢ irrasional bərabərsizliyin həlli
yəni
aralığıdır.

və

aralıqlarının birləĢməsidir,

Мягалянин aktuallыьы. Елм, техника вя игтисадиййатын рийазиляшдирилмяси просеси kompyuterlяrin нящянэ вя щяля дя тцкянмяйян тятбиги имканларыны щяйата кечирмяк габилиййяти олан
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссислярин щазырланмасыны тяляб едир, kompyuterлярин истифадяси ися
юйрянилян обйектлярин рийази моделинин гурулмасы вя щесаблама алгоритмляринин щазырланмасы
иля ялагядардыр. Шаэирдлярдя алгоритмик тяфяккцрцн формалашдырылмасы вя инкишаф етдирилмясини
орта мяктябдя йалныз бир фянля дейил, башга фянлярля дя щяйата кечирмяк олар. Ялбяття, бурада
ян бюйцк вязифя рийазиййат тялими цзяриня дцшмялидир. Иnformatika fяnni ilя bяrabяr rийазиййатын тялиминдя dя шаэирдляр алгоритмлярля таныш олмалы, онлары тяртиб етмяк баъарыьына вя
онларла ишлямяк вярдишляриня йийялянмялидирляр.
Мягалянин елми йенилийи. Tядгигатын 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 практикi ящямиййяти вя тятбиги. Иrrasional tяnlik, bяrabяrsizliklяrinin тялимин кейфиййятинин йцксялдилмяси цчцн алгоритмин тясвир цсулларынын (сюзляр вя блок-схемлярля)
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.
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Дж. Самедова

Pазвитие алгоритмической культуры школьников при
решении иррациональных неравенств
Резюме
В работе описывается методика решения иррациональных неравенств. Даны
некоторые виды иррациональных неравенств, которые изучаются в курсе математики в
общеобразовательной школе. В работе дано алгоритм решения неравенства вида
. Алгоритм решения показан в виде блок-схемы.
Z. Taqieva
Dj. Samedova

Algorithmic evolution of a culture of students in
solving irrational inequalities
Summary
The paper describes a technique for solving irrational inequalities. Given certain types of
irrational inequalities, which are studied in the course of mathematics in secondary school.
This paper gives an algorithm for solving inequalities of the form √ (f (x))> g (x). Algorithm
solution is shown in block diagram form.
Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2016
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IV sinifdə məsələ həlli prosesində modelləşdirmə
elementlərindən istifadə
Sevinc Cəbrayılzadə
ADPU-нун dosenti
E-mail: sama-qasa@mail.ru
Nərgiz Niftəliyeva
ADPU-нун magistrantы
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ. И. Асланов
ф.-р.ц.f.д., дос. Н. С. Шярифов
Açar sözlər: məsələ, məsələnin Ģərti, məsələnin tələbi, tənlik
Ключевые слова: задача, условие задачи, требование задачи, уравнение
Key words: challenge, the condition of the problem, the requirement of the problem, the
equation
Шаэирдляри мцряккяб мясяля иля таныш етмяк цчцн онларын садя мясяляляр щяллиндя
газанмыш олдуглары билик, баcарыг вя вярдишлярдян истифадя етмяк йахшы сямяря верир. Мцяллим
ики садя мясяляни еля тяртиб едир ки, бу мясялялярдян биринжидя ахтарылан кямиййят о бириндя
верилмиш олур вя мясялялярин ардыcыл олараг щялл едилмяси шаэирдляря тапшырылыр.
Мясялян
1. Cямил щяйатйаны сащядя 7 алма 5 алча аьаcы якди. Cямил cями нечя аьаc якди.
2. Cямилин щяйятйаны сащядя якдийи 12 аьаcдан 3-ц cцcярмяди. Нечя аьаc cцcярди.
Бу мясялялярин щялли йазы лювщясиндя сол тяряфдя йазылыр. Сонра бу ики мясялядян бир
мясяля дцзялдилир.
Мясяля Cямил щяйятйаны сащядя 7 алма вя 5 алча аьаcы якди. Якилмиш аьаcлардан 3-ц
cцcярмяди. Нечя аьаc cцcярди?
Бу мясялянин щялли дя йазы лювщясиндя саь тяряфдя йазылыр.
Ы мясялянин щялли
ЫЫЫ мясялянин щялли
7+5=12 (аьаc)
1) 7+5=12 (аьаc)
ЫЫ мясялянин щялли
2) 12-3=9 (аьаc)
12-3=9 (аьаc)
Даща бир нечя садя мясяляляр вя онлардан дцзялдилмиш мцряккяб мясяляляр щялл едилир.
Шаэирдляр баша дцшцрляр ки, щяр бир мцряккяб мясяля ики вя даща артыг садя мясялядян ибарятдир. Мцряккяб мясяляляр щяллинин юйрядилмяси методикасыны вермяк цчцн илк яввял мцряккяб мясяляляр щяллиндя арашдырылмалы олан мярщяляляря нязяр салаг. Бунлар ашаьыдакылардыр
1. Мясяля мязмунунун юйрядилмяси
2. Мясялянин тящлили
3. Мясялянин щялли планынын гурулмасы вя мясялянин щялли
4. Мясяля щяллинин йохланылмасы
Мясяляни мянимсямяк, бу мясялядя щансы кямиййятлярин верилдийини, щансы кямиййятлярин ахтарылдыьыны вя бу кямиййятляр арасындакы ялагяляри ашкар етмяк демякдир. Бцтцн бунлара наил олмаг цчцн йа мцяллим юзц мясяляни охуйур вя йа мясялянин мязмунуну сюйляйир.
Бязян мясяляни шаэирдлярин юзцня дя охутдурмаг олар. Бу щалда мцяллим шаэирдлярин мясяляни арамла охумаларына вя охудугларыны йадда сахламаларына диггят етмялидир, мясялянин
суалыны ики-цч дяфя охумаг лазымдыр. Яэяр мясяля бир гядяр мцряккяб оларса, мясяляни ики-
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цч дяфя охумаг лазымдыр. Мясяляни щяр бир шаэирдин йавашдан юзц цчцн охумасыны да тятбиг
етмяк файдалыдыр. Bиринcи охунушундан сонра мясялянин мятниндя олан чятин сюзляр айдынлашдырылыр. Мясяля икинcи дяфя охунанда мясялянин гыса йазылышы йазы тахтасында йазылыр. Мясялянин йазы тахтасындакы йазылышы мясяляни щисся-щисся, бцтювлцкдя тякрар етмяк цчцн ялверишли
шяраит йарадыр. Бязи мясяллярин мязмуну мянимсямяк цчцн яйани вясаитлярдян шякил, рясм,
таблолар, схемляр истифадя етмяк файдалы олур. Биринcи вя икинcи синифлярдя яйани вясаитлярдян
даща чох истифадя едилир. Мясяля щяллинин апарылмасы-мясяляйя дахил олан кямиййятляр арасындакы ялагяни ашкар етмяк вя бунун ясасында зярури олан щесаб ямялляринин сечилмясиндян
ибарятдир. Яэяр синифдя йени нюв мясяля щялл едилярся, онда щяллин ахтарылмасына билаваситя
мцяллим рящбярлик едир. Диэяр щалларда ися мясяляйя даир иллцстрасийалар шаэирдляри мясяля
щяллини ахтармаьа истигамятляндирир.
Мясяля щяллиня даир иллцстрасийалары ики нювя айырырлар:
1. Яшйа иллцстрасийалар.
Бу заман мясяля щяллиндя йа яшйанын юзцндян, йа да шяклиндян истифадя олунур;
2. Схем иллцстрасийалар.
Бу, ясасян мясялянин гыса шякилдя йазылышындан, cядвял вя йа чертйоjларын верилмясиндян
ибарятдир. Гыса шякилдя йазылышында билаваситя щесаб ямялляриня истигамятляндирян сюзляр дя
гейд едилир.
Мясялян: «Дибчякдя 7 нярэизэцлц вя ондан 2 дяня чох бянювшя чичяк ачмышдыр. Cями
нечя эцл чичяк ачмышдыр?»
Бу мясялянин гыса йазылышы беля олар:
Нярэиз – 7
Бянювшя - ? – 2чох
Мясяляни cядвял шяклиндя вердикдя, кямиййятлярин адлары вя гиймятляри эюстярилир.
Мясялян: «Турист 363 км йолун бир щиссясини эями иля саатда 23 км сцрятля 6 саата, галан
щиссясини автобусла саатда 45 км сцрятля эетди. Турис нечя саат автобусла йол эетмишдир?»
Бу мясяляни cядвял шяклиндя эюстяряк:

Бцтцн йол
363 км

Эями иля
саатда 23 км
6 саат

Автобусла
саатда 45 км
х саат

Щярякятя аид мясялялярин яксяриййяти чертйоjла иллцстрасийа едилдикдя даща яйани олур.

А

Эями иля 23 км/саат
сцрятля
6 саат

Ж

Автобусла 45 км/саат
сцрятля
х саат

Б

363
км
Тящлил ясасында мясялядя верилян кямиййятлярин бир-бири иля, щямчинин ахтарылан
кямиййятлярля ялагяси айдынлашдырылыр, вя бунун ясасында мцряккяб мясяля бир сыра еля садя
мясяляляря айрылыр ки, щямин садя мясяляляри мцяййян ардыcыллыгла щялл етмяк нятиcясиндя
мясялянин баш суалына cаваб алмыш олур. Башга сюзля, ахырынcы садя мясялянин щялли верилян
мцряккяб мясялянин щялли олур.
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Тящлил анализ вя синтез методларындан бири вя йа щяр икисинин тятбиги иля апарылыр. Ибтидаи
мяктябдя, мясялянин тящлилиндя ян чох синтез, бязи щалларда ися анализ методундан истифадя
едилир.
1. Мясялянин суалындан башламагла онун арашдырылмасы:
Бу щалда мясяля мягсядя чатынжайа гядяр бир сыра башга суаллара (садя мясяляляря)
айрылыр. Демяли, бурада мясяля ахырдан башлайараг арашдырылыр. (Йяни мяжщулдан мялума
доьру апарылыр.)
2. Мясялянин верилянляриндян башлайараг ону арашдырмаг;
Мцряккяб мясялядя верилян ядядлярдян биринжи садя мясяля дцзялдилир. Бу мясялянин
щяллиндян алынан ядядля, мцряккяб мясялянин башга бир верилян ядяди иля бирликдя йени бир
садя мясяля дцзялир вя бу иш муряккяб мясялянин жавабы алынана кими давам етдирилир. Демяли, бурада мясяля яввялдян башлайараг арашдырылыр. (Йяни мялумдан мяжщула доьру апарылыр.) Мцряккяб мясялянин биринжи цсулла (апарылмасына) арашдырылмасына анализ (тящлил), икинжи
цсулла арашдырылмасына синтез тяркиб цсулу дейилир.Sинтез цсулуна эюря шаэирдлярин мясялянин
щяллиня бирдян-биря башламаьа имканы вардыр. Чцнки, бурада арашдырма еля суалдан башлайыр ки,
мясялянин шяртиндя верилянляря эюря ону щялл етмяк мцмкцндцр.Анализ цсулу иля мясялянин
арашдырылмасы бунун яксиня олараг мясялянин суалындан башлайыр ки, бирдян-биря ону щялл етмяк мцмкцн дейилдир. Мцряккяб мясялянин щялли онун айрылмыш олдуьу садя мясялялярин
щяллиндян башлайыр. Мясялянин тящлили нятижясиндя ону щялл етмяк цчцн план щазырланыр. Бу планы йериня йетирмяк цчцн ямял сечилир, ямялляр йериня йетириляркян щяллин бцтцн эедиши вя щесабламалар йазылыр. Шаэирдлярин дяфтярдя апардыглары бцтцн щесаблама ишлярини мцяллим нязярдян кечиряркян, щяр шаэирдин йазы ишиндя олан хцсусиййяти, бурахдыьы сящви, програмын щансы
щиссясини зяиф мянимсядийини юйрянмяк цчцн мцяллимя имкан йараныр. Шаэирдляр дяфтярдя
щесаблама иши апараркян, гаралама каьыздан истифадя етмяйи онлара гадаьан етмяк лазымдыр.
Бцтцн щесаблама иши дяфтярдя айрылмыш йердя апарылмалыдыр.
Мясяля щяллинин йохланылмасы – щяллин дцзэцн олуб-олмадыьыны мцяййян етмяк демякдир.
Ибтидаи синифлярдя мясяля щяллинин йохланылмасынын дюрд цсулундан истифадя едилир: 1) Верилмиш
мясялянин тярс мясялясинин гурулмасы вя щялл едилмяси; 2) Щялл нятижясиндя алынан ядядлярля
мясялядя верилян ядядляр арасында уйьунлуьун мцяййян едилмяси; 3) Мясялянин мцхтялиф
цсулларла щялл едилмяси; 4) Ахтарылан ядядин сярщядляринин мцяййян едилмяси.
Мягалянин актуаллыьы. Мцасир дюврцн тялябляриня уйьун олараг ибтидаи синифлярдян башлайараг шаэирдляр мясяля щялли вярдишляриня йийялянмялидирляр. Мясяля щялли бу бахымдан ЫВ
синиф шаэирдляри цчцн дя щям чятин, щям дя ваъиб мярщялялярдян биридир.
Мягалянин елми йенилийи. Мясяля щялли просесиндя яняняви тящлил методлары иля йанашы,
мцасир тялим просесиндя моделляшдирмя елементляриндян истифадя шаэирдлярдя мясяля щялли баъарыгларыны йарадыр вя инкишаф етдирир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мясяля щялли просесиндя моделляшдирмя
елементляриндян истифадя ЫВ синиф шаэирдляринин мясяля щялли баъарыгларыны инкишаф етдирмякля
йанашы, онларын рийази савадларынын формалашмасына кюмяк едир.
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Использования элементов моделирования в процессе
решения задач в IV классе
Резюме
В статье описывается методика изучения простых и составных задач. На примерах
задач объясняется описание условия задач и их решения. Так же роль задачи в обучении и развитии мышления у младших школьников.
S. Jabrailzade
N. Niftaliyeva

Use modeling elements in the process of solving problems in class IV
Summary
The article describes the method of studying simple and complex tasks. On the
example of the problem is due to the description of the terms of problems and their
solutions. Just part of the problem in the training and development of thinking in
primary school children.
Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2016
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Qurma məsələlərinin həllində alqoritmin
təsvir üsullarından istifadə
Nahidə Acalova
ADPU-нун dosentи
Raya Cəfərova
ADPU-nun magistrantı
Ряйчиляр: ф.-р.ц.ф.д., дос. М. Я. Шащвердийев
пед.ц.ф.д., дос. С.Ъ.-Ъ. Таьыйева
Açar sözlər: alqoritm, alqoritmin təsvir üsulları, qarĢılıqlı 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
Tədqiqatın praktik əhəmiyyəti ilk növbədə ondan ibarətdir ki, alqoritmin təsvir vasitələri
və müasir texnologiyanın (kompüterlərin) nailiyyətləri ilə Ģagirdlər tanıĢ olurlar. Tədqiqatdan
praktik olaraq pedaqoji institutlarda, orta ixtisas və peĢə məktəbləri ilə yanaĢı kənd təssərrüfatı iĢlərində, geodeziya, xəritəçəkmə iĢlərində də istifadə edilə bilərlər.
Мясяля щялли просесиня шаэирдлярин мянтиги мцщакимяляринин инкишафы васитяси кими бахылыр.
Бу бахымдан щяндясядян гурма мясяляляринин щялли хцсуси рол ойнайыр. Гурма мясяляляринин щялли просеси шаэирдлярин мянтиги мцщакимяси, ихтирачылыг, йарадыъылыг габилиййятляри иля
бярабяр чертйож алятляриндян истифадя вярдиши вя баъарыьыны инкишаф етдирир. щяндясядян гурма
мясяляляри рийазиййат тялиминин еля мцщцм amilidir ки, орта цмумтящсил мяктябляриндя онун
тялиминя хцсуси диггят йетирилмяси тяляб олунур. Щяндясядян мясяля щяллиндя шаэирдлярин
гаршылашдыглары ъидди чятинликляр илк нювбядя онунла ялагядардыр ки, бурада нязяри биликлярля
йанашы, инкишаф етмиш фяза тясяввцрц, фигурларын гаршылыглы вязиййятляринин дцзэцн мцяййян
едилмяси, мянтиги дцшцнмя баъарыьы тяляб олунур.
Щяндясядян мцстягил мясяля щялли вярдишляриня йийялянмяк цчцн нязяриййяни юйрянмякля йанашы садялярдян башлайыб тядриъян мцряккяб мясялялярин щяллиня кечмякля кифайят
гядяр мясяля щялл етмяк мяслящятдир. Гурма мясялялярини щялл едя билмяк вя нящайят,
мясяляни яввялляр щялл едилмиш диэяр мясялянин щяллиня эятирмяк баъарыьындан ибарятдир.
Щяндяси гурма методларынын универсал ресепт кими тятбиг едилмяси дя файдалы дейилдир. Мясяля
щялли просесиндя йери эялдикдя бу методларын тятбиги вя алгоритмлярин йазылмасы шаэирдлярин
йарадыъы имканларыны артырмалыдыр. Щяндяся курсу програмына ясасян гурма мясяляляри VII
синифдя юйрянилир. Тяърцбя эюстярир ки, гурма мясяляляринин щялли алгоритмляринин тясвириня
кечмяздян яввял шаэирдляря гурма мясяляляри щаггында гыса мялумат верилмяси мягсядяуйьундур. Шаэирдляря айдынлашдырылмалыдыр ки, гурма мясялялясини щялл етмяк-верилмиш фигура вя
йа бу фигурун елементляри арасындакы асылылыглара эюря щяндяси фигуру гурмаг демякдир. Щяр
бир гурма мясялясинин щялли заманы беля суаллар мейдана чыхыр: неъя мцщакимя апармаг
лазымдыр ки, мясялянин щялли тапылсын, мясялянин бцтцн щяллярини тапмаг вя мясяля щяллинин
варлыг шяртлярини ифадя етмяк мцмкцн олсун. Бцтцн бу суаллара ардыъыл ъаваб вермяк цчцн
мцяййян бир плана вя йа щялл схеминя риайят етмяк лазым эялир. Гурма мясяляляринин щялли
схеми мцхтялиф ола биляр. Мяктяб гурма мясяляляринин щялли дюрд мярщялядя (анализ, гурма,
исбат вя арашдырма) апарылыр. Лакин бязян гурма мясяляляринин анализ вя синтездян (исбатла
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бирликдя гурма) ибарят ики мярщяляли щяллиндян дя истифадя едилир. Шаэирдляря щямин мярщялялярин мащиййяти щаггында мялумат верилир. Бир сыра гурма мясяляляри вардыр ки, онлар мцряккяб мясялялярин щяллинин тяркиб щиссясидир. щямин мясяляляри ясас вя йа елементар щяндяси
гурмалар адландырырлар. Мяктяб щяндяся дярслийиндя беля гурмалардан верилмиш 3 тяряфиня
эюря цчбуъаьын гурулмасы, перпендикулйар дцз хяттин гурулмасы, буъаьын тянбюлянинин гурулмасы, парчанын йарыйа бюлцнмясинин изащы мясяля щялли васитясиля верилмишдир. Бизим експериментляр эюстярмишдир ки, беля изащла шаэирдляр щямин гурмаларын йериня йетирилмяси аддымлар
ардыъыллыьыны йадда сахлайа билмирляр. Ады чякилян гурмаларын алгоритмляринин сюзлярля тясвир
едилмяси бу иши асанлашдырыр. Bеля ки, гурма просесиндя атылан щяр бир аддым нюмрялянмиш олур.
Гурма мясяляляринин щяллиндя шаэирдляря изащ едилмялидир ки, шяртдя парчаларын вя йа буъагларын ъями (фярги) верилмишдирся, онда бу кямиййятляри шякля дахил етмяк лазымдыр (анализ мярщялясиндя).
Верилмиш ики нюгтядян кечян, верилмиш радиуслу чеврянин гурулмасы алгоритмиni təsvir
edək:
Мясяля [4]: Верилмиш ики нюгтядян кечян, верилмиш радиуслу чевря гурун.
Щялли: Мясяляни щялл етмяк цчцн шаэирдляр верилянляри мцяййян едирляр: ики А вя B
нюгтяси, чеврянин R радиусу. Анализ мярщялясиндя шаэирдляр ихтийари чевря чякир вя верилянляри
дахил едирляр (Шяк.1.). Сонра шякля ясасян гурма мясялясинин щяр бир аддымыны дцшцнцр вя
ашаьыдакы алгоритми тяртиб едирляр:
1) А вя B нюгтялярини гейд един (Шяк.2.).
2) пярщарын ити уъуну А нюгтясиня гойараг
A
R радиуслу чевря чякин;
3) пярщарын ити уъуну B нюгтясиндя
B
R
гойараг R радиуслу чевря чякин;
Шяк.1.
R

O

R

R
B
A
O

Шяк.2.
4) 2) вя 3) чевряляринин кясишмя нюгтяляриндян бирини О иля ишаря един;
5) пярэарын ити уъуну О нюгтясиндя гойараг R радиуслу чевря чякин;
6) 5) ахтарылан чевря олаъаг.
Бу, щяллин гурма алгоритминин сюзлярля тясвиридир. Алгоритми рийази ишарялярдян истифадя
етмякля дя йазмаг олар:
1) А вя B гейд един;
2) (А; R) чякин;
3) (B; R) чякин;
4) (А; R)  (B; R) = O;
5) (O; R)
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6) (O; R) ахтарылан чеврядир.
Гурма мярщяляси баша чатдыгдан сонра исбат вя арашдырма мярщялясиня кечирляр. Гурмайа
ясасян АO=OB=R олдуьундан (O; R) ахтарылан чеврядир. Бу чевря А вя B нюгтяляриндян
кечир. АB<2R олдугда мясялянин ики щялли вардыр.
Призманын кясийинин гурулмасы алгоритмиni verək:
Кясиклярин гурулмасына башламаздан яввял шаэирдляря изащ едилир ки, призманын йан тилляря
паралел мцстявилярля кясишмясиндян алынан кясикляр паралелограмлардыр. Практикада, хцсусян
мясяляляр щяллиндя чох вахт отураъагларын биринин цзяриндя олан g дцз хяттиндян кечян
мцстяви иля призманын йан цзляринин кясишмясиндян алынан кясийи гурмаг лазым эялир. Беля g
дцз хяттиня кясян мцстявинин отураъаг мцстявиси цзяриндяки изи дейилир. Призманын кясийини
гурмагдан ютрц кясян мцстяви иля призма цзляринин кясишмя парчаларыны гурмаг кифайятдир.
Призманын сятщиндя кясийя аид щяр щансы А нюгтяси мялум олдугда, кясийин гурулма
алгоритмини тясвир едяк: (верилмиш А нюгтяси йан цз цзяриндядир).
1) верилмиш К1Е1B1C1N1К2Е2B2C2N2 призмасында В1C1 тилин узантысынын g изи иля кясишмя
нюгтясини – D1 гурун (Шяк.3.).
2) АD1 дцз хяттини гурун вя C2C1 вя B2B1 тилляри иля кясишмя нюгтялярини уйьун олараг C
вя B ишаря един;
3) Е1B1 тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтяси D2 гурун;
4) BD2 дцз хяттини гурун вя Е2Е1 тили иля кясишмя нюгтясини Е ишаря един;
5) К1Е1 тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтяси – D3 гурун;
6) ЕD3 дцз хяттини гурун вя К2К1 иля кясишмя нюгтясини К ишаря един;
7) К1N1 тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтяси D4 гурун.
8) D4К дцз хяттини гурун вя N2N1 тили иля кясишмя нюгтясини N ишаря един.
9) N вя C нюгтялярини бирляшдирин. BCNКЕ ахтарылан кясикдир.

N2
N

C2

K2
E2

A

N1

K
D4

Шяк.3.

C

B2

K1
D2

B

E
E1

C1

B1
D1 D

3

g

Пирамиданын мцстяви кясийинин гурулмасы алгоритмиni təsvir edək:
Пирамиданын тяпядян кечян мцстявилярля кясикляри цчбуъаглардыр. Пирамиданын тяпядян
кечмяйян кясикляриинин отураъаьын тяряфляринин сайына бярабяр тяряфляри вар.
Пирамиданын мцстяви кясийини гурмагдан ютрц кясян мцстяви иля йан цзляринин кясиш-
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мясини гурмаг лазымдыр.
Верилмиш А нюгтясинин g изиня паралел олан цз цзяриндя йерляшдийи щал цчцн кясян
мцстявинин гурулмасы алгоритмини тясвир едяк:
1) А нюгтясиндян g изиня паралел дцз хятт чякин вя OC, OB тилляри иля кясишмя
нюгтялярини уйьун олараг C вя B ишаря един; (Шяк.4.)

O

K
E
K

E
N

B

A
C Шяк.4.

N

C

B

g
D3

D1

D2
2) N’C тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтясини D1 ишаря един;
3) D1C дцз хяттини чякин ON иля кясишмя нюгтясини N ишаря един;
4) КN тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтясини D2 ишаря един;
5) ND2 дцз хяттини чякин вя OK тили иля кясишмя нюгтясини К ишаря един;
6) ЕB тилин узантысынын g изи иля кясишмя нюгтясини D3 ишаря един;
7) D3B дцз хяттини чякин, OE тили иля кясишмя нюгтясини Е ишаря един;
8) Е вя К нюгтялярини бирляшдирин. Алынмыш CBЕКN чохбуъаглысы ахтарылан мцстяви
кясийидир.
Призма вя прамиданын кясикляринин гурулмасы алгоритмляриндян истифадя етмякля шаэирдляр
гурманы сащвсиз йериня йетиря билирляр. Бу тип кясиклярин гурулмасы баъарыг вя вярдишлярини формалашдырмаг вя инкишаф етдирмяк, фяння мараьы вя яйанилийи артырмаг цчцн PaintBrush
редакторундан истифадя етмяк олар.
Мягалянин аktuallыьы. Ən qədim dövrlərdən öyrənilməyə baĢlanan, daim inkiĢafda olan
riyaziyyat elminin əsas tərkib hissələrindən biri – həndəsə elementlərinin və əsaslarının məktəblərə gətirilməsi problemi həmiĢə aktual olub.
Мягалянин елми йенилийи. Həndəsə elminin nailiyyətlərinə, pedaqogika elminin müddəalarına və riyaziyyat, informatika kurslarının tədrisi metodikası sahəsində qabaqcıl təcrübəyə
əsaslanaraq ümumtəhsil məktəblərinin həndəsə kursunun öyrənilməsində Ģagirdlərdə alqorit-
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mik mədəniyyətin inkiĢaf etdirilməsinin reallaĢdırılmasında alqoritmin təsvir vasitələrinin və
kompüter texnikasının imkanlarından: vizuallaıdırma, eyniləĢdirmə, müqayisə etmə, təhlil etmə, virtuallaĢdırma, hesablama, illüstrasiya etmə, nəzarət etmə, yoxlama, fənlərarası əlaqə yaratmaq, nəticə çıxarmaq və ümumiləĢdirmədən istifadəsi təĢkil edir.
Мягалянин практикi əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqatın nəticələrindən həndəsənin digər
mövzularının alqoritmin təsvir vasitələrindən istifadə etməklə öyrədilməsində istifadə oluna
bilər; orta ümumtəhsil məktəblərinin həndəsə dərsliklərinin və proqramlarının təkmilləĢdirilməsində tədqiqatdan çıxarılan nəticələrə istinad edilə bilər; digər ömumtəhsil fənlər özrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynayır.
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Использование способов описания алгоритмов при
изучении геометрических построений
Резюме
В статье описывается методика изучения геометрического материала. При изучении
геометрических
построений
употребление
алгоритмического
метода
дает
положительные результаты. В статье даны некоторые геометрические построения с
применением способов описания алгоритмов.
N. Adjalova
R. Jafarova

The use of algorithms to describe the study
of geometric constructions
Summary
This article describes a technique of studying of a geometrical material. In the study of
geometric constructions use algorithmic method gives positive results. The article gives some
geometric constructions using the methods of describing algorithms.
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Məqalədə Laqranj teoreminin tətbiqi ilə diferensiallanan funksiyaların bəzi funksional
xassələri öyrənilir.
Teorem (Laqranj). Əgər f x  funksiyası a , b parçasında kəsilməz, a , b  intervalında
diferensiallanan olarsa, onda heç olmasa elə bir c a, b  nöqtəsi var ki,

f b  f a   f cb  a 

bərabərliyi doğrudur [1].

(1)

f b   f a 
olduğundan,
ba
funksiyasının qrafikinə çəkilmiĢ toxunan a, f a  və

Laqranj teoreminin sadə həndəsi mənası vardır: f c  

c, f c nöqtəsində y  f x 
b, f b nöqtələrini birləĢdirən vətərə paraleldir (ġək. 1).
y
f (b)
f (c)
f (a)
0

a

c

b

x

ġək. 1.
(1) düsturuna Laqranj düsturu deyildir. Laqranj düsturu, funksiya artımını, arqument artımı və funksiyanın törəməsinin intervalın müəyyən nöqtəsindəki qiyməti vasitəsilə dəqiq ifadə
etməyə imkan verir.
(1) düsturu çox vaxt Laqranjın sonlu artım düsturu adlanır. Əgər (1) düsturunda a  x 0 ,

b  x , c  x 0  x  x 0  , 0    1 qəbul etsək, onda onu
f x   f x 0   f x 0  x  x 0 x  x 0  , 0    1
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Ģəklində yaza bilərik.
Aydındır ki, (2) düsturu x  x 0 olduqda da doğrudur.
VerilmiĢ aralıqda diferensiallanan funksiyalar üçün Laqranj teoremindən, funksiyanın
həmin aralıqda sabit olması, artan və ya azalan olması Ģərtləri nəticə kimi alınır.
Bu teoremin tətbiqi ilə aĢağıdakı kimi teoremi isbat edək.
Teorem. Əgər f x  funksiyası a , b  aralığında diferensiallanan funksiyadırsa, onda hər
bir x 0  a, b  nöqtəsi f x  funksiyasının ya kəsilməzlik nöqtəsi və ya II növ kəsilmə
nöqtəsidir. BaĢqa sözlə desək, f x  törəmə funksiyasının aradan qaldırıla bilən və I növ
kəsilmə nöqtəsi ola bilməz.
İsbatı. Tutaq ki, x 0  a, b  nöqtəsində lim f x  sağ limiti var. Onda
x x 0  0

x 0  x  x 0   x 0 və 0    1 olduğundan lim f x 0  x  x 0  var və
lim f x 0  x  x 0   lim f x  .

x x 0  0

x x 0  0

x x 0 0

(2) sonlu artım düsturuna əsasən:

lim f x   lim f x0  x  x0   lim

x x0 0

x x0 0

x x0 0

f x   f x0 
 f x0  ,
x  x0

yəni f x  funksyası x 0 nöqtəsində sağdan kəsilməzdir. Analoji olaraq isbat olunur ki,
əgər

lim f x  varsa, onda lim f x   f x 0  , yəni f x  funksiyası x 0 nöqtəsində

x  x 0 0

x  x 0 0

soldan kəsilməzdir.
Deməli, əgər lim f x  və lim f x  limitləri varsa, onda f x  törəmə funksiyası
x x 0  0

x  x 0 0

x 0 nöqtəsində kəsilməzdir. Əgər bu limitlərdən heç olmazsa biri yoxdursa və ya  -a
bərabər olarsa, onda x 0 – II növ kəsilməz nöqtəsi olar. Teorem isbat olundu.
Misal.

1
 2
x0
 x sin ,
f x   
x
0,
x0
funksiyası  ,   ədədlər oxunun bütün nöqtələrində diferensiallanandır. Doğrudanda
x  0 olduqda
1
1
f x   2 x sin  cos .
x
x
x  0 nöqtəsində törəməni tərifə əsasən hesablasaq:
1
x 2 sin
f x   f 0
x  lim x sin 1  0 .
f 0  lim
 lim
x 0
x 0
x 0
x0
x
x
Beləliklə, f x  bütün ədəd oxunda təyin olunub və x  0 olduqda kəsilməzdir. x  0
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nöqtəsi isə f x  -in II növ kəsilmə nöqtəsidir, çünki

1
1
1

lim f x   lim  2x sin  cos    lim cos
x 0
x 0
x 0
x
x
x
yoxdur.
Doğrudanda,

x n 

1
 0 n   
2n

ardıcıllıqları üçün

lim cos

n 

1
 lim cos 2n  1 ,
x n n

lim cos

n 

və

x n 

1

2n  1
2

 0 n   

1

 lim cos 2n  1  0
x n n
2

olduğundan funksiya limitinin ardıcıllıq dilində tərifinə əsasən [1], lim cos
x0

1
yoxdur.
x

Deməli x  0 nöqtəsi f  x  funksiyası üçün II növ kəsilmə nöqtəsidir.
Məqalənin aktuallığı. Məlumdur ki, əksər elementar funksiyalar özünün təyin oblastında
istənilən tərtibdən diferensiallanandır. Ona görə də məqalədə bir nöqtədə ancaq bir tərtibdən
törəməyə malik olan funksiyaların mövcudluğu və həm də törəmə funksiyasının kəsilmə
nöqtələrinin təsnifatı mənasında aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə elmi yenilik, diferensiallanan funksiyaların kəsilmə
nöqtələrinin təsnifatının öyrənilməsində və sadə isbat metodikasındadır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə diferensiallanan funksiyaların funksional xassələrinin öyrənilməsinə tətbiqi baxımından əhəmiyyətlidir, ondan bakalavriat və
magistratura pillələrində təhsil alan tələbələr istifadə edə bilərlər.
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İnkişafetdirici təlim və onun funksiyaları
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ADPU-nun magistrantı
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пед.ц.ф.д., дос. С.Ъ.-Ъ. Таьыйева
Açar sözlər: inkiĢafetdirici təlim, yaddaĢ priyomları, təlim metodları, diferensiasiyalı
yanaĢma
Ключевые слова: развивающее обучение, приемы памяти, методы обучения,
диференцированный подход
Key words: developing training, memory techniques, teaching methods, differentiated
approach
Müasir təhsilin qarĢısında duran vəzifə təlim prosesini sürətləndirməyi, intensivləĢdirməyi
tələb edir. Ġbtidai siniflərdən baĢlayaraq Ģagirdlər mürəkkəb situasiyaları təhlil etməyi, nəticə
cıxarmağı bacarmalıdırlar. Bu təhlillər, nəticə çıxarmalar bilavasitə məntiqlə əlaqədardır.
Deməli, ilk növbədə Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkiĢaf etdirmək lazımdır. Təhsil
sahəsində dövrün tələblərinə cavab vermək üçün müxtəlif aspektlərdə pedaqoji texnologiyalar
hazırlanmıĢdır: 1) Problemli – dialoqlu təlim; 2) Tənqidi təfəkkürün inkiĢafı.
Bu tipli yanaĢmaların təlim prosesində tətbiqi Ģagirdlərin marağını və fəallığını artırır.
Çünki biliklərin əldə edilməsində müĢahidə, müqayisə, ümumiləĢdirmə, konkretləĢdirmə kimi
təfəkkür əməliyyatları təlim metodları kimi tətbiq edilir.
Problemli–dialoqlu təlim metodu istənilən fənnin tədrisində tətbiq etmək mümkündür.
Çünki bu yanaĢmada evristik təlim metodunun elementləri iĢtirak edir. Xüsusən məsələnin
həlli proqramını tərtib edərkən tərkibində tam sadə məsələnin müəyyən edilməsi – bir sıra
təfəkkür əməliyyatları nəticəsində mümkün olur. QoyulmuĢ problemə aid elə məsələlər
seçmək lazımdır ki, onlarda Ģagirdi axtarıĢa cəlb edən element olsun. Bu element Ģagirddə
əqli fəaliyyəti – prosesi hərəkətə gətirir. Qədim yunan alimi Aristotel dediyi kimi, ―təfəkkür –
xüsusi proses növü olub, heyrətdən baĢlayır.‖
Son illər təhsil sahəsində bütün dünya səviyyəsində islahatların aparılması – cəmiyyətin
informasiyalaĢması zərurəti ilə bilavasitə bağlıdır. Müasir ümumtəhsil məktəbi Ģagirdlərin
gələcək peĢəyönümü ilə əlaqədar informatika ilə bağlı yeni biliklərlə, anlayıĢlarla silahlanması – günün aktual məsələsinə çevrilmiĢdir [1, 12].
Deməli, günün tələblərinə cavab verən müəllimlərin hazırlanması məsələsi daha böyük
aktuallıq kəsb edir. Belə ki, müəllimin innovasiya fəaliyyəti üçün aĢağıdakılar xarakterikdir:
1) StereotipləĢdirmə və ya daxil edilən yenilik müəyyən mərhələdə təfəkkür və fəaliyyət
stereotipinə çevrilir;
2) Dövrü təkrarlanma və ya daxil edilən yenilik bir müddətdən sonra bir qədər də yeniləĢdirilir və təkmilləĢdirilir;
Pedaqoji elmdə innovasiyalı fəaliyyət aĢağıdakı kimi xarakterizə olunur:
1) Məqsədyönlü pedaqoji fəaliyyət kimi;
2) ġəxsi pedaqoji təcrübə və digər tədqiqat metodlarına əsaslanma;
3) əldə edilmiĢ yeni biliklərin pedaqoji xarakterli yeni situasiyalarda tətbiq edilməsi [3,

177

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

53].
Pedaqoji fəaliyyətin məzmunu iĢin məqsədi və qarĢıya qoyulan tələblərlə - prinsiplərlə
müəyyən edilir. ĠĢin məqsədindən asılı olaraq pedaqoji fəaliyyət aĢağıdakı məzmunda ola
bilər: 1) formalaĢdırıcı (ənənəvi); 2) inkiĢafetdirici (humsnistik)
Ġnnovasiyalı fəaliyyət – təcrübi–eksperimental formada ola bilər. Variasiyalı təhsil Ģəraitində təhsil sistemlərinin idarə edilməsi yanaĢmasında pedaqoji və idarəetmə texnologiyaların
modelləĢdirilməsi və reallaĢdırılmasından istifadə olunur. Bu deyilənlər eyni zamanda müasir
müəllimə də aiddir. Çünki hər bir müəllim sinfi və tədris prosesini idarə edir.
Ġnnovasiyalı fəaliyyət – təhsilin mövcud forma və metodlarının yeniləĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsinə yönəltməklə, onların reallaĢdırılması üçün yeni vasitələrin yaradılmasını nəzərdə tutur. Buna görə də həmin fəaliyyət yaradıcı–produktiv fəaliyyət növü olmaqla aĢağıdakı komponentləri özündə əks etdirir:
1) motivasiya komponenti – pedaqoqun yaradıcı fəaliyyətinin məzmunu ilə müəyyən olunur;
2) kreativ komponenti – pedaqoji situasiyaya uyğunlaĢmaq üçün təkrarı, yenidənqurmanı,
adaptasiyanı təmin edir.
3) Texnoloji komponent (əməliyyat) – innovasiya əməliyyatlarının reallaĢdırılması ilə
əlaqədardır: pedaqoji prosesə yeniliyin daxil edilməsi, iĢin gediĢinə, inkiĢafına və alınan nəticələrin tətbiq edilməsinə nəzarət edilməsi.
4) Refleksivlik komponenti – innovasiya fəaliyyətinin onun məqsədlərinə, obyektinə və
nəticəsinə uyğunluğunu dərk etməyə və qiymətləndirməyə imkan verir.
Müasir dövrün tələblərinə cavab verən hərtərəfli inkiĢaf etmiĢ gənc nəslin yetiĢdirilməsi
probleminin həlli ümumtəhsil məktəbləri qarĢısında duran ən önəmli vəzifə olub, bunun
həyata keçirilməsi iki məsələnin həllindən asılıdır:
1) Məktəb informatika kursunun məzmununun təkmilləĢdirilməsi və onun təlimi metodlarının səmərəliləĢdirilməsi:
2) ġagirdin bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırılması.
Məktəbdə fənlərin tədrisi prosesində Ģagirdlərin ahəngdar inkiĢafı, həyata hazırlanması
reallaĢdırıla bilər. Çünki məktəb dövrü ərzində Ģagird:
a) ġəxsiyyətcə formalaĢır;
b) Mənəvi, fiziki, intellektual cəhətdən inkiĢaf edir;
c) Həyatda zəruri olan biliklərə yiyələnir, elmi-texniki nailiyyətlərlə tanıĢ olur və bununla da idraki imkanları və müstəqilliyi formalaĢır, inkiĢaf edir [2, 98].
Müasir təhsilə yiyələnmək üçün Ģagirdlər özünütəhsil tələblərini yerinə yetirməyi bacarmalıdırlar: 1) öz biliklərini yeniləĢdirməyə, zənginləĢdirməyə; 2) tədris fəallığı göstərməyə,
bilik mənbələrindən (radio, televiziya, internet, kitab, qəzet) istifadə etməyi bacarmalıdırlar.
Yuxarıda sadalanan keyfiyyətlərin aĢılanmasında müəllimin rolu olduqca böyük olub,
elmi innovasiyalar selində düzgün istiqamət götürməkdə, onlardan səmərəli istifadə etməkdə
Ģagirdlərə yol göstərməli və kömək etməlidir. Bununla yanaĢı, Ģagirdlərdə Ģəxsi təĢəbbüsün,
fəallığın, yaradıcılığın inkiĢafına qayğı ilə yanaĢmalı və vaxtaĢırı diaqnostik və normativ yoxlamalardan istifadə etməlidir. Təlim prosesində elə Ģərait yaratmaq lazımdır ki, qazanılan biliklər inama çevrilsin, fəal həyat mövqeyinin formalaĢmasına kömək etsin və bununla da Ģagirdlərin dünyagörüĢünü geniĢləndirsin. ĠnkiĢafetdirici təlimdə əsas faktor Ģagirdin tədris
fəaliyyətidir. Tədria fəaliyyəti - əqli və praktik əməliyyatlar sistemidir [2, 98].
ġagirdlərin tədris fəaliyyəti – ilk növbədə biliklərin mənimsənilməsi ilə müəyyən edilir.
Bu biliklərin mənimsənilməsi uzun və çətin prosesdir: Ģagirddən intellektual qabiliyyət, gər-
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gin əmək, ifadə və diqqət tələb edir. BaĢqa sahələrdə olduğu kimi, təhsilə yiyələnmək fəaliyyət vasitələrinə yiyələnmək və ya tədris fəaliyyətinin priyom və vasitələrinə yiyələnməklə, ən
səmərəli yollarla zəruri biliklər qazanmaqdan ibarətdir. ĠnkiĢafetdirici təlimi reallaĢdırmaq
üçün tədris prosesini düzgün və pedaqoji tələblər əsasında təĢkil etmək lazımdır. Burada
müəllimin aparıcı rolu aĢkardır. Müəllim: öz fənnini və tədris proqramını yaxĢı bilməklə müasir təlim texnologiyalarına yiyələnməli; Ģagird psixologiyasını dərindən bilməli; Ģagirdin əqli
və yaĢ xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla tədris fəaliyyətlərini təĢkil etməli və formalaĢdırılması
metodlarına bələd olmalıdır.
ĠnkiĢafetdirici təlim aĢağıdakı əsaslarla müəyyən olunur:
1. ġagirdlərin tədris fəaliyyətinin fəallaĢdırılmasının psixoloji əsasları: 1) təlimin səmərəliliyi meyarları; 2) Ģagirdlərin idrak fəallığının təĢkili üsulları; 3) Ģagirdin tədris fəaliyyətinin
əsas funksiyaları; 4) əyani-texniki vasitələrdən istifadə.
2. Tədris fəaliyyətinin xarakteristikası: 1) tədris fəaliyyətinin strukturu; 2) tədris fəaliyyətinin operativ tərkibi.
3. Təlim prosesində tədris fəaliyyəti priyomlarının formalaĢdırılması: 1) yaddaĢ priyomlarına alıĢdırma; 2) müĢahidə priyomlarının formalaĢdırılması; 3) obrazyaratma priyomları; 4)
tədris fəaliyyətinin formalaĢdırılmasında priyomların funksiyaları.
4. Təlim prosesində Ģagirdlərə diferensiasiyalı yanaĢma.
ĠnkiĢafetdirici təlim tədris prosesi ilə əlaqədar aĢağıdakı komponentlərlə müəyyən olunur:
informatikadan seçilmiĢ tədris materialının nəzəri-elmi cəhətdən əsaslandırılması; təlim metodlarının düzgün seçilməsi və müasir tələblər əsasında təkmilləĢdirilməsi; dərsliklərdə və
tədris proqramlarında (fənn kurrikulumunda) təkcə biliklərin keyfiyyəti deyil, Ģagirdlərin əqli
fəaliyyəti xassələri nəzərə alınmalıdır.
ĠnkiĢafetdirici təlimin səmərəliliyi təlimin gözlənilən nəticələri ilə, Ģagirdlərin əqli inkiĢafında nəzərə çarpan irəliləyiĢlərlə ölçülür.
Мягалянин aktuallığı. Müasir təhsilin məqsədi hərtərəfli inkiĢaf edən və yaradıcı qabiliyyəti olan Ģəxslərin təlim və tərbiyəsi problemlərini həll etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə çatmaq üçün mövcud olan müxtəlif variantlı inkiĢafetdirici tədris proqramları, tədris vasitələrindən səmərəli Ģəkildə istifadə edilməlidir. Bu prosesdə müəllim və onun tətbiq etdiyi metodlar
aparıcı rol oynayır. Ənənəvi təlimdə uzun müddət reproduktiv metodlardan istifadə olunsa da,
informatikadan bəzi bölmələrin təlimi məzmunu etibarilə produktiv metodların tətbiq edilməsinə də imkanlar yaradır.
Мягалянин elmi yeniliyi. Ġbtidai siniflərdə informatika fənninin təlimi keyfiyyətini və Ģagirdlərin mənimsəmə keyfiyyətini yüksəltmək üçün informatikanın tədrisi prosesində cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsinin reallaĢdırılmasından ibarətdir.
Мягалянин praktiki əhəmiyyəti вя тятбиги. Ġbtidai siniflərdə informatika fənninin təlimi
prosesində cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsinin metodik sistemini hazırlamaqdan ibarətdir.
Tədqiqatın nəzəri əhəmiyyəti Ġbtidai siniflərdə informatika fənninin təlimi prosesində cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması məzmun xəttinin öyrədilməsinin nəzəri cəhətdən əsaslandırılmasından ibarətdir.
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III-IV siniflərdə riyaziyyat dərslərində ümumiləşdirmə,
mücərrədləşdirmə və konkretləşdirmə metodlarının tətbiqi
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Ряйчиляр: ф.-р.ц.ф.д., дос. Н.С.Шярифов
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Ключевые слова: задача, наблюдение, сравнение, фигура, число
Keywords: issue, observation, comparison, figures, numbers
III-IV siniflərdə riyaziyyat dərslərində təlimin keyfiyyətini yüksəltmək üçün çalıĢmaların
həllində ümumiləĢdirmə, mücərrədləĢdirmə və konkretləĢdirmədən də istifadə edilir. ÜmumiləĢdirmə - xüsusı hallardan, yəni konkretlikdən ümumi hala keçmə və mücərrədliyə keçmə
deməkdir. Məsələn, dördbucaqlı anlayıĢı üçün ümumiləĢdirmə mərhələsi müĢahidə, müqayisə, ümumi və dəyiĢməz olan ümumi əlamətlərin seçilməsindən ibarətdir. MücərrədləĢdirmə
ondan sonrakı mərhələ olub, əĢyanın bütün digər xassələrindən ən mühüm olanını ayırır və
bunun əsasında anlayıĢ formalaĢır.
Müqayisə, ümumiləĢdirmə, mücərrədləĢdirmə - təfəkkür əməliyyatlarıdır. ġagirdin idrak
fəaliyyəti belə əməliyyatlarla müəyyən olunur. Hər hansı bir riyazi anlayıĢın formalaĢdırılması bir sıra mərhələlərlə bağlıdır. QavrayıĢ – təsəvvür – anlayıĢ mərhələləri ümumiləĢdirməyə aiddir. Bu mərhələlərin hamısı üçün baĢlanüıc material – bilik mənbəyi hissi qavrayıĢ
materialıdır. MüĢahidə mərhələsində əldə edilən təəssüratlar sözlərlə ifadə edilirsə, deməli, Ģagirdlər gördüklərini ifadə etmək üçün nitqdən istifadə edirlər. Nitq isə tədəkkürün ifadə formasıdır. ġagird müĢahidə nəticəsində hər hansı anlayıĢı ifadə edirsə, o həm də tələffüs etdiyi
sözü, anlayıĢı eĢidir.
Obyektlərin formalarını hafizədə saxlamaqla onları müqayisə etmək mümkün olur, bu isə
onların tipik, xarakterik cəhətlərini aĢkara çıxarmağa imkan verdiyindən forma ümumiləĢdirmə üçün imkan yaradır. Riyazi obyektlərdəki oxĢarlıq (ümumi cəhətlər) yazılıĢda gözə
çarpmır, onların məzmunundan, daxılı məntnindən aĢkara çıxarılır. Bunlara ən çox məsələ
həllində rast gəlmək olur. V.V. Davıdov [40] əsərində ibtidai siniflərə aid bunlardan ətraflı
məlumat verir. Mətnli məsələlərin hesab üsulu ilə həllində onların tiplərə ayrılması və hər tipə
aid bir neçə məsələ həllindən sonra ümumi həll üsulunun göstərilməsi və yeri gəldikcə,
Ģagirdlərdən həll edilən məsələnin hansı tipə aid olduğunun soruĢulması üzrə müstəqil iĢlər
həll üsulunun ümumiləĢdirilməsi bacarığının formalaĢdırılması üçün müəllimin əlində ən dəyərli vasıtələrdən biridir. ―Birgə iĢə aid məsələlər‖, ―Hərəkətə aid məsələlər‖, ―Bir kəmiyyəti
o biri ilə əvəz etməyə aid məsələlər‖ və s. bu baxımdan çox faydalıdır.
Hissetmə, görmə, eĢitmə orqanları vasıtəsilə Ģagirdin əldə etdiyi bilik (anlayıĢ) ümumiləĢdirmənin nəticəsi olur. AnlayıĢın yaranmasında axırıncı mərhələ - təsəvvür mərhələsidir.
Təsəvvür – bilik forması ilub, əĢyada və ya əĢyalar qrupunda mühüm və mühüm olmayan əlamətləri ayırd etməyə imkan verir. ÜmumiləĢdirmənin nəticəsi olan anlayıĢ dəqiq və birmənalı
olaraq ümumiləĢdirmənin nəticəsini müəyyən edir. ÜmumiləĢdirilmiĢ əlamətlər obyektin xüsusi forma və ya xassələrindən azad olub mücərrədləĢir və bu da anlayıĢ üçün olduqca mühümdür. Beləliklə, anlayıĢın tərifində obyektin cinsini və onu bu cinsdən fərqləndirən növ əlaməti ifadə olunur. Riyaziyyat təlimi prosesində qavrayıĢ – təsəvvür – anlayıĢ ardıcıllığı funksional məna daĢıyır. ÜmumiləĢdirmə problemi təlimlə bilavasıtə bağlıdır. Pedaqoji psixologi-
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yada və didaktikada bu problemə yanaĢma zamanı təfəkkür haqqında nəzəri–idraki təlimdən
və fənlərin məktəb tədrisi təcrübəsindən istsfadə olunur. Ġlk növbədə ümumiləĢdirmənin bir
anlayıĢ kimi psixoloji - didaktik ədəbiyyatda konkret mənası aĢkar edilir. Bu anlayıĢ həm də
bir metod kimi elmi tədqiqatlarda da geniĢ tətbiq olunur. ―ÜmumiləĢdirmə‖ termini biliklərin
Ģagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi prosesinin müxtəlif cəhətlərində tətbiq olunur. Bu termin
iki hadisələr qrupu ilə sıx əlaqədardır. Belə ki, ümumiləĢdirmə prosesi aĢağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:
I mərhələ: əĢyanın və ya onun konkret xassələrinin təsvir edilməsi və ya aĢkar edilməsi.
Bu mərhələdə Ģagird əĢyanın və ya hadisənin dəyiĢməz, təkrarlanan xassələrinin Ģahidi olur.
II mərhələ: aĢkar edilmiĢ xassələrə malik əĢya və ya hadısənin əĢyalar və ya hadisələr
çoxluğunda aĢkar edilməsi. Bu mərhələdə isə həmin xassələrə malik əĢya və hadisələr aĢkar
edilir;
III mərhələdə: həmin təbiətli əĢyalar və ya hadisələr bir çoxluğa aid edilir, yəni ümumiləĢdirmə aparılır.
ÜmumiləĢdirmə prosesinin nəticəsini xarakterizə edərkən əĢyanın və ya hadisənin bir sıra
xüsusi əlamət və ya halları nəzərə alınmır. Məsələn, Ģagird natural sıra parçasında ardıcıl tək
ədədlərin cəmini tapırsa: 1+3=4, 1+3+5=9, 1+3+5+7=16 və s. Bu bərabərliklərdə dəyiĢməz və
müəyyən qanunauyğunluq aĢkar edilirsə, yəni ―Ardıcıl tək ədələrin cəmi toplananların sayını
göstərən ədədin kvadratına bərabərdir‖ nəticəsi çıxarılır və ümumiləĢdirmə apararaq,
1+3+5+...+2k-1=k2 təklifini alırıq.
Düzbucaqlının – bir həndəsi fiqur xassələri aĢkar edilərkən onun hansı materialdan və
hansı ölçülərdə hazırlanması heç bir rol oynamır. Çünki düzbucaqlının bucaqlarının düz
bucaq və qarĢı tərəflərinin cüt-cüt bərabər olması onun dəyiĢməz xassələridir. ―ÜmumiləĢdirmə aparmaqla ayrı-ayrı əĢya və hadısələrdə ümumi olan cəhətləri aĢkar edirik.‖ ÜmumiləĢdirmə prosesində birinci mərhələdə axtarıĢ aparılır və sonra müəyyən edilən əlamət və xassə (qanunauyğunluq) sözlərlə ifadə edilir. ġagirdlərdə ümumiləĢdirmə bacarığının formalaĢdırılması anlayıĢın yaradılması və formalaĢdərəlması ilə çox vaxt paralel aparılır və ya anlayıĢın
yaradılmasında ümumiləĢdirmədən bir metod kimi istifadə olunur. Qeyd etmək lazımdır ki,
anlayıĢın yaradılması heç də həmiĢə ümumiləĢdirmə ilə əlaqədar olmur. ÜmumiləĢdirmə bir
metod kimi daha geniĢ tətbiqlərə malikdir. ÜmumiləĢdirmə, həm də prosesdir və deməli, onun
müəyyən nəticəsi olmalıdır.
Elmi ədəbiyyatda ümumiləĢdirmənin nəticəsinə onun məhsulu da deyilir. ÜmumiləĢdirmənin nəticəli olması ücün əĢyanın və ya əĢyaların xassələri, əlamətləri aĢkar edilir və sonra
həmin xassə və əlamətlərin eyni və ya müxtəlif olduğunu müəyyənləĢdirmək üçün müqayisə
aparılır. Buna nail olmaq üçün müqayisə edilən əĢyalar miqdarca çox olmalıdır. ÜmumiləĢdirmə təfəkkür əməliyyatı kimi mücərrədləĢdirmə ilə bilavasıtə bağlıdır. Lakin mücərrədləĢdirmə ilə əlaqəsi olmayan ümumiləĢdirmə də var. MücərrədləĢdirmə Ģagirdin ümumiləĢdirici
təfəkkür fəaliyyətinin əməli komponentidir. ƏĢya və ya hadisədən hər hansı xassə və ya əlamətin ayrılması və ondan müstəqil bir vasitə kimi sonrakı əməliyyatlarda istifadə edilməsi və
müəyyən ümumi nəticənin alınması – bu elə özü hər hansı mücərrədləĢdirmədir. Çünki
ümumiləĢdirmə ―konkretlikdən, xüsusidən ümumiyə keçmə‖ öz ifadəsini tapır. ƏĢya və hadisələrdən ümuminin ayırd edilməsi – bəzən izolə edilmiĢ mücərrədlik də adlanır. MücərrədləĢdirməni belə də ifadə etmək olar: ƏĢyalar və ya hadisələrdən ümumi olan xassə və ya əlamətin ayırd edilməsi və onun xüsusi hallara qarĢı qoyulması prosesi mücərrədləĢdirmə adlanır. Dərketmənin dəqiqliyi mücərrəd – ümumiliyə daxil olan əlamətlərin tamlığından asılıdır.
Məsələn, paraleloqramın baĢqa dördbucaqlılardan fərqləndirən ən mühüm əlaməti qarĢı
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tərəflərinin cüt-cüt paralel olmasıdır. Bu əlamət bütün paraleloqramlar sinfinə aiddir. Bu xassə həm ümumidir, həm də mücərrəddir. Məsələn, kvüdrata həndəsi fiqur kimi tərif verdikdə
onun ən ümumi əlamətini və ancaq kvadrata xas olan əlamətini ifadə edirik. Ümumi əlamət
onun cinsini, xüsusi əlamət isə onun növünü göstərir: ―BitiĢik tərəfləri bərabər olan düzbucaqlıya kvadrat deyilir.‖ Məlumdur ki, ibtidai sinif Ģagirdlərinin təfəkkürü əsasən konkret olur.
Ona görə də riyaziyyatı öyrənməyə baĢlayan Ģagirdlərin ilk çətinliyi ümumiləĢdirmə prosesində meydana gəlir. Kəsrlərin öyrənilməsi natural ədədlərin öyrənilməsinə nisbətən Ģagirdlərdən
daha yüksək mücərrədlik tələb edir. Ona görə də tez-tez onun real obrazlarına müraciət etməli
oluruq. Ümuminin mənimsənilməsi onun konkretləĢdirilməsi ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır.
KonkretləĢdirmə bu və ya digər ümumiləĢmiĢ biliyin xüsusi hallara tətbiqidir. KonkterləĢdirmə prosesində ümuminin dərinləĢməsi və zənginləĢməsi baĢ verir. Müxtəlif obyektlərin yeniyeni tərəf, keyfiyyət, əlaqə və münasibətlərini əks etdirən anlayıĢları sintez etmək yolu ilə insan idrakı konkretin daha dərindən dərk edilməsinə nail olmaq məqsədilə mücərəddən konkretə yüksəlir. Mücərəddən konkretə yüksəlmək mütodu ancaq elə bir üsuldur ki, bunun vasitəsi ilə təfəkkür konkreti mənimsəyir, onu mənəvi konkret kimi yenidən canlandırır. KonkretləĢdirmə prosesi mücərrədləĢdirmə ilə əkslik təĢkil edir. Əgər mücərrədləĢdirmə - öyrənilən
obyektin, fikrin qeyri-müəyyən xassə, münasıbət və əlaqələrindən sərf-nəzər edilməsi və eyni
zamanda obyektin tədqiqatçını maraqlandıran bir və ya bir neçə mühüm cəhətinin seçilib
ayrılmasından ibarətdirsə, konkretləĢdirmə - öyrənilən obyektin bu və ya dicər cəhəti baĢqa
cəhətləri ilə əlaqədar olmayaraq birtərəfli qeyd olunan təfəkkür fəaliyyətidir. Riyaziyyatın
tədrisi prosesində Ģagirdlər ümumiləĢdirmə aparmağa sövq edilirlər. Lakin biliklərin konkretləĢdirilməsinə bir o qədər də diqqət verilmir. KonkretləĢdirmə əməliyyatından istifadə edilməməsi məktəb təcrübəsinin ən böyük çatıĢmazlıqlarından biridir. Biliklərin konkretləĢdirilməsi
ümuminin yaradıcı surətdə tətbiüini özündə birləĢdirir. KonkretləĢdirmə prosesində elə bir
ümuminin praktik tətbiqi həyata keçirilir. Beləliklə, tədris prosesində təfəkkürün inkiĢafı
mücərrəd riyazi anlayıĢların düzgün və dərin mənimsənilməsinin zəruri Ģərtidir. BaĢqa sözlə,
Ģagird o zaman riyaziyyatı mənimsəyə bilər ki, riyaziyyatda həqiqi aləmin əks olunduğunu
dərk etmiĢ olsun. Buradan belə bir nəticə çıxır ki, ―mücərrəd anlayıĢlara yiyələnmək‖ riyaziyyatın həqiqi aləmin hansı obrazlarını əks etdirdiyini, baĢqa sözlə, ümumiləĢdirmə yolu ilə alınan ümumi anlayıĢ və faktın konkret formalarını görə bilmək deməkdir. Bu və ya digər anlayıĢ və faktı mənimsəmək təkcə onun tərifini baĢa düĢüb ifadə edə bilməklə bitmir, ümdə məsələ onun konkret təcəssümünü göstərə bilməkdir. Ümumi anlayıĢları konkretləĢdirmək bacarığı anlayıĢa yiyələnməyin mühüm və zəruri Ģərtidir.
Мягалянин aktuallığı. Riyaziyyat fənni digər fənlərlə müqayisədə daha mücərrəd və ciddi
olduğundan Ģagirdlər tərəfindən çətin mənimsənilir. Məqsəd ondan ibarətdir ki, ədəd və hesab
əməlləri anlayıĢlarını formalaĢdırarkən 1) əyanilikdən istifadə; 2) konkretlikdən mücərrədliyə
keçdikdə ciddiliyə və tədriciliyə riayət etməklə yüksək mənimsəməyə nail olunsun.
Мягалянин elmi yeniliyi. Ġbtidai siniflərdə inkiĢafetdirici çalıĢmaların tədrisi
xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, inkiĢafetdirici çalıĢmaların öyrədilməsi yolları aĢkara
çıxarılmıĢ və elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Ġbtidai siniflərdə inkiĢafetdirici çalıĢmaların
öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir.
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Применение методов обобщение, конкретизация на уроках
математики в в III-IV классах
Резюме
В работе описывается роль решения упражнений в начальных классах на уроках
математики. В процессе решения задач у школьников развивается способность обобщения, также конкретизации. Даны решения некоторых задач, которые способствуют
развитие мышления у ребят.
T. Safarova

The application of methods of generalization, concretization in
mathematics lessons in in the III-IV classes
Суммарй
The paper describes the role of the solutions of the exercises in the elementary grades in
math class. In the process of problem solving students develop the ability of generalization,
also concrete. Given some tasks that contribute to the development of thinking in children.
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Hiperbolik funksiyaların tədrisinə dair
Yeganə Əliyeva
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin dosenti
Е-mail: ulviyya-aztu@mail.ru
Rəycilər: t.ц.e.d., prof. M.A. Dünyamalıyev
r.ü.f.d., Ü.M. Məmmədova
Açar sözlər: funksiya, hiperbolik, arqument, törəmə, inteqral
Ключевые слова: функция, гиперболик, аргумент, производная, интеграл
Key words: function hyperbole argument, derivative, integral
Orta məktəb kursundan triqonometrk funksiyalar haqqında kifayət qədər ətraflı məlumat
verilməsinə baxmayaraq hiperbolik adlanan funksiyalar hamıya tanıĢ deyil. Triqonometrik və
hiperbolik funksiyalar digər funksiyalarla birlikdə riyaziyyatda geniĢ istifadə olunan elementar funksiyalar sinfini əmələ gətirir.
1) Hiperbolik funksiyaların tərifi. Triqonometrik funksiyalara – sinus, kosinus, tangens,
kotangensə tərif verilərkən x 2  y 2  1 çevrəsindən istifadə olunur. Bu triqonometrik funksiyalara uyğun hiperbolik funksiyalara isə x 2  y 2  1 bərabərtərəfli hiperbolasından istifadə
etməklə tərif vermək olar.
Mərkəzi koordinat baĢlanğıcında olan vahid radiuslu
y
çevrəyə baxaq. Burada  arqumenti ilə AOM dairə sektoruM T
nun sahəsinin iki misli iĢarə olunub və AOM mərkəzi bucağına bərabərdir. Burada

KM - ―sinus xətti‖,
OK - ―kosinus xətti‖,
K A x
O
AT - ―tangens xətti‖
adlanır. Tərifə əsasən sin=MK=y, cos=OK=x,
tg=AT.
olduğunu
nəzərə
alsaq
x2  y2  1
AT KM

nisbətini yazaq, onda
cos 2   sin 2   1 alarıq. OKM ~ OAT oxĢarlığından
OA OK
sin 
olar, belə ki,
tg 
cos 
 1  sin   1 ,  1  cos   1 ,    tg   .
Ġndi isə x 2  y 2  1 bərabərtərəfli hiperbolasına baxaq. Burada da  arqumenti ilə
hiperbolik AOM sektorunun sahəsinin iki misli iĢarə edilib, lakin yuxarıdakı haldan fərqli
olaraq buradakı  arqumenti AOM mərkəzi bucağına bərabər deyildir. Burada
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KM - ―hiperbolik sinus xətti‖,
OK - ―hiperbolik kosinus xətti‖,
AT - ―hiperbolik tangens xətti‖
adlanır. Tərifə əsasən
sh   KM  y ,
ch   OK  x
th   AT .
Onda
x 2  y 2  1 olduğundan

y

O

alırıq

T M(x,y)

A K
x

ki,

O K ~MO A T
ch   sh   1 . Analoji Ģəkildə
AT KM
sh
oxĢarlığından və
münasibətindən th 

ch
OA OK
olar, belə ki,
   sh    , ch   1 ,  1  th   1 .
2) Hiperbolik funksiyaların üstlü funksiya ilə ifadə olunması.
xy
Bilirik ki, OKM ücbucaqlısının sahəsi S OKM 
, AKM oblastının sahəsini isə
2
aĢağıdakı müəyyən inteqralın köməyilə hesablamaq olar. Hiperbolanın birinci rübdəki qolu
y  x 2  1 Ģəklində təyin olunduğundan
2

2

x

S AKM 


1





1
t

t  1dt   t 2  1  ln t  t 2  1 
2
2

2





x


1

x 2
1
xy 1
x  1  ln x  x 2  1 
 ln( x  y) .
2
2
2 2
Onda
  2S  2S OKM  S AKM   ln( x  y)
və buradan
x2  y2
1

x y 
   e  .
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Bu bərabərliklərə əsasən hiperbolik funksiyalara belə tərif vermək olar:
e x  ex
x
Tərif. Əsası e olan e üstlü funksiyasından təĢkil olunmuĢ
mürəkkəb
2
funksiyasına hiperbolik sinus deyilir və sh x 

e x  e x
kimi iĢarə olunur.
2

Analoji qaydada ch x , th x , cth x funksiyalarının tərifini vermək olar.
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3) Tərs hiperbolik funksiyalar. Tutaq ki, x - hər hansı həqiqi ədəddir. sh y  x Ģərtini
ödəyən y ədədi sh x funksiyasının tərsi adlanır və Arsh x ilə iĢarə olunur.
sh y  x tənliyindən

e y  e y
 x yaza bilərik, onda
2

e 2 y  2 xe y  1  0 ,

e y  x  x 2  1 ( e y  0 ),

y  ln( x  x 2  1) .
Beləliklə, hiperbolik sinusun tərsi olan funksiya
y  Arsh x  ln(x  x 2  1) olur.
Eyni qayda ilə hiperbolik kosinusun tərsi olan funksiyanı da tapmaq olar:
ch y  x



e2 y  2 xe y  1  0 

 e y  x  x 2  1 ( x  1 olduqda həlli var) 
 y  ln(x  x 2  1)   ln(x  x 2  1) ,

x  1.
Nəhayət, hiperbolik tangensin də tərsi olan funksiyanı təyin edək:

y  Arch x  ln(x  x 2  1) ,

e2 y  1
1 x
 x  e2 y 
2y
e 1
1 x
1 1 x
, 1  x  1 .
y  Arth x  ln
2 1 x

th y  x 

(1  x  1) ,

4) Hiperbolik funksiyaların qrafiklərini araĢdıraq. Bunun üçün funksiyaların təyin
oblastlarını və qiymətlər çoxluğunu
yazaq:
1) y  sh x , D( f )  R və
E( f )  R ;
2) y  ch x : D( f )  R və
E( f )  [1;) ;
3) y  th x : D( f )  R və
E( f )  (1; 1) .
4) y  cth x : D( f )  R \ {0} ,
E( f )  R \ (1; 1) və ya y  1, y  1 .
Aydındır ki, hiperbolik y  chx
funksiyası cüt funksiya olub yalnız
müsbət qiymətlər alır. y  shx funksiyası isə tək funksiyadır, belə ki,
e x  e( x)
e x  e x

 shx .
2
2
y  thx və y  cthx funksiyaları isə cüt və tək funksiyanın nisbəti kimi tək funksiyalardır.

sh ( x) 

Qeyd edək ki, triqonometrik funksiyalardan fərqli olaraq hiperbolik funksiyalar periodik
fuksiya deyillər.
y  cthx funksiyasını x  0 kəsilmə nöqtəsinin ətrafında tədqiq edək:
e x  e x  2 
cthx   (tək funksiya olduğundan).

   və xlim
00
x 00 e x  e  x
0

lim cthx  lim

x 00
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Beləliklə, Oy oxu y  cthx funksiyasının qrafikinin Ģaquli asimptotudur. Maili (üfüqi)
asimptotları təyin edək:
k  lim
x 

f ( x)
cthx
e x  e x
1  e 2 x
 lim
 lim x

lim
0,
x
x  (e  e  x ) x
x  (1  e  2 x ) x
x
x

e x  e x
1,
x 
x 
x  e x  e  x
Deməli, y  1 düz xətti y  cthx funksiyasının qrafikinin sağ üfüqi asimptotudur. Funksiyanın təkliyinə əsasən y  1 düz xətti onun sol üfüqi asimptotudur. Asanlıqla bu düz xətlərin
eyni zamanda y  thx funksiyasının asimptotları olduğunu göstərmək olar. y  chx və y  shx
b  lim[ f ( x)  kx]  lim cthx  lim

funksiyalarının asimptotları yoxdur.
5) Hiperbolik funksiyalar üçün bəzi mühüm düsturlar:
1) ch2 x  sh 2 x  1 ,
4) sh 3x  4sh 3 x  3shx ,
2) sh ( x  y)  shx chy  shy chx ,

ch3x  4ch 3 x  3chx ,

ch ( x  y )  chx chy  shx shy ,
2thx
3 ) sh 2 x  2chx shx 
,
1  th 2 x
1  th 2 x
ch2 x  ch 2 x  sh 2 x 
,
1  th 2 x
2thx
th2 x 
,
1  th 2 x

3  th 2 x
,
1  3th 2 x
x chx  1
5) ch 2 
,
2
2
x chx  1
sh 2 
.
2
2
th3x  thx 

6) Hiperbolik funksiyaların törəmə və inteqral düsturları:
(shx)  chx ,

(chx)  sh x ,

 shxdx  chx  C ,
1

 chxdx  shx  C ,

 ch x dx  thx  C ,
2

1
,
ch 2 x

(thx) 

1

 sh

2

x

1
,
sh 2 x
 thxdx  ln chx  C ,
(cthx)  

dx  cthx  C .

Buradan görünür ki, hiperbolik funksiyaların törəmə və inteqral düsturları triqonometrik
funksiyaların uyğun düsturlarına çox oxĢardır.
Məqalənin aktuallığı. Hiperbolik funksiyalar nəzəriyyəsi müasir riyaziyyatın mühüm
inkiĢaf etmiĢ bölmələrindən biridir. Bu məqalə Ģərhi xarakter daĢıyır və məqsəd qısaca olaraq
əsas hiperbolik funksiyaların xassələrinin araĢdırılması məqsədi daĢıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə hiperbolik funksiyaların triqonometrik funksiyalarla
müqayisəli Ģəkildə Ģərh edilmiĢdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Hiperbolik funksiyalardan Lobaçevski həndəsəsində geniĢ istifadə olunur. Bu funksiyalara həmçinin ―materiallar müqaviməti‖ fənninin
tədrisində, elektrotexnikada və elmin digər sahələrində rast gəlinir.
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О методике преподавания гиперболических функций
Резюме
Теория гиперболических функций является активно развивающим разделом современной математики. Настоящая статья носит обзорный характер и ставит своей целью в
кратце изложить свойства основных гиперболических функций.
E. Alieva

On teaching methods of hyperbolic functions
Суммарй
The theory of hyperbolic functions is actively developing branch of modern mathematics.
This article is a review and aims to explain in brief the main properties of hyperbolic
functions.
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İbtidai siniflərdə məsələ həllinin öyrədici funksiyaları
Samirə Nurməhəmmədi
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Gəncə Dövlət Universiteti
E-mail: samira-nur@box.az
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. M.ġ. Qurbanov
f.-r.ü.f.d., dos. B.A. Mustafayev
Açar sözlər: məsələ həlli, inkiĢafetdirici funksiyası, tərbiyəedici funksiya, didaktik funksiya, formal riyazi məsələ, məsələnin həlli növləri
Ключевые слова: решение задач, развивающие функции, воспитывающие функции, дидактические функции, формальные математические задачи, виды решение задач
Key words: problem solving, educational function, raising functions, didactic function,
formal mathematical problems, types of problem solving
Ġbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində çətin problemlərdən biri məsələ həllinin öyrədilməsidir. Apardığımız müĢahidələr göstərir ki, ibtidai siniflərdə məsələni həll etmək, ancaq
ədədlər üzərində bəzi məsələləri icra etmək deyildir. Bundan ötrü müəyyən məntiqi mühakimə aparmaq, Ģagirdlərə məsələ həllinin funksiyalarını aĢılamaq lazımdır. Bu funksiyalar
hansılardır və məzmununa nələrin daxil olduğunu izah edək. Y.M.Kolyagin riyaziyyat təlimində məsələlərin aparıcı funksiyalarına bunları aid etmiĢdir: öyrədici, tərbi-yəedici və inkiĢafetdirici funksiyalar.
R.K.Ruzin məsələ həllinin təlim funksiyalarına aĢağıdakıları aid edir: dərkedici (idrak), inkiĢafetdirici və tətbiqedici. Müəllif göstərir ki, məsələ həllinin təlim prosesində bu funksiyaların həyata keçirilməsi təlimin tərbiyəedici funksiyasını da həyata keçirir. Beləliklə, o tərbiyəedici funksiyasını ayırmamıĢdır.
A.P.Spanser məsələ həlli funksiyası termini altında, məsələ həlli nəticəsində Ģagirdlərdə
baĢ verməsi nəzərdə tutulan dəyiĢiklikləri görərək, bütün fənlərdə olan məsələlərin funksiyalarına (təlimdə) beĢ növ funksiya aid edir:
a) metodiki funksiyası (Ģagirdlər tərəfindən məsələ həll etməyin metodlarının mənimsənilməsi),
b) didaktiki funksiyası (yeni materialın öyrənilməsi, onun möhkəmləndirilməsi, təkrarı və
tətbiqi).
c) təĢkilatı istiqamətverici funksiyası (tədris prosesinin təĢkilində məsələlər həllindən istifadə və Ģagirdlərin idrak fəaliyyətinin istiqamətləndirilməsi).
ç) inkiĢafetdirici funksiyası (Ģagirdlərin idrak və yaradıcı qabiliyyətlərinin inkiĢafı və onların məntiqi təfəkkürünün yaradıcı axtarıĢına hazırlanması),
d) tərbiyəedici funksiyası (məsələnin bu funksiyasına mətnin məzmunu daxildir. Yəni seçilmiĢ məsələlər həyatdan götürülməklə, əmək qabaqcıllarının fəaliyyətindən, elm və texnika
yeniliklərindən, xalq təsərrüfatımızın nəaliyyətlərindən bəhs etməklə Ģagirdlərə tərbiyəvi təsir
göstərir).
Bundan baĢqa onlar məsələnin aĢağıdakı spesifik funksiyalarını ayırmıĢlar:
ġagirdlərin təhsil probleminin təĢkili, onları tədqiqatçılıq metodlarına yiyələnməyə istiqamətləndirmək, fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsində məsələ həllinin ümumi metod-
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larından istifadə Ģagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təĢkili, özünə nəzarət vərdiĢlərinin inkiĢafı
və yetkin Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırılması.
A.P. Spanser tərəfindən təklif olunan məsələlərin funksiyasının təsnifatı kifayət qədər
tamdır. Ancaq bu təsnifatda məna və didaktik kəsiĢmələri və qeyri dəqiqliyi asanlıqla göstərmək olar.
Burada məsələnin metodiki funksiyası çox dar mənada xarakterizə olunubdur. Tərbiyəedici funksiyası isə əsasən inkiĢafetdirici istiqamətdə Ģərh olunub. ġagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin təĢkili isə məsələnin həm dərketmə funksiyasına həm dəspesifik funksiyasına daxil
edilmiĢdir.
Məlumdur ki, konkretb – metodiki məqsəd üçün A.P. Spenserin təsnifatı çətinlik törədir,
ancaq riyaziyyat təliminin məqsədi baxımından çox diqqətə layiqdir.
Nəhayət ki, NeĢkov və A.D.SemuĢin təklif edirlər ki, məsələni aĢağıdakı əsas funksiyalara
– didaktik, dərketdirici və inkiĢafetdiriciliyinə görə bölmək məqsədəuyğundur.
Yuxarıda adları çəkilən və digər iĢlərin təhlili göstərir ki, məsələnin funksiyasının təsnifatında yekdillik prinsipi gözlənilməmiĢdir. Doğrudan da, məsələnin dərketdirici funksiyasından
ayrı təsəvvür etmək mümkün deyildir, eyni zamanda məsələnin didaktik funksiyası onun
dərketdirici funksiyasından fərqləndirilməlidir və s.
Bundan baĢqa, məsələnin funksiyasının hər bir təsnifatə eyni zamanda dərs (tədris) məsələlərinin funksiyasının təsnifatını və onun tiplərə bölünməsini nəzərdə tutur. Ona görə bizə elə
gəlir ki, məsələnin funksiysını Y.M. Kolyaqin tərəfindən verilmiĢ təsnifatı daha dolğun və
məqsədəuyğundur.
Onun fikrinə Ģərik çıxaraq onu qeyd etmək istəyirik ki, müəyyən funksiyaya xidmət edən
məsələlər külliyatından yox, bəzi riyazi məsələlərin müxtəlif funksiyalardan danıĢmaq lazımdır. Biz bu mövqeyi çox mühüm qiymətləndiririk.
Riyaziyyatın ibtidai kursu məsələlrinin təlimdəki funksiyalarından danıĢarkən, əvvəlcə
məsələlərin tətbiqi funksiyası haqqında bəzi qeydləri edək. Ümumiyyətlə, məsələlərin bu
funksiyasına həm nəzəriyyənin praktikaya tətbiqinin, həm də məsələ həlli vasitəsilə nəzəriyyənin özünün öyrənilməsinin, nəzəriyyə ilə praktik, riyaziyyat fənni ilə digər fənlər arasında
əlaqə, habelə bu və ya digər əməli (təcrübi) vərdiĢlərin yaradılması və s. kimi məsələlərin həlli aiddir.
Ġbtidai məktəbdə qeyd olunan təlim funksiyasının həyata keçirilməsində məsələlərin yeri
və rolu nədir? Məlum olduğu kimi, məsələlər məhz təlimin funksiyasına aid edilən keyfiyyətləri həyata keçirir. Ġbtidai məktəbdə elə məsələlər verilir ki, onlar riyazi aparatın, öyrənilən
nəzəriyyənin müxtəlif hadisə və proseslərə tətbiqini göstərir, nəzəriyyə ilə praktika arasında
körpü yaradır. Buna görə də məhz ibtidai sinifdə məsələ həlli funksiyasını həyata keçirməyə
imkan verən məsələlərin təlim prosesində daha hansı funksiyanı həyata keçirməyə xidmət edə
bildiyini araĢdırmaq lazımdır.
Ġbtidai məktəb təcrübəsi göstərir ki, riyaziyyat təlimində əsasən məsələnin öyrədici funksiyası əsas, aparıcı funksiya kimi çıxıĢ edir. Digər funksiyalar isə bir qədər gizli, arxa planda
görünür.
Məsələ həllinin funksiyalarının həyata keçirilməsində ibtidai sinif məsələlərinin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.
Ġbtidai siniflərdə məsələlər özündə formal riyazi məsələ saxlayır. Məsələlərin Ģərti, məzmunu və ortaya daxil olan faktların köməyi ilə məsələ həlli funksiyalarını (əsasən tərbiyəedici
və inkiĢafetdirici funksiyaları) həyata keçirmək mümkündür.
Ġbtidai siniflərdə məsələ həlli üzrə iĢ iki mərhələdə - hazırlıq dövrü, ilk tanıĢlıq Ģəklində
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öyrənilir. Hazırlıq dövrünün məqsədi real hadisələrin riyazi simvollar dilinə keçirilməsi imkanlarını Ģagirdlərə göstərməkdir.
Ġbtidai siniflərdə məsələlərin həlli Ģagirdlərə bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnməkdən
baĢqa, onlarda düĢünmək tələbini də inkiĢaf etdirdiyindən, o düĢündürücü (idraki) funksiya
rolunu da yerinə yetirir. DüĢündürücü funksiyanı yerinə yetirən məsələləri ―düĢündürücü
məsələlər‖ adlandıracağıq. Bu cür məsələrin həlli nəticə etibarı ilə ibtidai məktəbdə riyazi
biliklərin əsaslı surətdə mənimsənilməsinə xidmət edir.
Qeyd olunan funksiya bizə görə məsələ həllinin öyrədici funksiyasının xüsusi halı kimi
özünü göstərir.
Məsələ həllinin öyrədici funksiyası dedikdə Ģagirdlərdə riyazi bilik, bacarıq və vərdiĢlər
sistemini eyni zamanda müstəqil biliyinin formalaĢdırılması baĢa düĢülür.
AĢkardır ki, təlimin öyrədici funksiyası A.P. Spanserin ayırdığı məsələ həllinin metodiki
və didaktiki funksiyalarını əhatə edir. Lakin təcrübə göstərir ki, ibtidai məktəbdə məsələlərin
həllindən yeni mövzunun izahı kimi – didaktik məqsədlə istifadə olunması təlimin səmərəsini
artırır.
Bir nümunə məsələyə baxaq, yəni düzbucaqlının sahəsi ilə perimetri arasında olan
münasibətə aid məsələ. Burada iki növ məsələ daha çox diqqəti cəlb edir.
Birinci növ: 1) Sahələri bərabər olan düzbucaqlıların perimetrləri müxtəlifdir. 2) Sahələri
bərabər olan düzbucaqlıların içərisində perimetri ən kiçik olanı kvadratdır.
Ġkinci növ: 1) Perimetrləri bərabər olan düzbucaqlıların sahələri müxtəlifdir. 2) Perimetrləri bərabər olan düzbucaqlılar içərisində sahəsi ən böyük olanı kvadratdır.
Ümumiyyətlə bu cür ibtidai sinif məsələlərinin həllini Q.S.Zaparojstyevin qeyd etdiyi
kimi cədvəlin köməyi ilə vermək məqsədəuyğundur. Bu halda Ģagirdlər birdən - birə kifayət
qədər məsələlərin həlli ilə tanıĢ olmaqla bərabər, həndəsə, hesab və cəbr anlayıĢları arasındakı
əlaqənin yazılmasını da görəcəklər.
Cədvəl ilə məsələnin həllinin öyrənilməsi, həndəsə, hesab və cəbr anlayıĢları arasında
qarĢılıqlı əlaqənin yaradılmasına imkan verir.
Birinci növ məsələnin həllini cədvəl Ģəklində göstərək (Cədvəl 1).
Cədvəldən görünür ki, düzbucaqlının sahəsi sabit qalır, ancaq perimetri dəyiĢir.
Birinci növ məsələnin həlli
Cədvəl 1.
Düzbucaqlıların ölçüləri
S santimetrlə
/S

uzunluğ
u

eni

Düzbucaqlıların
Düzbucaqlıların perimetri
sahəsi
kvadrat
santimetrlə
santimetrlə

1

20

1

S1 = 20 · 1 = 20 sm2

P1 = (20 + 1) · 2 = 42 sm2

2

10

2

S2 = 10 · 2 = 20 sm2

P2 = (10 + 2) · 2 = 24 sm2

3

5

4

S1 = 5 · 4 = 20 sm2

P3 = (5 + 4) · 2 = 18 sm2

Ġkinci növ məsələnin həllini də cədvəl Ģəklində verək. (Cədvəl 2).
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Cədvəldən aydın olur ki, bu növ məsələlərin həllində sahə ölçüləri müxtəlif, perimetrləri
isə eyni ölçülərdə olur.
Ġkinci növ məsələnin həlli
Cədvəl 2.
Düzbucaqlıların ölçüləri
Düzbucaqlıların
S santimetrlə
Düzbucaqlıların perimetri
sahəsi
kvadrat
/S
santimetrlə
uzunluğ
santimetrlə
eni
u
1

9

1

S1 = 9 · 1 = 9 sm2

P1 = (9 + 1) · 2 = 20 sm2

2

8

2

S2 = 8 · 2 = 16 sm2

P2 = (8 + 2) · 2 = 20 sm2

3

7

3

S3 = 7 · 3 = 21 sm2

P3 = (7 + 3) · 2 = 20 sm2

4

6

4

S3 = 6 · 4 = 24 sm2

P4 = (6 + 4) · 2 = 20 sm2

Ümumiyyətlə, deməliyik ki, bu cür əlaqəli Ģəkildə həll edilən məsələlər təlimin optimallaĢdırılmasında mühüm rol oynayır və Ģagirdlərin nəzəri materialı çüurlu Ģəkildə qavramasına kömək edir. Bundan baĢqa, bu cür məsələlərin həlli zamanı Ģagirdlər həndəsə və
riyaziyyata aid nəzəri materialları əlaqəli Ģəkildə daha dərindən öyrənirlər. Məsələlərin bu
imkanını nəzərə almaqla geniĢ diapozonlu bilik mənbəyi yaratmaq və maksimum mənimsəməyə nail olmaqhər bir müəllimdən ciddi hjazırlıq və gərgin metodiki iĢ tələb edir.
MüĢahidələr göstərir ki, Ģagirdlər adətən, bəzi məsələləri qismən həll edir, yaxud hesablamanın öhdəsindən gəlirlər. Lakin ədədi ifədə və bərabərliyin nə olduğunu, onların fərqini
izah edə bilmirlər. Halbuki məsələ həll edərkən, yaxud müəyyən hesablamanı yerinə yetirərkən Ģagirdlər ədədi ifadə qurmuĢ, onun qiymətini hesablamıĢlar. Deməli, məsələ həlli, yaxud
hesablama zamanı müəllim ədədi ifadənin adını çəkməmiĢ və onun haqqında Ģagirdlərə heç
bir məlumat verməmiĢ, ancaq məsələni həll etməklə kifayətlənmiĢdir. Halbuki, bəzi məsələlərin həllində ədədi və ya hərfi ifadə qurulur və onun qiyməti hesablanır.
Məsələn: a) Ġbtidai siniflərin I sinfində cəmin üstünə gəlmək, cəmdən ədədi çıxmaq, ədədin üstünə cəmi gəlmək, ədəddən cəmi çıxmaq, cəmin ədədə vurulması, cəmin ədədə bölünməsi, əməllərin xassələri və s. kimi mühüm mövzuların tədrisi məhs məsələlərin ifadə qurmaqla həll olunmasına əsaslanır.
b) Məsələləri ifadə qurmaqla həll edərkən Ģagirdlər ədədlər sırasına müəyyən etmək,
mötərizələrin mənasını baĢa düĢmək və onlardan yerli yerində istifadə etmək kimi bilik və
bacarıqlara yiyələnirlər.
c) Ġfadə qurmaqla məsələ həlli prosesində Ģagirdlərdə dərin düĢünmə, tam fikir ifadə etmə,
təĢəbbüskarlıq, analiz və sintez kimi təfəkkür elementləri fəaliyyət göstərir. Bu zaman onların
məntiqi təfəkkürü, müəyyən təklifi riyazi dildə ifadə etmək bacarığı inkiĢaf edir ki, bunlar da
gələcəkdə orta məktəbin riyaziyyat kursuna daxil olmuĢ riyazi analiz elementlərinin mənimsənilməsində böyük rol oynayır.
Məqalənin aktuallığı. Ġbtidai siniflərin riyaziyyat təlimində çətin problemlərdən biri məsələ həllinin öyrədilməsidir. Apardığımız müĢahidələr göstərir ki, ibtidai siniflərdə məsələni
həll etmək, ancaq ədədlər üzərində bəzi məsələləri icra etmək deyildir. Bundan ötrü müəyyən
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məntiqi mühakimə aparmaq, Ģagirdlərə məsələ həllinin funksiyalarını aĢılamaq lazımdır. Bu
funksiyalar hansılardır və məzmununa nələrin daxil olduğunu izah etdik. Y.M.Kolyagin riyaziyyat təlimində məsələlərin aparıcı funksiyalarına bunları aid etmiĢdir: öyrədici, tərbiyəedici
və inkiĢafetdirici funksiyalar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ġbtidai sinifdə məsələlərdən istifadə olunması Ģagirdlərin tərbiyəsi və inkiĢafını təmin edir, öyrənmə prosesinin səmərəliliyini artırır. Öyrənilən mövzuya,
məsələ həlletməyə və umumiyyətlə, riyaziyyat fənninə idraki maraq tərbiyə olunur və inkiĢaf
edir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Ġbtidai siniflərdə həll olunan məsələlərdən
istifadə zamanı Ģagirdlər bir tərəfdən riyazi anlayıĢların, digər tərəfdən isə abstraksiyanın
geniĢ tətbiqlərini görürlər. Elmin praktikadan öyrənilməsinin qarĢısı alınır.
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Обучающие функции решение задач в начальных классах
Резюме
Представленной статье рассмотрено функции решение задач, обсуждено виды задач
и объяснено их в конкретных примерах. А также показано мысли. Выдающих математиков и специфические функции задач. Числе задачи в начальных классах сохраняют
у себя формальные математические задачи.
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Eдуъатион фунътионс оф тще сеттлемент иссуе ин примарй
Суммарй
Presented article deals with problem solving functions, were convicted kinds of tasks and
explain them in specific examples. Also shown thoughts. Outstanding mathematicians and
specific tasks function. Among the problems in primary school remain at formal math
problems.
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Müasir təlim texnologiyalarının psixoloji-pedaqoji
imkanlari və didaktik prinsipləri
Səid Həmidov
ADPU-nun dosenti
Ababil Nağıyeva
ADPU-nun magistrantı
Ряйчиляр: пед.ц.ф.д., дос. С.Ъ.-Ъ.Таьыйева
т.ц.ф.д., дос. Ч.М.Щямзяйев
Açar sözlər: informatika, kompüter, avtomatlaĢdırılmıĢ, texnologiya, təlim, inteqrativ,
model
Ключевые слова: информатика, компьютер, автоматизированный, технология, обучение, интепгратив, модель
Key words: information science, computer, automateded, technology, training,
integrative, model
Təlim Ģagird üçün Ģəxsi məna kəsb etməlidir. Bir qrup mütəxəssislər səmərəli motivin
yaradılması üçün problem situasiyanın yaradılmasını əsas götürürlər. Kompüter təlimi üçün
proqramlar hazırladıqda bu psixoloji qanunauyğunluq nəzərə alınmalıdır, kompüterdə reallaĢan bütün məsələlərdə pedaqoji situasiyalar nəzərə alınarsa, tədris materiallarının mənimsənilməsindəki motivasiya prosesində müvəffəqiyyət qazanmaq olar.
ġagirdlərin müstəqilliyini stimullaĢdırmaq və yaradıcılıq fəaliyyətini artırmaqla nəzərdə
tutulan məqsədə nail olmaq olar. Tədris materialı ilə bağlı proqramlarda yeni anlayıĢların verilməsi nəzərdə tutulmuĢsa, o sadədən mürəkkəbə doğru elə izah olunmalıdır ki, Ģagird kompüterlə dialoq prosesində həm yeni materialı öyrənsin, həm də onun öyrənməsi ilə əlaqədar
məqsədi dərk etsin.
Öyrədici proqramlarda iĢlədikdən sonra müəllimlə Ģagirdlər arasında dialoq aparılmalıdır,
mövzunun kompüter təliminin Ģagirdlərin idrak fəallığına, onların tərbiyəsinə necə təsir bağıĢladığını təhlil etmək vacibdir. Hər bir fərdi öyrənənin imkanları nəzərə alınaraq konkret qərar qəbul etmək lazımdır, burada hər bir öyrənənin Ģəxsi fəaliyyəti xüsusi rol oynayır. Kompüter təliminin psixoloji-pedaqoji problemlərindən biri baza kateqoriyaları olan fəaliyyətin
Ģüurluluğun, təxəyyülün, hafizə və Ģəxsiyyətin baĢqaları ilə necə əlaqələndirilməsindən ibarətdir.
ġəxsiyyətin amili təfəkkür, hisslər, təxəyyül və s. kimi hafizə psixologiyası üçün xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Bilik, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢması Ģagirddə assosiasiyalar (əlaqələr) yaradır və bunlar idrak obyektləri arasındakı münasibətləri əks etdirir. Assosasiya dedikdə təcrübə nəticəsində Ģərtlənən təsəvvürlər əlaqəsi baĢa düĢülür, yəni Ģüurda bir təsəvvür
meydana gələndə o digər təsəvvürləri yaradır. Assosiyasiyanın yaranması zehni köməkçinin
təsirindən asılıdır. Təlimdə Ģagirdə cəld kömək lazım gəldikdə assosiasiyalar yaranır. Burada
kompüterdə reallaĢdırılan təlim proqramları köməyə gəlir. Bu proqramlara isə çoxlu tələblər
qoyulur:
1. Bilik, bacarıq və vərdiĢlərin formalaĢması prosesi öyrənənin Ģüurunda obyektiv aləmin
qanunauyğunluqlarını əks etdirən assosasiyalar sisteminin formalaĢdırılması üçün fakt və
hadisələri qarĢılıqlı əlaqədə öyrənmək lazımdır;
2. Təlim proqramlarında təlimə onun məqsindən baxılmalıdır. Dərk olunacaq hər bir
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obyektin əhəmiyyəti görünməlidir;
3. Proqramlar asandan çətinə, sadədən mürəkkəbə prinsipi ilə qurulmalıdır;
4. Hər bir proqramda öyrədilən biliklər əvvəlki və növbəti öyrəniləcək biliklərlə əlaqələndirilməlidir;
5. Bu proqramlarla qazanılmıĢ biliklər sistematik qiymətləndirilməlidir;
6. Təfəkkür əməliyyatları mərhələlərlə formalaĢdırılmalıdır. Psixika – fəaliyyətdir, əməllər
sistemidir. Psixika – ideal obrazlarla (təsəvvür, anlayıĢ) yanaĢı, ideal əməlləri (hiss etmə,
təxəyyül, yaddaĢ, fantaziya) əhatə edir. Psixika sosial qanunlar əsasında formalaĢır. Ġnsanın
daxili (psixi) və xarici (fiziki) fəaliyyətləri qarĢılıqlı əlaqədə olub vahid bir kompleksdir. Hər
bir əməl istiqamətləndirici, idarəedici və nəzarəedici hissələrdən ibarətdir. Müəllim öyrədici
proqramlarla Ģagirdlə iĢləyərkən hər bir əməlin mənasının Ģagird tərəfindən dərk edilməsinə
nəzarət edir, lazım olan anlarda zəruri düzəliĢlər aparır, yəni burada insanın, alqoritmin, kompüterin və yenidən insanın fəaliyəti sistemi icra olunur. Kompüter düĢünmür, təlim isə təfəkkür ilə sıx əlaqədardır, deməli intellektual proqramlar yaradılmalıdır, Ģagirdlə dialoq aparılmalıdır. Beləliklə, kompüter üçün təlim proqramlarının yaradılması çox mürəkkəb olub psixoloji, pedaqoji, metodiki, elmi və s. tələblərə cavab verməlidir.
Hesab edirik ki, kompüterin təlim prosesinə daxil edilməsi çoxlu problemlərlə bağlıdır və
onlar zaman-zaman həll olunmalıdır. Bizim dövrümüz informasiya texnologiyaları dövrüdür.
Biz günbəgün kompüterlərin köməyilə çoxlu sayda informasiyanın emal edilməsini öyrənirik
və tədris prosesində onları tətbiq edirik.
Ġnformasiya-kompüter texnologiyalarının (ĠKT) təhsil sahəsinə tətbiqi bir sıra vacib olan
Ģərtlərin təminatına, o cümlədən:
- təhsilə geniĢ Ģəkildə yanaĢmaya;
- mütəmadi təhsilə və praktiki aĢkarlıq prinsipinin reallaĢdırılmasına;
- təhsil prosesinə yardımçı vasitələrin, ayrı-ayrı müəssisələrin və fərdi vətəndaĢların
müasir electron təhsil informasiya resurslarına giriĢinin təmin edilməsi hesabına təhsilin
effektivliyinin artırılmasına;
- ali təhsil müəssisələrinin tabeliyində olan təcrübə-layihələndirmə iĢlərinin və elmi tədqiqatların inkiĢafı prosesinin müasirləĢdirilməsinə;
- təhsil sahələrinin idarə olunması effektivliyinin artırılmasına;
- təhsil və elm sahələrinin xalqlararası kooperasiyasını inkiĢaf etdirməklə
Bu gün yeni texnologiyalar müəllimə tədris prosesini daha səmərəli təĢkil etmək üçün geniĢ imkanlar yaradır:
- multimedia texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi;
- təhsil alanların biliyini qiymətləndirmək üçün yeni üsul və vasitələrdən istifadə etmək;
- özlərinin müəllimlik fəaliyyətlərində daha geniĢ spektrli tədris materiallarından istifadə
etmək;
- öyrədici kompüter proqramlarını və test proqramlarını hazırlamaq və istifadə etmək;
- professional hazırlıqlarını artırmaq üçün internetin informasiya resurslarından istifadə
etmək.
Təəssüf ki, yuxarıda qeyd edilən və digər müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, ĠKT vasitələrinin təhsilə tətbiq edilməsi tempi çox zəifdir. Müəyyən amillər və problemlər var ki, ĠKT-nin
tədris prosesində tətbiqinə əngəl törədir. Problemin səbəblərindən biri odur ki, nəinki orta təhsil, hətta ali təhsil müəssisələrinin heç də hamısı özünü lazımi qədər kompüter və telekommunikasiya texnikası ilə təmin etmək və ümumdünya informasiya Ģəbəkəsinə giriĢ üçün iqtisadi imkanlara malik deyil.
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Bu problemin həll olunduğu ali məktəblərdə isə pedaqoqların tədrisdə yeni texnologiyalardan istifadə üçün hazırlıqlı olmamaları, elektron tədris vəsaitlərinin yoxluğu nəzərə çarpır.
Bundan baĢqa, böyük pedaqoji təcrübəsi olan müəllimlərin çoxu yeni informasiya texnologiyalarının pedaqoji imkanlarına tərəddüdlə yanaĢırlar. Bu cür yanaĢma bəzən təhsilin informasiyalaĢdırılması prosesinin mahiyyəti ilə səthi tanıĢlıqdan irəli gəlir.
Göstərilən arqument və faktlar onu göstərir ki, təhsilin informasiyalaĢdırılması və ĠKT
vasitələrinin hərtərəfli tətbiqi yolunda əsas problemlərdən biri pedaqoji kadrların hazırlığı məsələsidir. Ġlk növbədə həll edilməli bir sıra məsələlər var ki, onlar pedaqoji kadrların hazırlanması prosesinə müsbət təsir göstərə bilər. Məsələn, müəllimlərin çoxsəviyyəli kvalifikasiya
sisteminin yaradılması. Amma, belə bir sistemin tətbiqindən öncə, pedaqoji kadrların hazırlanması konsepsiyasının hazırlanması və həyata keçirilməsi reallaĢdırılmalıdır. Eyni zamanda,
pedaqoji kadrların informasiya hazırlığı fasiləsiz xarakter daĢımalıdır. Belə ki, müəllimlərin
ĠKT hazırlığının formalaĢdırılması təhsilin bütün pillələrində (orta məktəb, kollec, institut,
müəllimlərin təkmilləĢdirilməsi institutu) həyata keçirilməlidir. Ġlk öncə, təhsilin informasiyalaĢdırılması baxımından müəllimlər üçün vacib olan kompetensiyalar müəyyənləĢdirilməlidir
və proqramlar hazırlanmalıdır.
Müəllimlərin hazırlanması prosesini iki mərhələyə uyğun qurmaq daha məqsədəuyğun
olardı. I mərhələdə – müəllimlərin hazır elektron informasiya resurslarından istifadə səviyyəsində, II mərhələdə isə – pedaqoji təyinatlı proqram vasitələrinin iĢlənib hazırlanması səviyyəsində hazırlanması nəzərdə tutula bilər. Birinci mərhələ bütün müəllimləri əhatə etməlidir və
onların hazırlığı son istifadəçi səviyyəsinə uyğunlaĢdırılmalıdır. Bu mərhələdə müəllimlər daha çox yayılmıĢ universal təyinatlı paket proqramlar barədə təsəvvür əldə etməli, kompüterlə
iĢləmək üçün elementar vərdiĢlərə yiyələnməli, mətn redaktorları ilə, elektron cədvəllərlə
iĢləməyi öyrənməli, hazır kompüter tədris proqramlarından müvafiq fənnin tədrisində istifadə
etməyi, telekommunikasiya vasitələrinin köməyi ilə öz həmkarları və tələbələrlə (Ģagirdlərlə)
əlaqə qurmağı, dünya informasiya mənbələrinə giriĢ vasitələrini mənimsəməlidirlər.
ĠKT vasitələrindən istifadə edəcək müəllimlərə informasiya tədris texnologiyalarının
psixolojipedaqoji əsasları üzrə mühazirə kursu keçmək də vacib məsələdir. Müvafiq kursun
məzmunu psixoloji - pedaqoji fənlər silsiləsi ilə kompüter və telekommunikasiya texnologiyalarının proqram və aparat təminatı ilə bağlı olan fənlərin qovuĢuğundan ibarət olduğundan,
onun praktiki olaraq həyata keçirilməsi çətinlik yaradır. Lakin inzibati dəstək və müxtəlif mütəxəssislərin cəlb edilməsi Ģəraitində belə kurslar həyata keçirilə bilər.
Ġkinci mərhələdə tədris üçün zəruri olan elektron informasiya resurslarının iĢlənməsi ilə
müstəqil Ģəkildə məĢğul olacaq yaradıcı müəllimlər hazırlanması nəzərdə tutulmalıdır. Bu zaman pedaqoqların hazırlıq səviyyəsi yüksək dərəcəli istifadəçilərin, hətta proqramçıların
səviyyəsinə uyğunlaĢdırılmalıdır. Bu, elektron resursların strukturunun dərk edilməsi və layihələndirilməsi üçün olduqca vacibdir.
Elektron informasiya resurslarının sistem və tətbiqi proqramçılardan, psixoloqlardan, dizaynerlərdən, erqonomika mütəxəssislərindən, metodistlərdən, fənn müəllimlərindən ibarət
yaradıcı kollektivlərin iĢtirakı ilə hazırlanması daha məqsədəuyğundur. Elektron tədris
resursunun əsas məqsədi və məzmunu fənn müəllimi tərəfindən təklif olunmalı, təkmilləĢdirilməlidir. Öz növbəsində, onun ideya və fikirləri də istifadə edilən aparat və proqram təminatının imkanlarına uyğun gəlməlidir. Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, hazırlanmıĢ elektron
tədris resursları çox vaxt tədris prosesində istifadə üçün yararlı olmur. Bunun səbəbi isə ondan
ibarətdir ki, müəllimlərin əksəriyyəti elektron vəsaitlərin hazırlanma texnologiyası ilə tanıĢ
deyil, informasiya texnologiyaları üzrə mütəxəssislər isə didaktik məsələlərin həlli meto-
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dikasını bilmirlər. Ona görə də, müəllimlər proqramlaĢdırma haqqında, elektron tədris resurslarının hazırlanması texnologiyaları haqqında geniĢ təsəvvürə malik olmalıdırlar.
Yeni informasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqini həyata keçirmək üçün pedaqoji
kadrların hazırlanması inzibati dəstək olmadan mümkün deyil. Pedaqoqların hazırlanması ilə
bağlı müsabiqələr keçirilməli, yenilikçi iĢlər təqdir edilməli və geniĢləndirilməli, həmçinin
iĢlənib hazırlanan elektron informasiya resursları sertifikatlaĢdırılmalı, sertifikat almıĢ elektron tədris resursu müəllimlərin elmi və metodiki iĢlərinin siyahısına daxil edilməlidir. Pedaqoji kadrların hazırlanması prosesini daha səmərəli həyata keçirmək üçün dünya təcrübəsinin
öyrənilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan, müxtəlif ölkələrdə müəllimlərin
hazırlanması təcrübəsini nəzərdən keçirək: Məsələn, Misirdə müəllimlərin hazırlanması üçün
Ģəbəkə videokonfraslarından istifadə olunur. ĠKT pedaqoji universitetlərin tələbələrinin və
müəllimlərinin bir-biri ilə daha sıx qarĢılıqlı əlaqədə olmasını təmin edir.
Bu texnologiyalar kompüter və Ġnternet vasitələri ilə təhciz edilmiĢ müəllim resursları
mərkəzlərinin yaradılması vasitəsi ilə müəllimin öz həmkarları ilə, təhsil mütəxəssisləri ilə,
bütün dünyanın pedaqoji cəmiyyətləri ilə əlaqəsini təmin edir və onların izolyasiyadan çıxmasına imkan yaradır. Braziliyada isə, bütün ölkəni əhatə edən təhsil texnologiyaları mərkəzləri
yaradılmıĢdır və bunda məqsəd müəllimlərə texniki və pedaqoji dəstək göstərilməsi, həmçinin
məktəblərdəki kompüterlərə aparat və proqram təminatı sahəsində xidmət göstərməkdən ibarətdir.
Əgər gələcək müəllimlər özlərinin təhsilində ĠKT-dən istifadə etsələr, çox böyük ehtimal
ki, onlar bundan öz peĢəkar fəaliyyətlərində də səmərəli surətdə istifadə edə biləcəklər. Çilidə
həyata keçirilən Enlaces proqramı çərçivəsində təhsildə ĠKT-nin tətbiqi üzrə yeddi moduldan
ibarət olan müəllimlərin on-line rejimdə hazırlanması proqramı iĢlənib hazırlanmıĢdır, mütəxəssislərin fikrincə proqramın yerinə yetirilməsindən alınan nəticələr ümidvericidir. Müəllimlərin informasiya mədəniyyətinin formalaĢdırılmasını nəzərdə tutan bir sıra proqramların təhlili nəticəsində belə qənaətə gəlmək olar ki, tədrisdə ĠKT vasitələrindən səmərəli istifadə edə
bilməsi üçün, müəllimlərin hazırlanması proqramında aĢağıdakı mövzular öz əksini tapmalıdır.
Müəllimlərdə texnoloji informasiya mədəniyyətinin formalaĢdırılması baxımından:
1. Kompüter texnikasının inkiĢaf tarixi. EHM-lərin nəsilləri. Hesablama texnikasının növləri. Kompüterlər, onların aparat və proqram təminatı.
2. Fərdi kompüterin proqram təminatının növləri. Qrafika ilə iĢ texnologiyaları. FləĢ
(flash) texnologiyalar. Təqdimatların hazırlanması texnologiyaları. Mətn informasiyası ilə iĢ
texnologiyaları. Mətn redaktorları. Ədədi tipli informasiya ilə iĢ texnologiyaları. Elektron
cədvəllər. Verilənlərlə iĢ texnologiyaları. Verilənlər bazası və verilənlər bazasının idarəetmə
sistemləri.
3. Alqoritm anlayıĢı, alqoritmin xassələri, alqoritmin növləri. ProqramlaĢdırma. ProqramlaĢdırma dilləri. ġəbəkədə proqramlaĢdırma. Java-script, VB-script, PHP
4. ġəbəkə texnologiyaları. Ġnternet, internet Ģəbəkəsinin qurulması prinsipləri, internetin
xidmətləri. Lokal Ģəbəkələr. Korporativ Ģəbəkələr.
5. Hipermətn texnologiyaları. Hipermedia. HTML və ASP texnologiyalar. Multimedia
texnologiyaları.
6. Kliyent-server texnologiyaları. PaylanmıĢ mühitdə verilənlərin emalı.
Təhsilin informasiyalaĢdırılmasının didaktik aspektləri baxımından:
1. ĠKT-nin təhsildə istifadəsi tarixi. Ġnformasiya inqilabları. Ġnformasiya cəmiyyəti. Təhsil
alanların kompüter savadlılığı və informasiya mədəniyyəti. Təhsilin informasiyalaĢdırılması,
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təhsilin informasiyalaĢdırılmasının müsbət və mənfi cəhətləri.
2. ĠKT-nin tədrisdə istifadəsinə dair gigiyenik və erqonomik tələblər. ĠKT-nin tədrisdə
tətbiqininhüquqi və etik aspektləri.
3. Distant təhsil. Distant təhsil kursları. Virtual təhsil müəssisələri. Elektron təhsil.
4. Elektron tədris resursları və nəĢrləri. Elektron dərslik. Elektron və virtual kitabxanalar,
kataloqlar, ensiklopediya və lüğətlər. Məktəb mediatekası.
5. Ofis proqramlar paketinin didaktik imkanları. Təhsil üçün Ġnternetin və intranetin yaratdığı imkanlar. ĠKT-nin didaktik imkanları: konfranslar, forumlar, çat, elektron poçt, virtual
cəmiyyətlər.
6. Tədris resurslarının yaradılması və internetdə yerləĢdirilməsi imkanları. Tədris resurslarının keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi.
7. Müasir informasiya texnologiyalarına əsaslanan yeni pedaqoji texnologiyalar. Təhsilin
informasiyalaĢdırılması vasitələrinin tətbiqi əsasında tədrisin fərdiləĢdirilməsi və differensiallaĢdırılması.
Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, müasir ĠKT vasitələrinin tədrisdə tətbiqi problemlərinə pedaqoji ictimaiyyətin marağının artırılması üçün xüsusi jurnalların nəĢri böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə nəĢrlər təhsilin informasiyalaĢdırılması problemləri ilə məĢğul olanların
fəaliyyətini birləĢdirmək, təcrübə mübadiləsi etmək, bilik və bacarıqları ötürmək baxımından
çox faydalı ola bilər. Bununla yanaĢı, informasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqinə dair
Ģəxslərarası təcrübə mübadilələri, respublikada təhsilin informasiyalaĢdırılması sahəsində vəziyyətin təhlili baxımından bu məsələlərə həsr olunmuĢ konfransların keçirilməsi də mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Bu cür konfranslar müəllimlərə ĠKT vasitələrini iĢləyib hazırlayan qabaqcıl mütəxəssislərlə görüĢüb tanıĢ olmağa, tədrisə aid proqram təminatlarının yaradılması
və tətbiqinin müxtəlif üsulları barədə məlumat əldə etməyə imkan verir.
Məqalənin aktuallığı. Təqdim olunan elmi məqalə müasir təlim texnologiyalarının psixoloji-pedaqoji imkanlari və didaktik prinsipləri məsələlərindən bəhs edir. Təhsilin informasiyalaĢdırılması və ĠKT vasitələrinin hərtərəfli tətbiqi yolunda əsas problemlərdən biri pedaqoji
kadrların hazırlığı məsələsi olduğu ən ümdə problemlərdən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni informasiya texnologiyalarının tədrisdə tətbiqini həyata
keçirmək üçün pedaqoji kadrların hazırlanması inzibati dəstək olmadan mümkün deyil. Pedaqoqların hazırlanması ilə bağlı müsabiqələr keçirilməli, yenilikçi iĢlər təqdir edilməli və
geniĢləndirilməli, həmçinin iĢlənib hazırlanan elektron informasiya resursları sertifikatlaĢdırılmalı, sertifikat almıĢ elektron tədris resursu müəllimlərin elmi və metodiki iĢlərinin siyahısına
daxil edilməlidir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərin informasiya mədəniyyətinin
formalaĢdırılmasını nəzərdə tutan bir sıra proqramların təhlili nəticəsində tədrisdə ĠKT vasitələrindən səmərəli istifadə edə bilməsi üçün, müəllimlərin hazırlanması proqramında bir sıra
mövzular öz əksini tapmalıdır. Məqalədəki tövsiyələrdən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, dissertantlar, eləcə də tələbə və magistrlər də istifadə edə bilərlər.
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Психолого-педагогические возможности и дидактические
принципы современных технологий обучения
Резюме
К статье на тему «Психолого-педагогические возможности и дидактические
принципы современных обучающих технологий»
В данной статье были затронуты следующие вопросы:
- широкий подход к образованию;
- регулярное обучение и практическую реализацию принципа открытости;
- поддерживающая образовательного процесса, отдельных предприятий и
отдельных граждан, чтобы обеспечить доступ к информационным ресурсам с помощью
современных электронного обучения для повышения эффективности обучения;
- внедрение мультимедийных технологий в образовании;
- новые методы и инструменты, используемые для оценки знаний студентов;
- образовательные компьютерные программы и тестовые программы;
- для использования информационных ресурсов сети Интернет для повышения
профессиональной подготовки.
- создание культуры учителей в области информационных технологий
- использование электронных информационных ресурсов, доступных для учителей,
- педагогический цель разработки программного обеспечения.
S.Qamidov
A.Naqieva

Psychological-pedagogical opportunities and didactic principles
of the technologies of modern training
Summary
To the article on "Psychologically-pedagogical possibilities and didactic principles of
modern educational technology"
This article addressed the following questions:
- a broad approach to education;
- regular training and practical implementation of the principle of openness;
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- supporting the educational process, individual businesses and individual citizens to
provide access to information resources through modern e-learning to improve learning
efficiency;
- the introduction of multimedia technology in education;
- new methods and tools used to assess students' knowledge;
- educational computer programs and test programs;
- for the use of information resources of the internet to improve the training.
- creating a culture of teachers in the field of information technologies
- the use of electronic information resources available for teachers
- pedagogical purpose of software development.
Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2016
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V sinifdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması
ilə şagirdlərin tanış edilməsi
Ülviyyə Bayramova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. S.C.-C.Tagıyeva
tex.ü.f.d., dos. C.M.Həmzəyev
Açar sözlər: cəmiyyət, təhsil, informasiya, məzmun xətti
Ключевые слова: общество, образование, информация, содержательная линия
Key words: society, education, information, content line
Orta ümumtəhsil məktəblərində informatikanın tədrisi məqsədləri Ģagirdləri informasiya
texnologiyalarına dair nəzəri bilik və kompyuter texnikasından müstəqil və səmərəli istifadə
etmək bacarıq və vərdiĢlərini inkiĢaf etdirməklə xarakterizə olunur. Müasir cəmiyyətin inkiĢafı – informasiyalı cəmiyyətin yaranmasını zəruri edir. Belə ki, informasiya – cəmiyyətdə
elmi – texniki, sosial – iqtisadi və siyasi tərəqqinin zəruri Ģərti hesab olunur. Dünyada sənayeli cəmiyyətdən ionformasiyalı cəmiyyətə keçid prosesi baĢlanmıĢdır. Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması prosesinin elmi əsasını informatika fənni təĢkil edir. Ġnformatikanın bir
tədris fənni kimi, Ģagirdlərin inkiĢafında mühüm rol oynayan əsas istiqamətləri aĢağıdakılardır:
- Dünyanın bütöv mənzərəsini öyrənən informasiya anlayıĢı və informasiya prosesləri;
- Informatikanın və informasiya texnologiyalarının əsas terminləri və anlayıĢları;
- Informasiya mədəniyyətinə yiyələnmə;
- Kompyuter texnologiyasının strateji imkanları və məhdudiyyətləri;
- Kommunikasiyalar üçün yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnmə.
Hazırda informatikanın öyrənilməsinə iki mövqedən yanaĢılır: 1. Informasiya – informasiya texnologiyaları – informasiya ehtiyyatları (resursları); 2. Model – alqoritm – proqram.
Ġnformasiya əsas anlayıĢ kimi: genetik, geoloji, sinoptiki, yalan, tam, iqtisadi, texniki və s.
növlərə malikdir. Bu növlərin məzmunundan isə informasiyanın aĢağıdakı müəyyən xassələri
yaranır: 1. Tamlıq; 2. Vaxtına görə zərurilik; 3. Düzgünlülüyü (həqiqilik); 4. Müyəssərlik; 5.
Təhlükəsizlik; 6.Erqonomiklik
Ġnformatika fənni təliminin əsas vəzifəsi informasiyalarım qəbulu, toplanması, təhlili, ötürülməsi, emalı və onlardan istifadə qaydaları haqqında Ģagirdlərin tam və dolğun biliklər qazanması, bu biliklər vasitəsilə dünyada baĢ verən informasiya proseslərinin əhəmiyyətini,
müasir cəmiyyətin inkiĢafında informatika və informasiya texnologiyalarının rolunu baĢa düĢməsi, ĠKT-ni ümumbəĢəri dəyərlərin tərkib hissəsi və Ġnformasiya Cəmiyyəti inkiĢafının hərəkətverici qüvvəsi kimi qiymətləndirməyi, praktik fəaliyyətdə və digər fənlərin də öyrənilməsində tətbiq məqsədilə zəruri bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmək üçün real əsas yaratmaqdır. [1] Ümumtəhsil məktəblərində informatikanın tədrisi vasitəsilə əsas təhsil pilləsində
Ģagirdlərdə ətraf aləmi informasiya sistemi baxımından təhlil və qərar qəbul etmək bacarıqlarının formalaĢdırılması, onların informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadəyə
hazırlanması təmin olunur. Əsas təhsil pilləsində ―Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması‖ məzmun xəttini öyrəndikdə Ģagird informasiya resurslarını toplayır, informasiya mədəniyyətinə
aid nümunələr gətirir və onlardan öz iĢlərində istifadə edir, informasiya təhlükəsizliyi
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qaydalarını bildiyini öz fəaliyyətində nümayiĢ etdirir, elektron hökumət, elektron idarəçilik,
elektron təhsil, elektron mədəniyyət, elektron seçki, elektron sığorta, elektron bank, elektron
ticarət, elektron kitabxana, elektron kitab və s. texnologiyalarının mahiyyətini Ģərh etməklə,
ondan istifadə bacarıqlarını nümayiĢ etdirir, intellektual və öyrədici sistemlərin təyinatını
aydınlaĢdırır və onlarla iĢləmək bacarıqlarını nümayiĢ etdirir, internetin əsas xidmətlərindən
istifadə edir. V sinfin sonunda Ģagird informasiya cəmiyyətinin formalaĢdırılmasına dair biliklər nümayiĢ etdirir, informasiya resurslarını əlamətlərinə görə təsnif edir, informasiya resurslarını əsas əlamətlərinə görə qruplaĢdırır, təbiətlə əlaqədar informasiya resurslarının əhəmiyyətini izah edir.
V sinifdə müəllim resura sözünü izah edərkən vurqulaya bilər ki, resurs – vəsait, ehtiyat
deməkdir. Müxtəlif resurslar var – maddi, əmək, maliyyə, enerji, xammal resursları. ġagirdlərə izah etmək olar ki, informasiya resurslarını insan yaradır və bu resurslar nəsildən – nəsilə
ötürülür. Ötürmək üçün insanlar bu resursları müəyyən formalarda və müxtəlif daĢıyıcılarda
saxlayırlar. Müasir cəmiyyətdə informasiya resurslarının bir qismi Ġnternet saytlarında yerləĢdirilir. Kağızda saxlanılan resurslar da elektron formaya çevrilir və onların sayı gündən –
günə artır. Buna misal olaraq elektron jurnalları, qəzetləri, www.youtube.com saytında yerləĢdirilən filmləri və nəhayət, son vaxtlarda Ġnternet televiziya kanallarını göstərmək olar. Ġnformasiya resurslarının təsnifatını müxtəlif cür aparmaq olar. V sinif Ģagirdlərinə onların təsnifatını sadə Ģəkildə vermək məqsədəuyğundur:
Informasiya resursları

Təqdimolunma
formasına görə

Mətn
Qrafik
Səs

İstifadə
məhdudiyyətinə
görə

Fərdi məlumatlar
Kommersiya sirri
Dövlət sirri

Daşıyıcılarına
görə

Kağızda saxlanılan
Disklərdə saxlanılan
Maqnit lentlərində
saxlanılan
Kompyuterin
yaddaşında saxlanılan

Mövzulara görə

Təhsil
Qanunlar
Statistik

ġagirdlərə izah edilir ki, resurslar tükənən və tükənməyən olur. Məsələn, neft, təbii qaz,
kömür, minerallar və baĢqa faydalı qazıntılar gec-tez qurtaracaq. Belə resursları bərpa etmək
mümkün deyil. Tükənməyən resurslar isə zaman keçdikcə azalmır. GünəĢ enerjisi, külək,
dalğalar, okeanlarda qabarma və çəkilmələr belə resurslardandır.
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Məqalənin aktuallıgı. V sinifdə ―Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması‖ məzmun xəttinin
öyrədilməsi tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların
öyrədilməsi yolları aĢkara çıxarılmıĢ və elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. V sinifdə ―Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması‖ məzmun xəttinin öyrədilməsinin nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. ―Cəmiyyətin informasiyalaĢdırılması‖ məzmun xəttinin öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.

Ədəbiyyat
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3.Малеев В.В. Общая методика преподавания информатики, Воронеж, 2005.
У. Байрамова

Ознакомление учеников с информатизацией общество в V классе
Резьюме
В V классе на уроках информатики ученики знакомятся понятием информационные
ресурсы. Они умеют отличать различные виды информационных ресурсов по формам
предусмотрения, по ограничения использования, по согласно источникам, по темам.
U. Bayramova

Introducing students to the information society in the V class
Summary
In the V class at computer science lessons students learn about the concept of information
resources. They are able to distinguish different types of information resources on the forms
stipulations, restrictions on use, in accordance with sources on the topics.
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İbtidai siniflərdə informatikanın təliminin imkanları
Çingiz Həmzəyev
ADPU-нун baş müəllimи
Е-маил: Ъинэиз55@рамблер.ру
Nərmin Məmmədova
ADPU-нун magistrantы
Ряйчиляр: р.ц.е.д., проф. Щ.И. Асланов
ф.ц.ф.д., дос. Т.С. Ващидов
Açar sözlər: informatika, bilik, bacarıq, vərdiĢ, təsəvvür
Ключевые слова: информатика, знания, умения, навыки, представления
Key words: computers, knowledge, abilities, skills, views
Dünyada gedən qloballaĢma prosesi təhsil sahəsinə də öz təsirini göstərir. Bu gün orta
məktəb məzunundan tələb olunan əsas kompetensiyalardan biri də ĠKT bacarıqlarıdır. Bu
səbəbdən Ģagirdlərdə informasiya ilə iĢləmək mədəniyyətinin, onların analitik və sistemli
düĢüncə tərzinin, informasiya proseslərini anlama qabiliyyətlərinin, informasiya texnologiyalarından istifadə bacarıqlarının formalaĢdırılması məktəb informatika kursunun əsas vəzifələrini təĢkil edir. ―Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin Konsepsiyası (Milli Kurikulumu)‖ çərçivə sənədi bu vəzifələrin reallaĢdırılması istiqamətində əsas bacarıq və vərdiĢlərin
formalaĢdırılmasını nəzərdə tutur. Təlim materialları elmi məntiqə görə deyil, uĢaqların maraqlarına, onların həyat və təbiətlərinə uyğun olaraq formalaĢdırılmıĢdır. UĢaqlar o zaman həvəslə fəaliyyət göstərirlər ki, onlar öz fəaliyyətlərinin nəticəsini görə bilsinlər. Ġnformatika
kursunun nəticə yönümlü olması da elə o deməkdir ki, Ģagirdin fəaliyyəti konkret bir məhsul,
ideya, hipotez, Ģəkil, mətn və digər formalarda onun Ģəxsi təlim nəticələrinə çevrilir.
Bu gün müstəqillik yolunda uğurla addımlayan Azərbaycanın təhsil quruculuğu sahəsində
qazandığı nailiyyətlər aparılan ardıcıl və davamlı təhsil siyasətinin nəticəsi kimi meydana çıxmıĢdır. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin ―Təhsil millətin gələcəyidir‖ müddəası ilə özülü qoyulmuĢ milli təhsil siyasəti ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Onun Azərbaycan təhsilinin gələcək inkiĢaf perspektivləri ilə bağlı düĢüncələrində üç mühüm məsələnin önəmli olması vurğulanmıĢ, ciddi Ģəkildə nəzərə alınması qərarlaĢdırılmıĢdır. Onlardan birincisi, qazanılmıĢ təcrübənin öyrənilməsi və mütərəqqi ənənələrin əsas götürülməsi, ikincisi dünyanın inkiĢaf etmiĢ
ölkələrinin qabaqcıl təcrübələrinin əxz olunması, quruculuq illərində onlara istinad edilməsi,
nəhayət aparılan islahat illərində tələsikliyə yol verilməməsi, təkamül yolunun seçilməsidir.
Sonralar bu məsələlər müstəqil Azərbaycanın təhsil tarixində ilk dəfə 1999-cu ilin iyununda
təsdiq olunmuĢ Ġslahat Proqramının baĢlıca məqsədlərinə çevrildi. Proqram hazırlanarkən ən
etibarlı müddəalar kimi onlara istinad olundu. Proqramda təhsil sahəsində reallaĢdırılacaq vəzifələr müəyyən edildi. Təhsil sisteminin strukturunda, idarə edilməsində, maddi-texniki bazanın, iqtisadiyyatın yeniləĢdirilməsində təhsilin məzmun, strategiya və qiymətləndirmə problemlərinin həll olunmasında aparılacaq islahat iĢlərinin mərhələləri konkretləĢdirildi. Yeni qurulan təhsildə inkiĢafın parametrlərini nəzərə almaq, ona imkan və Ģərait yaratmaq əsas amil
hesab edilir. Təhsili bilavasitə inkiĢafyönümlü bir proses kimi stimullaĢdırmaq əsas vəzifəyə
çevrilir. Təhsil humanist prinsiplərə istinad olunmaqla inzibati xarakterindən uzaqlaĢaraq daha çox qarĢılıqlı əməkdaĢlıq əlaqələrinə söykənir. ġagirdi bir subyekt kimi müəllimlə bir
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pedaqoji prosesdəki hər hansı problemin həllinə yönəldir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin
təbirilə desək, gələcək bilikli, elmli, isdedadlı insanların çiyinləri üzərində qurulur. Elə ona
görə də 2004-cü ildə islahatın növbəti mərhələsi üçün müəyyənləĢdirilən beĢ mühüm problemdən biri ―Ümumi təhsilin keyfiyyəti və real təlabatlara uyğunluğu‖ götürülür. Bu zaman
―Kurrikulum islahatı‖nın aparılması barədə qərar qəbul edilir. Dünya Bankının layihəsi
çərçivəsində belə bir islahatın aparılmasına baĢlanır [1, səh. 105].
Ġnformatika və digər fənlərin öyrənilməsində kompüterdən istifadə təlimdə əyaniliyi təmin
edir, mürəkkəb obyekt və proseslərin modelləĢdirilməsinə, Ģagirdlərin müstəqil tədris fəaliyyətinin gücləndirilməsinə kömək edir. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni təliminin
əsas məqsədi aĢağıdakı kimi müəyyən edilir:
- Ģagirdlərdə məntiqi və alqoritmik təfəkkür tərzinin formalaĢdırılması;
- məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsi qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsi;
- yaradıcı və əməli düĢünmə, mühakimə etmə bacarığının formalaĢdırılması;
- gündəlik və zəruri informasiyaların kompüter vasitəsilə almaq üçün texniki bacarıq və
vərdiĢlərin formalaĢdırılması və inkiĢaf etdirilməsi [1, səh.108].
Ġbtidai təhsil pilləsində Ģagirdlərdə alqoritmik təfəkkür elementlərinin formalaĢdırılması,
kompüter texnikasından əməli məqsədlər üçün istifadə edilməsi bacarıqlarının yaradılması və
möhkəmləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu cəhətdən ibtidai siniflərdə informatikanın tədrisi xüsusi diqqət və metodik hazırlıq tələb edir. Çünki bu fənnin ibtidai siniflərdə tədrisi kifayət qədər təcrübəyə malik deyil. Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai siniflərdə Ģagirdlərin riyazi anlayıĢları mənimsəmələri informatika elementləri ilə əlaqəli surətdə aparılmalıdır. Müasir məktəb
qarĢısında duran tələblər və vəzifələr cəmiyyətin informasiyalaĢdırılmasından asılı olaraq böyüməkdə olan nəslin nümayəndələrində operativ təfəkkür tərzinin formalaĢdırılmasını tələb
edir. Bu cəhətdən məktəbin informatika kursu dünyagörüĢü və texnoloji aspekt cəhətdən xüsusi mövqeyə malikdir. Ġnformatikanın tədris fənni kimi ibtidai siniflərə daxil edilməsi bu
kursun orta məktəbdə fasiləsiz tədris edilməsi məqsədini daĢıyır. Psixoloqların tədqiqatları sübut edir ki, təfəkkürün məntiqi strukturunun səmərəli inkiĢafı 11 yaĢa kimi davam edir. Ġnformatikanın erkən yaĢlarda riyaziyyat və ana dili fənləri ilə əlaqəli Ģəkildə öyrədilməsi uĢaq
təfəkkürünün inkiĢafına xeyli kömək edir. Ġbtidai siniflərdə informatikanın tədrisi konsentrik
xarakter daĢımalıdır. Bu xüsusiyyət əsasən riyaziyyatın da tədrisinə aiddir. ġagirdlər sinifdə
sinfə keçdikcə əvvəlki biliklər təkrar olunur və onlar əsasında yeni biliklər mənimsənilir. Ġbtidai siniflərdə Ģagirdlərin informatikaya aid təlim nəticələri təxminən aĢağıdakı kimi müəyyən
edilir:
- informasiyanın ötürülməsi, çevrilməsi, saxlanması kimi ilkin bacarıqlara yiyələnmək;
- kompüterdən istifadə etmək bacarığı;
- lüğət, kataıoq və baĢqa mənbələrdə zəruri olan informasiyanın axtarılması;
- informasiyanın əlifba sırası və ədədi parametrlər üzrə nizamlanması;
- sadə məntiqi ifadələrdən istifadə etmək bacarığı;
- nümunə və sadə alqoritmlər əsasında göstəriĢləri idarı etmə bacarığı.
Ġnformatikanın hazırlıq kursunu mənimsəyən Ģagird (I-IV siniflərdə) aĢağıdakı biliklərə
yiyələnməlidir:
- əsas informasiya mənbələrini bilməli;
- kompüter qurğularının aidiyyəti üzrə funksiyalarını bilməli;
- kompüterlə iĢ rejimində təhlükəsizlik və gigiyena qaydalarına bələd olmalıdır.
ġagird informatikadan qazandığı bilik, bacarıqları gündəlik həyatda – praktik fəaliyyətdə
tətbiq etməlidir.
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Bu məqsədlə:
- kompüterdən tədris və praktik məsələlərin həlli üçün istifadə etməyi;
- sadə sifariĢlərdən istifadə etməklə informasiyanı axtarmağı;
- kompüterdə sadə informasiya obyektlərinin dəyiĢdirilməsi və yaradılması iĢlərini bacarmalıdır.
Göründüyü kimi, ibtidai siniflərdə Ģagirdlərdə informatikanın hazırlıq kursuna dair bilik,
bacarıq və praktik vərdiĢlər yaratmaq üçün fənni tədris edən müəllimdən pedaqoji ustalıq, texniki və metodik hazırlıq tələb olunur. Məlumdur ki, informatika fənni nəzəri, praktik və texniki aspektlərdə öyrədilir. ġagird əyani - konkret əsaslar üzrə sadə nəzəri hazırlıq əldə edir və
bu bilikləri möhkəmləndirmək üçün kompüterdən istifadə etmək zərurəti ilə qarĢılaĢır. Burada
meydana çıxan çətinliklərdən biri Ģagirdin fizioloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədar olan əl-barmaq
hərəkətləri ilə bağlıdır: kiçik yaĢlı məktəblilərin ―əl metodikası‖ probleminin həll edilməsi ön
plana gəlir. Çünki informatika dərsində Ģagirdlər klaviatura və ―siçan‖ ilə hərəkət priyomlarını öyrənməlidirlər. Bu isə bacarıqların xüsusi məqsədyönlü hərəkətləri ilə əlaqədar olur. ġagird eyni zamanda üç fəaliyyətini bir-biri ilə əlaqələndirməyi bacarmalıdır: 1) əl və barmaqların dəqiq hesablanmıĢ incə hərəkətləri; 2) ―siçanla‖ məqsədyönlü hərəkət; 3) Kompüter ekranına diqqət və nəzarət edilməsi.
Bütün bu fəaliyyət növləri həm də beyinlə, təfəkkürlə əlaqədardır. Deməli, ―əl-barmaq
metodikası‖ nəzərdə tutulan məqsədə çatmaq üçün təfəkkür prosesi ilə bağlı olur və ona imkan yaradır. Hazırda istifadə olunan kompüter qurğuları və vasitələri yaĢlı adamlar üçün nəzərdə tutulduğundan kiçik yaĢlı məktəblilərin əl və barmaqları üçün sanki əlveriĢli deyil, ―kobuddur‖. Bu cəhətdən noutbuklar daha əlveriĢlidir, çünki onların klaviaturası ölçülərinə görə
uĢaq əlləri üçün daha münasibdir. Bundan əlavə, stol üzərində olduqca az yer tutur və adi sinif
otaqlarında müvəffəqiyyətlə istifadə oluna bilər. Son vaxtlar kompüterdə iĢləmək üçün tətbiq
olunan ―siçanların‖ ölçülərini dəyiĢmək mümkündür. Bu da uĢaqlar üçün çox əlveriĢlidir. Ġnformatikanın ibtidai siniflərdə tədrisi ilə əlaqədar onun məzmunu müəyyən edilməsi alim-metodistlər arasında müəyyən fikir ayrılığını ortaya çıxarmıĢdır. Bir qrup metodistlər hesab edirlər ki, ibtidai siniflərdə informatikanın əsasları öyrədilsin, bu Ģərtlə ki, Ģagirdlərin yaĢ və inkiĢaf səviyyələri nəzərə alınsın. Digər qrup metodistlər hesab edirlər ki, ibtidai sinif Ģagirdlərinin kompüter və kompüter texnologiyaları ilə tanıĢ etmək lazımdır. Bu Ģərtlə ki, onlar
kompüterdən digər fənlərin öyrənilməsində, informasiya mənbələrindən istifadə etməyi, asudə
vaxtlarında ondan vasitə kimi istifadə etməyi bacarsınlar. Hər iki yanaĢmanın müsbət və mənfi cəhətləri vardır. Belə ki, birinci variantda Ģagirdlər kompüterlə iĢləməyə az vaxt sərf edirlər
və informatikanın əsaslarını öyrənməli olurlar. Ġkinci yanaĢma isə müasir qlobal dünyanın cəmiyyət qarĢısında qoyduğu geniĢ tələblərlə bağlıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ibtidai siniflərdə
informatikanın öyrədilməsi Ģagirdlərin təfəkkürünün inkiĢaf etdirilməsi kimi strateji məqsəd
daĢıyır və aĢağıdakı vəzifələri yerinə yetirməyə xidmət edir:
- uĢaq dünyanı dərk edə bilsin;
- məktəb fənlərini proqram həcmində öyrənməyi bacarsın;
- müvafiq və zəruri iĢləri kompüterdən istifadə etməklə yerinə yetirsin.
Metodiki ədəbiyyatda informatikaya uĢaqların marağını artırmaq üçün I sinifdən baĢlayaraq dərsdə ―informasiya mədəniyyəti‖ dəqiqələrinin keçirilməsi ideyası irəli sürülür. Bu dəqiqələr kompüter, onun qurğuları, imkanları, gündəlik həyatda tətbiqlərinə həsr olunmalıdır.
Digər bir ideya belədir ki, informatikanın ibtidai siniflərdə hazırlıq kursu əsasən inkiĢafetdirici xarakter daĢımalıdır. Məqsəd ondan ibarətdir ki, uĢaq özünün ətraf aləmlə əlaqəsini dərk
etsin və bu əlaqənin informasiyalı təbiətini ayırd etməyi bacarsın; uĢaqda dünyanın infor-
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masiya mənzərəsi təsəvvürünü yaratmaq mümkün olsun; sürətlə dəyiĢən informasiya mühitinə uyğunlaĢma bacarığına yiyələnsin.
Göründüyü kimi, müasir həyat ibtidai siniflərdə informatikanın hazırlıq kursunun tədrisini
zəruri etmiĢdir və bu zərurəti reallaĢdırmaq lazımdır.
Мягалянин актуаллыьы. Бу эцн орта мяктяб мязунундан тяляб олунан ясас компотенсийалардан бири дя ИКТ баъарыгларыдыр. Бу сябяблярдян шаэирдлярдя ИКТ баъарыгларынын формалашдырылмасы эцнцн актуал проблемидир.
Мягалянин елми йенилийи. Ибтидаи синифлярдя информатканын юйрядилмясинин метод вя вязифяляринин арашдырылмасы.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Ибтидаи синифлярдя информатика дярсляри апаран
мцяллимляря вя педагожи али мяктяб тялябяляриня шамил олуна биляр.
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Возможности изучения информатики в начальных классах
Резюме
В статье описывается роль информатики как науки в разных отраслях. Учитывая
внедрение информатики и компьютеризации в жизни, в школах начиная с начальных
классов целесообразно изучать информатику как предмет. В статье также перечисляются умения, навыки которые школьники приобретут при изучении информатики в
начальных классах.
Ch. Qamzaev
N. Mamadovа
The possibility of studying computer science in the elementary grades
Суммарй
The article describes the role of Informatics as a science in different industries. Given the
introduction of Informatics and computerization in life, in scools starting from primary
classes, it is advisable to study computer science as a subject. The article also lists the skills
that students acquire while studying computer science in the elementary grades.
Редаксийайа дахил олуб: 07.03.2016
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Orta məktəbdə müasir təlim metodları və audiovizual tədris
vasitələrindən istifadə etməklə dərsin təşkili
Kəbirə Mirzəyeva
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun baş müəllimi
E-mail: mirzoevakabira@rambler.ru
Emin Həsənov
ADPU-nun magistrantı
E-mail: hasanov-e@mail.ru
Rəyçilər: tex.ü.f.d., dos. C.M.Həmzəyev
r.ü.f.d, dos. R.Q.Cəlilova
Açar sözlər:verilənlər bazası, сədvəl, sorğular, hesabatlar
Ключевые слова: база данных, таблица, запросы, отчеты
Key words: database, table, queries, reports
Ġnformatikadan ―Sorğular, hesabatlar‖ mövzusu üzrə dərsin planlaĢdırılması
Məqsəd: Verilənlər bazasına görə hər hansı sorğunu və ya hesabatı yaratmaqla Ģagirdlərdə
məlumatları tez axtarıb tapmaq və çapa göndərmək vərdiĢ və bacarıqlarının aĢılanması.
Üsul və fəaliyyət növləri: qruplarla iĢ, sual-cavab, müzakirələr
Əyani vəsaitlər: proyektor, kompüter
Dərsin gedişi
I mərhələ: Sinfin fəallaĢdırılması
II mərhələ: Motivasiya, problemin qoyuluĢu
ġagirdlərdən keçmiĢ mövzunun adı soruĢulur, Ģagirdlər cavab verir: Verilənlərin axtarıĢı,
nizamlanması, süzülməsi
Müəllim sual-cavab və kompüterlə, proyektordan istifadə etməklə Access proqramında
verilənlər bazasının yaradılması, cədvəllərin yaradılması haqqında məlumatları yada salır.
Bütün siniflə Ģifahi sorğu aparıb, keçmıĢ dərsi necə mənimsədiklərini araĢdırır.
III mərhələ:Tədqiqatın aparılması və müzakirələr
Tədqiqat sualı: Verilən bazası cədvəlləri əsasında hansı iĢləri görmək olar və onlar nə
dərəcədə əhəmiyyətlidir?
IV mərhələ: Qruplarla iĢ.
ġagirdlər qruplara ayırılır: Bill Qeyts, Blez Paskal, Niklaus Virt qrupları
Sonra hər qrupun biliyini yoxlamaq üçün sual kartları paylayır.
I qrupun tapĢırığı: Ölkələr cədvəlini yaradın, bu cədvəldə Find komandasından istifadə
etməklə əvvəlcə Azərbaycan, sonra manat sözünü tapın.
II qrupun tapĢırığı: ġagidlərin adı və soyadı, riyaziyyatdan aldıqları qiymətlərdən ibarət
verilənlər bazası yaradın və bu qiymətləri artma-azalma ardıcıllığında nizamlamaq, adı və
soyadı əlifba sırasıyla düzün.
III qrupun tapĢırığı: Ölkələr cədvəli yaradın, bu cədvəldə Field sətrindəki siyahıdan süzgəcdən keçirməli olduğunuz sahənin adını (Ölkənin sahəsi) seçin. Criteria sətrində>100000
yazın. Süzülmənin nəticəsini ekrana çıxarın.
V mərhələ: Ġnformasiya mübadiləsi: Qrup üzvləri hər biri ayrılıqda kompüterdə öz məsələlərini yerinə yetirir, hər qrupun 1 nümayəndəsi komputer və proyektor vasitəsilə məsələnin
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həllini bütün sinfə nümayıĢ etdirir.
VI mərhələ: UĢaqlara elan edilir ki, bu gün sorğular, hesabatlar və onların yaradılması
öyrəniləcəkdir. Sonra müəllim yeni dərslə köhnə dərs arasında əlaqə yaradır və yeni dərsi izah
etmək üçün PowerPoint-də hazırladığı audiovizual dərs vəsaitini nümayıĢ erdirir. Sonra yeni
dərsi proyektor vasitəsilə sinfə izah edir. Dərsi izah etmək üçün avtomobil müfəttiĢliyində avtomobillərin markası, rəngi, sahibinin adı, buraxılıĢ ili, qeydiyyat ili kimi məlumatlardan ibarət verilənlər bazası üçün sahibinin adını və ya avtomobilin rəngini verməklə sorğu (Queries)
yaradır. Sonra avtomobillər üçün yaradılmıĢ cədvələ görə hesabat (Repots) yaradır və onu nümayiĢ etdirir.
VII mərhələ: ÜmumiləĢdirmə və nəticə
Gördüyünüz kimi, verilənlər bazası məlumatları sistematikləĢdirmək, yığcamlaĢdırmaq və
hər hansı axtarılan məlumatı tez bir zamanda əldə etmək üçün çox əhəmiyyətli vasitədir.
Bundan baĢqa bu bazanın köməyilə sorğu və hesabatlar yaratmaq mümkündür.
VIII mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə:
Yeni dərsi Ģagirdlərin necə mənimsədiklərini araĢdırmaq üçün sinfə tapĢırıq verir: Avtomobil müfəttiĢliyində avtomobillər üçün yaradılan kartoteka Ģəklində cədvəl yaradın və bu
cədvəldən istifadə etməklə hər hansı sorğu və ya hesabat yaradın.
ġagirdlər hər biri kompüterdə iĢləyir, tapĢırığı bir nəfərin proyektor vasitəsilə hamıya
nümayıĢ etdirməsi üçün sinfə müraciət edir.
IX mərhələ: Qiymətləndirmə
Qiymətləndirmə aĢağıdakı cədvəl əsasında aparılır.
№
1.
2.
3.
4.

Meyarlar
Məntiqi danıĢma
Biliyin tətbiq edilməsi
ƏməkdaĢlıq edir
Yekun

Qruplar
Bill Qeyts
Blez Paskal

Niklaus Virt

Dərsdə fəal iĢtirak edən Ģagirdləri və qrupların iĢini qiymətləndirilir.
ġagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, bu ay məktəbdə riyaziyyat aylığı keçirilir. Bu baxımdan, məktəbimizdə açıq dərslər, viktorinal, trerinqlər keçirilir. Riyaziyyatla informatikanın
əlaqəsi isə danılmazdır. Hazırda mürəkkəb hesablamaların aparılması, qrafiklərin qurulması,
riyazi tədqiqatların aparılması üçün Matlab, Matchad və s. kimi proqramlar geniĢ tətbiq olunur. Sonra məktəbin saytı Ģagirdlərə nümayiĢ etdirilir və Ģagirdlərə məktəb haqqında, məzunlar haqqında əllərində olan digər dəyərli məlumatların bu saytda öz əksini tapması üçün
müəllimə çatdırmaları tövsiyə olunur.
Müəllim Ģagirdlərə keçdiyi mövzu ilə bağlı suallarının olub-olmaması ilə bağlı müraciət
edir.
Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг ондан ибарятдир ки, мцасир дюврдя орта мяктяблярдя йени
тялим методларындан истифадя етмякля дярсин тяшкилиня хцсуси диггят йетирилир. Она эюря дя бу
просесдя аудиовиzуал тядрис васитяляриндян истифадя олунмасы бюйцк ящямиййят кясб едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик мцасир дюврдя орта мяктяблярдя дярсин тяшкили
заманы yeni тялим методларындан, еляъя дя аудиовизуал тядрис васитяляриндян истифадя ишиндя
дяйярли тювсийяляр кими щесаб олуна биляр.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян орта цмумтящсил мяктябляринин
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мцяллимляри, тялябə вя маэистрantlar истифадя едя билярляр.

Ədəbiyyat
1. http://www.kurikulum.az saytı
2. Həyatı bacarıqlara əsaslanan təhsil: Müəllimlər üçün tədris vəsaiti. Bakı, 2007.
К.Мирзоева
Е.Гасанов

Организация урока с использованием новым обучительным
методами и аудиовизуальным средствами
Резюме
В статье изложено материалы, связанные с применением интерактивного обучения
конкретизируются в теме ―Запросы и отчеты―а в Х классе. Посредством конкретных
примеров описываются особенности этапов интерактивного обучения и работа с
группами.
К.Мирзoйева
Е.Щасанов

Тще усе оф тще модерн теаъщинэ метщодс анд аудивисуал ълассъоом
егуипментс ин тще арранэемент оф тще лессон ин тще сеъондарй същоол
Summary
Stages, forms and questions of interactive training in teaching informatics in Х class are
concretized in a theme ―Queries and reports―. By means of concrete examples features of
stages of interactive training and work with groups are described.
Редаксийайа дахил олуб: 09.03.2016
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Informatika dərslərində IKT vasitələrindən istifadənin
şagirdlərin intellektual bacarıqlarının inkişafında rolu
Səbinə Zeynalova
ADPU-nun Ağcabədi filialının baş müəllimi
Humay Məmmədova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə.ġahverdiyev
tex.ü.f.d., dos. Ç.M.Həmzəyev
Açar sözlər: informasiya kommunikasiya texnologiyaları, yeni təlim üsulu, interaktiv
lövhə
Ключевые слова: информационные коммуникационные технологии, интерактивное обучение, смарт бод-интерактивная доска
Key words: information and communication technologies, interactive learning,
smartbord-interactive board
Müəllimlərin seçdikləri fundamental biliklər, təkcə pedaqogika və psixologiya sahəsindən
deyil, həm də yeni texnologiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə etdikdə təhsil prosesini xeyli
sadələĢdirir, onu dinamik və çevik edir. ―Müəllim-Ģagird-dərslik‖ tədris modelinə kompüterin
də əlavə edilməsi tədris prosesini individual proqram üzrə təĢkil etməyə, uĢağın dərsə marağını və istəyini stimullaĢdırmağa imkan verir. Kompüterlə aparılan dərslər uĢaqlar üçün çox
cəlbedici və yaddaqalan olur. Multimedia vasitələri, avtomatlaĢdırılmıĢ öyrədici sistemlər,
kompüter tədris proqramları, animasiya qrafikası, rəngarəng illüstrasiyalar Ģagirdlərin idrak
aktivliyinə müsbət təsir göstərir və olimpiadalarda, müxtəlif intellektual yarıĢmalarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyətini xeyli artırırTədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə edilməsi dərsin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin
edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla
yavaĢca toxunmaqla onun üzərində kompüterdə mümkün olan bütün əməliyyatları interaktiv
rejimdə aparmaq olar. Elektron lövhə, kompüterə qoĢulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan təsvirləri böyüdülmüĢ formada ekranda əks etdirir. ġagirdlər istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını virtual
laboratoriya proqramı vasitəsi ilə izləyə bilərlər. Bu isə Ģagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, praktiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, Ģagirdlərin də
yaradıcı yanaĢma, düĢünmə, təĢəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini daha da artırır. Ġnteraktiv lövhənin bir üstün cəhəti də odur ki, onun üzərində aparılan bütün əməliyyatları video formatında yaddaĢında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək imkanı
yaradır. Belə imkanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri buraxan Ģagirdlər və ya təlimdən geri qalan
uĢaqlar üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, Ģagird iĢtirak edə bilmədiyi, dərs prosesində tam aydın olmadıqda və ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi
təkrar-təkrar kompüterdə izləyə bilərlər. Elektron tədrisdə Ģagirdlərin hamısı lövhəyə çıxıb
müəllimin bütün tapĢırıqlarını yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. Ġnteraktiv rejimdə keçilən
(tədris olunan) dərslər bütün Ģagirdlər, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən fiziki və ya psixoloji qüsuru olanların dərs prosesinə aktiv qoĢulmasına Ģərait yaradır.
Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamətlənmiĢ yolu bəĢəriyyətin gələcəyinə gedən yol
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kimi dəyərləndirmək olar. Alimlərin proqnozuna görə, informasiya cəmiyyətinin tam formalaĢdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti informasiya, əmək alətləri isə ĠKT olacaq.
Ona görə də bu gün respublikamızda təhsilin bütün pillələrində ĠKT-nin tətbiq və ondan istifadə edilməsi, eyni zamanda ĠKT-nin özünün tədris olunması, Ģagirdlərdə müstəqil Ģəkildə informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək qabiliyyətinin formalaĢdırılması müasir dövrün
tələbidir
Müasir dövrdə informasiya və telekomunikasiya texnologiyalarının (ĠKT) inkiĢafı hər
bir ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən birinə çevrilib. Elmi-texniki tərəqqinin həyatımızın bütün sahələrini əhatə etdiyi bir dövrdə məktəblərdə tədris olunan
dərslərin keyfiyyət göstəricilərini artırmaq məqsədi ilə ĠKT-ni dərs prosesinə tətbiq etmək
artıq zəruri bir məsələyə çevrilmiĢdir. Təhsil sistemində ĠKT infrastrukturunun formalaĢdırılması, ĠKT tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması Azərbaycanda da prioritet
istiqamətlərdəndir. Bu baxımdan təhsilin informasiyalaĢdırılması üçün avadanlıqların təĢkili,
elektron resursların yaradılması və məktəblərin istifadəsinə verilməsi, bir sözlə məktəblərin
elektron təhsil sistemində iĢləyə bilməsi üçün bütün Ģərait yaradıldı. Amma bütün bunlar sistemin iĢləməsi üçün kifayət etmir. Bu məqamda Prezidentimiz cənab Ġlham Əliyevin bir sitatını qeyd etmək istərdim: ―Azərbaycan çox zəngin ölkədir. Bizim böyük təbii resurslarımız
vardır. Ancaq bizim ən böyük resursumuz insanlarımızın biliyidir, savadıdır‖. Təhsil sisteminin əsas aparıcı qüvvəsi tədris edənlərdir – müəllimlərdir. Onların bu sahədə bacarıq və
qabiliyyətləri olmadan bu sistemin iĢləməsi çox çətin olar.
Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi islahatların əsas məqsədi tədris prosesinin yenidən qurulması, müəllim-Ģagird münasibətlərinin dəyiĢdirilməsi, təlimdə ĠKT-nin istifadəsi və onun
pedaqoji texnologiyalarla birlikdə uzlaĢdırılmasıdır.
Kompüterlər dinamik təlim vasitələridir. Müasir dövrdə kompüter texnologiyalarına tələbat daim artır. Artıq elə bir zaman gəlib ki, dərs prosesini kompüter və internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Təhsil sistemində aparılan islahatlar yeni pedaqoji texnologiyaları öyrənib onlardan səmərəli istifadə etməyi, təhsilin keyfiyyətini yüktəltməyi qarĢıya baĢlıca vəzifə
kimi qoyur. Ġndi informasiya insan həyatının bütün aspektlərinə toxunur və onu dəyiĢdirə biləcək qədər təsir gücünə malikdir. Bir sözlə ĠKT-nin tətbiqi ilə XXI əsrin tələblərinə cavab
verən yeni dərs modelinin yaradılması və tədris prosesində tətbiqi dövrün tələbidir. Bu baxımdan müəllimlər müasir dərsə verilən tələblərə əməl etmək üçün yeni texnologiyaları öyrənməli, daima inkiĢaf etdirməli və sinif otaqlarında təlimin daha kefiyyətli təĢkilində bu imkanlarından səmərəli istifadə etməlidir.
Təlimin keyfiyyətli olması bilavasitə müəllimin bilik, bacarıq və fəaliyyətindən asılıdır.
Dövlət proqramı çərçivəsində pedaqoji kadrların ĠKT üzrə hazırlığı prioritet istiqamətlərdən
biridir. Təhsil sisteminin pedaqoji heyəti tədris prosesində informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarından (ĠKT) effektiv istifadə edilməsi üçün treninqlərdən keçir. ĠKT üzrə
təlimlərdə iĢtirak edən müəllimlər ĠKT-nin imkanlarından istifadə edərək səmərəli dərsin
təĢkil edilməsi sahəsində ilkin təcrübəyə, psixoloji hazırlığa, bir sözlə innovativ biliklərə yiyələnir və onları sinifdə gedən tədris prosesində necə tətbiq etməyi öyrənirlər. ĠKT-nin istifadəsi təlim prosesini həm əyaniliyi ilə zənginləĢdirir, öyrənənlərin tədqiqat aparma, çoxsaylı
informasiya bazasından bəhrələnmə, gərəkli olanı seçmə və məqsədinəuyğun olandan istifadə
etmə imkanları verir, həm də bilikləri praktik Ģəkildə tətbiq etməyə sövq edir.
XXI əsrin bilik və bacarıqlarını əldə edən innovativ müəllim ĠKT-nin müxtəlif imkanlarından istifadə etməklə yeni dərs modeli qura və peĢəkar istiqamətdə inkiĢaf edərək dünya
təhsilinə inteqrasiya etmək imkanına sahib ola bilər. Müəllimin vəzifəsi-öyrənməyi öyrətmək-
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dir. BaĢqa sözlə desək, müəllim təlim fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrini mənimsəməkdə
Ģagirdə kömək edir, eyni zamanda özü biliklərin əldə edilməsinə və tətbiqinə dair üsul və
vasitələrə praktik cəhətdən yiyələn
Dərs zamanı İKT-dan istifadə nələrə imkan yaradır ?
 dərsin effektivliyini və biliklərin keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq ;
 müasir tədris məqsədlərinə yönlənmək;
 şagirdlərdə motivasiyanı artırmaq;
 dərsləri emosional və yaddaqalan etmək;
 tədrisdə individual yanaşmanı həyata keçirmək.
Bu gün demək olar ki, məktəblərin hər biri kompüterlə təmin olunmuĢdur. Lakin, təəssüf
ki, hələ hər yerdə internetdəki tədris resurslarına daimi giriĢ təmin edilməmiĢdir. Ġnternet
resurları bugünki günə ən güclü informasiya qəbulunu təmsil edərək tədris məsələlərinin
həllini və iĢgüzar elektron ünsiyyəti özündə cəmləĢdirir. Rəqəmsal tədris resurslarının müəllim tərəfindən istifadəsi, məktəb ucqar kənddə olsa belə Ģagirdlərin keyfiyyətli və müasir tələblərə uyğun tədris almasını reallaĢdırır. Məktəbdəki praktik iĢ göstərir ki, vizual üsulla informasiya qəbulu Ģagirdlər tərəfindən daha yaxĢı yadda saxlanılır. Əbəs yerə deyilmir ki, 100
dəfə eĢitməkdənsə, 1 dəfə görmək daha yaxĢıdır. Bu gün Ģagirdlər XXI əsrin tələblərinə cavab
verən müasir iĢ yerlərinə tam hazırlıqlı Ģəkildə yetiĢdirilməlidirlər. Bu baxımdan biz müəllimlər Ģagirdlərimizdə böyük maraq oyadaraq onları ĠKT resurslarından düzgün istifadə yollarına yiyələndirməli və bu sahədə Ģagirdlərimizi düzgün istiqamətləndirməliyik. Həmçinin texnologiyanın vasitəsilə Ģagirdləri fikirləĢməyə, təhlil etməyə, fikir mübadiləsinə və yaradıcılığa
həvəsləndirməliyik. Ġndiki dövr məhz cəlb etməklə öyrətməyi tələb edir. Çin aforizmində deyildiyi kimi: «Mənə de-mən yaddan çıxarım. Mənə göstər-mən yadda saxlayım. Məni cəlb etmən öyrənim». Məqsəd təkcə nəyisə nümayiĢ etdirmək deyil, həm də Ģagirdlərin yaradıcı fəaliyyətini təmin etməkdir. ĠKT-nin tədris prosesini elə təĢkil etmək lazımdır ki, Ģagird dərsdə
fəal iĢtirak etsin, öz əməyinin bəhrəsini görsün və onu qiymətləndirə bilsin.
Praktik müəllim olaraq qeyd etmək istərdim ki, siniflərdə ĠKT-nin imkanlarından istifadə
edilməsi təlimin yeni yanaĢmalar baxımından uğurlu təĢkilinə və Ģagirdlərdə mühüm bacarıqların inkiĢafına optimal Ģərait yaradır. Pedaqoji kadr hazırlığında informasiya texnologiyalarının tətbiqinin artıq zərurət olduğunu nəzərə alaraq yaxın illər üçün ĠKT-nin təhsilə daha sistemli inteqrasiyasını müĢahidə edəcəyik. Sonda qeyd etmək istərdim ki, müasir müəllim digər
həmkarları ilə əməkdaĢlıq etməli, öz bilik və bacarıqlarını, pedaqoji ustalığını daima təkmilləĢdirməlidir. Çünki biz müəllimlər bu gün bir pedaqoq kimi Ģagirdlərin qarĢısında, onların
gələcəkdə bir Ģəxsiyyət kimi yetiĢməsi üçün, böyük məsuliyyət daĢıyırıq. Müasir müəllimin
əsas vəzifəsi də ali məktəbə yüksək balla daxil olan tələbə deyil, gələcək üçün xalqına, vətəninə layiqli əsl vətəndaĢ-Ģəxsiyyət yetiĢdirməkdir. Belə Ģəxsiyyətin yetiĢməsi üçün müəllim
hər zaman axtarıĢda olmalı, yenilikləri Ģagirdlərə aĢılamalıdır.
Məqalənin aktualllığı. Təhsil sahəsində ĠKT-dən düzgün istifadə etmək və bu bacarıqların təkmilləĢdirilməsi yollarının araĢdırılması olduqca əhəmiyyətli məsələdir. Qeyd edək ki,
informasiya və kommunikasiya texnologiyaları (ĠKT) biliyinə mükəmməl yiyələnməyin ən
optimal yolu məhz orta məktəbdən keçir. Məktəb illərində bu texnologiyalara yiyələnmək
informasiya cəmiyyəti quruculuğunda onların fəal iĢtirakını təmin etmiĢ olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ġndi ĠKT yalnız təhsil prosesini təmin edən üsul deyil. ĠKT məktəblinin müstəqil qavrama qabiliyyətini təmin etmək üçün yeni imkanlar açır. Bununla əlaqədar olaraq müəllimin rolu da dəyiĢir: o, təhsil prosesinin konsultantı, koordinatoru olur. Onun
məqsədi məktəblilərdə qərar qəbul etmə bacarığını dəstəkləmək və inkiĢaf etdirmək, öyrənilən
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mövzuların məqsədini anlamaq və mühakimə etməkdir. Bu yetərincə çətin pedaqoji tapĢırıqlardır - onların mənasını qiymətləndirməmək olmaz. Burada ĠKT katalizator rolunu oynayır,
onlar uĢaqları yeni biliklərə sövq etməyə kömək edir. Əgər Ģagirdə bu və ya digər mövzunun
məzmunu aydındırsa, onun sualı yarana bilər: məhz nə və nə üçün öyrənmək lazımdır. Biliyə
həvəsin kökündə həyati maraq dayanır: hansı biliklər mənə daha çox lazımdır, hansı metodların köməyi ilə mən bu bilikləri əldə edə bilərəm. Beləliklə, ĠKT biliyə can atmaqla digər həyati vacib məsələlərin qərarı arasında bənd rolunu oynayır. ġagird təhsilin onun həyatında
hansı rolu oynadığını baĢa düĢən kimi, o, təhsili davam etdirməyə böyük həvəs hiss edəcək.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. UNESCO tövsiyələrində məktəbin informatlaĢdırılmasında üç yanaĢmanı irəli sürür. ―ĠKT-nin təhsilə tətbiqi‖ adlanan birinci yanaĢma
müəllimlərdən təlim prosesində Ģagirdlərin ĠKT vərdiĢlərinin effektivliyinin artırılmasını tələb
edir. ―Biliklərin mənimsənilməsi‖ adlı ikinci yanaĢma, müəllimlərin qarĢısında Ģagirdlərə təlim subyektlərinin dərindən mənimsənilməsi, real aləmdə rast gəlinən məsələlərin həllində əldə olunan bu biliklərin tətbiqi kimi tələbləri qoyur. Üçüncü yanaĢma isə ―Ġnformasiya istehsalı‖na görə müəllimlər gələcək vətəndaĢlar və iĢçilər tərəfindən cəmiyyətin ahəngdar inkiĢafı
və çiçəklənməsi üçün zəruri olan yeni biliklərin istehsalın yardım etməlidirlər.
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Интеллектуальные способности студентов в развитии
Компьютерных наук в использовании ИКТ
Резюме
В статье перечислены преимущества использования ИКТ в начальных классах. При
реализации организации интерактивного метода обучения на уроках информатики
позитивные тенденции развиваются в реконструкции современных учебных классов,
студентам дают положительный эффект в создании альтернативного подхода с
инновационными результатами.
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Intellectual abilities of students in the use of ICT role in
the development of computer science classes
Summary
The article listed the advantages of use of ICT in science classes. With the implementation
of the organization of the interactive teaching method lesson positive trends in the
reconstruction of modern education classes, students are given a positive effect on the
creation of innovative results with an alternative approach.
Redaksiyaya daxil olub: 19.03.2016
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İnformatika kurikulumu və onun xarakterik cəhətləri
Aysel Fətəliyeva
ADPU-нун magistrantы
Е-маил: сама-гаса@маил.ру
Ряйчиляр: ф.ц.ф.д., дос.Т.С. Ващидов
ф.-р.ц.ф.д., дос.М.Я. Шащвердийев
Açar sözlər: kompüter, pəncərə, menyu, proqram
Ключевые слова: компьютер, окно, меню, программа
Key words: computer, screen, menu, program
Kurikulum müasir dövrdə hər bir Ģəxsin əmək, istedad, qabiliyyət və yaradıcılığının müstəsna əhəmiyyət kəsb etdiyi nəzərə alınaraq, cəmiyyətin inkiĢafının əsas hərəkətverici qüvvəsi
olan gənc nəslin formalaĢdırılmasına, onların qarĢılaĢdıqları problemlərin həlli və müstəqil
qərarlar qəbul etməsi üçün zəruri informasiya təminatını ödəyən kompüter, informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları və sistemlərindən səriĢtəli istifadə bacarıqlarına malik olmasına yönəlmiĢdir. Bu sənəd dərslik və dərs vəsaitlərinin, müxtəlif tədris vəsaitlərinin, metodik
tövsiyə və müvafiq audio-vizual proqram təminatının hazırlanması, tədris materialının planlaĢdırılması, təlim üsullarının müəyyənləĢdirilməsi və müəllim hazırlığının həyata keçirilməsi
üçün müvafiq təlimatlar formasında hazırlanacaq qaydaların əsasını təĢkil edir. Kurikulumda
Ģagirdlərin idraki, informativ, kommunikativ və reflektiv fəaliyyətləri nəzərə alınır, fənn üzrə
təlimin məzmunu nəticələr formasında verilir.
Bu, standartların mənimsənilməsini təmin etmək üçün Ģagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsinə, onların inkiĢafının izlənməsinə, gündəlik həyatda, fəaliyyətdə zəruri olan bacarıqların əldə olunmasına imkan yaradır.
Ġnformatika fənninin əsas məzmun xətlərini əhatə edən bu kurrikulum geniĢ məzmun diapazonunu özündə əks etdirir. Ġnteqrativ xarakterə malik olan məzmun müxtəlif biliklərin birbiri ilə əlaqələnməsinin təkcə informatika fənni daxilində deyil, həmçinin digər fənlərdə və
real həyatda da olduğunu anlamağa imkan verir. Təhsil pillələri üzrə məzmun standartlarının
müəyyənləĢdirilməsi prosesində informatika üzrə əsas təlim nəticələrinin konsentrik olaraq
hər yeni təhsil pilləsinə keçdikcə geniĢləndirilməsi və dərinləĢdirilməsi diqqət mərkəzində
saxlanılır. Əsas təlim nəticələri isə məzmun və fəaliyyət xətlərinin qarĢılıqlı əlaqəsi vasitəsilə
təqdim olunur. Ümumtəhsil məktəblərinin bütün siniflərində informatikanın kütləvi surətdə
istifadə edilməsi və kompüterin bütün fənlərin tədrisində tətbiqi bu kursa ümumtəhsil xarakteri verir.
Ġnformatika ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm və vacib fənlərdən biridir.
Əksər dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində onun öyrənilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Bu
gənc nəslin formalaĢmasında onun müstəsna rolu ilə izah olunur. Ġnformatika Ģagirdin zehni
inkiĢafına kömək edir, məntiqi təfəkkürünün formalaĢmasında, mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsində müstəsna rol oynayır. Ġnformatikanın tədrisi zamanı ümumiləĢdirmə, konkretləĢdirmə, təhlil, tərkib təsnifetmə və sistemləĢdirmə kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da Ģagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkiĢafını sürətləndirir, onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, alqoritmik təfəkkürlərini inkiĢaf etdirir.
XX əsrin ortalarında meydana gələrək təĢəkkül tapmıĢ ən yeni elm sahələrindən biri olan
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informatika, ilk növbədə istənilən növ informasiyanın kompüter və ya digər elektron hesablama texnikasının köməyi ilə yığılması, emalı, saxlanması, axtarıĢı, paylanmasının təĢkili, tarixi, metodologiyası, nəzəriyyəsi və s. ilə məĢğul olur. Ġnformasiya və avtomatika sözlərindən
yaranmıĢ Ġnformatika (ingiliscə Ġnformatics) termini ilk dəfə avtomatlaĢdırılmıĢ informasiya
emalı sahəsini adlandırmaq üçün istifadə edilmiĢdir. Ġnformatika termini bəzi hallarda kompüter elmi (Computer science) termini ilə uyğunlaĢdırılır. Ġnformatika kompüterləĢdirilmiĢ informasiya sistemlərinin fəaliyyətinin layihələĢdirilməsinin, iĢlənilməsinin, yaradılmasının, səmərəliliyinin qiymətləndirilməsinin, onun müxtəlif sahələrində tətbiqinin və təsvirinin bütün
aspektlərini öyrənən kompleks fəndir. Mahiyyətinə görə informatika informasiya proseslərinin və onların avtomatlaĢdırılması yollarını öyrənən fənn kimi yaranmıĢdır. Ġnformatikaya
informasiyanın ümumi xassələrini, strukturunu, qanunauyğunluğu, ondan idarəetmədə istifadə
olunmasını öyrənən, sistematik olaraq onun yığılmasını, saxlanmasını, ötürülməsini, avtomatlaĢdırılmıĢ məntiqi emalını həyata keçirməyə imkan verən kompleks fənn kimi də yanaĢmaq olar.
Hazırkı dövrdə cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkiĢafı kompüterlərin artan intellektual imkanlarından və internetin informasiya resurslarından geniĢ istifadə olunması ilə əlaqədardır. Ona görə də informatika fənninin tədrisinin əsas əhəmiyyəti Ģagirdləri informatikanın
elm və informasiya sənayesi sahəsi, həmçinin kompüterlərin və internetin müasir vəziyyəti,
eləcə də ən müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının imkanları və tətbiq dairələri ilə taniĢ eymək, onlarda həmin texnologiyalardan istifadə sahəsində vərdiĢlər aĢılamaqdır.
Ġnformatika Ģagirdlərin bacarıq və vərdiĢlərinin formalaĢmasında mühüm rol oynamaqla
onların xarakterinin formalaĢmasına, mənəvi keyfiyyətlərinin və intellektual səviyyəsinin
inkiĢafına kömək edir. Bu fənn, müxtəlif elm, təhsil, mədəniyyət və s. sahələrində geniĢ tətbiq
olunur. Müasir dövrdə indormatika üzrə bilik və bacarığa malik olmayan Ģəxsi yüksək mütəxəssis kimi formalaĢdırmaq çox çətindir. Orta məktəbdə tədris olunan informatika fənni
Ģagirdlərin ali təhsil müəssisələrində yeni bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə zəmin yaradır.
Buna görə də yaxĢı mütəxəssis olmaq arzusunda olanlar gələcək fəaliyyətlərində informatikanın rolunu baĢa düĢüb, ona daha çox diqqət yetirməlidirlər.
Ġnformatika fənni kompüter texnikasının köməyi ilə informasiya emalı proseslərini –
informasiyaların alınması, saxlanması, emalı və ötürülməsinin üsul və vasitələrini öyrənən, ətraf aləmin təhlilinə sistemli yanaĢma tərzini formalaĢdıran fundamental elm sahələrindən biri
kimi insanların həyatına və məiĢətinə daxil olmuĢ və cəmiyyətdə bir fənn kimi onun öyrənilməsi zərurəti yaranmıĢdır. Hər bir insan gündəlik həyatda, əməli fəaliyyətdə informatikanın
tətbiqi ilə qarĢılaĢır və informatika üzrə bilik və bacarıqlardan faydalanır. Bu bilik və bacarıqlara malik olmaq müasir texniki vasitələrlə davranmağa, müxtəlif sosial, iqtisadi, hüquqi və
siyasi informasiyaların əldə edilməsinə və onlardan istifadə edilməsinə imkan yaradır. Ġnformatika bir elm sahəsi kimi gündəlik həyatda, dəqiq və humanitar elm sahələrinin inkiĢafında,
texnika və müasit texnologiyaların təkmilləĢdirilməsi prosesində ortaya çıxan problemlərin
həllində insanların yaxın köməkçisinə çevrilir. Ġnformatika fənni Ģagirdlərin elmi, praktik
biliklərinin geniĢlənməsində, yeni ixtisaslara yiyələnməsində mühüm rol oynayır. Ona görə də
Azərbaycan ümumtəhsil məktəblərinin I-XI siniflərində bu fənnin tədrisi zəruri hesab edilir.
Bütün bunlar ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan fənlər sırasında informatikanın yerini
müəyyən etməklə yanaĢı, onun tədrisi qarĢısında qoyulan əsas məqsədləri ümumi Ģəkildə
müəyyənləĢdirməyə imkan verir.
Ġnformatika və digər fənlərin öyrənilməsində kompüterlərdən istifadə təlimin əyaniliyini
artırır, mürəkkəb obyekt və proseslərin modelləĢdirilməsinə imkan yaradır, Ģagirdlərin müstə-
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qil öyrənmə fəaliyyətini geniĢləndirir. Ġnsan fəaliyyətinin informatika ilə bağlı sahəsi elmin,
texnikanın, iqtisadiyyatın və cəmiyyətin inkiĢafının müəyyənedici amilinə çevrilmiĢdir. Ġnsanların zəruri informasiya ilə təmin olunması dərəcəsi çoxdandır ki, əmək məhsuldarlığının əsas
artım amillərindən hesab olunur. Ġnformasiyanın inkiĢaf üçün xammal və enerji kimi mühüm
prinsipial amilə çevrilməsi üçün xeyli müddət lazım gəlmiĢdir. Ümumiyyətlə, insanın informasiyaya münasibəti informasiya emalının avtomatlaĢdırılması mümkünlüyündən sonra kökündən dəyiĢməyə və inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Bunun nəticəsində yaradıcı və mütəxəssis
insanların intellektual fəaliyyətinin məhsulu kimi informasiya resursları sürətlə çoxalmağa
baĢlamıĢdır. Ġnformatikanın son dövrlərdəki inkiĢafı onu texniki bir fəndən, təbiətdə və cəmiyyətdə informasiya proseslərinin emalı haqqında olan fundamental elmə çevirmiĢ və bir sıra yeni elmi istiqamətlərin yaranmasına və inkiĢafına səbəb olmuĢdur. Nəticədə riyazi informatika, nəzəri informatika, texniki informatika, geoinformatika, tibbi informatika, bioinformatika, kimyəvi informatika, hüquqi informatika, iqtisadi informatika, sosial informatika və s.
kimi elmi sahələr əmələ gəlmiĢ, inkiĢaf etmiĢ və informasiya cəmiyyəti quruculuğunu daha da
sürətləndirmiĢdir. Ġnformatika fənni fundamental anlayıĢları və məlumatları, digər elmləri
öyrənmək üçün zəruri bilik, bacarıq və vərdiĢləri formalaĢdırır, Ģagirdləri informasiyalaĢdırılmıĢ cəmiyyətdə praktik həyati fəaliyyətə hazırlayır. O, dünyadakı elektron informasiya resurslarını təhlil etmək bacarıqlarını formalaĢdırır, ətraf aləmin təhlilinə informasiya sistemi nöqteyi–nəzərindən yanaĢmanı, kompüter savadlığının formalaĢmasını, informasiya texnologiyalarından geniĢ istifadə Ģəraitində praktik fəaliyyətə hazırlığı, alqoritmik təfəkkürün inkiĢafını,
alqoritmik dildə proqramlaĢdırmanın öyrədilməsini təmin edir. Ġnformatika, həmçinin internetin xidmət növlərini, cəmiyyətin sosial–iqtisadi və mədəni inkiĢafının amili kimi informasiya resurslarını, cəmiyyətin informasiya infrastrukturunu, Ģəxsiyyətin informasiya mədəniyyətini və informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini də öyrənir.
Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni təliminin əsas məqsədi Ģagirdlərdə məntiqi
və alqoritmik təfəkkür tərzini, məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsinə yönəlmiĢ yaradıcı və əməli düĢünmə qabiliyyətlərini formalaĢdırmaq, həmçinin onların gündəlik qarĢılaĢdıqları problemlərin həlli üçün tələb olunan zəruri informasiyaları kompüter vasitəsilə ala bilmələri sahəsində texniki bacarıq və vərdiĢlərin öyrədilməsidir. Ġnformatika fənni təliminin
əsas vəzifəsi informasiyaların qəbulu, toplanması, təhlili, ötürülməsi, emalı və onlardan istifadə qaydaları haqqında Ģagirdlərin tam və dolğun biliklər qazanması, bu biliklər vasitəsilə dünyada baĢ verən informasiya proseslərinin əhəmiyyətini, müasir cəmiyyətin inkiĢafında informatika və informasiya texnologiyalarının rolunu baĢa düĢməsi, ĠKT-nin ümumbəĢəri dəyərlərinin tərkib hissəsi və Ġnformasiya Cəmiyyəti inkiĢafının hərəkətverici qüvvəsi kimi qiymətləndirməyi, praktik fəaliyyətdə və digər fənlərin də öyrənilməsində tətbiq məqsədilə zəruri bilik, bacarıq və vərdiĢlərə yiyələnmək üçün real əsas yaratmaqdır. Məktəblilərin praktik fəaliyyətə, əməyə və öz təhsillərini davam etdirmələrinə hazırlanması informatikanın, kompüter savadlılığının və Ģagirdlərin informasiya mədəniyyətinin aparıcı rol oynamasından, məktəblilərin informasiya cəmiyyətinə nəzəri və praktik hazırlığından, onlara müasir Ģəraitdə dərketmə
üsulları və vasitələrindən istifadə etməyə Ģərait yaradılmasından bilavasitə asılıdır. ġagirdlər
informasiya mədəniyyətinə, kompüter savadına yiyələndikcə əmək bacarıqlarını müəyyənləĢdirir, gələcəkdə həyat Ģəraitini daha səmərəli qurmaq imkanı əldə edirlər.
Azərbaycan Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurrikulumu) çərçivə sənədində müəyyən edilmiĢdir ki, ümumtəhsil məktəblərində informatikanın tədrisi vasitəsilə:
ibtidai təhsil pilləsində Ģagirdlərdə alqoritmik təfəkkür elementlərinin yaradılması, kompüter
texnikasından ilkin istifadə qabiliyyətlərinin formalaĢdırılması təmin olunur. Əsas təhsil pillə-
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sində Ģagirdlərdə ətraf aləmi informasiya sistemi baxımından təhlil və qərar qəbul etmək bacarıqlarının formalaĢdırılması, onların informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından
istifadəyə hazırlanması təmin olunur. Orta təhsil pilləsində əsas təhsil pilləsində mənimsənilmiĢ bacarıq və vərdiĢlər inkiĢaf etdirilməklə Ģagirdlərdə informasiyalaĢdırılmıĢ cəmiyyətin tələblərinə uyğun zəruri məlumatlarla iĢləmə bacarıqları, kompüterdə daha çox populyar olan
proqram vasitələrindən istifadə vərdiĢləri formalaĢdırılır, onların alqoritmik təfəkkürünün və
intellektual səviyyəsinin inkiĢafı, peĢə seçiminə hazırlıqları təmin olunur.
Мягалянин aktuallığı. Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəbləri üçün informatika fənninin kurikulumu onun məqsəd və vəzifələrini, əhəmiyyətinin əsaslandırılmasını,
fənnin xarakteristik xüsusiyyətlərini, məzmun xətlərini və onların əsaslandırılmasını, ümumi
təlim nəticələrini, məzmun standartlarını, alt-standartları, tədris prosesində üfiqi və Ģaqulu
inteqrasiyanı, fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanı, təlim strategiyalarını və qiymətləndirmə
vasitələrini əhatə edir. Bu kurikulum ümumtəhsil məktəblərində informatika təliminin əsas
məqsədlərini müəyyənləĢdirməklə ümumi təlim nəticələrinə nail olmaq üçün bütün fəaliyyətləri əks etdirən və hər bir Ģagirdin imkan və ehtiyaclarına istiqamətlənmiĢ konseptual sənəddir. Kurrikulum təhsil iĢçiləri, məktəb rəhbərləri, müəllimlər, dərslik, dərs vəsaitləri, metodik
tövsiyyə müəllifləri, valideynlər, icma və ictimaiyyətin digər nümayəndələri üçün nəzərdə
tutulmuĢdur.
Мягалянин elmi yeniliyi. Йенилик ondan ibarətdir ki, III-IV siniflərdə kompüter, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri məzmun xəttinin öyrədilməsi tədrisi xüsusiyyətləri müəyyənləĢdirilmiĢ, bu məzmun xəttinə uyğun mövzuların öyrədilməsi yolları
aĢkara çıxarılmıĢ və elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢdır.
Мягалянин практикi əhəmiyyəti вя тятбиги. III-IV siniflərdə kompüter, informasiya kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri məzmun xəttinin öyrədilməsinin nəzəri və praktik
xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir.
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Курикулум по информатики и его характеристические особенности
Резюме
В работе описывается роль куррикулума по информатики в процессе обучения.
Рассматриваются линии содержания, стандарты и под стандарты. Описывается
содержание школьного курса информатики по ступеням.
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Curriculum of Informatics and its characteristic features
Сummary
The paper describes the role of computer science curriculum in the learning process. We
consider the line content standards and the standards. It describes the content of school course
of computer science the stairs.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Psixologiyada sərvət meyilləri və ideallar
probleminin tədqiqi tarixi
Ulduz Qəzvini
психолоэийа цзря фялсяфя доктору,
БГУ-нун досенти
Е-маил: ulduz.qazvini@.gmail.com
Rəyçilər: псих.ц.ф.д., dos. M.S.Əliyev
псих.ц.ф.д., dos. C.Q.Alıyev
Açar sözlər: sərvət meyilləri, Ģəxsiyyət, ideallar, dəyər anlayıĢı
Ключевые слова: наклонности достояние, личность, идеалы, понятия цены
Key words: тще тенденъиес оф валуес, персоналисй, идеалс, тще меанинэ оф валуе
Sərvət meyilləri Ģəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir. Sərvət meyilləri Ģəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləĢdirir, mərkəzi və dominant komponent kimi
onun davranıĢ xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində əhəmiyyətli rol oynayır.
ġəxsiyyətin sərvət meyilləri problemi bütün dövrlərdə, xüsusilə də cəmiyyətin inkiĢafının keçid dövrlərində aktual problem olmuĢdur. Sosial zidiyyətlərin dinamikası müasir vətəndaĢ cəmiyyətinin sərvət meyilləri baxımından özünüaktuallaĢdırma və özünütəyinetməni müəyyənləĢdirir. Təhsil sistemində gənclərin sərvət meyilləri və ideallarının formalaĢması problemi
xüsusilə əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycan Respublikasında baĢ verən qlobal krizislər, respublikanın bütün fəaliyyət sahələrini bürüyən iĢıizlik, qaçqınlıq və məcburi köçkünlük vəziyyəti xalqımızın ictimai Ģüurunda köklü dəyiĢikliklər yaratdı. Müasir sosial-mədəni situasiyada mühüm keyfiyyət dəyiĢiklikləri meydana çıxdı. Cəmiyyətin sosial, mədəni, mənəvi dəyərləri sarsıldı, dəyərlər sistemi
dəyiĢildi, bir vaxtlar geniĢ vüsət tapmıĢ «insan insanın dostudur» Ģüuarı «insan insanın
qənimidir» prinsipinə çevrildi. Hüseyn Cavidin sözləri ilə desək:
Yarəb, bu nə dəhĢət, nə fəlakət?
Yarəb, bu nə vəhĢət, nə zəlalət?
Yox kimsədə insafü mürüvvət,
Ġblisəmi uymuĢ bəĢəriyyət!? (Cavid H.)
Cəmiyyətin sərvət meyillərinin transformasiyası dərin sosial zidiyyətlər yaratdı, bu zidiyyətlər Ģəxsiyyətin dəyərlər sisteminə təsir göstərməyə baĢladı. ÜmumbəĢəri dəyərlər sistemi
ilə cəmiyyətin müasir dəyərləri arasında uçurum yarandı. Eyni proseslər təhsil sistemi və cəmiyyətin dəyərlər sistemi, dəyərlər sistemi və Ģəxsiyyətin dəyərlər sistemi arasında baĢ verdi.
Rus psixoloqu A.T. Asmolov qeyd edir ki, insan «yaĢadığı anın çətinliyini» hiss edən kimi, bu çətinliyi, həyatda öz yerini tapmağa və özünü təyin etməyə kömək edən bəzi dəyərləri
qəbul etməyə cəhd edir.
Belə situasiyalarda, xüsusilə hələ həyat təcrübəsi olmayan, dünyagörüĢü, dəyərlər sistemi
formalaĢmayan gənclər üçün çətin olur. FormalaĢan Ģəxsiyyət ilə yeni cəmiyyət arasında
zidiyyət yaranır. Xüsusilə məktəblilərin və gənclərin dəyərlər dünyasında oriyentasiyası mürəkkəbləĢir, onların özünə, ətraf mühitə, öz imkanların, keçmiĢinə, indisinə, gələcək və həyat
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perspektivləri obrazlarının qurulmasına münasibətində, köklü dəyiĢikliklər yaranır.
Sərvət meyilləri və ideallar subyekti Ģəxsiyyət kimi xarakterizə edir. «Ġnsan təsdiq edir,
müdafiə edir, öz arzularında, Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərdə, mənəvi həyatında, xeyirxah
iĢlərində reallaĢır». Rus psixoloqları B.Q.Ananyev, Q.M.Breslav, V.V.Davıdov, S.L.RubinĢteyn və baĢqaları öz tədqiqatlarında Ģəxsiyyət anlayıĢını sərvər meyilləri ilə əlaqələndirirlər.
Rus psixoloqları K.A.Abulxanov–Slavskaya, A.V.BruĢlinski, A.N.Leontyev, S.L.RubinĢteyn sərvətlər meyli və ideallar anlayıĢını subyektin Ģəxsiyyətə çevrilməsi kontekstində hərəkətverici amil kimi dəyərləndirirlər. Bu tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, sərvət meyilləri
Ģəxsiyyətin fəaliyyəti ilə qırılmaz əlaqədədir.
L.Ġ. Ansiferova öz tədqiqatlarında Ģəxsiyyətin sərvət meyillərinin psixoloji mahiyyətini
fərqli dəyərləndirir. O, belə hesab edir ki, sərvət meyillərinə əsaslanan fəaliyyət subyektiv
reallığın dərk olunması və qəbul edilməsi zamanı mühüm vasitəyə çevrilir. ġəxsiyyət ətraf
aləmə subyektiv–qiymətləndirici münasibət göstərərək, «daxili dünyasının özünəməxsus hərəkətlərilə» onu reallaĢdırır.
Rus psixoloqu L.S. Viqotskinin mədəni-tarixi nəzəriyyəsi ilə razılaĢsaq, psixi funksiyaların fərdin mədəni dəyərləri mənimsəməsi vasitəsilə inkiĢaf etdiyini qeyd etməliyik. Ġctimai-tarixi təcrübənin mənimsənilməsi subyektin zahiri fəaliyyətinin daxili plana ötürülməsi prosesində baĢ verir. Ġnsan psixikasının daxili strukturunun yaranması əsasında xarici-zahiri sosial
fəaliyyət reallaĢır.
Ətraf mühit, real gerçəkliklər fərdin dünyasına «daxil olmamıĢ» və Ģüurlu Ģəkildə qavranılmıĢsa Ģəxsiyyətin mənəvi mahiyyətinə çevrilmir. «Ġnsan öz varlığının ictimai Ģərtləri ilə kor
olmuĢ subyekt deyil. O, hər zaman real Ģəkildə hərtərəflidir, təkrarolunmazdır, nəinki maddi,
eyni zamanda psixoloji və mənəvi unikallıqdır».
Beləliklə, Ģəxsiyyətin sərvət meyilləri fərdi-Ģəxsi xüsusiyyətlərin mühitin sosio-mədəni
dəyərlər sistemi ilə qarĢılıqlı təsir prosesində təĢəkkül tapır. Buraya yaĢ, tipoloji, sosial-psixoloji xüsusiyyətlər aiddir.
Sosio-mədəni mühitin əsas mahiyyətini dəyərlər sistemi təĢkil edir. «Dəyər» anlayıĢı humanitar bilik sahələrində qeyd olunan mühüm anlayıĢlardandır. Bu anlayıĢ həm də psixoloji
tədqiqatlarda metodoloji əhəmiyyət kəsb edir. «Dəyər», «sərvət» anlayıĢının etimoloji təhlili
«qiymətli» kimi müəyyənləĢdirilir. Sözün ilkin mənası məhz, qiymətli, müsbət kimi dəyərləndirilir. Sərvət müxtəlif arzuların, istəklərini və cəhdlərin obyektidir. AnlayıĢın elmi mahiyyəti
Ġ. Kant tərəfindən mənəvi sferanın (azadlığın) təbii sferası ilə əksliyində verilmiĢdir.
«Dəyər, sərvət meyilləri» anlayıĢı ilk dəfə antik ədəbiyyatda iĢlənmiĢdir. XIX əsrin sonlarında fəlsəfənin xüsusi sahəsi – aksiologyia elmi meydana çıxdı. Bu elm Ģəxsiyyətin dəyərlər
sistemini öyrənirdi. «Sərvət» anlayıĢı çoxtərəfli anlayıĢdır. Bu anlayıĢın mahiyyətini anlamaq
üçün iki aspekt fərqləndirilir. Birinci aspektdə dəyər, sərvət bu və digər prdemetin əhəmiyyəti
kimi meydana çıxır. Bu zaman sərvət anlayıĢı müəyyən predmetin dəyəri kimi müəyyən olunur. Ġkinci aspektdə sərvət anlayıĢı maddi və ya ideal hadisə kimi qavranılır və insan üçün
əhəmiyyət kəsb edir.
Bir çox tədqiqatçılar sərvət və məna anlayıĢını əlaqələndirirlər. Müasir dövrümüzdə universal dəyərlər anlayıĢı daha geniĢ yayılmıĢdır. P.A. Sorokin 4 universal sərvət fərqləndirir:
● bilik;
● əməksevərlik;
● ailə;
● dini Ģüur.
V.Frankl belə hesab edir ki, sərvət meyillərinin dərk olunması onlara universal xarakter
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verir.
N.A.Berdev 3 sərvət meyli fərqləndirir:
● mənəvi;
● sosial;
● maddi;
M.S.Yaniskiy sərvət meyillərini 3 qrupa ayrırır:
1) adaptasiya dəyərləri — bu dəyərlər Ģəxsiyyətin fiziki və ya iqtisadi təhlükəsizliyinə yönəlir;
2) sosializasiya dəyərləri — bu dəyərlər baĢqa insanlara yönəlir;
3) individuallıq dəyərləri — Ģəxsiyyətin inkiĢafı və özünüaktuallaĢmasına yönəlməsini ehtiva edir.
M.S. Yaniskiy tədqiqat aparmıĢ və tədqiqatlar göstərmiĢdir ki, adaptasiya dəyərləri insanlarda 63,92%, sosializasiya dəyərləri 24,43%, individuallıq dəyərləri isə 3,13% dominantlıq
edir.
Müasir dövrümüzdə S. ġvarsın və U. Bilskinin aksioloji nəzəriyyəsi daha perspektivli hesab olunur. Onlar iddia edirlər ki, universal səvrət meyillərinin məhdudlaĢdırılması hipotezasını irəli sürür, universal sərvət meyillərini məhdudlaĢdıraraq tiplər — domenlər fərqləndirir.
S. ġvars dünyanın 20 ölkəsində 66 dəyər həcmində kross-mədəni tədqiqatlar aparmıĢ və statistikanın köməyilə 10 universal domen sərvət meyli ayırmıĢdır:
1) müstəqillik;
2) stimulyasiya;
3) qedonizm;
4) nailiyyət;
5) hakimiyyət;
6) təhlükəsizlik;
7) konformizm;
8) ənənə;
9) alicənablıq;
10) universallıq.
Fəlsəfi-psixoloji ədəbiyyatda sərvət meyillərinə 2 aspektdə: obyektivist və subyektivist
yanaĢma mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar sərvət meyilləri anlayıĢını subyektivlik çərçivəsində
məhdudlaĢdırır, digərləri isə sərvət meyillərinin mənbəyini və səbəbini subyektdə axtarır. Hər
iki yanaĢmada müəyyən anlayıĢlar formalaĢmıĢdır.
Obyektivist mövqedən «dəyər» anlayıĢı:
● zaman və məkan anlayıĢlarından kənarda müəyyən olunur. Bu yanaĢma obyektiv-idealist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A.Berqson, V.Vindelband, Q.Koqen, N.Losskiy, J.Mariten,
K.Ranner, Q.Rikkert və b.);
● ictimai Ģüurun normativ qiymətləndirici tərəfləri və ictimai münasibətlərin spesifik təzahürü kimi dəyərləndirilir. Bu yanaĢma materialist nəzəriyyəni ehtiva edir. (S.F.Anisimov,
L.M.Arxanqelskiy, L.P.Bueva, Y.A.ZamoĢkin, A.Q.Zdravomıslov, M.S.Kaqan, V.N.Saqatovskiy, V.P.Tuqarinov və b.).
Subyektivist yanaĢmanı dəstəkləyən tədqiqatçılar arasında «sərvət» anlayıĢına müxtəlif
münasibətlər var. Belə ki:
● özü tərəfindən qiymətləndirilən obyektlərə subyektiv münasibət, Ģüur hadisəsi kimi. Bu
yanaĢma subyektiv-idealist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A. Ayer. F. Karnap, Ç. Stivenson və b.)
● bütövlükdə insanın təbii tələbatlarının və təbiət qanunlarının təzahürü kimi. Bu yanaĢma
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naturalist nəzəriyyəni ehtiva edir. (A. Maslou, Q. Olport, D. Parker, R.B. Perri, Q. Spenser, P.
Teyyar da ġarden və b.)
Bəzi tədqiqatçılar (O.Q. Drobniskiy, A.S. Zalesskiy, M.N. Karpenko və b.) hər iki yanaĢman ümumiləĢdirməyə çalıĢır. Bu alimlər üçün sərvət anlayıĢı sosial münasibətin maddi formasıdır. Bu müəlliflər 2 sərvət növünü fərqləndirir:
1) maddi sərvətlər. Bu sərvətlər tələbatlar kimi çıxıĢ edir;
2.) Ģüurlu sərvətlər və ya dəyərli təsəvvürlər.
Birincilər bizim qiymətlərimizin obyektindədir, ikincilər isə belə qiymətdirmənin ali meyarları keyfiyyətində çıxıĢ edir.
Мягалянин aktuallığı. Sərvət meyilləri Ģəxsiyyətin mühüm xarakteristikalarından biridir. Sərvət meyilləri Ģəxsiyyətin ətraf mühitə seçici münasibətini müəyyənləĢdirir, mərkəzi və
dominant komponent kimi onun davranıĢ xüsusiyyətlərinə təsir göstərir, həyat tərzi seçimində
əhəmiyyətli rol oynayır. ġəxsiyyətin sərvət meyilləri problemi bütün dövrlərdə, xüsusilə də
cəmiyyətin inkiĢafının keçid dövrlərində aktual problem olmuĢdur. Bütün bu cəhətləri, problemin ciddiliyini, aktuallığını, mühüm elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyətə malik olmasını nəzərə alaraq, problemi tədqiqat mövzusu seçərək, onu müəyyən dərəcədə araĢdırmağa səy etmiĢik.
Мягалянин elmi yeniliyi. Tədqiqat iĢində sərvət meylləri və xüsusiyyətləri geniĢ Ģərh olunur.
Мягалянин praktiki əhəmiyyəti вя тятбиги. Tədqiqat iĢinin nəticələri psixoloji xidmət sahəsində yararlı ola bilər.
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История исследования проблемы наклонностей
достояния и идеалов в психологии
Резюме
Статья посвящена анализу проблемы ноклоннестей дoстояния и идеалов в психологии личности. Особое внимание обращается на интенеивности данной проблемы в
переходные эпохи истории общества.
У. Газвини
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ресеаръщ оф тщ идеалс проэрамс
Суммарй
Тще тенденъиес оф валуес аре тще эреат импортант ъщараътеристиъ оф персоналитй илт дефинес
тще аттуде то тще енвивоенмент, анд инфтуенъес то тще бещавиоур феатурес ас ъентрал анд
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валуе соф персоналитй щавебеен аътуал проблем ин алл тще период соф Тиме.
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Müəllim-şagird münasibətləri sistemi və
onların öyrənilməsi yolları
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magistrantı
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Mükəmməl təhsil sisteminə malik olmaq və təlimdə daima yüksək nəticələrin əldə olunmasını təmin etmək dövlətin gələcəyi və müstəqilliyinin mühüm Ģərtlərindən biridir.
Azərbaycan Respublikasının təhsil konsepsiyasına uyğun olaraq Ģəxsə hərtərəfli bilik və
bacarıqların verilməsi məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional əsasları, infrastrukturu və
insan resursları inkiĢaf etdirilməlidir. Təhsilin inkiĢafı ölkədə əhalinin rifahının yaxĢılaĢması,
həmçinin fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil insanlara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu təhsil prosesinə qoĢulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək
imkanı verir.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq, dövlətin həyata keçirdiyi təhsil strategiyasınında qarĢısın
aĢağıdakı məsələlər durur: ―Sosial-iqtisadi həyatın müasirləĢdirilməsində təhsilin rolu təkcə
təhsilalanın qazandığı bilik və bacarıqların iqtisadi amilə çevrilməsi ilə məhdudlaĢmır. Təhsil
prosesində əldə olunan bilik və bacarıqlar, həmçinin etik-əxlaqi norma və dəyərlər hər bir təhsilalanın cəmiyyətin layiqli üzvü olması üçün lazımi Ģərait yaradır, onu biliyi və etik davranıĢı
sayəsində örnək ola biləcək həmkara, nümunəvi ailə üzvünə və vətəndaĢa çevirir‖ [ 1, 2 ].
Təlim prosesində daima qarĢıya qoyulan məqsədlərin uğurlu həyata keçirilməsi üçün
müəllim-Ģagird münasibətlərinin düzgün nizamlanmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır.
Müəllim-Ģagird münasibətlərini Ģərtləndirən bir neçə psixoloji-pedaqoji məsələlər vardır:
―Müəllim-Ģagird münasibətlərini Ģərtləndirən köklü vasitələr var. Onları qısaca səciyyələndirək: pedaqoji kollektivin həyatı yüksək mənəvi-psixoloji ovqatla seçilməlidir və müəllimin
mütəxəssis, alim-pedaqoq kimi inkiĢafında önəmli rol oynamalıdır. Müəllim pedaqoji kollektivdə özünü alim-pedaqoq kimi dəyərləndirəndə, bir tərəfdən dərs onun üçün ülviləĢir, Ģəxsi
məna kəsb edir, sinif ilhamla yaradıcılıq məkanına çevrilir, digər tərəfdən, müdrikləĢir və Ģagirdlərlə münasibətləri əməkdaĢlıq konteksində inkiĢaf edir‖ [3,130].
Müəllim-Ģagird münasibətlərinin səmərəli təĢkil olunması müəllim Ģəxsiyyətinin yüksək
səviyyədə inkiĢafından birbaĢa asılıdır. Müəllim Ģəxsiyyətində lazımı keyfiyyətlər formalaĢmazsa, o, cəmiyyətin onun qarĢısında qoyduğu vəzifələri həyata keçirə bilməz. Axı pedaqoji
prosesin əsas siması olan müəllim Ģagirdlərin mənəvi aləminin memarı, cəmiyyətin etibar
etdiyi Ģəxsdir.
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Müəllim-Ģagird münasibətlərində bir tərəfdə tam bir Ģəxsiyyət kimi formalaĢmıĢ yaĢlı insan-xüsusi pedaqoji hazırlıq keçmiĢ, lazımi bilik ehtiyatına, pedaqoji mərifətə, ünsiyyət təcrübəsinə, Ģagirdlərlə münasibət zamanı yaranan müxtəlif nüansları, situasiyaları qiymətləndirməyi bacaran müəllim durursa, digər tərəfdə isə hələ formalaĢmaqda olan, elmin sirlərinə tam
yiyələnməmiĢ, bu yolda hələ ilk addımlarını atmağa baĢlayan, düzgün davranıĢ vərdiĢlərinə
tam yiyələnməmiĢ Ģagird dayanır.
Prof. M. Həmzəyevin ―Pedaqoji psixologiya‖ dərslikdə əsərində göstərdiyi kimi, müəllim
Ģagird Ģəxsiyyətini inkiĢaf etdirmək üçün aĢağıdakı pedaqoji prinsiplərə riayət etməlidir:
―1. ġagird Ģəxsiyyətinə hörmət etməli, onun ləyaqətini qorumalıdır.
2. ġagirdin fikri müəllimin fikri ilə uzlaĢmasa da, müəllim səbir və təmkinlə qulaq asmalı
və sonda Ģagirdin mülahizəsinindəki səhvləri izah etməlidir.
3. UĢağın yaradıcı fəaliyyətini inkiĢaf etdirməli, hər birinə öz gücünə müvagiq tələblər
verməlidir.
4. ġagird Ģəxsiyyətini alçaldan hər cür tədbirdən uzaq olmalıdır.
5. ġagirdləri baĢqalarının dərdinə, sevincinə Ģərik olmağa öyrətmək ruhunda tərbiyə etməlidir. Fiziki cəhətdən qüsurlu olan uĢaqlara qayğı ilə yanaĢmalıdır və s.‖ [ 5, 201].
Müəllimin Ģagirdlərlə ünsiyyət üslubu onların qarĢılıqlı münasibətlərinin əsasını təĢkil
edir. Müəllimin kommunikativ fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, pedaqoji ünsiyyətin xarakteri və məzmunu müxtəlif amillərlə Ģərtlənir ki, bulardan müəllimin fərdi ünsiyyət üslubu,
mövqeyi, ustanovkasını xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Hər bir müəllimin özünəməxsus ünsiyyət üslubu olur. Konkret bir Ģəxsiyyət kimi hər bir
müəllimdə ünsiyyətin təĢkili priyom və metodları nisbətən sabit Ģəkildə cəmlənir. Kommunikativ məsələni həll etməyə yönəldilmiĢ bu cür davamlı keyfiyyətlər fərdi ünsiyyət üslubu
adlanır.
Amerika pedaqoqları C. Brofi və T. Qudd ―Müəllim və Ģagird münasibətləri‖ əsərində
qeyd etmiĢdir: ―Əgər müəllim Ģagirdlərlə ünsiyyətini təbii və fərəh hissi ilə qurmursa, onu
özünə ağır bir yük sayırsa, belə müəllim artıq məktəbdən getməlidir‖ [ 6, 51].
ġagirdlərin bacarıq və qabiliyyətlərinin inkiĢaf etdirilməsində müəllimlərin rolu böyükdür.
Ona görə də müəllim-Ģagird münasibətləri düzgün tənzimlənməlidir ki, Ģagird öz bacarığını,
nəyə qadir olduğunu nümayiĢ etdirə bilsin. Bunun üçün də münasibətlər səmimiyyətə və qarĢılıqlı etimada əsaslanmalıdır.
Bəs müasir dövrdə müəllim-Ģagird münasibətlərində hansı psixoloji cəhətlər daha çox nəzərə çarpır?
Hər bir müəllim ilk növbədə bir psixoloq olmalıdır. Hər bir Ģagirdin psixologiyasını bilməli, onlara fərdi yanaĢmağı bacarmalıdır. Müəllim dərsini səmərəli təĢkil etmək istəyirsə,
ilk növbədə Ģagirdləri dərindən tanımalıdır.
Prof. R. Əliyevin fikirnə əsaslansaq, deyə bilərik ki: ―Müəllim-Ģagird münasibətlərindəki
qarĢılıqlı təsir, fəaliyyət, məlumat, ünsiyyət prosesinə rəhbərlik pedaqoji fəaliyyətin mühüm
sahəsi olmaqla, yaradıcı iĢdir. O heç bir standart və Ģablona sığmır. Müəllimin yaradıcılığı
dərsi necə təĢkil etməsində, idrak-düĢündürücü tapĢırıqların verilməsi və həllində, məktəb həyatının müxtəlif situasiyalarında Ģagirdlərlə ünsiyyət yarada bilməsində özünü göstərir‖ [2,
35].
Təlim prosesində bu Ģərtlərə diqqət yetirilərsə, səmərəli bir müəllim–Ģagird münasibəti
qurmaq olar. Müəllim–Ģagird münasibətlərində müəllimlərin Ģagird davranıĢlarını qəbul edibetməmələri də çox vacibdir. Müəllimin Ģagird davranıĢını qəbul etməsi üç səbəbdən dəyiĢə
bilər: 1) Müəllimdəki dəyiĢikliklər; 2) ġagirddəki dəyiĢikliklər; 3) Ətrafdakı dəyiĢikliklər.
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Müəllim-Ģagird münasibətlərinin humanist dəyərlərə əsaslanması hər zaman müsbət nəticə
verir. Müəllim Ģagirdi olduğu kimi qəbul etməlidir. Onu müəyyən istiqamətə yönəltməkdə
çox ehtiyatla, onun daxili istək və arzularını birdən-birə yox etmək yolu ilə deyil, aradakı
müsbət cəhətləri müəyyən edərək onlara istinad etməklə həyata keçirilməlidirlər. Bu halda
müəllim öz Ģagirdinin qəlbinə asanlıqla yol tapa, ona yaxĢı istiqamətdə təsir göstərməyə
müvəffəq ola bilər [4, 58].
Bu fikir təlim prosesinin istər psixoloji, istərsə də pedaqoji baxımdan düzgün tənzimlənməsini göstərir.
Müəllim-Ģagird münasibətlərinin humanistləĢdirilməsinin özünün özgün xüsusiyyətləri
var. Onu sadəcə olaraq ―can deyib-can eĢitmək‖ kimi yozsaq, müəllimin kiməsə yazığı gəlməsi, rəhm etməsi, hər Ģeyi bağıĢlaması kimi baĢa düĢsək məsələnin mahiyyətini öz-özünə kiçildərik. Müəllim-Ģagird münasibətlərinin humanistləĢdirilməsi böyük bir amala — Ģagirdin
Ģəxsiyyət kimi formalaĢdırılmasına, inkiĢf etdirilməsinə, özünüaktuallaĢdırılması üçün Ģəraitin
yaradılmasına xidmət etməlidir. Müəllim bu münasibətlərin sadəcə olaraq iĢtirakçısı deyil,
özünün statusuna, peĢə səriĢtəsinə və həyat təcrübəsinə görə onların təĢkilatçısıdır [3, 137].
Bu da təlim prosesində müəllim-Ģagird münasibətlərinin humanist meyarlar üzərində qurulmasını əsaslandırır.
Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг ондан ибарятдир ки, мягалядя мцяллим-шаэирд мцнасибятляринин йени дюврцн тялябляриня уйьун юйрянилмяси системи тящлил олунур. Щямчинин бу сащядя
мювъцд проблемлярин щялли йоллары эюстярилир.
Мягалянин елми йенилийи. Тящсил системиндя апарылан ислащатлар бахымындан бу мювзунун
ишлянилмяси йенилик кими гиймятляндирилмялидир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян педагожи тямайцллц али вя орта
ихтисас, еляъя дя орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, тялябя вя маэистрantlar истифадя
едя билярляр.
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Система отнощений между учительями
и учениками и изучения их путей
Резюме
В статье заняли место психо-педагогические вопросы ругелирования отношений
между учителями и учениками.
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Также, проведены исследования отношений между учителями и учениками
гуманизированных процессов обучения о личности влиятельных учителей.
Кщ.Набиева

Тще систем оф теаъщер-студент wлатищ сщир
анд сщеир теаъщинэ метщодс
Summary
In this article the settlement relationship between teacher-student psychopegogical
problems had been discussed.
Also the relationship between of teacher-student the process in education organization
ways and about the influential teacher personality had been conducted investigations.
Редаксийайа дахил олуб: 16.02.2016
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Тялябялярин тялим шяраитиндя адаптасийасынын
мярщяляляри вя психоложи амилляри
Elnarə İsazadə
Бакы Дювлят Университетинин
маэистранты
Е-маил: мещрибан_исмайылова_1962@маил.ру
Ряйчиляр: псих.ц.ф.д., дос. К.К. Казымова
псих.ц.ф.д., дос. У.М. Гязвини
Açar sözlər: adaptasiya, adaptiv situasiya, psixososial gərginliklər, psixi yönəliĢlik, özünüidentifikasiya
Ключевые слова: адаптация, адаптивная ситуация, психосоциальные напряженности, психическое ориентация, самоидентификация
Key words: adaptation, adaptive situation, psychosocial strength, mental focus, selfidentification.
Psixoloqlardan Q.D. Volkov və H.B. Okonskaya adaptasiyanı iki müxtəlif kompleks sistemlərin qarĢılıqlı uyğunlaĢması prosesi kimi səciyyələndirirlər. Adaptasiya yeni dəyiĢən mühitin müxtəlif struktur elementlərinin inkiĢafı və bir-birinə tabe olması ilə xarakterizə olunur.
Adaptasiya daxili motivasiya prosesidir.
Adaptasiya müxtəlif kompleks amillərdən ibarətdir:
- mikrososial mühitdə adaptasiya (sosial-psixoloji);
- orqanizmin dəyiĢən Ģəraitə adaptasiyası (biopsixoloji);
- daxili psixoloji mühitə adaptasiya (psixoloji adaptasiya) [1, 3].
Yeni Ģəraitdə tələbələrin adaptasiyası prosesi özünə onun müxtəlif psixoloji növlərini
daxil edir:
* TəĢkilati adaptasiya tələbənin təlim Ģəraitində tələb və normalarını qəbul edərək onları
özünün təĢkilati davranıĢına uyğunlaĢdırmasıdır.
* Fəaliyyətli adaptasiya yeni təlim Ģəraitində tələbənin məsuliyyətini, hüquq və vəzifələrini, davranıĢını, təlim fəaliyyətinin keyfiyyətini müəyyənləĢdirir.
* PeĢə adaptasiyası ixtisaslaĢmanın ümumi sistemində peĢənin xarakterinin baĢa düĢülməsi, həmçinin motivasiya yaradaraq peĢəyə yiyələnməyə cəhddir.
* Sosial-psixoloji adaptasiya tələbələrin öz qruplarına uyğunlaĢması, onlarla iĢgüzar və
Ģəxsi xeyirxah münasibətin qurulması, öz Ģəxsiyyətini dərketmə, həmçinin tələbə qrupunda
özünütəsdiqdir. Bu adaptasiya növünün mühüm aspekti müəllimlərlə münasibətin qaydaya
salınmasıdır.
* MəiĢət adaptasiyası həyatın iĢ rejiminə tələbənin uyğunlaĢması, psixoloji və əqli yüklənmə, eləcə də qidalanma və əyləncəyə dair məsələlərin həll edilməsidir [2, 35 ].
Tələbələrin ali təhsil müəssisələrinin Ģəratinə adaptasiyası məsələsinə sağlamlıq nəzəriyyəsi nöqteyi-nəzərindən baxılır. Adaptasiyanın Ģərti olaraq üç tipini: fizioloji, sosial və bioloji
tiplərini fərqləndirirlər. Tələbələrin sağlamlıq vəziyyəti ali təhsil müəssisələrində təlim prosesinə onların adaptasiyasının ehtiyat hissəsi kimi müəyyənləĢdirilir.
Tələbələrin təlim Ģəraitinə adaptasiyası müxtəlif spesifik (təlim) və qeyri-spesifik (davranıĢ, xidmət) faktlarla ĢərtlənmiĢ fazalı xarakter daĢıyır. Tələbələrin adaptasiya prosesi təlim-
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də mürəkkəb və uzun bir prosesi əks etdirir və gənclərin plastik psixikaya və fiziologiyaya
olan yüksək tələbatlarını təmin edir. Tələbə həyatının yeni Ģəraitə adaptasiyası I kursdan baĢlayır. Bəzən valideynlərindən ayrı yaĢayan (yataqxanada, kirayə evdə qalanlar) tələbələrdə
adaptasiya ağır keçir ki, bu hal müntəzəm olaraq müxtəlif somatik və psixonevroloji, patoloji
vəziyyətin yaranmasına gətirib çıxarır.
Yeni amillər kompleksinə adaptasiya tələbələrin əhəmiyyətli dərəcədə gərginlikləri ilə
müĢayiət olunur. Müntəzəm əqli və psixoemosional gərginliklər, həmçinin əmək rejiminin,
istirahətin və qidalanmanın tez-tez pozulmasına və müxtəlif xəstəliklərin inkiĢafına gətirib
çıxarır.
Ali təhsil müəssisələrində təlim Ģəraitinə adaptasiya ümumilikdə mürəkkəb və çoxcəhətlidir. Gərgin adaptasiya müddəti I-II kurslarda daha çox müĢayiət olunur. Onun davametmə
müddəti tələbənin fərdi xüsusiyyətləri ilə müəyyən olunur ki, ona qabiliyyətlər, psixi yönəliĢlik, maddi təminat və sağlamlıq daxil edilir.
Tələbələrin psixoloji xüsusiyyətləri qeyri emosional yetkinliklə, təlqinə qabilliklə özünüidentifikasiya ilə xarakterizə olunur. Belə mərhələdə tələbəyə yalnız ətraf mühit lazımdır.
Çox vaxt bir qrupa müxtəlif sosial səviyyədən olan oğlan və qızlar toplaĢırlar. Adaptasiya
mərhələsi müxtəlif ola bilər. Tələbələrin orta adaptasiya səviyyəsi struktur və funksional komponentlərlə xarakterizə olunur. Adaptiv situasiya fəaliyyətin yeniliyi və optimal Ģəraiti ilə
Ģərtlənir. Əgər tələbənin psixoloji vəziyyətini nəzərdən keçirsək, o zaman aĢağıdakı komponentləri ayırd edə bilərik: tələbənin məqsəd yeniliyi, fəaliyyətin və sosial mühitin yeniliyi.
Tələbələrin təlim Ģəraitinə uğurlu adaptasiyası psixofizioloji inkiĢafdan, emosional və
intellektual özünütənzimləmədən, həmçinin, təlim prosesinin təĢkilinin gigiyenik tələblərinin
yerinə yetirilməsindən asılıdır. Təlim yüklərinin fizioloji nöqteyi-nəzərdən öyrənilməsi tələbələrin təlim Ģəraitinə dezadaptasi- yasının səbəblərini vaxtında müəyyən etməyə, zəruri korreksiya tədbirlərini planlaĢdırmağa imkan verir.
Universitetdə təhsil əqli əmək kateqoriyasına aiddir və o, bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. Əqli fəaliyyət tələbələrin təlim prosesi ilə müəyyən edilir və təlim materialının həcminin mənimsənilməsi ilə nəticələnir. Əqli əmək ürək-damar, endokrin, əsəb sisteminin fəaliyyətindəki funksional dəyiĢikliklərlə müĢayiət olunur. O, əsəb-emosional gərginliklə Ģərtlənir
ki, bu da adaptasiyanın pozulmasına gətirib çıxarır. PeĢə adaptasiyası tələbənin əməyin rejiminə və məzmununa müntəzəm vərdiĢi, əmək kollektivinə münasibəti və iĢ üslubuna tələbləri
yolu ilə həyata keçirilir. O, peĢə vərdiĢlərinə yiyələnmənin səviyyəsi, Ģəxsiyyətin zəruri peĢə
keyfiyyətlərinin formalaĢması ilə müəyyən edilir və seçilmiĢ peĢəyə müsbət, sabit münasibətin inkiĢafını əks etdirir. Universitetə daxil olduqdan sonra tələbənin həyatında ciddi dəyiĢikliklər təzahür edir.
Universitetdə təlim öz məzmununa, formasına, yükünə, tələb olunan nəticələrinə görə
ümumtəhsil məktəblərindən fərqlənir. Çətinliklər o zaman artır ki, tələbə təlim fəaliyyətində
çalıĢqanlıq nümayiĢ etdirmir. Halbuki tələbə öz valideynlərinin evlərindən uzaqlaĢaraq yataqxanada qaldığından onun uğur motivasiyası aĢağı səviyyədədir. Psixoloji determinantlar arasında adaptasiyanın keyfiyyəti, təlimin ilkin mərhələsində özünüqiymətləndirmə, yeni Ģərait,
yeni rejim, yeni münasibət, yeni sosial rol, valideynlərlə münasibətdə yüksək səviyyə, özünə
münasibət təzahür edir. Psixologiya adaptasiyanın prosessual və nəticəvi aspektlərini öyrənir.
Prosessual adaptasiya bir sıra elementlərin vahid məntiqi və müddətli ardıcıllığı ilə bağlı olan
müddətli və mərhələli xarakteristikalara əsaslanır. Ona görə də müxtəlif psixoloji nəzəriyyələrdə və tədqiqat təcrübələrində adaptasiya prosesinin tərəfləri fərqlidir (sosial adaptasiya
mərhələlərindən psixoloji və fizioloji adaptasiya mexanizmlərinə qədər). Adaptasiyanın nəti-
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cəvi aspekti bütünlükdə adaptasiya prosesinin uğurlu qiymətləndirilməsində ənənəvi açar elementi kimi istifadə olunur. Məhz buna görə də, nəticəvi meyar adaptasiya fenomeninin müasir
təsnifatının əsasını təĢkil edir.
Ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın mərhələləri B.A. Benediktova, A.A. Derkaç, A.Q.
Smirnova və baĢqalarının elmi iĢlərində öz əksini tapmıĢdır. Ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın ilkin mərhələsində tələbələr yeni informasiya- ları mənimsəmələri ilə bağlı, həmçinin yeni sosial mühitin xüsusiyyətləri haqqında fəaliyyətdə yaranmıĢ bir sıra dəyiĢikliklərə də
məruz qalırlar. Nəticədə Ģəxsiyyətin bağlılıq səviyyəsi və özünüqiymətləndirməsi dəyiĢir,
fəaliyyət haqqında yeni təsəvvürlər əsasında sosial təcrübə yaranır. ġəxsiyyətin özünə, öz
fəaliyyətinə, sosial mühitə istiqaməti korrelyasiya olunur [ 3 ].
Bütünlükdə psixoloji adaptasiya özündə üç mərhələni əhatə edir:
- Yeni təlim Ģəraiti ilə tanıĢlıq,tələbələrin hüquq və vəzifələri, təlimin baĢlanğıcı;
- Ali məktəbin qayda və normalarına dərindən yiyələnmə, təlimin keyfiyyəti;
- Təlimin dərki və onun yaradıcı Ģəkildə təkmilləĢdirilməsi.
I mərhələ adətən 7-15 gün, II mərhələ 6-12 ay, III mərhələ isə 1-2 ildən sonra baĢlayır. Bu
müddət fərdidir. Psixoloji adaptasiyanın nəticələri aĢağıdakı Ģəkildə ifadə olunur:
* Psixoloji identifikasiya tələbə qrupu kollektivində, təlim fəaliyyətində öz imkanlarını
daxil etməklə universitetdə mövcud olan bütün norma və tələblərin qəbuludur.
* Təlim fəaliyyətinə uyğunlaĢma ali təhsil müəssisələrinin əsas norma və tələblərinə yiyələnmə, təlim fəaliyyətinin normalarına uyğunlaĢmadır.
* Psixoloji dezadaptasiya ali təhsil müəssisəsinin xaricən nümayiĢkaranə surətdə qəbul etdiyi vəzifə və tələblərin, maraqların daxilən qəbul edilməməsidir.
Y.K. Babanski tələbələrin adaptasiyasının ardıcıllıqla yaranan aĢağıdakı beĢ mərhələsini
xarakterizə etmiĢdir:
- məktəb stereotiplərinin dağıdılması və yenilərinin formalaĢması (I-III semestr);
- toplayıcı (IV-VI semestr);
- tamamlayıcı (VII-X semestr) [ 4 ].
Sosial-psixoloji adaptasiyanın qanunauyğunluqlarını qeyd etməklə bir qrup müəlliflər
A.A. Derkaçın rəhbərliyi altında adaptasiyanın beĢ mərhələsini müəyyən etmiĢlər. Adaptasiya
prosesinin uğurlu inkiĢafında psixi gərginliyin tamamlayıcı mərhələsi baĢlayır ki, o da davranıĢın ilkin üsulları ilə bağlı olub, insanın əvvəlki həyata qayıtmasına zəmin yaradır. F.B.Berezin stress mərhələlərinin analogiyasını (bənzəyiĢini) apararkən ilkin adaptasiya (onu çaxnaĢma reaksiyası Ģərtləndirir), stabil adaptasiya (müqavimət) və yorğunluq adaptasiyasını (gücdən düĢmə) fərqləndirmiĢdir. Bütün bu mərhələlər əsasında V.P. Kaznaçeyev adaptasiya prosesinin yaranması müxtəlifliyindən asılı olaraq fərdlərin iki tipdən ibarət olan təsnifatını iĢləmiĢdir. Sprinter qısamüddətli adaptasiya dəyiĢikliyi olub tez və intensiv Ģəkildə inkiĢafı ilə
xarakterizə olunur. Stayer isə kifayət qədər uzunmüddətli adaptasiya dəyiĢikliyi olub asta və
qeyri-intensiv Ģəkildə inkiĢafı ilə səciyyələnir [ 5 ].
Adaptiv mərhələ silsiləsi ilk dəfə V.Ġ. Medvedev və A.J. Jurevis tərəfindən nəzərdən keçirilmiĢdir. BaĢlanğıc hissəyə uyğunlaĢanları onlar ilkin cavablara reaksiyalar adlandırmıĢlar.
Bu reaksiyalar bir neçə ardıcıl mərhələdən keçir. Əvvəlcə reaksiyalara cavab vermə müddətinə qədər davam edən latent mərhələ müĢahidə olunur. Latent mərhələnin məzmununu mərkəzi ləngimələr təĢkil edir. Daha sonra amillər təhlil edilir və cavabların realizasiya proqramının seçimi həyata keçirilir. Ġlkin cavabların reaksiyası üç mərhələdən ibarətdir: ilkin mərhələdə cavabların çoxluğu müntəzəm olaraq artır və ikinci mərhələyə keçid baĢ verir, nəticədə
hiper cavabların adekvat reaksiya mərhələsi yaranır [ 3 ].
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Uyğunluq reaksiyalarının ardınca ilkin cavablara reaksiyalar baĢ verir ki, onlar psixoloji
və enerjili sərflərlə bərpa olunur. Müvafiq reaksiyalara uyğunlaĢma prosesində H.Selye inkiĢafın üç mərhələsini müəyyən etmiĢdir: 1/gərginlik mərhələsi; 2/ ilkin stabillik mərhələsi; 3/
stabilliyin tamamlayıcı mərhələsi. Ali təhsil müəssisələrinin adaptasiyasının mərhələlərini
ayırarkən onu nəzərə almaq lazımdır ki, universitetlərdə adaptasiyanın özü istehsalat adaptasiyası kimi öyrənilir. Bu hər Ģeydən əvvəl ali təhsil müəssisələrində adaptasiyanın peĢə komponentlərinə aiddir. Hazırda bu istehsalat adaptasiyasının bu mərhələsi peĢə ənənələri ilə tanıĢ
olan mütəxəssis rolunda çıxıĢ etmək kimi xarakterizə olunur.
Мягалянин актуаллыьы. Актуаллыг тялябялярин тящсил просесиндя адаптасийасынын юйрянилмяси мясяляляринин тящлилиндян ибарятдир. Бу просес заманы адаптасийанын (уйьунлашманын)
психоложи амилляринин мцяййянляшдирилмяси вя нязяря алынмасы мцщцм шяртлярдяндир.
Мягалянин елми йенилийи. Тядрис просесиндя тялябялярин адаптасийа олунмасы вя бу проблемин аз-аз юйрянилмяси бахымындан мювзунун ишлянилмяси йенилик кими дяйярляндирилмялидир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябя вя маэистрantlar, еляъя дя психологлар истифадя едя билярляр.
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Е. Исазаде

Студентов, изучающих условия адаптации
и психологических факторов этапы
Резюме
В научной статье показано, что адаптация студентов к условиям обучении университете представляет собой многоуровневый процесс, который включает в себя элементы социальной и психологической адаптации, обусловливает личные и интеллектуальные способности студентов. В статье заявителем отмечено, что успешная адаптация студентов к условиям обучении зависит от психо-физиологической развитии,
эмоциональной и интеллектуальной саморегуляции, организация гигиенических требований учебного процесса. В статье были описаны этапы адаптации студентов условиям обучении и психологические факторы.
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Стаэес оф студентс адаптатион то студйинэ
ъондитионс анд псйъщолоэиъал фаъторс
Суммарй
In a scientific paper shows that adaptation students to the conditions of teaching at the
University is a multi-level process that includes elements of social and psychological
adaptation, causes personal and intellectual abilities of students. In the article the applicant
noted that the successful adaptation of students to training conditions depends on the psychophysiological development, emotional and intellectual self-regulation, organization and
hygiene requirements of the educational process. The article describes the stages of adaptation
of students learning conditions and psychological factors.
Редаксийайа дахил олуб: 24.02.2016
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Аутизм проблеми эенетикдирми?
Aidə Nəbiyeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə дissertant,
ARTPİ
Е-маил: namazovaaida@mail.ru
Ряйчиляр: псих.ц.ф.д., дос. М.С. Ялийев
псих.ц.ф.д., дос. У.М. Гязвини
Açar sözlər: özünə qapanma; real həyatdan uzaqlaĢma; ekoloji faktorlar; genetik faktorlar; əkiz baci və qardaĢlar; tək yumurta əkizləri; xromosomlar; genetik sahədəki araĢdırmalar
Ключевые слова: замкнутость; отдаляться от реальной жизни; экологические факторы; генетические факторы; близнецы братья и сестры; близнецы; хромосомы; в
области генетических исследований
Key words: isolation; move away from real life; environmental factors; genetic factors;
twin sisters and brothers; twins; chromosomes; in the field of genetic research
―Mən autizmli biriyəm. Gündəlik həyatınızda sizin hiss etmədiyiniz səslər, qoxular mənim
üçün çox narahatedici ola bilər. Kənardan baxanda sizi dinləməyən biri kimi görünə bilərəm.
Amma bəzən dediklərinizi anlamıram. Ona görə mənimlə danıĢarkən sadə sözlərdən istifadə
edin. Bəzən yaĢıdlarımla oynamaq istəməyən kimi görünə bilərəm, ancaq necə oynayacağımı
bilmədiyimdən belə davranıram. Edə bilmədiklərim yerinə, etdiklərimi görün və xüsusi bacarıqlarımı kəĢf edin‖.
Azərbaycanda bu fikirləri beynindən keçirən, lakin dilinə gətirə bilməyən uĢaqların sayı
minlərlədir. Onlar eĢidən, danıĢa bilən, ancaq danıĢmayan uĢaqlardır. Onlar yaranma səbəbi
bilinməyən autizmli uĢaqlardır.
Autizm çox amilli bir problemdir. Ona görə ki, müxtəlif mənbələr autizmi fərqli səbəblərlə əlaqələndirirlər. Bəzi praktik fəaliyyət göstərən uĢaq nevroloqu və psixiatrlar autizmin
səbəbinin genetik olduğu fikrini irəli sürürlər. Tarixən bu tip xəstəliklərin genetik əsasının qabardılması bir çox qədimi hekayələrə və rəvayətlərə, deyimlərə də əsaslandırılmıĢdır. Bəzi bu
tip yazılara baxdıqda həqiqətən də autizmin genetikliyi haqqında fikirlər daha geniĢ təsdiqini
tapır. Böyük ehtimalla genetikdir və ekoloji faktorlarin xəstəlik üzərində bariz bir təsiri yoxdur. Bir çox həkimlər autizmi genetik mənĢəli, yəni nəsildən nəslə keçən bir xəstəlik olaraq
görürlər. Həqiqətən də, autizmin tək yumurta əkizlərindən birində varsa, digər cütündə olma
göstəricisi 60-80 %-dir. Bu da kifayət qədər yüksək göstəricidir. Əkiz olmayan qardaĢ və
bacılar arasında, autizm problem olan uĢaqlarda isə 2-6% təsadüf oluna bilər.
Autizmin daha çox oğlan uĢaqlarında müĢahidə edilməsi, bəzi genetik xəstəliklərdə autizm
əlamətlərinin meydana çıxması, autizmin genetik olduğu fikrini yaradıb. Autizmin genetik
əsası hələ də tam öyrənilməyib. Lakin bəzi ailələrdə birdən çox autist uĢağın olması autizmin
genetik əsasının olması istiqamətindəki fərziyyələri gücləndirir. Bir-birlərinə genetik olaraq
bənzəyən əkizlərin autist olma ehtimalı 70%-dir. Bununla yanaĢı autist uĢağı olan ailənin digər uĢaqlarının da autist olma ehtimalı 5%-dir. Genetik sahədəki araĢdırmaların ən böyük
məhdudluğu, autist fərdlərin uĢaq sahibi ola bilməyəcəklərindədir. Elə araĢdırmalar da bir çox
hallarda eyni yumurta əkizlərindən birinin autist olarkən, digərində heç bir autistik pozuntunun olmadığını göstərmiĢdir. Autizmlə əlaqəsi olduğu təxmin edilən genlər on beĢinci xromosom, on üçüncü xromosom, altıncı xromosom və yeddinci xromosom üzərində yerləĢir.
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Mütəxəssislər də autizmin meydana çıxmasında genetik faktorun təkbaĢına yetərli olmadığını
söyləyir.
Autizmlə bağlı bu günə qədər aparılan araĢdırmalarda autizmin məsul tək bir major geni
təsbit edilməmiĢdir. Bu da autizmin kompleks bir genetik xəstəlik olduğunu iĢarə edir.
Autizmin etialogiyasını araĢdırarkən genetik, beyin funksiyaları, neyrobioloji və immunoloji
faktorlar ön plana çıxır. Autizm heterogenbir pozuqluq olaraq qiymətləndirilməlidir, çünki
ictimai münasibətlər, ünsiyyət və davranıĢ sahələrində görülən tapıntılar yüngül, orta və ağır
olaraq sinifləndirildiyi üçün xəstəliyin klinik inkiĢafının geniĢ bir vüsət aldığını söyləmək
olar. Autizm genotipindəki bu qeyri-müəyyənliklər, etialoji istiqamətli iĢləri çətinləĢdirir və
bu iĢlər arasında bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil edən nəticələrin ortaya çıxmasına gətirib çıxarır.
Genlər, ana bətnində uĢağın beyninin hansı plana görə meydana gələcəyini və beyindəki
kimyəvi maddələrin nəyə görə sintez ediləcəyini də təyin edir. Bu səbəbdən, genlər bir binanın tikilməsinin planı kimidir. Plandakı pozuntu və ya planın icrası əsnasında yaranan pozuntular, autizmlə nəticələnə bilər. Yəni, genlərdəki struktur bir pozuntu bir neçə nəsil əvvəldən
gələ bilər və ya hamiləlik əsnasında istifadə edilən dərmanlar, viruslar və ya radiasiya kimi
amillər, genlərin strukturunu poza ola bilər.
AraĢdırmalar, autizmin birdən çox genin səbəb olduğu fikirini dəstəkləməkdədir. Ġnsanda
var olan xromosomlardan (genlər, xromosomlarda yer alır) ikisi istisna olmaqla, hamısının
autizmlə əlaqəli ola biləcəyi ehtimal edilir. Bundan baĢqa, autizmin məsul genləri bədənimizdə vardır; bunlar, normal insanlarda səssiz qalan, lakin autistlərdə bilinməyən səbəblərlə
hərəkətə keçən genlər ola bilər.
Autizm problemi heç də bütün autizmli bacı, qardaĢı olan uĢaqlarda 100% təsadüf olunur
demək deyil. Autizmli uĢaqların ailələri də əkiz uĢaqlardan birinin autizmli olduğunu görüb
digərinin də bu problemdən əziyyət çəkə biləcəyini düĢünür. Mütəxəssislər onları nə qədər
inandırmağa çalıĢsalar da, bu valideynlərin narahat olmaları bir çox hallada təsadüf olunur.
Bəzi vaxtlarda isə autizmli uĢağı olan valideynlər bu problem genetikdir deyib, ikinci övladı
dünyaya gətirməkdən imtina edirlər. Mütəxəssislər hər zaman valideynlərə belə bir fikir aĢılamağa çalıĢırlar ki, əgər qohum nigahların sayı artmasa autizmin təsadüf olunma sıxlığı azalmıĢ olar. Bu proses bütün genetik xəstəliklərə də aid edilir.
Autizm probleminin genetikliyi haqqında danıĢdıqda uzaq qohumlar arasında təsadüf
olunma tezliyini də unutmamlıyıq. ġəxsi praktikamda olan 3 yaĢlı Uğur adında autizmli uĢağın yaxın qohumları olan bibisi oğlu Ġlhamın da eyni problemdən və bənzər əlamətlərdən
əziyyət çəkdiyini deyə bilərəm. Ġlhamı ilk görən Ģəxs xarici görünüĢcə belə bibisi oğluna çox
oxĢadığını təsdiq edirdilər. Elə mən də ilk görüĢdə onların göz kontaktının zəifliyini, yanakı
baxıĢlarını, eyni əĢyaya eyni cür bağlandıqlarını qeyd etməliyəm. Xatırlayıram ki,onların
qohum olduqlarını uzun zamandan sonra anasının verdiyi qeyri-ixtiyarı informasıyasından
öyrənmiĢdim. Məhz bu zaman autizm kitabında genetik amillərin faizlərini xatırladım.
Autizmli uĢaqları olan ailələrin bir çoxunun əsasən az uĢaqlı olduqları müĢahidə olunur.
MüĢahidələr nəticəsində məlum olur ki, autizmli uĢaqlar ailədə əgər birinci övladdırsa, bu
analar növbəti hamiləlik haqqında düĢünmək belə istəmirlər. Onlarla söhbət əsnasında məlum
olur ki, bu analarda yeni övladın sağlam dünyaya gəlməyəcəyindən qorxu yaĢanılır. Reabilitasiya mərkəzlərində bəzən iki bacı-qardaĢın ikisinin də oxĢar problemdən əziyyət çəkdiyini
görən bu tip ailələr həqiqətən də problemin genetik ola biləcəyindən qorxurlar. Amma qeyd
edək ki, bu cür hallar çox az müĢahidə olunur. Reabilitasiya mərkəzində apardığımız araĢdırmalar nəticəsində məlum olur ki, əkiz uĢaqlar arasında 5-7% autizm probleminin rast gəlinməsini müĢahidə edə bilirik. Mərkəzdə araĢdırdığımız 30 əkiz uĢaqlar arasında müĢahidələr
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nəticəsində aydın olmuĢdur ki, bu uĢaqların demək olar ki, 15%-i süni mayalanma əkizləridir.
Nəzərə alsaq ki, müasir dövrümüzdə sonsuzluq probleminin səviyyəsinin artması ilə əlaqədar
süni mayalanmalara daha çox müraciət olunur. Həmin analarla söhbət əsnasında məlum olur
ki, onlar əsasən 5-7 il arasında, bəzən də 10 il və ondan çox sonsuzluq problemi yaĢayan ailələrdir.
Ailələr arasında apardığımız sorğulardan aydın olur ki, əsasən 12% autizmli uĢaqların
ailələrində müxtəlif nevroloji problemlər müĢahidə olunur. Belə ki,həmin ailələrlə söhbət zamanı müəyyənləĢir ki, uĢaqların nənə və ya babasında Ģizofreniya xəstəliyi müĢahidə olunmuĢdur. Təbii ki, bu faktı çox vaxt valideynlərdən biri çəkinərək etiraf edir. Həmin ailələrlə
geniĢ söhbət əsnasında öyrənmək olar ki, həmin uĢağın yaxın qohumlarında da qapalılıq, sosial problemlər və ünsiyyətsizlik müĢahidə olunur.
Müxtəlif mərkəzlərdə müĢahidələr zamanı bəlli olur ki, bir mərkəzdə yaxın qohumların
autizmli uĢaqlarının olduğu müĢahidə olunur. Mütəxəssislər iddia edirlər ki, bəzən bir autist
uĢaqla korreksiya uğurlu nəticə verdikdə digər yaxın qohumu da övladını reabilitasiyaya gətirmək istədiyini bildirir. Çox zaman bu qohum uĢaqları müĢahidə və diaqnostika edərkən oxĢar əlamətlərə malik olduğunu müĢahidə edə bilirik.
Autizm probleminin səbəbləri haqqında müasir dövrümüzdə də minlərlə fikirlər bir-birini
əvəz edir. Son zamanlar bu problemin səbəbi kimi ekoloji amil də qabardılır. Autizm haqqında ən çox danıĢılan səbəblər məhz bunlar hesab olunur:
1. Ekoloji amillər, kimyəvi maddələr, qida qalıqları;
2. YaĢayıĢ tərzi dəyiĢiklikləri (günəĢ);
3. Doğru bəslənməmə;
4. Genetik amillər.
Ekoloji zərərlər ( ağır metallar, həĢarat dərmanları, antibiotiklər, infeksion agentlər və b.)
və vitamin çatıĢmazlıqları zamanı tənbəl çalıĢan genlərin funksiyaları daha da pozulur. Elm
dünyasında genetikanın bu halına epigenetika deyilir. Bu vəziyyət yüzlərlə, minlərlə biokimyəvi reaksiyanı pozur və bu reaksiyaların vacib bir hissəsi mərkəzi sinir sistemi ilə əlaqəlidir.
Neyrobioloji amillər - autizmli uĢaqlarda epilepsiyaya rast gəlinmə 18% daha çoxdur. Bəzi davranıĢlar bu faktorları təsdiq etməyə kömək edir. Məsələn, ayaq uclarında getmə, təqlid
edə bilməmək, səsə həddindən artıq reaksiya, stereotipik hərəkətlər, mücərrəd düĢünmənin
qeyri-kafiliyi, sosial problem həllinin qeyri-kafiliyi, kompleks diqqət və yaddaĢ, doğumdan
əvvəl və sonrakı amillər.
Autizmli uĢaqların doğum əvvəli və sonrası vəziyyətləri ilə əlaqədar araĢdırmalar xüsusilə
aĢağı funksiyalı autizmlilərdə aĢağıdakı səbəblərin normal vəziyyətlərə görə yüksək olduğunu
ifadə etməkdədir.
1. infeksiya xəstəlikləri;
2. dərman istifadəsi;
3. 3-36 həftədən əvvəl doğuĢun olması;
4. 4-42 həftədən uzun sürən hamiləlik;
5. vakuumla müdaxilə;
6. yüksək qan təzyiqi;
Autizm problemini aĢkar etmək üçün uĢaqlarda rast gəlinən bir çox əlamətlər uzun müddət
müĢahidə edilməlidir. Valideynlər uĢaqlarının həyatının ilk iki ilində əlamətləri hiss edə bilərlər. Bir çoxları bu əlamətlərlə (erkən davranıĢ ya da kavrayıĢsal müdaxilələr) uĢaqların normal
oldugunu sübüt etməyə çalıĢsalarda övladlarındakı inkiĢaf irəliləməsini görmədikləri halda
mütəxəssisə müraciət etmək haqqında düĢünürlər.
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Bu araĢdırmalar autizmdə böyük bir Ģəkildə artdığını göstərməkdə bu vəziyyətin təməl
olaraq sadəcə genetik səbəbini olmayacağını, ekoloji amillərin autizm tablosunun meydana
gəlməsində daha çox önəmli rolların olduğunu qüvvətlə düĢünməktədir. Buna baxmayaraq,
hələ bir çox nevropsixiatorlarına görə mualicə ümidi olmayan genetik qüsurların səbəb olduğu bir davranıĢ pozuntusu tablosudur.
Təbii ki, bir xəstəliyin çarəsiz oldugunu qəbul edərsəniz, o xəstəliyin ola biləcək səbəblərini araĢdırma zəhmətini də çəkmərsiniz.
Мягалянин актуаллыьы. Мцасир дюврдя аутизм проблеминин юйрянилмяси актуал мясяля олараг галмагдадыр. Бу проблемин аилядахили мцнасибятляря тясири мясяляляринин арашдырылмасы
психолоэийанын ясас тядгигат обйектляриндян щесаб олунмалыдыр.
Мягалянин елми йенилийи. Аутизмли ушагларын бюйцдцйц аилялярдя щямин шяхсин диэярляри
иля мцнасибятляринин тядгигиня елмдя аз-аз тясадцф едилдийиндян буну йенилик дя гябул етмяк
олaр.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, маэистрляр, тялябяляр, еляъя дя психологлар, аутизм проблеми иля мяшьул олан мцтяхяссисляр бящряляня билярляр.
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А.Набиева

Считается ли, проблема аутизма генетичным?
Резюме
Аутизм многофакторная проблема. И поэтому, разные источники связывают аутизм
с различными причинами. Некоторые детские неврологи и психиатры, осуществляющие практическую деятельность, высказывают мнение о том, что причина аутизма
относится к генетической. Исторически привлечение этого типа заболеваний к генетической основе обосновывалось многочисленными старинными рассказами, предания-
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ми и поговорками. Рассматривая некоторые такого рода письмена, мысли о генетической основе аутизма действительно находят свое подтверждение. Весьма вероятно,
что это генетическая проблема и экологические факторы заметного влияния на болезнь
не имеют. Многие врачи рассматривают аутизм как заболевание генетического происхождения, то есть переходящего из поколения в поколение. Действительно, если у
одного из однояйцевых близнецов имеется аутизм, то у другого показатель составляет
60-80 %. И это достаточно высокий показатель.
А.Набиева

Ис аутисм а эенетиъ дисеасе?
Суммарй
Autism is multi-factor problem. Because different sources connect autism with different
reasons. Some practically acting child neurologist and psychiatrists express view that reasons
of autism is genetically. Being such type of diseases genetically was grounded on some
historical stories, versions and sayings. When reviewing such type of writings, being autism
genetically is confirming widely. Most probably that this disease is genetically and ecological
factors do not affect to this disease obviously. Some physicians consider autism genetically,
passing from generation to generation. Indeed, if autism is in single egg twins, indicator being
in other twins is 60-80%. This is enough high indicator.
Редаксийайа дахил олуб: 07.01.2016
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Е-маил: мещрибан-исмайылова-1962@маил.ру
Ряйчиляр: псих.ц.ф.д., дос. М.Ъ. Исмайылова
псих.ц.ф.д., дос. Н.Т. Рзайева
Açar sözlər: böhran, simptomlar, neqativizm, özünütəsdiq, özünüdərk
Ключевые слова: кризис, симптомы, негативизм, cамоутверждение, cамосознание
Key words: crisis, symptoms, negativism, сelf-affirmation, сelf-consciousness
Yeniyetməlik yaĢını, adətən, ―keçid yaĢı‖, ―böhranlı yaĢ‖ kimi səciyyələndirirlər. Orqanizmdə baĢ verən fizioloji proseslər nəticəsində yeniyetmələrin rəftar və davranıĢında yaĢlılar
və yaĢıdları ilə münasibətində neqativ hallar: tərslik, höcətlik, dikbaĢlıq, mənfi emosiyalar,
bəzən isə aqressiv təzahürlər, affekt tipli reaksiyalar meydana çıxır. Onlar yaĢlıların tələblərinə mane olmaq istəyir, onlara müqavimət göstərir, balacaları buyurur, onlara göstəriĢlər
verir, müstəqilliyə və sərbəstliyə can atırlar.
Rus psixoloqu A.Q. Kovalev haqlı olaraq qeyd edir ki, burada söhbət heç də yeniyetmələrin ―yaĢ böhranı‖ndan deyil, yaĢlılarla, xüsusilə müəllimlərlə və tərbiyəçilərlə münasibətlərinin böhranından gedir.
Yeniyetmələrin rəftar və davranıĢında öz mənliyini ifadə və təsdiq etmək meyli, özünü
göstərmək, baĢqalarına özünün mövcudluğunu göstərmək tələbatı güclənmiĢ olur. Özünütəsdiq, çətin bir iĢi öz boynuna götürmək təĢəbbüsləri artır. Getdikcə onların Ģəxsiyyətində qeyrisabit, dəyiĢkən hallar meydana gəlir. Etina- sızlıq və hövsələsizlik halları çoxalır.
Sübut edilmiĢdir ki, yeniyetməlik dövrü fiziki keyfiyyətlərin inkiĢafı və formalaĢması
üçün senzitiv dövrdür. Bu dövrdə uĢağın müstəqilliyə artan tələbatı ilə onu həyata keçirmək
imkanları arasındakı ziddiyyət inkiĢafın hərəkətverici qüvvəsi rolunda çıxıĢ edir. Bu ziddiyyətdən törəyən yaĢ böhranı yeniyetmənin yaĢlılığa keçidini Ģərtləndirir.
CoĢqun Ģəkildə baĢ verən yaĢ böhranı yeniyetmələrin psixi simasında daha kəskin dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır. Bununla belə, böhran yaĢ dövründə yeniyetmənin özünüdərketmə və
özünütəsdiqetmə səylərinin, ―mən‖ obrazı və mənlik Ģüurunun emosional və idraki sferada
əhəmiyyətli, müsbət yeni keyfiyyətlərin formalaĢmasının əsasını qoyulur.
ĠnkiĢafda böhranların baĢ verməsi qarĢısı alınmaz bir proses olduğuna görə, əsas vəzifə
heç də onun qarĢısını almağa deyil, yeniyetmənin bu mərhələni ―ağrısız‖, ―fəsadsız‖ keçməsini təmin etməkdən ibarət olmalıdır.
Görkəmli psixoloq A.N. Leontyevin fikrincə, uĢağın psixi inkiĢafında böhran xarakterli
çətinliklərin yaranması zəruri və qanunauyğun xarakter daĢımır. Böhranlar yox, yalnız əsaslı
dönüĢlər və inkiĢafda keyfiyyət dəyiĢiklikləri zəruridir. Böhranın əmələ gəlməsi ona dəlalət
edir ki, lazımi keyfiyyət dəyiĢiklikləri vaxtında və tələb olunan istiqamətdə baĢ verməmiĢdir.
Böhran olmaya da bilər, çünki uĢağın inkiĢafi kortəbii proses deyildir. Bu inkiĢaf idarə olunan
tərbiyə ilə istiqamətlənən prosesdir [1].
Bununla əlaqədar, oğlan və qızlar özlərinə daha çox diqqət yetirməyə, daha yaraĢıqlı gö-

241

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

rünməyə çalıĢırlar. Görkəmli psixoloq L.S. Vıqotski öz fikrini belə ifadə etmiĢdir: ―Yeniyetməlik yaĢını hamı ―cinsi yetiĢmə yaĢı‖ adlandırır. Lakin bu yaĢ, eyni zamanda, ―Ģəxsiyyətin
yetiĢməsi yaĢıdır‖ [ 2 ].
Yeniyetməlik yaĢ dövründə yaĢlılıq hissinin meydana gəlməsi uĢaqların özünüqiymətləndirməsinə də əsaslı təsir göstərir. Əvvəlki dövrdən fərqli olaraq, yeniyetmə indi öz həyatına
passiv münasibət bəsləmir, özünə, öz Ģəxsi həyatına, Ģəxsiyyətinin xüsusiyyətlərinə maraq
yaranır.
Bunun nəticəsi olaraq, yeniyetmədə özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü baĢqaları ilə
müqayisə etmə meyli əmələ gəlir. Yeniyetmədə mənlik Ģüurunun yaranması onun öz davranıĢını, özünün mənəvi keyfiyyətlərini, xarakter və qabiliy- yətlərini dərk etməsi ilə baĢlayır.
Mənlik Ģüurunun yaranması, onun ―mən‖ olaraq araĢdırdığı hər Ģey yeniyetmənin özünü necə
qavraması ilə əlaqədardır.
Yeniyetməlik dövründə Ģəxsiyyətin kollektivdəki sosial mövqeyi də əsaslı surətdə dəyiĢir.
Belə ki, bu yaĢda yeniyetmələr ―kiçik‖ uĢaqdan ―böyük‖ uĢağa çevrilir [ 3 ].
YaĢ psixologiyasında bu dövrün yeniyetməlik dövrü adlandırılmasının səbəbi uĢaq Ģəxsiyyətinin yetkinləĢməsi ilə əlaqədardır. BaĢ verən yetkinliklə, dəyiĢikliklə bağlı olaraq Ģagirdin təlim və tərbiyəsində, rəftar və davranıĢında müxtəlif tip psixoloji çətinliklər də özünü
göstərir. Tənbəllik, kobudluq, qapalılıq, inadkarlıq, insanlardan uzaqlaĢmaq və s. kimi mənfi
keyfiyyətlər yaranır. Valideynin uĢağı cəzalandırması, töhmətləndirməsi isə heç bir səmərə
vermir, əksinə uĢaqda daha da sərt psixoloji xüsusiyyətlər formalaĢdırır.
UĢağı ilə ―ümumi dil‖ tapa bilməyən valideyn uĢağının get-gedə uzaqlaĢdığını hiss edir.
Yeniyetmə baĢqalarının təsirindən daim uzaqlaĢmağa meyl göstərir ki, bu da onun qapalılığına yol açır. Digər bir xüsusiyyət isə yeniyetmənin kitablara ―acgöz‖ münasibəti və mütaliəyə üstünlük verməsi ilə bağlıdır. UĢaq heç bir yaĢ dövründə yeniyetməlik dövründə olduğu
qədər kitaba meyl göstərmir, ömrünün sonrakı illərində də heç vaxt bu qədər mütaliə ilə məĢğul olmur.
Yeniyetmələri xarakterizə edən digər bir cəhət də onların məktəbdə keçilən fənlərə seçici
münasibət bəsləməsi ilə bağlıdır. Yeniyetmə gələcəkdə hansı sahəyə hazırlaĢacaqsa, həmin
fənlərə daha çox maraq göstərir. Hətta yeniyetmə dərsləri ―lazımlı‖ və ―lazımsız‖ qruplara
ayırır.
Yeniyetməlik böhranı dövründə təzahür edən mənfi xüsusiyyətlər keçici xarakter daĢıyır.
Bu yaĢ mərhələsində xarakterin əlamətləri, Ģəxsiyyətlərarası münasibətin əsas formaları stabilləĢir, mənəviyyatın, sosial yönəliĢliyin təməli möhkəmlənir, Ģəxsi özünütəkmilləĢdirmə
cəhdləri–özünüdərketmə, özünü təsdiqetmə və özünüifadə formalaĢır.
Yeniyetməlik yaĢı fəallıq, coĢğun ehtiraslar, qaynayan enerji, böyük arzu və ideallar dövrüdür. Yeniyetməlik yaĢında bir-biri ilə ziddiyyət təĢkil edən müxtəlif meyllər özünü göstərir.
Psixoloji və sosial yetkinliyi lazımi səviyyədə olmayan yeniyetmə böyüklər qarĢısında
özünün yeni fikirlərini sübuta yetirməyə çalıĢır, bərabər hüquqlara nail olmağa, ona verilən
imkanları geniçləndirməyə çalıĢır. Eyni zamanda yaĢlıdan kömək və müdafiə olunmaq istəyir.
Yeniyetmə gözləyir ki, yaĢlılar onun bu mübarizəsini təhlükəsiz edəcək, onu riskli addımlar
atmağa qoymayacaqlar. Onun, əksinə, əsaslandırılmıĢ və ciddi Ģəkildə etirazı bir anlığa narazılığa səbəb olsa da, əslində yeniyetməni sakitləĢdirir, emosional rahatlığa çıxarır.
Yeniyetməlik yaĢ dövrü keçici bir mərhələ olub, yeniyetmənin zəngin imkanlarının bazasıdır. Müəllim və valideynlər bu dövrün müsbət cəhətlərinə diqqət yetirib onların inkiĢafına
nail olsalar, çətinliklərin aradan qaldırılması uğurla nəticələnəcəkdir.
Yeniyetmənin daxili mövqeyi ilə ictimai vəziyyəti arasında ziddiyyəti aradan götürmək,
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əslində yeniyetmənin həyatı üçün vacib perspektiv vəzifənin həlli yolunun tapılması deməkdir.
Məktəb psixoloqu öz iĢini müəllimlər və valideynlərlə sıx əməkdaĢlıq Ģəraitində qurmalıdır. Məktəbdə V sinifdən baĢlayaraq, yeniyetmələrin yaĢıdları və yaĢlılarla ünsiyyəti, Ģagird
kollektivinin formalaĢması, yeniyetmələrin həmyaĢıdları ilə normal qarĢılıqlı münasibətləri,
oğlanlar və qızlar arasındakı münasibətlər onun iĢ sistemində əsas yer tutmalıdır. O, yeniyetmələrin aqressiv hərəkətlərinə və ya utancaqlığına, ünsiyyətdə qapalılığa, özünüqiymətləndirmədə qeyri-adekvat mövqelərinə düzgün qiymət verməli, Ģagird kollektivində müĢahidə olunan küsülülüyü xüsusi treninqlər və ya qrup ünsiyyəti metodları ilə aradan qaldırmağa nail
olmalıdır.
Psixoloq nəzərə almalıdır ki, yeniyetməlik dövrü yalnız çətinliklər, ziddiy yət və böhranlar
dövrü deyildir. Bu yaĢ dövrü gələcək Ģəxsiyyətin təĢəkkülünün əsas və zəngin bazası, V.A.
Suxomlinskinin təbirincə desək, ―vətəndaĢın doğulması‖ dövrüdür. Məktəb psixoloqunun peĢəkar fəaliyyəti bu sahədə iĢ sisteminin qurulmasında, ilk növbədə, diaqnostik metodlar vasitəsi ilə yeniyetmələrin davranıĢ qüsurlarının determinantlarını müəyyənləĢdirməyə, belə davranıĢın parametrlərini və səviyyələrini aĢkara çıxarmağa, pedaqoji tövsiyələrə, müvafiq korreksiyaedici tədbirlərin həyata keçirilməsinə yönəlməlidir.
Beləliklə, yeniyetmələrlə iĢ prosesində praktik psixoloqun əsas vəzifəsi:
1) yeniyetmələrin psixoloji vəziyyətini baĢa düĢməli, baĢ vermiĢ böhranın həllində konstruktiv qərar qəbul etməli;
2) böhranın məhsuldar həlli üçün Ģərait yaratmalı, müəllimlərə və valideynlərə məktəblinin yaĢadığı bu dövrün psixoloji xüsusiyyətlərini aydınlaĢdırmalı, yaĢlılara yeniyetmələr
arasında münasibətlərin optimal variantının seçilməsinə, formalaĢmasına kömək etməlidir;
3) vaxtında ―asılılıq böhranı‖nın və müstəqillik böhranının qeyri-məhsuldar formalarının
vaxtında diaqnozunu qoyub lazımi psixoloji kömək göstərməli;
4) yaĢ böhranı zamanı inkiĢafın ləng getməsinə təsir göstərən psixoloji çətinlikləri müəyyənləĢdirib aradan qaldırmaq üçün digər mütəxəssisləri konsiliuma cəlb etməlidir.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, böhranlı dövrlərdə yaĢlılarda narahatlıq törətməyən yeniyetmələr də diqqət mərkəzində olmalı və psixoloqdan kömək almalıdır. Bir sözlə, bu yaĢ
dövründə yeniyetmələri baĢa düĢməyi bacarmalı və onlara vaxtında kömək göstərilməlidir.
Мягалянин актуаллыьы. Йенийетмялярин йаш дюврц инсан инкишафында мцяйян проблемлярля
характеризя олунур. Бу мярщялядя йаранан проблемлярин, бющран йюнцмлц щалларын психоложи
инкишаф хцсусиййятляринin юйрянилмяси актуал мясялялярдяндир.
Мягалянин елми йенилийи. Психоложи вя сосиал йеткинлийи лазыми сявиййядя олмайан шяхслярин психоложи инкишаф хцсусиййятляринин юйрянилмяси бахымындан бу проблемин тядгигиня психолоэийада аз раст эялинир. Она эюря дя бу мювзунун иĢлянилмяси елмдя йцксяк дяйярляндирилмялидир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябя вя маэистрляр, еляъя дя психологлар истифадя едя билярляр.
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Особенности психического развития в
подростковом возрастном кризисе
Резюме
Научной статье говорится, о том что возрастные кризисы неизбежны, и они оказывает сильное психологическое воздействие психическом развитие ребенка. В статье были описаны психологический сущность "возрастного кризиса".
Научной статье авторы психологическом аспекте подробно исследо- вали психологические особенности подросткового возраста, а также особенности кризиса подростковом возрасте и его проявление.
Ф.Сщукурлу

The psychological development features
of adolescences wet crisis
Sуммарй
Scientific article says about that age crises are inevitable, and they have a strong
psychological impact of mental health. The article described the psychological essence of the
"age crisis".
The authors examined the psychological aspect in detail the psychological characteristics
of adolescence, and particularly adolescence crisis and its manifestation in the scientific
article.
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Yeniyetməlik dövründə cinsi tərbiyənin
zəruriliyini şərtləndirən tələblər
Nəcibə Xosrovova
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun
мagistrantı
Е-маил: неъибехосровова@маил.ру
Ряйчиляр: псих.ц.ф.д., Л.М. Гурбанова
псих.ц.ф.д., дос. М.Ъ. Исмайылова
Açar sözlər: йeniyetməlik dövrü, cinsi tərbiyə, cinsi yetiĢkənlik, cinsi inkiĢaf
Kлючевые слова: подростковый возраст, половое воспитание, половое созревание,
полового развития
Key words: аdolescence, sex education, pubescence, sexual development
Yeniyetməlik dövründə diqqəti cəlb edən ən mühüm cəhət fiziki inkiĢafla əlaqədar cinsi
yetiĢkənliyin baĢ verməsidir. Bir çox görkəmli psixoloqlar hətta yeniyetməlik dövründə
inkiĢafın ən böyük amilini bioloji dəyiĢikliklə əlaqələndirirlər. Heyvanların fərdi inkiĢafı
yalnız cinsi yetiĢkənliklə bağlıdırsa, insanların fərdi inkiĢafı isə həm cinsi, həm də psixoloji
və sosial yetiĢkənliklə bağlıdır. Oğlan və qızlarda cinsi, psixoloji və sosial yetiĢkənlik birbirinə uyğun gəlməsə də, onlar bir-birilə əlaqəli formalaĢır. Cinsi yetiĢkənlik dövründə oğlan
və qızlarda ikinci cinsi əlamətlər formalaĢmağa baĢlayır. UĢaqların xarici görünüĢü dəyiĢir,
cinsi yetiĢkənliyi yalnız bioloji hadisə kimi də qeyd etmək düzgün deyildir, çünki onlarda baĢ
verən fizioloji dəyiĢikliklər onlarda psixoloji və sosioloji yetiĢkənliyə səbəb olur.
Cinsi xüsusiyyətlər dedikdə, müəyyən bir cinsə mənsub olan uĢaqlar – oğlan və ya qızlar
üçün xarakterik olan ümumi cəhətlər nəzərdə tutulur. UĢaqların ―davranıĢ mənzərəsini‖ düzgün baĢa düĢmək, qız və oğlan psixologiyasının özünəməxsus cəhətlərini aydınlaĢdırmaq
üçün onların gələcək nəslin tərbiyəsində buraxılan bugünkü səhvlərin neqativ nəticələrinin təsirini vaxtı çatanda cəmiyyət üzvlərinin hər biri öz üzərində duyacaq. Bu problemin qarĢısının
alınması məqsədilə bütün humanitar elmlər tərəfindən öyrənilən Ģəxsiyyət məsələsi öz aktuallığı baxımından həmiĢə alimlərin diqqət mərkəzində durur. ‖Ġnsan Ģəxsiyyət kimi doğulmuĢ insan Ģəxsiyyətə çevrilir‖ deyən rus psixoloqu S.L. RubinĢteynin fikrinə istinadən söyləmək olar ki, Ģəxsiyyətlərarası münasibətlərdə konfliktli durumların yaranmasının və psixoloji
problemlərin həyatda mövcudluğunun səbəbkarları - natamamlıq komplekslərinin daĢıyıcısı
olan insanlardır. Natamamlıq kompleksi isə Ģəxsiyyətin strukturunun formalaĢması prosesində
ətraf mühit və ya genotip amillərin xətalı təsiri nəticəsində insanda özünəməxsus qeyri–normal xüsusiyyətlərin mövcudluğudur.
―Cinsi fərqlər Ģəxsiyyətə məxsus xüsusiyyətlərin strukturunda insanların emosional-iradi
aləmi ilə daha çox əlaqədar olsa da, təkcə onlarla məhdudlaĢmır. Psixoloji tədqiqatlar göstərir
ki, cinsi fərqlər insanın ümumi somatik xarakteristikasından tutmuĢ motivasiya sahəsinə qədər
müxtəlif səviyyələrdə təzahür edir‖. ‖Tədris tapĢırıqlarının verilməsində tərbiyəvi tədbirlərin
planlaĢdırılıb həyata keçirilməsində cinsi xüsusiyyətlərə məna verilməsi də, pedaqoji prosesin
səmərəsini artıran amilə çevrilir, halbuki, diqqət, hafizə, təxəyyül, təfəkkür, iradə və s. psixoloji proseslər müxtəlif yaĢ dövrlərində baĢqa–baĢqa xüsusiyyətlərə malik olur―.
Cinsi tərbiyə uĢaqların ümumi tərbiyəsinin ayrılmaz hissəsi olub, uĢaq böyüyüb yetkin,
müstəqil Ģəxsiyyətə çevrilənədək davam edir. Əgər müəyyən bir məsələnin həllində böyüklər
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səhvə yol veriblərsə, səhvlərini etiraf etməli, avtoritet saxlamaq naminə səhv nöqteyi-nəzəri
müdafiə etməməlidir. 13-14 yaĢlarında hər Ģeyi gözəl baĢa düĢən yetirmələr böyüklərin öz
səhvlərini etiraf etmələrini düzgün qiymətləndirərlər.
Əgər valideyn yeniyetmə yaĢına qədər oğlunun, yaxud qızının cinsi tərbiyəsi ilə heç məĢğul olmayıbsa, o zaman onların özlərini necə aparacağını qabaqcadan demək mümkün deyil.
UĢaqların cinsi tərbiyəsinə onları əhatə edənlər: kitablar, kino, televiziya bizim istəyimizdən
asılı olmayaraq öz təsirlərini göstərdiyi üçün seksual məsələlərdə yeniyetmələrin tam savadsız
olduqlarını düĢünmək düz deyil. Bu nəzarətsiz tərbiyənin hansı istiqamətdə getdiyi isə baĢqa
məsələdir. Belə hallarda valideynlərin narahat olmaları üçün əsas vardır. Cinslər arasında
münasibətin yalnız intim əlaqə olduğunu düĢünən yeniyetmələrə də rast gəlinməsi sirr deyil.
Belələri ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Amma necə? Yenə də düzgün cinsi tərbiyə ilə.
Oğlanlar 13-14 yaĢlarında həddən artıq tez aĢiq olurlar. Düzdür, bu zaman onların istəklərinin sərhəddi öpüĢməkdir, lakin hisslərin gərginliyi bununla sakitləĢmir. Oğlanlar bu zamanlarda diqqətsiz, sözə baxmayan və əsəbi olurlar. HəmyaĢıd qızlardan fərqli olaraq onlar
seksual xülyalara daha çox qapılırlar. Məlumdur ki, cinsi yetiĢkənlik dövründə yeniyetmələrin
bəzilərində arterial qan təzyiqinin artması müĢahidə olunur. Seksual qıcıqlanmada isə hətta
sağlam Ģəxslərdə də arterial qan təzyiqi artır, nəbz vurğularının sayı dəqiqədə 140-160 olur.
Lakin o Ģeyi ki, yetkin, sağlam Ģəxs üçün bəlkə də xeyirlidir, yeniyetməlik dövründə orqanizmin inkiĢafı üçün zərərli ola bilər.
Yeniyetmə oğlanların qızlarla dostluğu valideynləri həyəcanlandıran səbəblərdən biridir.
Məlumdur ki, insanda ilk sevgi elə yeniyetmə yaĢlarında baĢ verir. Bu zaman valideynlər
çətinlik qarĢısında qalaraq, bilmirlər ki, öz uĢaqlarını bu təbii xoĢbəxtlikdən qorusunlar, yoxsa
onların Ģüuruna arxalanıb hər Ģeyi öz ixtiyarına buraxsınlar. Əlbəttə, əgər bundan əvvəlki
dövrlərdə valideyn öz oğluna və ya qızına cinsi tərbiyənin əsaslarını, seksual instinktlərin
lazım olan səviyyədə saxlanmasının zəruriliyini öyrətmiĢsə, narahat olmaq üçün heç bir əsas
da yoxdur.
Cinsi inkisaf dövründə baĢ verə biləcək emosional pozulmalar, psixi travmalar, pis əhvaliruhiyyə yeniyetmədə ömür boyu iz buraxa bilər. Bir çox ailələrdə yeniyetməlik yaĢlarında
onların keçirdikləri psixotravmalar və buna bənzər səbəblər nəticəsində narazılıqların əmələ
gəldiyi məlumdur.
Müxtəlif yaĢlı qızlara, qadınlara düzgün münasibət uĢaq yaĢlarından baĢlamalı, bütün həyat boyu davam etdirilərək formalaĢmalıdır. Çoxcəhətli olan bu münasibətlər tərbiyənin baĢqa
tərəfləri ilə elə sıx tellərlə bağlıdır ki, hər hansı bir Ģəxsin tərbiyəli olub-olmadığını onun yalnız bir xasiyyəti ilə - qadınla necə danıĢması ilə müəyyən etmək olar. Qadına qarĢı münasibətin tərbiyəsində ailə baĢçısının Ģəxsi nümunəsi əsas rol oynayır. Atanın öz arvadına hörmətli münasibəti, davranıĢı uĢaqların zehnində həkk olunur və bu Ģəxsi nümunənin adicə deyilmiĢ sözlərdən, məsləhətlərdən çox-çox təsirli olması Ģübhəsizdir. Atanın anaya kobud münasibəti, onu hörmətdən salması, heç bir məsələdə onunla hesablaĢmaması qadına düzgün
münasibətlə bağlı onun tövsiyələrini, məsləhətlərini uĢaqların nəzərində adi bir cəfəngiyata
çevirir.
Oğlanların cinsi tərbiyəsində hər an, hər saat kiĢi avtoritetinin saxlanmasının çox vacib olduğunu unutmaq olmaz. Son vaxtlar bir sıra amillər kiĢinin, atanın əhəmiyyətinin və hörmətinin ailədə aĢağı düĢməsinə səbəb olmuĢdur. Bu amillər və onları əmələ gətirən səbəblər hansılardır?
Ġndi gənc qadınların, demək olar ki, əksəriyyətinin iĢləyib pul qazandıqları və çox vaxt
ərindən az qazanmadıqları bir vaxtda, xüsusilə Ģəhərlərdə odun, su, bostan, bağ, qıĢa azuqə

246

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

hazırlamaq qayğılarının aradan qalxdığı bir zamanda elə vəziyyət yaranıb ki, arvad və xüsusilə kiĢinin ailədə çox gərəkli olduğunu görmür və hiss etmirlər. ĠĢlədiyi yerdə onun nə ilə
məĢğul olması haqqında isə o qədər də təsəvvür olmur. Atanın iĢi, onun qazancı, ailədə onun
həqiqətən əvəzsiz tərəflərdən biri olduğunu uĢaqların əksəriyyəti, xüsusilə kiçik yaĢlılar dərk
etmirlər. Onlar vaxtının çox hissəsini iĢdə olan atanı çox az görürlər. Ailənin gündəlik həyatında məiĢətlə əlaqədar məslələrdə isə ananın rolu həmiĢə göz qabağındadır. Buna görə də
ailələrin, müəyyən hissəsində uĢaqların Ģüurunda ana Ģəxsiyyəti daha yüksək qiymətləndirilir.
50-60 il bundan əvvəlki dövrə nisbətən hazırda kiĢi və qadın arasında iĢ bölgüsü birbirindən kəskin Ģəkildə fərqlənir. Əgər qadınlar savadlanıb, təsərrüfatın müxtəlif sahələrində
çalıĢırlarsa, hətta yüksək vəzifələrdə idarəyə rəhbərlik edirlərsə, kiĢilərin vəziyyətində bir o
qədər də dəyiĢiklik olmayıb, onlar yalnız bir çox hallarda qadınlardan asılı vəziyyətə düĢərək
məiĢətdə əsl kiĢi vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Bazar, mağaza, evdə görüləcək bütün iĢlər
çox zaman qadının öhdəsinə düĢür. Əslində ata ailədə uĢaqlarda uĢaqlar üçün (xüsusilə oğlan
uĢaqları üçün) nümunə olmalı və öz uĢaqlarının namuslu, vicdanlı, həqiqi tərəfdarı, iĢgüzar,
səmimi bir insan kimi tərbiyə olunmasına çalıĢmalıdır. Bu məsələdə o, yalnız öz nümunəsi
ilə, sözü və iĢi arasında fərq olmaması ilə müvəffəqiyyət qazana bilər.
Hətta əsəbiləĢdikdə, haqlı olaraq müəyyən bir səbəbdən incidikdə də uĢaqların yanında
ananın atanı tənbeh etməsi, ağır, təhqiramiz sözlərlə onun mənliyinə toxunması yolverilməz
haldır. Ailədə ata nümunəsi uĢaqların hər iki cinsinin təsəvvüründə kiĢi anlayıĢının ərin və
atanın obrazını formalaĢdırır. Bu obrazdan asılı olaraq oğlan öz gələcək yolunu, müqabil
cinslə münasibətini müəyyənləĢdirir. Qız ən yaxından tanıdığı kiĢinin - atanın obrazında öz
gələcək ərini təsəvvüründə canlandırır və ya əgər atanın obrazı onda çox mənfi təsəvvür yaradıbsa heç bir vaxt ərə getməməyi qərara alır. Bu səbəbdən uĢaqlarının gələcəkdə necə (xoĢbəxt və ya bədbəxt) ailə quracaqları məsələsində ata çox böyük məsuliyyət daĢıyır. Bu yaĢ
dövründə uĢaqların cinsi tərbiyəsini həyata keçirmək üçün valideynlərlə psixoloji xidmət iĢini
düzgün Ģəkildə həyata keçirtmək önəmli məsələdir.
Bunun üçün yeniyetmələrlə rəftara dair valideynlərə verilən tövsiyyələr:
 Tənqidlərə çox yer verməmək;
 Yeniyetmənin problemlərini söyləməsinə Ģərait yaratmaq və onu səbrlə dinləmək;
 Ünsiyyətə çox yer vermək;
 Optimistik mövzularda diskussiyalar etmək;
 Asudə vaxtını səmərəli təĢkil etmək;
 Yeniyetmənin yoldaĢlarını tanımaq və onlarla mehriban münasibət qurmaq;
 Yeniyetmənin Ģəxsiyyətinə qarĢı təhqirə yol verməmək;
 Yeniyetmələri özünügünahkar və özünücəzalandırma hissindən uzaq tutmaq;
 Yeniyetməyə ailə üzvü kimi hörmət edilən statusa malik olduğunu hiss etdirmək;
 Müsbət xaraketik cəhətlərin tərifinə geniĢ yer vermək və onların təkmilləĢdirilməsinə Ģərait
yaratmaq.

Мягалянин актуаллыьы. Щяр бир инсан йенийетмялик дюврцндя бяzи проблемлярля цзляшир.
Бу сырада ъинси тярбийя сащясиндя негатив щаллар да истисна дейил. Ъинси тярбийянин зярурилийини
шяртляндирян тялябляря ямял олунмасы цчцн бу проблемин арашдырылмасы актуал ящямиййят кясб
едир.
Мягалянин елми йенилийи. Елми йенилик ондан ибарятдир ки, бу мювзуйа психолоэийада азаз мцраъият олунур. Бу тяляблярин йенийетмяляр тяряфиндян юйрянилмяси вя мянимсянилмяси
ися зяруридир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядя эюстярилян тювсийялярдян али вя
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орта ихтисас, еляъя дя орта цмумтящсил мяктябляринин мцяллимляри, тялябя вя маэистрantlar,
шаэирдляр, щямчинин психологлар да истифадя едя билярляр.
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Н.Хосровова

Необходимыe условия полового воспитания
в подростковoм возрасте
Резюме
Будущее жизни ребенка просто занять достойное место как личность воспитание
надлежащие меры во время восстания подростков. В это время ребенок осознает самопонимание, критическое отношение к себе и другим. Вот это больщая ответственность ложится на родителей. Родителям подростков следует обратить особое внимание
на сексуальное образование. Подростки половых признаков у факторов выездке право
учитывать их возраст и персональные характеристики необходимая для изучения.
Н.Хосровова

Тще регуирементс оф тще импортанъе оф тще сех едуъатион
ин тще адолесъенъе период
Summary
As a person worthy position in the child`s futury life, nurturing the proper arrangements
during the rebellion in the teens. Now this period the child is self-understanding self-critical
attitude and lodging. Here is a great responsibility falls on the parents. Parents of teenagers
should pay particular attention to sexual education. Teenagers in dressage sexual
characteristics to determine their age and personal characteristics needed to learn.
Редаксийайа дахил олуб: 01.03.2016
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МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
Tullantı sularının ağır metallardan təmizlənməsi
İnsaf Həmzəyeva
Ekologiya İnstitutunun şöbə müdiri
E-mail: chingiz55@rambler.ru
Zemfira Piriyeva
Ekologiya İnstitutunun elmi işçisi
Elnarə Hüseynova
Ekologiya İnstitutunun kiçik elmi işçisi
Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.Ġ. Aslanov
b.ü.f.d., dos. H.M. Hacıyeva
Açar sözlər: ağır metallar, biokütlə, təmizlənmə, təmizlənmə dərəcəsi, çökmə, mikroorqanizm, tullantı suyu
Ключевые слова: тяжелые металлы, биомасса, очищение, степень очищения, осадок, микроорганизм, сточные воды
Key words: щeavy metals, degree of cleaning, settling, water of microorganism, garbage
Ətraf mühitin biotik və abiotik amilləri düclü antropogen təsirə məruz qalması, bir çox bitki və heyvan növləri məhv olmuĢ, onların kökü kəsilmiĢ, bəziləri isə məhv olmaq ərəfəsindədir. Tullantı suları müxtəlif tərkibli, müxtəlif qarıĢıqlı olurlar. Hazırda istehsal tullantılarının azalması və istehsal tullantılarının maksimal iĢlədilməsi, habelə tullantısız texnologiya
yaratmaq məsələsi diqqət mərkəzindədir.
Su mühitində çirkləndirici olması ayrı-ayrı canlı orqanizmlərin həyat fəaliyyətinə təsir
edir. Mikroorqanizmlərə tullantı sularında rast gələn üzvi maddələri parçalayıb mənimsəyir,
suları çirkləndiricilərdən azad edir, hüceyrələrdə gedən metabolizm isə biokütləni artırır. Tullantı suların tərkibində olan üzvü çirkləndiricilər həll olunmuĢ, kolloid və həll olunmamıĢ halda rast gələn çirkləndiricilərdən onu azad edir.
Tullantı suların təmizlənməsi proseslərində çox vaxt reagentlərdən istifadə edilir. Emal
edilən suların həcminin daim planlaĢdırılmıĢ Ģəkildə artırılması ilə bağlı, suyun təmizlənməsi
üçün tədbiq edilən reagentlərə təlabat artır. Reagentlərin istifadə olunması tullantı sularından
yalnız iri hissəcikli və kolloid çirkləndiriciləri deyil, eyni zamanda neft məhsullarını səthi aktiv, ağır metalların duzları kimi bir sıra komponentləri də təmizləməyə imkan verir. Suların
ağır metallarla çirklənməsi təkcə ekoloji ziyan yox, həm də iqtisadi zərər verir. Suyun çirklənməsinin öz xüsusiliyi var. Atmosfer çirklənmələrinin tədqiqi zamanı olduğu kimi suyun
tədqiqində də digər çirkləndiricilər iĢtirakı ilə sabit tərkibli olmayan, az miqdarda maddələri
təyin etmək lazım gəlir. ÇirklənmiĢ suda daimi olaraq mürəkkəb tərkibli üzvi və qeyri-üzvi
maddələr olur. Ən çox zərərli çirkab suları qalvanik örtük istehsalatından daxil olur. Bu axınlarda turĢulara, qələvilərə, altı valentli xrom birləĢmələrinə, mis, nikel, sink və s. metalların
duzlarına rast gəlinir.
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Qalavnik sahənin çirkab suları aĢağıdakı çirklənmə dərəcəsi ilə xarakterizə olunur.
Göstəricilər
Xloridlər
Sulfatlar
Altı valnetli xrom
Ağır metal ionları

Çirkab sularda maddələrin miqdarı, mq/l
600-1100
380-850
200-250
200-500

Ağır metal ionları tərkibli axınlar dəmir, nikel və mis hidrooksidlərini çökdürmək üçün
PH=10 olana qədər neytrallaĢdırılır. Ağır metallardan təmizləmək üçün çökdürmə prosesi istifadə olunur. Bu halda aĢağıdakı Ģəraiti gözləmək lazımdır. Reaksiya məhsullar suyun malik
olduğu PH-da praktiki olaraq suda həll olmalıdır. Çökmə adi temperaturda kifayət qədər
sürətlə getməlidir. Çökdürücü reagentin artıq miqdarı ətraf mühiti çirkləndirməməlidir.
Hg, Pb, Su, Cr, Ni, Cu, Zn və s. Kimi ağır metallar olduqca zəhərlidirlər. Məsələn, civə
mərkəzi sinir sistemini zəhərləyir, kadmium əsasən böyrəyə, selen qara ciyərə təsir edir. Onların miqdarı balıqların bədənində onların yaĢadığı suda olduğundan min dəfələrlə çox ola bilər.
Suyun keyfiyyəti ilə əlaqədar olaraq hər il 500 milyon keçici xəstəliklərə yoluxma baĢ verir. Suyun keyfiyyəti baĢlıca problemlərdən biridir.
Əhalinin sağlamlığı üçün təhlükə suyun kimyəvi tərkibi ilə də əlaqədardır. Təbiətdə heç
zaman su kimyəvi təmiz birləĢmə kimi rast gəlmir.
Universal həlledici xassəsinə malik olan su daima böyük miqdarda müxtəlif elementləri və
birləĢmələri özündə saxlayır. Həm yerüstü, həm də teraltı təbii suların tərkibinə texnogen
çirklənmələr böyük təsir göstərir.
HesablanmıĢdır ki, hər il dünyada 420 km3-dan çox tullantı suları əmələ gəlir. Bu sular 7
min km3 içməli suyu yararsız hala sala bilər.
Təmizləmə üsulu kifayət qədər əlveriĢli olmalıdır. Tərkibində kompleks Ģəklində üzvi və
qeyri-üzvi maddələr olan tullantı sularının zərərləĢdirmə üsullarından ən səmərəlisi bioloji təmizlənmə üsuludur. Tullantı sularının bioloji təmizlənmə metodu canlı orqanizmlərin üzvi
maddələrlə biokimyəvi parçalanmasına əsaslanır. Çox vaxt biokimyəvi və bioloji təmizlənmə
metodlarını əlaqələndirirlər. Bioloji təmizlənmə biokimyəvi təmizlənmədən daha geniĢ yayılmıĢdır. Bioloji üsulun üstünlükləri bunlardır: müxtəlif üzvü birləĢmələrin tullantı sularından
xaric olunmasının mümkünlüyü, eksplatasiya xərcləri ucuz olmasıdır.
Tullantı sularının bioloji təmizlənmə prosesi həm sənayedə həm də təbii proseslərdə oxĢardır, ancaq həyat fəaliyyəti əlveriĢli mühitdə daha intensiv baĢ verir. Tullantı sularının bioloji təmizlənməsi prosesinin sürəti və keyfiyyəti bir çox faktorlardan əsasən çirkləndiricinin
tərkibindən asılıdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə tullantı sularında ağır metalların aĢkar olunması və
təmizlənməsi məsələlərindən bəhs olunur. Ağır metallar arasında bir çoxlarının zəhərli olması
diqqətə çatdırılır. Ağır metallarla tullantı sularının çirklənməsinin dərəcələri sadalanır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tullantı sularında ağır metallarla zəhərlənməsi və onlardan təmizlənməsi metodları sadalanır. Ağır metalları təyin etmək üçün üsul təklif olunur.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan tullantı
sularıntullantı sularında ağır metallardan təmizlənməsində istifadə etmək olar.
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Е. Гусейнова

Очистки сточных вод от тяжелых металлов
Резюме
В статье рассматривается сегодняшнее состояние сточных вод тяжелыми металлами. Подчеркивается, что основными загрязнителями природы являются промышленные предприятия, электростанции и транспорт. Предлагаются некоторые методы
очистки сточных вод от тяжелых металлов.
I. Hamzayeva
Z. Piriyeva
E. Huseynova

Cleaning from heavy metals of the garbage waters
Суммарй
Modern condition of the get dirty in the article with heavy metals of the garbage waters is
looked through. It is marked that basic pollutants of the garbage waters is industry
establishments, electric power stations and transport. Methods of of cleaning from heavy
metals of the garbage waters should spread out and is offered.
Redaksiyaya daxil olub: 02.03.2016
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Xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti
Gülnar Nəzərova
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetinin magistrantı
E-mail: gulnar.nazarova.92@mail.ru
Rəyçilər: kult.ü.f.d., dos. S. Əliyeva
kult.ü.f.d., dos. A. Eyvazlı
Açar sözlər: Azərbaycan diasporu, Heydər Əliyev, xaricdə yaĢamıĢ Ģəxslər, mətbuat,
dünya azərbaycanlıları
Ключевыe слова: Азербайджанская диаспора, Гейдар Алиев, люди живщие за
границей, пресса, азербайджанцы мира
Key words: The Azerbaijani diaspora, Heydar Aliyev, persons who lived abroad,
the news media, the world Azerbaijanis
Azərbaycan xalqının qonaqpərvər olduğu artıq dünyaya məlumdur. Bununla yanaĢı, ölkəmizdən xaricdə yaĢamaq üçün digər ölkələrə gedən çox sayda həmkarımız vardır. Dövlətimiz
həmin mühacirlərin məskunlaĢıdığı yerdə rahat fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox layihələr,
tədbirlər yaratmıĢdır. Bir sözlə, ölkəmiz Azərbaycan ərazisində yaĢayan həmyerlilərimizlə
yanaĢı, dünyanın müxtəlif bölgələrində yaĢayan həmkarlarımızı da yaddan çıxartmamıĢdı.
Belə desək ki, xaricdə yaĢayan soydaĢlarımız üçün dövlətimizin qayğısı, xarici ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar üçün mədəniyyət sahəsində yaradılan imkanlar tədqirə layiqdir.
Belə ki, yer kürəsinin müxtəlif regionlarında yaĢam sürən mühacirlərimiz arasında sayılıb
– seçilmiĢ adlar da vardır. Məsələn, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, M.Ə.Rəsulzadə, Mirzə Bala
Məmmədzadə, Almas Ġldırım, Əhməd Cavad kimi Ģəxsiyyətlər ictimai-siyasi mövqeydən çıxıĢ edərək Türkiyə - Azərbaycan mədəni əlaqələrində əsaslı mövqeyə malikdir. Azərbaycanın
maarifpərvər ziyalılarından biri olan Əli Mərdan TopçubaĢov Azərbaycanın Türkiyədəki elçisi və səlahiyyətli naziri vəzifəsində fəaliyyət göstərmiĢdi. O zaman yazıçı Yusif Çəmənzəminli isə Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri idi. Onun burada ―Azərbaycan ədəbiyyatında bir
nəzər‖ adlı kitabı çap olunmuĢdu. 1932-ci ildə Türkiyədə mövcud olan ―Türk dili Qurumu‖
adlı mərkəzində Azərbaycanlı Həmid Araslı qurumun fəxri üzvü və Məmmədağa ġirəliyev ilə
Abbas Zamanov müxbir üzvü vəzifəsində fəaliyyət göstərmiĢlər. Türkiyədə Azərbaycan diasporundan bəhs edərkən, 1920-ci ildə Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan
sonra, Türkiyəyə gələn insanları və II Dünya Müharibəsi və müharibədən sonrakı ərəfədə gələn insanları bura aid etmək lazımdır. 1949-cu ilin fevral ayında Türkiyədə Azərbaycan diasporu yaranmıĢdır və 1994-cü ilə kimi ―Azərbaycan Mədəniyyət Dərnəyi‖ adı fəaliyyətinə davam etmiĢdi. 2007-ci il 9 mart tarixində Heydər Əliyev Sarayında 48 ölkə nümayənsədinin iĢtirak etdiyi Dünya Azərbaycan və Türk diaspor təĢkilatları rəhbərlərinin I forumu baĢ tutdu və
forumda Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev ilə Türkiyənin BaĢ naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın nitqi xüsusilə maraqlı idi.
Fransada formalaĢmıĢ Azərbaycan diasporu da dövlətimizin xaricdəki mədəni fəaliyyətinə
təsir edən əsas faktorlardan biri oldu. ―Fransada Azərbaycan diasporunun təĢkilində Əlimərdan bəy TopçubaĢov, Əli bəy Hüseynzadə, onun oğlu rəssam Məmmədsəlim Turan, Üzeyir
bəy Hacıbəyovun qardaĢı Ceyhun bəy, onun oğlu Timuçin Hacıbəyli, yazıçı Ümbülbanu xanım (ġəmsi Əsədullayevin qızıdır) və digərləri böyük fəaliyyət göstərmiĢlər‖ (3, 208). Bildi-
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yimiz kimi, Fransa və Azərbaycan arasındakı mədəni əlaqələr hazırda çox geniĢ vüsət almıĢ
və dövlətimiz üçün böyük əhəmiyyət bəxĢ edir. Burada xeyli mərkəzlər yaradıldı. Məsələn,
Strasburq Ģəhərində ―Azərbaycan evi‖ Cəmiyyəti, Fransada Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, Azərbaycan-Fransa Gənclik Assosiasiyası və s. fəaliyyət göstərir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları ilə əlaqə qurulmasının əsas olduğunu qeyd edirdi və bu əsasda komitə yaradılmasının zəruri olmasını hesab edirdi. Nəticədə,
2002-ci ildə Xarici Ölkələrdə YaĢayan Azərbaycanlılarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi təĢkil olundu. Onun vasitəsi ilə diaspora yaradıldı. Diasporun yaranması ilə müstəqil dövlətimizin xarici
mədəni əlaqələrdə mövqeyinin geniĢlənməsində digər bir addım oldu. Fikrimizi belə əsaslandıraq ki, Azərbaycan diaspora vasitəsilə digər dövlətlərdəki azərbaycanlı vətəndaĢlarımız
üçün geniĢ imkanlar açıldı. Bu istər mədəni, istər elm sahəsində olsun hər cəhətdən onlar üçün
yeniliklər yaradıldı. Sonralar xarici ölkələrdə ―Azərbaycan evi‖, ―Azərbaycan məktəbi‖ləri kimi bir xeyli mərkəzlər açılmağa baĢladı. Bu mərkəzlərin yaradılması həmin soydaĢlarımız
üçün mədəni sərvətlərimizin dəyərliliyinin dərk edilməsinə Ģərait yaradan baĢqa bir amil oldu.
Diaspora ilə yanaĢı, onun mətbuat sahəsi də fəaliyyət göstərməyə baĢladı. Belə ki, Azərbaycan diasporuna aid mətbuat sahəsində çox sayda jurnal, qəzet, kitab kimi mətbuat materialları nəĢr edilmiĢdi. ―Diaspora‖ jurnalı, ―Azərbaycan diasporuna dövlət qayğısı‖ kitabı və s.
buna aiddir. Ümumiyyətlə, xaricdə yaradıcı həmkarlarımızın köməyi ilə çap olunmuĢ bir çox
nəĢr materialları olmuĢdur. Məsələn, Rusiyada ―Azərbaycan diasporu‖, ―Asudə vaxt‖,
―Ocaq‖, ―Ozan‖, ―Birlik, ―Media forum‖, ―Baku‖, ―Odlar yurdu‖, ―Ġrs‖, Ukraynada ―Cənub
səsi‖, ―Millət‖, ―Savalan‖, Gürcüstanda ―ġərqi-Rus‖, ―Molla Nəsrəddin‖, ―Qeyrət‖, ―Ziya‖,
Ziyayi-Qafqaziyyə‖, ―KəĢkül‖, Qazaxıstanda ―Turan Ekspress‖ və s. kimi qəzet və jurnal
mətbu materialları o ölkələrdə məskunlaĢmıĢ soydaĢlarımız üçün nəzərdə tutulmuĢdur.
Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1991-ci il 31 dekabr tarixində verdiyi Dünya azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qeyd olunması haqqında sərəcamda, 2001-ci il mayın 23-də verdiyi
―Dünya azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsi haqqında‖ sərəncamda, 2002-ci il 27 dekabrda imzaladığı ―Xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında‖ qanunda və digərləri xaricidəki həmvətənlərimiz nəzər alınmıĢdır. ―1994-cü ilin yanvarında dünya
Azərbaycanlılarının həmrəylik gününün bir illiyi münasibəti ilə Almaniyadakı «Azərbaycan
Kültür ocağı»nın respublikaya qonaq gəlmiĢ nümayəndələri – «Ana dili» qəzetinin naĢiri və
redaktoru Nurəddin Qərəvini, elektrosənaye doktoru Əli Qarabaği, məĢhur qarmonçalan Rəhman Əsədullahi, hərbi iĢlər üzrə mütəxəssis Əmir Fərəvani ilə görüĢündəki söhbətində Azərbaycan Respublikasının o vaxtkı Prezidenti H.Əliyev bu sahədə qüvvələrin səfərbər edilməsinə və Azərbaycan hökumətinin dəstəyinə ciddi tələbatın olması fikrini irəli sürdü‖ (5, 274).
Azərbaycanın müasir təsviri sənətinin görkəmli nümyəndələrindən biri olmuĢ Toğrul Nərimanbəyov da müxtəlif regionlarda məskunlaĢmıĢdı. MəhĢur rəssam Fransanın paytaxt Ģəhərində - Parisdə, ABġ-da yaĢamıĢ və bu ərazilərdə öz yaradıcılığınıdavam etdirmiĢdi. ―Xalq
rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun Parisdə YUNESKO binasında göstərilmiĢ sərgisində doğma
Azərbaycana həsr etdiyi əsərləri ilə yanaĢı, dünya Ģöhrətli musiqiçi M.Rostropoviçin, görkəmli qırğız yazıçısı Çingiz Aytmatovun portretləri və digər tabloları böyük maraq oyatmıĢdır.
ABġ-da "Toğrulun muzeyində" rəssamın 40 əsəri saxlanılır. Lüksemburqda və Turində ona
həsr olunmuĢ albom-kataloqlar nəĢr edilmiĢdir‖ (6, 145). Beləliklə, bütün ölkə vətəndaĢları
kimi, bizim də xaricdə yaĢayan çox sayda soydaĢımız var. Onlardan bəziləri məskunlaĢdığı
ölkələrdə ictimai iĢlərlə məĢğul olmuĢ, yaradıcılıq fəaliyyətini orada davam etdirmiĢdir.
Bunlar isə Azərbaycanın xaricdəki mövqeyinin öyrənilməsinə yardımcı olmuĢdur.
Məqalənin aktuallığı. Xaricdə Azərbaycan diasporasının mövcudluğu daima aktual mə-
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sələ olmuĢdur ki, bu həm də dövlətimizin dünya ölkələri ilə münasibətlərinə müsbət təsir göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dövlətimiz diasporanın qurulmasının vacibliyini vurğulamıĢ və
bu əsasda xüsusi xidmətləri olmuĢdu.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti. Məqalə dünya sferasında yaĢayan azərbaycanlılar haqqında, bu sahədəki Ģəxsiyyətlərin yaradıcı fəaliyyəti barədə məlumatlandırır.
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Азербайджанская диаспора в зарубежных странах
Резюме
В предоставленном статье говориться о важности азербайджанской диаспоры для
нашей страны. Гейдар Алиев принял различные указы для граждан Азербайджана
проживающих зарубежом. В многих странах есть культурные центры нашей страны.
G. Nazarova

The Azerbaijani diaspora in foreign countries
Summary
The proposed article the Azerbaijani diaspora about the importance for our country is
informed. Heydar Aliyev signed different many orders for Azerbaijanis living abroad. There
are a lot of cultural institutions of our country in many countries.
Redaksiyaya daxil olub: 17.03.2016

254

Бакы Гызлар Университети

Elmi əsərlər 2016/1

Təqdim olunan məqalələrə tələblər
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamıĢ məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,
elmi məqalələrin yazılıĢına qoyulan tələblər gözlənilməlidir.
3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis
dillərində məqaləyə aid açar sözlər verilir.
4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində
kril əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABġ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 Ģrift ilə 1,5
intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır.
5. Məqalələr üç dildən - Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur.
Yazıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin
soyadı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən baĢlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqaləyə müəllif haqqında aĢağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iĢ yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iĢ və ev telefonları, ünvanı, E-mail.
7. Məqalə aĢağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iĢ yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).
8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyiĢiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna
malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, Ģöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin
Elmi ġurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji ġurasının iclas protokollarından
çıxarıĢlar əlavə olunur.
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. Ġrəli
sürülən elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiĢ nəzəri fikirlərin
mənbəyi göstərilməlidir.
12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir.
Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan
ədəbiyyatların mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.
119) kimi iĢarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə baĢqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa,
onda istinad olunan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir.
13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir.
14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq
aktuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın
Ģəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aĢkar edildikdə həmin məqalənin nəĢri dayandırılır.
16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur.
17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur.
18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin
məzmununa uyğun gəlməlidir.
19. Məqalələrdə müəllif(lər)in iĢlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron
poçt ünvanı göstərilməlidir.
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