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ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Yazıçının virtual imkanları
İsmayıl Kazımov
filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
Xəlil Xəlilov
Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi
Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. İ.M. Məmmədli
filol.ü.f.d., dos. Q.N. Süleymanova
Açar sözlər: yazıçı, vətəndaş, virtuoz, roman, yaradıcılıq, personaj, fəlsəfi aspekt
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философский аспект
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Virtuallıq fenomenal bir anlayışdır. İtalyan mənşəli «virtoso» termininin semantikası
bizim dilimizdə «mahir sənətkar», «usta sənətkar», «böyük ustalıqla, sənətkarlıqla»,
«psixoloji ustalıq» və s. mənalarında işlədilir.
Görkəmli yazıçı Ağarəhim haqqında, onun əsərlərinin qiymətini vermək, münasibət
bildirmək istəyəndə bu əcnəbi termin , istər-istəməz yada düşür. Əcnəbi olsa da, artıq bu
termin bizim incəsənətə, ədəbiyyatşünaslığa da daxil olmuşdur.
Bir vətəndaş, yazıçı kimi onun da öz dünyası var, bu dünyanı öz işində, əməlində,
şagirdlərinə məhəbbətində, pedaqoji ustalığında, həmçinin də özünəməxsus yaradıcılığında
təzahür etdirir, dünyanı obrazları ilə bərabər dərk edir, bununla əlaqədar olaraq ifadə etdiyi
konkret bir yazıçı gerçəkliyi zirvələrə qaldırır. Həmin dərketmə dünyası və yazıçının
özünəməxsus olan dərketmə və fikir-düşüncə reallığı onun istifadə etdiyi bədii dil və özəl
ədəbi-bədii mətn yaradıcı işarələrin hərəkətləri ilə ifadə olunur. Sənətkar, öz yazıçı
gerçəkliyini ifadə etmək üçün, hər şeydən əvvəl, milli dilə və mentalitetə məxsus olan
semiotik məzmunlu və özünün şəkilləndiyi ən müxtəlif mətnyaradıcı vasitələrdən istifadə edir
və bədii mətni həmin vasitələrlə qura bilir. Fərqli dil-üslub vasitələri, həmin vasitələrin
funksional-semantik parametrlərinin bir-birinin üzərinə düşməsi isə yazıçının bədii
yaradıcılığının müvəffəqiyyətli olmasını şərtləndirən əsas faktorlardandır. Ağarəhim
yaradıcılığını virtual səviyyəyə çatdıran da bir çox hallarda məhz sanki məzmun və ifadə
planlarının üst-üstə düşməsidir, dil vasitələrinin bir-birilə yarışmasıdır.
Bu mənada yanaşanda görmək olur ki, Ağarəhim virtuoz ideyalara yaradıcılığında
üstünlük verən yazıçıdır. Bu ideyaları yaymaq və təbliğ etməklə yanaşı, o, yaradıcılıq cəsarəti
göstərir, inandırıcı qərarlar çıxarır, gərgin bədii-emosional şəraitdə ciddilik nümayiş etdirir,
sanki onun ortaya atdığı sosial problemlər közərir, bunun uzun müddət hafizələrdən,
yaddaşlardan işığı, parıltısı silinmir. Fikir və ifadələrin emosional gərginliyi tezcə də sönmür,
onun psixoloji ustalığı nəticəsində vulkan kimi püskürür. Ağarəhimin qurduğu bədii
mətnlərdə emosional aydınlıq həyat həqiqətlərinin içərisində daha effektiv temp yaradır. Bədii
hadisələr daha da aktivləşir. Cəsarətli bir yazıçının psixoloji ustalığı, yaratdığı obraz və
personajların temperamentli xarakteri öz əsasını, kökünü virtual yazıçının imkanları daxilində

3

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

gerçəkləşir.
Təbii ki, onun roman və povestləri mühüm və böyük həyat səhnələrini inikas etdirdiyindən
burada mükalimələr (iki və ya bir neçə adam arasında gedən danışıq) geniş yer tutur; bunlar
dəqiq və canlıdır. Bədii nitqin digər sahələri kimi, Ağarəhim Rəhimov mükalimələrin böyük
ustasıdır; onun mükalimələri təbiiliyi, detalçılığı, yapışıqlığı ilə gözəl təsir bağışlayır. Bu
mükalimələrdə yazıçı təshihi, kənar müdaxilə, zorakı düzəlişlər yoxdur. Hər bir obraz,
personaj öz təfəkkürü və öz məxsusi ifadələri ilə hərəkət edir.Hətta sənətkarın müəllif
təhkiyəsində də təsvir predmeti olan obrazların danışığında elə söz-ifadə simvolları olur ki, bu
işarələrlə surətin sosial mənsubiyyəti, aydınlıq yaxud qeyri-aydınlılığı zahirdən də görünür.
Bu baxımdan da Ağarəhim Rəhimovun həm hekayələrində, həm povestlərində, həm
romanlarında, eləcə də esselərində məxsusi üslubi təzahürlər qabarıq olur. Məsələn, başqa
əsərləri ilə müqayisədə ən xoşa gələn «Gəlinqayada qoşa məzar»da mükalimə geniş yer
tutmur. Əslində bu, oxucunu yormalıdır. Ancaq bəs niyə yormur? Ona görə ki, əsər iç-içə
haşiyələrlə zəngindir-bu, lövhələrin, real təsvirlərin tez-tez dəyişməsi, oxucunun andan-ana
yeni şəraitlərlə üz-üzə durması deməkdir; bir tərəfdən, bu haşiyələr daxili nitq şəklində
mükalimələrdə zəngindir, monoloq xatirələrdəki suallar, iqrarlar mükalimə tipologiyası əmələ
gətirir; başqa bir tərəfdən, bir neçə səhifə uzanan haşiyə-monoloqlar dramatizm hazırlayır,
obrazın zahiri təsvirini əlvanlaşdırır: «Uzun boylu, nərmə-nazik Sədaqətə al da geysə, şal da
geysə yaraşırdı. Onun qara qısa saçları, geniş alnı, uzun sifəti, qonur gözləri vardı.
Yaşyarımlıq uşağı olsa da, heç kimi ona deyə bilməzdi ki, Sədaqət ərə gedib... On altı yaşlı
Növrəstə qızlar bulağından su içmişdi. Geniş alnı, kiçik burnu, yanağındakı tək qara xal,
nazik dodaqları ilə haşiyələnmiş ağzı qızın sifətinə çox yaraşırdı. Gözəl idi, ona bir baxan, bir
də baxmaq istəyirdi (Ağarəhim. Əsərləri, III, BQU, 2013; 6,7).
Hər bir obraz və personaj ruh yüksəkliyi ilə bir-birindən üstün olmağa can atır, coşqunluq,
etiraz «temperamentli çağırış» onların davranışından, müasir həyata baxışından irəli gəlir.
Ağarəhimin obrazları milli zəminə söykənir, bunlarda hissin, duyğunun kövrəkliyi üctündür.
Azərbaycan ruhu, Azərbaycan baxışı hər bir obrazın canına hopub. Onun yaradıcılığına fəlsəfi
aspektdə yanaşsaq, deyə bilərik ki, Ağarəhimin özünəməxsus bədii qavramlar dünyası və bu
«sirli-soraqlı dünyaya» görə mövzuları və bəzi obrazları ilə kamilləşdirilən konkret bir
kateqoriyalaşdırma çərçivəsi vardır. Onun əksəriyyət hekayə, povest, roman, hətta esselərində
yer alan hər hansı bir düşüncə-fikir oxucusunun dünyagörüşündə yeni bir semiotik məkan və
ya semiosfera yaradır. Bu isə oxucunu çevrəsindəki bütün olub-bitənləri, gəlib-keçənləri,
özəlliklə də maddi-mənəvi bəzi gəlişmələri sorğulamağa və ya sorğu-suala tutmağa sövq edir.
Ağarəhimin bədii yaradıcılıq kontekstində «Türkçülük düşüncəsi» və «Azərbaycançılıq»
mentalitetinə uyğun gələn üst və alt qavramlar, əlbəttə, üstünlük təşkil edir. Bu isə yazıçının
özünəməxsus bir semantik yaradıcılıq sisteminin, gerçəkliyinin və virtual dilinin təşəkkülünə
yol aça bilmişdir. Ağarəhim bir dil daşıyıcısı kimi fiziki və mənəvi assosiasiyaları elastikliklə
çarpazlaşdıra bilir. Canlı danışıq ifadələri yazıçı dilinin bədiiliyinin təbii rəngləridir.Bunlar
həm nitq boyasıdır, həm də adi nitq təfərrüatlarıdır.
Ağarəhim oxucu ilə ünsiyyəti dil ilə gerçəkləşdirir, yəni o, öz dilində yaşayır, tam olaraq
xalqının dilinə məsuldur. Bu bir vəzifədir, Ağarəhim onun öhdəsindən gəlir. Dili naxışlayır.
Bu zaman onun nəsr dili təbiiliyi, həyatiliyi ilə seçilir. Onun nəsr dilinin müasirlik məzmunu
və müəllif çaları həmin əsərlərin məkan və vaxtını üzə çıxarır. Bir çox yazıçılardan fərqli
olaraq, onun bədii dilini istedadlı, düşüncəli bir dil adlandırmaq olar. Düz deyirlər ki, dil də
insan kimi düşüncəli, fikirli olur, buna görə də insanı fikirləşdirir, düşündürür, o da xalq kimi
istedadla yaşayır.
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Ağarəhimdə diqqət çəkən xarakterik cəhət onun qrammatik sərrastlığı və dəqiqliyidir; bu
cəhət bədiiliyi arxa plana çevirmir, onunla çulğalaşaraq sənət əsərini lazım olan səviyyəyə
qaldırır. Onun nəsr dilini motivlərinə, obraz və personajların xarakterik cizgilərinə görə
müəyyən etmək olur. Ağarəhimin dili və üslubu yalnız adiliyi ilə yox, həmçinin də təntənəsi,
dəbdəbəsi ilə görünür Onun dram əsərlərində nəsrin şeriyyəti nitqin dinamik gedişində
aparıcılıq kəsb edir. Demək, yazıçı nəsrdə də dramaturqdur. Ağarəhim dilinin-doğma ana
dilinin keşiyində əzmlə dayanır. «Ana dilinin cavabdehi yazıçı-şairdir, ana dilini qorumaq
bədii söz ustasının müqəddəs borcudur. İndi bədii dilimizdə bir süstlük görünür. Novatorluğa
can atan yazıçılar azdır».
YUNESKO tolerantlıq haqqında xüsusi proqram hazırlamışdır ki, bu söz adamları
qarşısında da çox mühüm vəzifələr qoymuşdur. Yazıçı və şairlər öz ideyalarını bu
münasibətlər fonunda inkişaf etdirməlidirlər. Bu günkü stres, gərginlik dövründə yaradılan
hər bir əsər insanı bu ağrılardan qurtarmaq üçün sanki bir vasitədir, yazılan bədii əsərlər də
insanı bu çətinliklərdən xilas etməlidir, insanı səbatlı, mətanətli, möhkəm, dözümlü,
yenilməzlik ruhunda tərbiyə etməlidir. Proqram sosiomədəni hadisələrə ayıq-gözlə baxmağı,
şüurda tolerantlıq prosesini formalaşdırmalı və inkişaf etdirməlidir. Tolerantlıq bu hər bir
kəsin həyat norması olmalıdır. Və bu ideyalar bu günün bədii əsərlərində aşılanmalıdır.
Ağarəhim müəllimdə olan psixoloji ustalıq onun tolerantlığı ilə birləşir. Tolerantlıq-dözülə
bilmə, hesablaşma, səbir, dözüm deməkdir. Tolerantlıq yazıçının hərəkət tərzində, əxlaqında,
ətraf aləmi duyma qabiliyyətində, inam, fikir və ideyalarında özünü göstərir. Tolerantlıq
Ağarəhim müəllimin rəhbərlik etdiyi kollektivə, öz müəllimlərinə, tələbələrinə, digər
insanlara, yaratdığı obraz və personajlara münasibətindədir. Bu baxımdan yazıçı xarakterində
müşahidə olunan identliklə tolerantlıq bir-birilə üzvi şəkildə birləşir, çulğalaşır, bu zaman
etnik və professional stereotiplər eyniləşir, bu, tibbdə olan immun sistemini xatırladır.
Demək olar ki, zəmanənin ağrılarına, acılarına dözüm, bu günün streslərinə dözmə
qabiliyyəti onun yaratdığı obrazların (kimsəsizlərin, dilənçilərin, küçəyə atılmışların və b.)
içindədir. Təsvir etdiyi bu zümrələr həyatın, cəmiyyətin bəlalarıdır, «yeni cəmiyyətin», «yeni
quruluşun» acılarıdır. Deyərdik ki, bu ağrı-acıları bir yazıçı kimi A. Rəhimov qədər ustalıqla
üzə çıxaran və həlli yollarını göstərən ikinci bir yazıçı yoxdur. O, tolerantlığın məzmun və
mahiyyəti üçün təkcə mövzu axtarışına çıxmır, həm də dil vasitələrini uğurla seçib ayıra bilir,
həmin zümrədən olan insanları danışdıra bilir. Bizə görə, bu qeyri-təbii dözümün genezisi və
semantik sahələri dövrün sosiomədəni hadisələrindən doğur. Bu mənada Ağarəhim müəllimdə
tolerantlıq bir neçə keyfiyyətdə çıxış edir: mümkün olmayan həmrəylik, bir-birini başa düşmə,
ümumi dil tapma, qarşılıqlı anlaşma; mərhəmət, iltifat; güzəştə getmək, yumşaqlıq; xüsusi
təcrübə və tənqidi şəkildə qurulmuş dialoqlarda qərar çıxarma; həyat norması (yəni qeyd
etdiyimiz kimi, tolerantlıq bu günün həyat normasıdır); sakitlik, əmin-amanlıq (tolerantlıq,
eləcə də ölkəmizdə olan sakitlikdir, əmin-amanlıqdır); tolerantlıq insanın qabiliyyətidir,
istedadı, bacarıq və iqtidarıdır, zehni-düşüncəsidir; tolerantlıq Ağarəhim müəllimin özündə də,
sözündə də, əməlində də, yaratdığı obrazların daxilində də aktiv biçimdədir, münasibətdədir,
insanın əsas azadlığıdır; universal həqiqətlərdir, adekvat qavrayışdır, dərk etmədir,
qavranılma qabiliyyətidir və s. Qarabağ müharibəsinə münasibətdə tolerantlıq: Tənqidçi
Tehran Əlişanoğlu Ağarəhim müəllim haqqında yazdığı kitabında qeyd edir ki, yazıçı
qəzəbinə ən çox tuş gələn-daxili düşmənlər, erməni qəsbkarların dəyirmanına su tökənlərdir»
(«Canavar balası», «Kimdir günahkar», «İkili dünyam», «Ovlaq keçidi»).
Ağarəhimin «Yaddaşda yaşayan xatirələr» əsərində sosial-siyasi və mənəvi təbəddülatlar,
mürəkkəb insan kolliziyaları, işıqlı arzular və düşüncələr; «Qoşa qanad»da əsl, dözümlü insan,
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«İkili dünyam»da Qarabağ hadisələrinə münasibət; «Girdab» romanında gənclərin taleyüklü
problemləri, «Cinayət və etiraf»da cinayətkar cəmiyyətin iç üzü və s. münasibət birmənalıdır.
Və tənqidçinin fikrincə, baş verən hadisələrə, cəmiyyət həyatına və cərəyan edən bütün
proseslərin hədəfi olan insan fərdin öz məxsusi baxışı var, həm də bu aktuallaşmış baxış
tələbkar baxışdır. Söykəndiyi milli-mənəvi dəyərlər və pedaqoji biliklər zəminindən baş
verənləri qiymətləndirir, mühakimə yaxud təqdir edir. Ağarəhim müəllim dərs demiş, buna
tam haqqı çatır. On illər ərzində o, minlərlə tələbəyə dərs demiş, gənc nəslin hamisi olmuşdur.
Belə ki, həmin missiyanı Ağarəhim yazıçı olaraq da əsərlərində davam etdirir (Əlişanoğlu
Tehran. Nəsrdə Qarabağ müharibəsinin aspektləri (Ağarəhimin yaradıcılığı əsasında). Bakı,
2013: 4). Beləliklə, «belletrist yazıçının həqiqətləri» (T. Əlişanoğlu) göyərir, tolerantlıq
zirvəsinə çatır.
Ağarəhim müəllim haqqında tənqidçi-ədəbiyyatşünas fikirləri də onun cəmiyyət ağrılarına
dözümünü, sosiomədəni hadisələrə obyektiv münasibətini və s. əks etdirir. Bu baxımdan onun
haqqında yazılmış bəzi fikirlərə diqqət yetirək: «Yazıçı-dramaturq A. Rəhimov ədəbi
ziddiyyətlər məcrasından boy göstərən polad məntiqi o vaxt məni ciddi düşündürmüşdü və bu
gün də çox aktualdır (tənqidçi-ədəbiyyatşünas Asif Rüstəmli).
«Əsərlərindəki ruhi-psixoloji ovqat və yazıçı mövqeyi mənə çox təbii bir prosesin davamı
kimi göründü. O, sarsıntılı dramatik situasiyaları cəsarətlə təqdim edir. Onun təsvir etdiyi
insanlar sosial mühitin mürəkkəb və ziddiyyətli burulğanı ilə üzbəüz qalır və təklənir, məhv
olmaq qorxusu ilə, tənhalıq faciəsinin gətirə biləcəyi mənəvi-psixoloji, təhlükənin görünən və
görünməyən fəsadları ilə qarşılaşır» (prof. Məhərrəm Qasımlı).
Tənqidçi-ədəbiyyatşünas Nizami Tağısoy Ağarəhimin əsərlərinin «bədii nəsr kəskin
situasiyalar və dəyişkən fabulalar müstəvisində» yarandığını göstərir...milli keyfiyyət sənətkar
yaradıcılığının mühüm göstəricisidir... Onun əsərlərinin mahiyyətində hadisə içində hadisəni
(hadisələri), problem içində problemləri oxucuya təqdim etmə, yol ayrıcları qurmaq, yollarla
qəhrəmanın, oxucunun gedişlərə obyektiv təsir göstərmək, daha optimal variantları mühakimə
yolu ilə həll etmək imkanı durur» (prof. N. Tağısoy).
«Ağarəhimi qələmə sarılmağa vadar edən: müasir həyat və cəmiyyət mənzərələri, zaman
prosesləri, sosial-siyasi dövran və böhran... aktual cəmiyyət prosesləri... (prof. Bədirxan
Əhmədov).
A. Rəhimov xalqı içəridən tanıyır, xalqın dilini, onun sözünü çatdırır, o, söz, ifadə
deməyin yöndəmini çox yaxşı bilir. Bədii həqiqətə yalan qatmır, ona görə də onda yüksək nitq
mədəniyyəti, ədəbi dilimizin normalarına bir hörmət var. Bir yazıçı kimi dili məzmun
cəhətdən kəsərlidir, ədəbilik əndazəsi, bədiilik lətafəti ilə örnəkdir; insanı heyrətləndirir, həm
də tərəddüd içində saxlayır: «Skamiyada yorğun-yorğun oturan qocanın nəzərləri bir nöqtəyə
dikilir, tez-tez duyuğa gedirdi. Adama elə gəlirdi ki, o, heç bir şey barədə düşünmür, yaddaş
pozğunluğundan olub-keçənləri xatırlamır. Pişiksə yenə də ətrafında gəzişirdi onun. Baxan
hər kəs Allahın yaratdığı bu iki canlı arasında paralellik apara bilərdi: Hər ikisi canlıdı: nəfəs
alır; gəzib dolanır: yeyib-içir: yatıb dincəlməyə ehtiyaclıdı; yaşamaq istəyirlər... Bununla belə,
hər ikisi bədbəxtdi; güzəransızdılar; heç kəsə lazım deyillər; ömürlərinin sonlarını yaşayırlar;
kimsənin marağını cəlb etmirlər; özlərinə məxsusi aləmlərində vurnuxurlar; kimsənin nə iş
görəcəyinin fərqində deyillər. Bir sözlə, acınacaqlı bir tale yaşayırlar... (Ağahəhim. Əsərlər.
IV, BQU, 2014:295)
Bu kimi təqdimat çoxdur, həyat həqiqətlərinin məhz belə bir dillə verilməsi çiynində
çağdaş ədəbi-bədii dilimizin yükünü qoruyub saxlayan bir yazıçının məsuliyyətidir.
Nəhayət, Ağarəhim Rəhimovun zəngin bədii yaradıcılığı, fikrimizcə, nəsrin qarşıya

6

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

qoyduğu tələbləri ödəyir, ədəbiliklə bədiiliyin qaynağına çevrilir. Çoxsaylı əsərlərində təsvir
olunan hadisələrdəki təbiilik, təkmil süjet, yetkin obraz-xarakterlər silsiləsi onun virtual
dünyasının, tolerantlıq düşüncəsinin mükəmməlliyini göstərir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığını şərtləndirən əsas cəhət ilk dəfə olaraq
görkəmli Azərbaycan yazıçısı A. Rəhimovun bədii yaradıcılığında virtual imkanların,
tolerantlığın necə əks olunduğunu üzə çıxarmaqdan ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi virtuallıq və tolerantlıq kontekstində
yazıçının psixoloji ustalığının, həyata, sosial mühitə münasibətinin ilk dəfə olaraq
əsaslandırılmasıdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bədii nəsrin müasir təhlili ilə
maraqlanan ədəbiyyatşünaslar, tənqidçilər, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə
bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Ağarəhim. Əsərləri. III cild. BQU, 2013
2. Ağarəhim. Əsərləri. IV cild. BQU, 2014
И. Кязимов
Х. Халилов

Виртуальные возможности писателя
Резюме
В статье дается реального оценка творчества видного писателя Агарагим Рагимова,
анализируются способы использования писателем изобразительно-выразительных
средств в процессе воспроизведения действительности, а также указывается на
принципы толерантности в его творчества.
I. Kazımov
X. Xalilov

The virtual possibilities of the writer
Summary
The fictions of the prominent writer Agarahim Rahimov are appeciated in the article. The
important expression means of the writer’s reality are analyzed accoding to the principles of
the tolerance and virtuality (in terms of virtousity).
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2016
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M.İbrahimovun "Xosrov Ruzbeh" povestində milli idealın təsviri
Qəndab Əliyeva
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. V.Əhmədov
filol.ü.e.d., prof. B.Əhmədov
Açar sözlər: M.İbrahimov, povest, "Xosrov Ruzbeh", milli ideal
Ключевые слова: М.Ибрагимов, повесть, «Хосров Рузбех», национальный идеал
Key words: M. Ibrahimov, narrative, “Khosrov Ruzbeh”, national idea
M.İbrahimovun "Cənub hekayələri"nin qəhrəmanları, əgər milli azadlıq mübarizəsinin 40cı illərini, birbaşa qaynar həyatı əks etdirirdisə, povestlərinin mövzusu milli mücadilənin
süqutundan bir qədər sonrakı mərhələni göstərməklə yanaşı, həm də fərqli mövzulara həsr
olunub. "Xosrov Ruzbeh" (bəzən "Fırtına quşu" da adlandırılır) sənədli povesti və "Güləbətin"
povestlərində Cənub mövzusu bir qədər də əhatəli şəkildə təsvir edilir. Yazıçı bu əsərlərində
Cənubi Azərbaycan həyatının bir parçasını təsvir edərək oxucunu həmvətənlərinin arzu və
idealları ilə tanış edir. "Xosrov Ruzbeh" povestində yazıçı heakyələrindəki ideyanı inkişaf
etdirir. Bununla yazıçı bu mövzunun onun yaradıcılığında prioritet təşkil etdiyini bir daha
göstərmiş olur. Povest dərc olunduqdan sonra A.Hacıyevin "Fırtına quşunun hünəri" adlı
məqaləsi dərc edilir. Məqalədə tənqidçi, ədəbiyyatşünas əsəri geniş təhlil edərək yüksək
qiymət verirdi (1). "Xosrov Ruzbeh" povestinin qəhrəmanı Xosrov Ruzbeh XX əsrin
əvvəllərində Səttarxan, Bağırxanla başlayan, Xiyabani və S.C.Pişəvəri ilə davam edən, lakin
dayanıqlı qələbə əldə etməyən milli azadlıq mücadiləsinin yeni mərhələsinin baş qəhrəmanı
olaraq göstərilir. Yazıçı Xosrov Ruzbehi ideya uğrunda ölümə məhkum edilən bir qəhrəman
kimi təsvir edir. Lakin bu mücadilə 40-cı illərin mücadiləsi deyil, daha sonrakı mərhələyə aid
olur. Povestdə İran xalq Partiyası Mərkəzi komitəsinin üzvü, milli qəhrəman 1959-cu ildə
rejim tərəfindən edam edilmiş Xosrov Ruzbehin həyatı və şəxsiyyəti bədii əsər üçün ən yaxşı
material vermişdir. Onun İranda ölümə məhkum edilməsindən sonra haqqında şeirlər,
poemalar yazılmış, həyatı bədii əsərlərin mövzu və süjet xəttinə daxil edilmişdir. Bəxtiyar
Vahabzadənin "Həyat-ölüm" poemasında bu milli qəhrəmanın həyatını epizodik də olsa
nümunə olaraq təsvir edir. Bu baxımdan M.İbrahimovun "Xosrov Ruzbeh" sənədli povesti
Cənub mövzusunu ifadə edən ən yaxşı əsərlərdən biri kimi diqqəti çəkir. Xosrov Ruzbehin
idarəetmə, azadlıq ideyaları uğrunda mübarizəsi onu bir qəhrəmana çevirmişdir. Yazıçı da
onun bu qəhrəmanlıq salnaməsini təsvir etmək üçün müxtəlif formalardan istifadə etmişdir.
Povestin əvvəlində dünya ədəbiyyatının üçü böyük söz, sənət adamı olan Nizami Gəncəvi,
Sədi və Maksim Qorkidən epiqraf gətirməsi onun qəhrəmanının böyük ideyalar uğrunda
mübarizəsini bir daha təsdiq etmiş olur. Nizamidən gətirilən "Dünyanı ancaq namusla idarə
etmək olar. dövlət və bayraq ancaq namusla ucalır" sözləri Xosrov Ruzbehin ideya
mübarizəsinin ünvünını, Sədidən gətirdiyi "Sənə dedim: sakın, dəryaya çıxma, indi ki,
çıxmısan, ürəyini tufanlara tapşır!" sözləri mücadiləsində sona qədər getməsini bir daha
göstərir. M.Qorkidən gətirilən epiqraf isə birbaşa Xosrov Ruzbehə ünvanlanıb və onun
uğrunda getdiyi ideyaların ondan sonra da yaşayacağına bir təminat kimi səslənir: "Sən ey
məğrur qartal! Sən düşmənlərlə döyüşlərdə həlak oldunsa da, mərd və qorxmaz adamların
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mahnısında əbədi yaşayacaqsan. Sən insanları azadlığa və işığa çağıran-yıxılmaz heykəl
olaraq qalacaqsan!..." (3, 5).
M.İbrahimov "Xosrov Ruzbeh" povestini özünəməxsus bir süjet xətti qurub; "Cənub
hekayələri"ndə olduğu kimi bu əsərin də dili sadədir. Sanki müəllif azadlıq mücahidinin
həyatını, taleyini tanıtmaq məqsədi daşıyır və onun ideyaları uğrunda verdiyi mübarizəni ən
sadə şəkildə çatdırmağa çalışır. Ötən əsrin 50-ci illərinin həyati qəhrəmanlarından biri olan
Xosrov Ruzbeh yazıçının povestində əfsanələşmiş bir qəhrəman kimi təqdim edilir. Bələdçi
İlyas kişinin dilindən danışılan hekayətdə Xosrovun dağların qoynunda dünyaya gəldiyi,
orada böyüyüb durna gözlü bulaqların suyu ilə pərvəriş tapdığı, Koroğlu nağılları, Qaçaq
Nəbi mahnıları ilə cuşa gəlməsindən söhbət açılır. Bu təsvirlərlə yazıçı qəhrəmanının həyatına
sanki bir giriş verir. Təhkiyəçi "Bəli əziz dostlar, mən sizə elə bir adam barədə danışmaq, elə
bir adamın yazılmamış böyük dastan, çalınmamış qəhrəmanlıq simfoniyası olan həyatından
söhbət açmaq istəyirəm ki, fərhadlara, prometeylərə nəsib olmayan bir səadət ona nəsib
olmuşdur" (3, 9), -deyə oxucunu qəhrəmanın qeyri-adi mübarizə və həyat yoluna hazırlayır.
Yazıçı müxtəlif məqamlarda süjet boyu paralel olaraq oxucunu Xosrovun həyatı və
tərcümeyi-halı ilə tanış edir; 7-8 yaşında olanda məktəbə getməsi, ibtidai məktəbi bitirməsi,
zehinli və fərasətli olması, maddi çətinlik, ehtiyac içində yaşamalarına rəğmən sınmaması,
açıqgözlü, möhkəm iradəli bir insan kimi formalaşması oxucunu gələcək hadisələrə
hazırlayıır. Xosrov orta məktəbi 6 il əvəzinə dörd ilə bitirir, dərslərə böyük maraq göstərir,
riyaziyyatı yaxşı öyrənir və qoca Ruzbehin: "-İşıqlı fikir hər kəsə qismət olmur, oğlum, -bu da
qadir-qüdrətin bir hikmətidir, istədiyi yerdə zahir edir. Oxu, bu iığı artır, allaha da xoş gələr,
xalqa da. Səndən bir fayda görərlər" (3, 47) sözlərini yadda saxlayır, həyat kredosuna çevirir.
Bu düşüncə ilə də Xosrov orta məktəbi bitirdikdən sonra Tehran dürülfünunun elektronikmexanik istisası üzrə təhsil almaq üçün Daarülfünuna daxil olur. Lakin qarşıda onu maddi
çətinliklər gözləyirdi. Elə buna görə də Xosrov təhsilini yarımçıq qoyub hərbi qulluğa
getməyə vadar oldu. Bununla da onun həyatının yeni dövrü başlayır. Onun işıqlı fikirləri,
savadı, qabiliyyəti zabitlərin diqqətini cəlb edir. O, hər gün artır, inkişaf edirdi, texnika
sahəsində səmərələşdirici təkliflər irəli sürürdü. Bir müddət sonra məşhurlaşan Xosrov ali
zabitlik məktəbində dərs deyirdi. Onun üçün təmiz ad və əxlaq hər şeydən üstün idi. Həyatdan
orduya da sirayət etmiş rüşvəti gördükdə dözə bilməyib buna qarşı çıxmışdı. Tezliklə bütün
gücünü rüşvətxorluğa qarşı mübarizəyə həsr etməli oldu. Lakin mənsəbpərəstliyin,
rüşvətxorluğun kökü daha da dərində idi. lakin bu ilk mübarizəsində Xosrov məğlubiyyətə
uğradı, rüşvətxorluğun kökünü qazıya bilmədi. Doğrudur, Xosrovu da şərə salmadılar,
ordudan qovmadılar, onunla çox "nəzakətlə" davranıb İranın iqlimcə sərt olan Cənubuna, yəni
Əhvaz şəhərinə köçürdülər. Bunu ona cəza vermək üçün etdiklərini Xosrov özü də yaxşı
anlayırdı. Xosrov min bir əziyyətdən sonra cənubdan Həmədana dəyişilə bildi. Bu zaman
Xosrov bir filosof kimi cəmiyyəti, xalqın güzəranını düşünür, gələcək mübarizə yollarını
müəyyənləşdirməyə çalışırdı. Bu istiqamətdə işlərini qurdu, təşkilat yaratdı, mübarizəsinə
başladı. Lakin tezliklə xəyanətlə üzləşdi, mübarizə yoldaşlarından Əzim Əsgəri onun yerini
hökumət qüvvələrinə satdı. Bu xəbəri ona gənc dostu Nurməhəmməd gətirərək, onun yerini
dəyişməsini istədi. Xosrov bu rəzil adama təçkilatın sənədlərini necə etibar etdiklərinə bir
qədər də təəccüb etdi. Аrtıq onu təqib edir, dalınca güllə atırdılar. Onlar xosrovu yaraladılar,
Xosrov isə bir neçə kağıza Milli Şura məclisinin stenoqramı Əzim Əsgərinin satqın olduğunu
bir neçə kağıza yazaraq qaranlıqda küçəyə ata bildi. Onu ağır yaralı vəziyyətdə zindana
saldılar. Bundan sonra ona zülm və işgəncələr verilir, sorğu-suallar başlayır. O, müstəntiqin
suallarına doğru cavab verir, hər şeyi öz üzərinə götürürdü. Müstəntiqin "Ancaq istəsəniz bu
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dəfə ölümdən qurtara bilərsiniz...", -təklifinə Xosrov belə cavab verir: "Bu dəfə məni çox pis
yerə salmısınız, özüm də yaralıyam. Heç cür qaçmaq imkanım yoxdur. Qorxuya gələndə isə
deməliyəm ki, mən doğrudan da qorxuram. Ancaq ölümdən yox, ondan qorxuram ki, siz
mənə bəraət qazandırasınız və bu da xalqın mənə şərəfsizlik gətirə. Elə güman edərlər ki,
bəziləri kimi mən də azadlığı və yaşamağı firqəmə, etiqadlarıma xəyanət bahasına
qazanmışam. Mən bundan qorxuram" (3, 82).
Bütün sorğu-suallara rəğmən müstəntiq məşrutəyə, xalqa zidd fəaliyyətlər haqqında
Xosrovdan heç bir etiraf almaq mümkün olmur. Müstənqtiqlə Xosrovun dialoqları iki birbirinə zidd dünyagörüşünün, ictimai-siyasi mövqenin, həyat fəlsəfəsinin, əxlaqın mübarizəsi
və toqquşması kimi təsvir edilir və bütün dialoqlardan Xosrov qalib çıxır. Onu təkadamlıq
kamerada çılpaq saxlamaq, ruhunu əzmək, bezikdirmək, cana gətirmək və istənilən kağıza qol
çəkdirmək istəsələr də, mümkün olmur. M.İbrahimov Xosrovun həyat taleyini müxtəlif
aspektlərdən təsvir edir; hadisələrdə bəzən irəli gedir, bəzən isə geriyə qayıdaraq bu mübariz
insanın həyatını təsvir edir.
Yazıçı Xosrovu cəsarətli bir insan, vətəndaş kimi göstərir; Xosrov Ruzbehin həyat yolu,
taleyi yalnız cəsarət deyil, yaxud son nəfəsə qədər vuruşmuş və şərəflə həlak olmuş bir
qəhrəmanlıq deyil, azadlıq fədailəri sırasında zülməti yararaq ölüm günəşinə çevrilməsindədir.
Yazıçı əsərdə onun işığa, insana, azadlığa inamını ifadə etmək istəmişdir, haqq və azadlıq
yolundakı mübarizəsinin dönməzliyini göstərmək istəmişdir. Bu cəhətdən M.İbrahimov
qəhrəmanını Cordano Brunonun əsrləri yaran "Ləyaqət və qəhrəmanlıqla ölmək alçaq yollarla
qələbə çalmaqdan yaxşıdır" (66, 10) sözlərinə tapınır və qəhrəmanını da məhz bu cür təqdim
edir. Xosrov Ruzbeh həyatını ideal cəmiyyətə həsr edir və onun uğrunda da qəhrəmanlıqla
həlak olur. Onun üçün ideal cəmiyyət odur ki, insanlar üçün eyni həyat şəraiti yaradılsın, hər
bir vətəndaş verə biləcəyini bütünlüklə və cani-dildən, heç bir sıxıntı çəkmədən cəmiyyətə
versin. Çünki belə cəmiyyətlərdə hər kəs istedad və bacarığına görə yer tutur və hər kəs də
tutduğu yerdən razı qalır. O, istəyir ki, gənclər bu amallarla böyüsün və həyata real nəzərlərlə
baxsın. Bununla yazıçı Xosrovu bir müəllim, cəmiyyətşünas, ixtiraçı kimi göstərir. Onun
çoxlu tələbələri, davamçıları var. Lakin ev dustağı olması onun imkanlarını daraltmışdır.
Buna görə də tələbələrindən biri olan Nurməhəmməd Xosrovun yanına gəlir. Xosrov əvvəlcə
Nurməhəmmədi tez-tez onun yanına gələn, ağzı köpüklənərək vətəndən, xalqdan danılşan
yalançı qəhrəmanlarə bənzədir. Ancaq onun tələbəsi yanına tamamilə başqa bir məqsəd üçün
gəlmişdi. Nurməhəmməd əziz müəllimini çox sevirdi, ona görə də onu irticaya qarşı apadığı
mübarizə yolundan çəkindirməyə çalışırdı. Nurməhəmmədin məntiqində haqlı cəhətlər də çox
idi. O, başa düşürdü ki, rejim müəllimini məhv edəcəkdir, ona görə də Xosrov Ruzbehin
irticaya qarşı mübarizəsindən əl çəkməsini istəyirdi. O, müəllimini onu gözləyən uçurumun
kənarından qaytarmağı düşünürdü. O, düşünürdü ki, hələ Xosrov bu torpağa, bu millətə və
xalqa çox lazımdır. Onun kimi adamlar yüz deyil, min deyil, barmaqla sayılacaq qədərdir.
Nurməhəmməd ona deyir: "O yol ki, siz indi tutmusunuz, o yolda sizdən başqa minlər, on
minlər gedə bilər. Amma başqa bir yol var ki, siz gedə bilərsiniz, onların heç biri onu gedə
bilməzlər. siz gözəl müəllim, misilsiz ixtiraçı, dərin mühakimələri ilə hamıdan seçilən bir
filosof..." (3, 20).
Gənc Nurməhəmmədlə Xosrovun söhbətinə partiya üzvü Əsgəri də şahid olur.
Nurməhəmmədin əsas mətləbi Xosrov Ruzbehi tutduğu yoldan çəkindirmək idi. O, düşünürdü
ki, onun tutduğu bu yol indi milləti heç yana çıxara bilməyəcəkdir, çünki vətənin taleyini
daxili qüvvələrin tənasübü həll etmir, bu tale bütün tarixə meydan oxuyan böyük dövlətlərin
münasibətindən və iradəsindən asılıdır. Xosrov Ruzbehin də öz məntiqi vardır; o inanırdı ki,
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ürəyi vətənpərvərlik duyğusu ilə çırpınan bütün vətəndaşların birləşməsi heç nəyə baxmaz və
xalq öz azadlığı yolunda hər cür maneələri aradan qaldıra bilər.
Xosrov Ruzbeh tələbəsi Nurməhəmmədin səmimiliyinə inanır, onun heç kim tərəfindən
göndərilmədiyini də bilir, ancaq onun fikirlərində acizlik və ümidsizlik sindromlarını görür. O,
irəlinin uçurum olduğunu, yolun çətin və məşəqqətıli olduğunu bilsə də, bu yolu axıradək
getməkdə qərarlıdır. Onun fikrincə, kimsə bu yolu getməlidir. Təhkimçilik Rusiyasında
azadlıq yolunda vuruşanlar bundan da çətin şəraitdə mübarizə aparıb və məqsədlərinıə nail
olmuşlar. Orta əsrlərdə inkvizisiya bütün Avropanı qaranlıq bir zindana çevirdiyi zaman
azadlıq təşnələrinin yolu da aydın və geniş deyildi. Ona görə də Nurməhəmmədin təkliflərini
qəbul etmir. O, istəmir ki, xalq nökərçilik və qulluq ruhu ilə yaşasın, miskin hala düşsün. O,
xalqın içindəki uçmağa, qanad çalmağa, ucalara qalxmağa qabil olan xüsusiyyətləri üzə
çıxarmağa və yüksək əməllər naminə ölümə hazır olan gənclər yetirməyə çalışır.
Xosrov Ruzbeh tələbəsinin bu təklifini qəbul etmir; yoldaşlarının bir hissəsinin dar
ağacından asıldığı, bir hissəsinin vətəndən uzaq salındığı bir vaxtda əqidəsi və amalı dövlət
tərəfindən təqib olunan və bu yolda dönə-dönə zindandan qaçmış bir adam buna necə gedə
bilərdi?! Əslində M.İbrahimov Xosrov Ruzbehlə Nurməhəmmədin dialoqunda xalqa, vətənə
məhəbbətin və xidmətin yollarını praktik və nəzəri cəhətdən aşılayır. Burada xalqın, vətənin
taleyi həll olunur. Bir tərəfdə ölümə getmədən xalq yolunda çalışmaq, digər tərəfdə isə
ölümün gözünün içinə dik baxaraq onu seçmək, lakin xalqın tarixi yaddaşında yaşamaq, onun
milli mücadilə əzmini möhkəmləndirmək dururdu. Bir tərəfdə ləyaqət və qəhrəmanlıq, digər
tərəfdə isə barışıq və faəliyyətsizlik. Nurməhəmməd müəlliminə o cür ölümü arzu etmir,
müəllimi isə onu gözləyən ölümlə fəxr edir. Xosrov Ruzbeh tələbəsinin fikirlərini dinlədikdən
sonra onu həyatın ən yüksək zövqündən məhrum hesab edərək deyir: "-Mən ancaq buna
təəssüf edə bilərəm!.. Təəssüf edirəm ki, sizin kimi rövşənfikir, ziyalı bir gənc bu cür düşünür
və həyatın ən yüksək zövqündən məhrumdur.
Gənc də öz növbəsində istehza ilə soruşdu:
-Ləyaqət və qəhrəmanlıqla ölməkdən, eləmi?!
-Əziz dostum, budur, bizi bir-birimizdən ayıran divar, buradan başlanır. Siz həyatın
yüksək zövqünü rahatlıqda, yaxşı yeməkdə, yaxşı geyməkdə, ehtiyacdan azad xoş güzəranda
görürsünüz və mənə təklif edirsiniz ki, bu güzəran naminə, etiqad və ideallarımdan əl çəkim"
(3, 31).
Əlbəttə, Xosrov Ruzbeh Nurməhəmmədin təklifini qəbul edib gizləndiyi yerdən üzə də
çıxa bilər, getdiyi yoldan geri dönə bilərdi. Ancaq o zaman özünün həyat prinsiplərinə qarşı
getmiş olardı. Onun həyata baxışı şəxsi mənafedən çox-çox uzaqda idi. O, istəyirdi ki, nəfəsi
gəldiyi qədər millətin, xalqın tapşırdığı səngərdə dayansın. O, bir mühəndis, vətəndaş, ziyalı
kimi xalqına xidmət etmək istəyirdi.
Yazıçı süjet boyu Xosrovun dilindən bir neçə dəfə Cordano Brunonu xatırlayır, bununla
sanki oxucuya onun da taleyinin Bruno qədər faciəli olacağı haqqında mesaj vermiş olur.
Hətta hiss edirdi ki, onu bu fəaliyyəti bəzi qazilərin, məhkəmə üzvlərinin, müstəntiqlərin belə
ürəyindəndir. Bəzisi isə xəcalətdən başını aşağı salır və gözünün içinə baxmaqdan utanırdılar,
sadəcə bunu etiraf edə bilmirdilər. Ona görə də müstəntiqə özünün vətən satqını olmadığını,
ondan mərhəmət istəmədiyini cəsarətlə bildirir.
Xosrov Ruzbeh ona qarşı çıxarılan ölüm hökmünü çox sakit qarşılayır, lakin bunu yazıçı
heç də qəhrəmanın həyatdan doymuş bir adamın məmnuniyyəti kimi təsvir etmir. Çünki ölüm
heç də ürəkləri parlaq gələcəyə ümidlə baxan insanlar üçün də arzu olunan bir şey deyil.
Lakin Xosrov "yaşamaq naminə xəyanət edən", "əqidə, fikir və arzularını köynək-tuman"
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kimi həftədə iki dəfə dəyişən "mənliksiz və alçaq təbiətli" insanlardan olmaqdansa ölümün
olmağını üstün tutur. Ölüm ayağında belə qardaşı, Afaq və Nurməhəmmədlə son görüşündə
ümidini heç zaman itirmir, onlardan şəhərdəki hadisələri soruşur, "o zaman kədərlənməyə
haqlı olardınız ki, Xosrov qorxaydı, titrəyəydi, şərafətsizlik edib xəyanətə yol vermiş olaydı",deyə kədərlənməməyi məsləhət görür. Məsləki yolunda ölümə gedən Xosrov Ruzbehin
mübarizə yoldaşlarına son vəsiyyəti üzvü olduğu təşkilatı yeni mübarizəyə səsləyir: "Siz fəxr
edin, bilin ki, Ruzbeh borcunu kişi kimi yerinə yetirdi. Mən və mənim məslək yoldaşlarım öz
əziz vətənimin xadimləriyik, onun yolunda qurban gedirik. Bilin ki, İranın ədalətli və nəcib
milləti bu hökmlərin hamısını ədalətsiz hesab edir və öz fədakar oğullarını iftixarla yola salır.
O, bilir ki, xosrov ruzbehləri öldürmək olar. Şücaət və igidliyi, namus və vətənpərvərliyi,
insanpərvərlik və fədakarlığı isə heç vaxt İran xalqının ürəyindən silib çıxarmaq olmaz. Mənə
yas saxlamayın, mənim əzizlərim. Məndən arxayın olun, edam dəqiqəsində də Xosrov
Ruzbeh qorxu nə olduğunu bilməyəcək. Canan eşqilə yaşayan sədaqətli açiqdirsə, edam
günündə gözünü qırpmamalıdır" (3, 102).
M.İbrahimovun "Xosrov Ruzbeh" povesti həm mövzusu, həm də problematikasına görə
çox aktual olmasına rəğmən, ədəbi tənqid tərəfindən o qədər də qiymətləndirilməmişdir.
Tənqidin bu susqunluğunu yalnız mövzunun kifayət qədər siyasi olması və mövcud
ideologiyanın ona münasibəti ilə bağlamaq olar. Yalnız A.Hacıyevin dərc olunan məqaləsi və
yazıçıya həsr etdiyi "Mirzə İbrahimov" məqaləsində əsərə gərəkən qiymət verilir. Yazıçının
"Xosrov Ruzbeh" əsərini bədiilik və milli kolorit baxımından yüksək qiymətləndirən
tədqiqatçı Abbas Hacıyev yazır: "Bu əsərlər yüksək bədiilik və həyatiliyə, gözəl milli koloritə
malik povestlərdir. Amma kolorit ayrı-ayrı lövhələrdə deyil, yazıçının həyat və varlığı,
gerçəkliyi idrak metodunda özünü göstərir" (2, 38). Lakin sonrakı ədəbiyyatşünaslıq da əsəri
fundamental tədqiqat obyekti etməmişdir. halbuki M.İbrahimovun "Xosrov Ruzbeh" povesti
"Cənub hekayələri" silsiləsinin davamı olmaqla yanaşı, milli idealı əks etdirmək baxımından
da olduqca qiymətlidir.
Мягалянин актуаллыьы. Бу повест истяр мювзу, истярся дя проблематикасы баxıмындан
актуал ящямиййят кясб едир. Нязяря алсаг ки, повестдяки ядяби мясяляляр тянгидчиляр
тяряфиндян о гядяр дя эениш арашдырылмайыб, онда мягалядя бу мювзуйа тохунулмасы йцксяк
дяйярляндирилмялидир.
Мягалянин елми йенилийи. Мягалядяki ядяби мясялялярин индийядяк аз тядгиги нюгтейинязярдян бу эцн онларын даща дяриндян арашдырылмасы елмдя мцсбят гиймятляндирилмялидир.
Мягалянин практикi ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябяляр, маэистр вя докторантлар, еляъя дя ядяби тянгидчиляр истифадя едя
билярляр.
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Г.Алиева

Отображение национального идеала в повести
М.Ибрагимова «Хосров Рузбех»
Резюме
В статье анализируется повесть «Хосров Рузбех» видного азербайджанского
писателя М.Ибрагимова о его жизни в Южном Азербайджане, в которой им
продолжена тема и идея «Южных повестей». Если в «Южных повестях» изображена
Борьба за национальную независимость в 40-х годах, то в повести «Хосров Рузбех» на
первом плане проблема поддержания национальной идеи в первом десятилетии после
падения национального правительства. Хосров Рузбех показан как герой, ставящий
национальную идею превыше всего и готовый ради неё даже пожертвовать жизнью.
Г.Алиева

A десъриптион оф натионал идеал ин тще нарративе
«Кносров рузбещ» бу Мирза Ибращимов
Sуммарй
In the article is analyzed the narrative “Khosrov Ruzbeh” dealt with M.Ibrahimov’s life in
South. It’s noted that the writer proceeded the theme and idea of “Southern Stories” here. If
the writer in “Southern Stories” described the struggle for national liberation happened in 40
years, in the narrative “Kohosrov Ruzbeh” he described the problem of immortalizing of
national idea at next decade after the collapse of the national government. Khosrov Ruzbeh is
delivered as a hero, who preferred the national idea and was ready to die for this purpose.
Редаксийайа дахил олуб: 31.05.2016
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Racism on adventures of Huckleberry Finn
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Adventures of Huckleberry Finn is a novel by Mark Twain, first published in 1884. The
text mainly deals with Huckleberry Finn and Jim's river trip. In the beginning of the text, there
is a warning notice, which states that "Persons attempting to find a motive in this narrative
will be prosecuted; persons attempting to find a moral in it will be banished; persons
attempting to find a plot in it will be shot". Of course, the narrative can be simply considered
as Huck and Jim's exciting adventure. However, despite the warning notice, it is necessary to
find a motive, a moral, and a plot in the narrative because a white boy and a black slave's river
trip seems to have intended but hidden meanings.
Twain began to write Adventures of Huckleberry Finn, during at the end of the
Reconstruction period following the Civil War. That is, very nearly ten years had gone
following the liberation of slaves. Be that as it may, notwithstanding this epochal occasion,
there was almost no adjustment in the privileges of dark individuals. Moreover, southern
whites kept on controlling the liberated slaves by making another law, for example, Jim Crow.
Thus, Twain's picking the time when servitude existed as the setting of the content couldn't
help inciting debate over bigotry. As per Jung, Adventures of Huckleberry Finn was seriously
reprimanded and even got loathsome notorieties of "racial garbage" due to expressions like
"nigger" and Jim's jokester like character; there were likewise inverse perspectives that the
content caricaturized the race issues.
Obviously in the text, whites including Huck and Jim stand in the relation of master and
servant; discrimination against Jim is described just as it is and this seems unlikely to be
easily changed. Moreover, it is true that Jim's character is like ignorant, clownish, and
obedient black which reminds us of minstrel show of the nineteenth century. In light of these,
Adventures of Huckleberry Finn appears not to overcome racial prejudice. However, Huck
and Jim's relationship is also like companions; Huck sometimes puts Jim's safety before the
social system, slavery. Furthermore, Jim is described as more family-oriented, thoughtful,
loyal, and faithful than whites. Considering these, contrary to the above-mentioned
assumption, the text seems to show the possibility of reconciliation between the two races. So,
it is quite difficult to assert Adventures of Huckleberry Finn shows either limitation or
possibility of the race issues. However, if we understand the seriousness of slavery, this
ambivalent approach is reasonable in some ways. In the nineteenth century, slavery in the
United States of America functioned as not only a law but also a paradigm. That is, slavery
was connected with all parts of the country; most members of society regarded it as either
natural or unavoidable. Moreover, slavery implicitly allowed owners to control slaves
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violently; this system perverted both personalities and caused amoral situation among people.
In short, slavery was the force making the society move back and forth; that was why
discrimination against blacks lasted for a long time in spite of the emancipation of slaves.
Therefore, it was also impossible for the white author, Twain, to get out of white-oriented
values although he might intend to satirize the reality and show the possibility of the race
issues.
Obviously, taking one position from the contentions about prejudice of Adventures of
Huckleberry Finn can be significant. Nonetheless, prejudice is a mind boggling matter;
considering the way that bigotry has still been a hot issue up right up 'til the present time,
investigating at both confinement and probability of prejudice of the content can be more
important. Moreover, for the definite however methodical examination, the accompanying
investigation in view of three criteria will be useful: the relationship between whites including
Huck and Jim, the person in servitude framework, Jim's character.
As noted above, the narrative in Adventures of Huckleberry Finn is produced alongside
Huck and Jim's stream trip. They go down the Mississippi waterway on a pontoon and
experience an energizing occasion together. Notwithstanding, they likewise need to persevere
through a hazardous circumstance as a result of Jim's status. A white kid, Huck, starts to go to
escape his surroundings, for example, the dowager Douglas and her sister's limitation and his
dad's viciousness. Then again, a dark man, Jim, picks the excursion to free himself from
subjection. That is, the reason for Huck's trek is not quite the same as that of Jim's; Jim must
go to the spots where bondage does not exist like Cairo. In this way, Huck and Jim choose to
go from St. Petersburg to Cairo, yet they pass it because of a thick haze. To Jim, nothing
might be more essential than his flexibility. Obviously, the reality of the matter is that the
waterway ebb and flow is very quick and the flatboat flies through the water, yet it is likewise
genuine that there are a few chances for Jim himself to move to somewhere else to get his
flexibility. In the event that Jim earnestly needed to be a liberated person, he would act
autonomously of Huck. For instance, in the sixteenth part, the pontoon is crushed by a
steamboat, which isolates Jim from Huck; tragically Huck goes to the town where subjugation
exists. Clearly, based on what he says in the eighteenth part, Jim has the flatboat and can
move to look for his freedom, yet he doesn't. Rather, he takes after Huck, stays sequestered
from everything in the forested areas, and sits tight for him.
Huck neither requests Jim to act like a Huck's slave nor approaches Jim for help. It is not
Huck but rather Miss Watson that has responsibility for. Obviously, Jim's activity may start
from a kindred feeling in light of the fact that Jim and Huck share a significant involvement in
euphoria or distress. In any case, Jim's state of mind is by all accounts a slave's one as
opposed to a fellow's. Certainly, Jim has an unmistakable and extreme objective of
opportunity; he needs to accomplish it to remove his left family from servitude regardless of
what transpires. Jim truly does not have. Along these lines, Jim's activity like holding up and
taking after decisively depends on the vertical relationship between a white and a dark under
the subjection framework.
Also, from the 34th part, Jim seems, by all accounts, to be a Huck and Tom Sawyer's toy.
Jim fulfills two white young men's ludicrous requests despite the fact that his opportunity is
right around the bend. For instance, Jim eats sustenance containing apparatuses for break and
lays down with rats, snakes, and arachnids. Obviously, Jim realizes that these arrangements
are preposterous and even makes protests about the arrangements, however this is just
impermanent. He just acknowledges two white kid's recommendations and does as he is told
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in spite of the fact that Jim is not Huck and Tom's lawful slave and even more established
than them. Besides, what is more terrible, Tom definitely knows Jim has been liberated by
Miss Watson's will, yet he exploits Jim's tension and yearning for flexibility. Tom is occupied
with just his experience. Unbound Jim does not should be liberated once more. Along these
lines, a scene identified with Jim's break indicates both Jim's submission as a dark slave and
whites' view of one. Likewise, Tom's duplicity on Jim and Jim's hopeless circumstance mirror
the truth of consistent victimizations blacks regardless of the liberation of slaves.
Huck does not accompany Jim in the beginning of the trip because he just escapes from
his surroundings. His father, Pap, has abused him and even kept him from going school; Huck
is no better than a orphan. Of course, the widow Douglas and her sister, Miss Watson has
protected Huck, but he feels uncomfortable even though they show their compassion to him.
However, in the 8th chapter, when Huck meets Jim by chance on the Jackson's Island, his
attitude towards Jim is different from that towards villagers. He shows himself to Jim instead
of hiding himself and then expresses his pleasure because he does not feel lonely anymore.
Furthermore, in the 11th chapter, Huck suggests leaving from the Jackson's Island together to
Jim after he knows people are about to visit the Island soon. In Adventures of Huckleberry
Finn, the real to life view of slaves is depicted. Case in point, in the sixth part, Huck's dad
communicates his profound hostility towards Ohio where subjugation is canceled. Expressing
that blacks' having the privilege to vote is totally over the top, he censures blacks and the
liberation of slaves extremely. As Huck's dad views blacks as properties and thinks
purchasing and offering blacks is common, it is troublesome for him to comprehend the states
like Ohio where blacks are regarded as individual people. Additionally, Pap indicates Huck
his scorn towards blacks; the teenaged Huck's impression of blacks can't resist being affected
by his dad. In this way, the worth framework in view of oppression blacks has a tendency to
go down from the past era to the following one, turning out to be more expounded and
complex.
Jim seldom or never goes against whites' wishes. Although whites' demands are too
ridiculous, he obeys their will. When the King and the Duke tie him with a rope, Jim endures
being tied for a couple of days. When they even make his face to look like a offensive
madman, Jim pretends to be the madman rather. Also, as mentioned above, Jim's
emancipation comes right around the corner and he notices two white teenagers' plan is
absurd, but Jim satisfies their adventurous spirit. Huck and Tom are neither an adult nor Jim's
owner. Jim is finally emancipated and gets free. However, from clownish, superstitious,
ignorant, and obedient Jim, it is difficult to expect a new image leading a change for the
blacks' rights. Of course, Jim has also been in a southern state of America; he is obliged to act
like that. However, if Jim does not change himself, his freedom may be a matter of no great
import because he should overcome not only slavery system but also perception towards
blacks. Adventures of Huckleberry Finn basically appears to manage Huckleberry Finn and
Jim's stream trip however includes proposed yet concealed implications. As Twain compose
Adventures of Huckleberry Finn toward the end of the Reconstruction time frame taking after
the Civil War, a white kid and a dark slave's excursion down the Mississippi stream on a
flatboat couldn't however incite debate over racism.
The relationship between whites including Huck and Jim is by all accounts both vertical
and flat; the person in servitude framework is either unchangeable or variable; Jim's character
is both second rate and better than whites. Considering these conflicted illustrations, the
content demonstrates the impediment and the likelihood of compromise between the two
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races. Along these lines, it is very hard to state Adventures of Huckleberry Finn demonstrates
either confinement or plausibility.
In Adventures of Huckleberry Finn, there are scenes which show humanity wins a social
law, slavery. For instance, in the 16th chapter, when Jim expresses his longing for going to
Cairo to be free from the life as a slave, Huck feels very anxious. Huck worries about events
yet to happen because if Jim becomes a free man, he will be responsible for it. Huck thinks he
would rather die than live in this agony; he seems to be unable to get out of social norm. After
all, he decides to inform on Jim as soon as he reaches land. However, when a skiff with two
men in it comes, Huck protects Jim wittily, telling them the other who joins him is a white. Of
course, after they go off, Huck realizes he has done wrong and then feels bad; he even
consoles himself with the fact that he does not learn to do right. However, it is an undeniable
fact that his decision originates from a good heart.
Furthermore, Huck's conflict between Jim and society happens again. In the 31st chapter,
Huck gets to know that the King sells Jim for forty dollars; he thinks it would be better if Jim
is sent to St. Petersburg rather than stays in the plantation of Silas. Also, his reputation to
come, God's providence, and lessons from school bother Huck. So, he decides to write a letter
to Miss Watson to inform on Jim and make her take him over to her house. However, Huck
fails to finish writing the letter because the memory related Jim on the raft trip crosses his
mind.
Be that as it may, in the event that we comprehend the individual can't be isolated from a
social framework, this undecided methodology is by all accounts regular. It is difficult to live
totally separated from society. As we were conceived and have been brought up in a general
public, we must choose the option to be affected by a social standard, for example, servitude.
In any case, we ought to split far from the shackles since it is we that make the chains.
Prejudice has still been a hot potato up right up 'til today. Thus, investigating at both
restriction and probability of racism of Adventures of Huckleberry Finn can be important.
The actuality of the article. Literature must touch all the important problems of the
society, with the special language that children can understand.
The scientific innovation of the article. In this article racism in Adventures of
Huckleberry Finn has been clarified.
The practice importance of the article. The article can be used in schools and
universities by students and teachers also specialists who study literature.
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Son zamanlar deyksis kateqoriyası və onun ifadə üsulları tədqiqatçıların diqqətini cəlb edir.
Lakin tədqiqat obyektləri adətən deyksisin ifadəsinin birsəviyyəli üsulu yaxud sahənin ayrıca
seqmentləri olmuşdur. Adətən linqvistikada deyksis söyləmin, söyləm aktının fəza – vaxt
koordinatları ilə nisbiliyini bildirən funksiya kimi başa düşülür.
Vaxtda lokallaşma fəzada lokallaşmaya uyğun baş verir, buna görə də fəzaya və vaxta
verilən işarələr bir-birilə yaxından əlaqədədir. Deyksisin bu növlərində hesablama başlığına
istiqamət seçimi vacibliyi ümumidir. Müvəqqəti deyksis üçün iki xüsusiyyət əhəmiyyətlidir:
koordinatların başlanğıcına uyğun vaxt miqyasında olma və istiqamət (keçmişdən gələcəyə).
A.V. Bondarko qeyd edir ki, temporal deyksis vaxtın müəyyən hissələrini deyktik
mərkəzdən (three days ago – üç gün bundan əvvəl, by the end of the winter- qışın sonuna
yaxın və s.) [1, 71; 28] ölçülməsini ehtimal edən əsas hesablama nöqtəsinə münasib yönəmdə
yaradılıb.
Temporallıq – insanın qeyd olunmuş vəziyyətlərinin vaxtını və onların elementlərinin
danışanın nitqi anına, yaxud digər hesablama nöqtəsinə uyğun qavrayışını göstərən semantik
kateqoriyadır.
Əvvəlcə V. Kollinson temporal deyksisin strukturunu müəyyən etdi, sonra isə Q.O.
Reyxenbaxın seçimi böyük populyarlıq qazandı və məhz o, müasir elmdə qəbul olundu (Q.O.
Reyxenbax, 1951).
E.V. Tarasovanın “Vaxt və temporallıq” (1992) adlı işində biz ingilis dilində vaxtın
qrammatik kateqoriyasının bütöv analizini temporal deyksisin ifadə vasitələrindən biri kimi
müəyyən etdik.
V.V.Burlakova deyksisin müvəqqəti, xüsusi, xarici və daxili növlərini nəzərdən keçirir (7,
99).
Beləliklə, deyksis anlayışı bir çox dilçiləri maraqlandırır. Bu da yəqin, ki deyksisin indiki
zamanda digər təfsir almasıdır. Əgər adətən deyktik elementlərə şəxsi və işarəedici əvəzlikləri
aid edirdilərsə, müasir linqvistikada deyksis anlayışı bir qədər genişlənib və daha da çox dil
vahidlərini əhatə edir.
Vaxt deyksisinin vəziyyətin (ani yaxud uzun olub, bitib yoxsa yox və s.) genişlənməsi
haqda heç nə demədiyinə diqqət yetirmək lazımdır. Bütün bu məlumatlar (hansılar ki, bəlkə
fiziki vaxtla daha çox əlaqədədir, nəinki vaxt deyksisi) aspektin müxtəlif qrammemaları
(yaxud fel halı) ilə verilir.
Vaxt deyksisinin daha tipik hesablama nöqtəsi “nitq anı” sayılır.
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O. Yespersen (1958) “nitq anı” nı “now” – “indi” sözünün referenti kimi araşdırmışdır.
Keçmişi, o, “before now”, gələcəyi isə “after now” kimi vermişdir. Müvəqqəti deyktik
mərkəz əvvəlcə felin vaxt formaları sistemində bildirilib. A.V. Bondarko qeyd edir ki, “Vaxt
formaları sistemi keçmiş, indiki və gələcək zaman hallarında olaraq müəyyən hesab nöqtəsinə,
bu sistemin qurulması, fokusa alınmasına yönəmi aşkar edir. Fel zamanının hər bir forması
öz kateqorial mənasında bu deyktik mərkəzə müəyyən münasibət bildirir” (PFQ, 1990, 9).
Vaxt kateqoriyası analizi bizimki ilə yanaşı xarici elmdə də ən aktiv layihələşdirilən
mövzulardan biridir.
“Vaxt kateqoriyasının felin zaman formalarıyla verilməsi temporal sahənin əsasını təşkil
edir” (6, 34).
Temporallığı deyktik kateqoriya kimi xarakterizə edən tədqiqatçılar, real nitq anı olan
temporal deyksisin real (dilkənarı) mərkəzilə vaxt formaları sistemində təqdim olunan
sistematik – dil mərkəzi arasında müxtəlifliyə diqqət yetirirdilər. Vaxt formaları sistemi
fokusu keçmiş və gələcək zamanla uyğunlaşan qrammatik zamandır. Vaxt formaları
paradiqması indiki zamana hesab nöqtəsi kimi yönəlmiş mərkəziləşdirilmiş struktura malikdir.
Temporal leyksis ifadələrinin leksik vasitələrini qrammatik deyksislərinkindən ayırmaq heç
də asan olmur.
Y. Qrimm indiki zamanın semantik müxtəlifliyindən danışaraq onu digər vaxt
formalarının əsası kimi vermişdir. “İndi”, “bu an” anlayışının semantik diapazonu
anlaşılmazdır, interpretasiyası isə subyektivdir. Ünsiyyətin konkret anında danışanın
hissindən asılı olaraq, o, ana sıxılıb yaxud sonsuzluğadək genişlənə bilər.
Fəlsəfi işıqlandırmada indiki həmişə hansısa bir hala aid edilib və bu hadisənin uzadılması
indiki zamanın “ölçülərini” müəyyən edir və hər bir konkret hadisə sıralarında bu
müəyyənləşdirmə spesifikdir. “İndiki zamanın müxtəlif cür uzadılması vaxtın spesifikasının
üzə çıxmasının xarakterik xüsusiyyətidir ” (6, 50).
Bu fikir hələ Heraklit tərəfindən təsdiqlənmişdir. O, “hal-hazırdanı indi kimi tanımağı”
sıfır yox, son yox, ardıcıllığın dəqiq şəkildə müəyyən edilməsi yox, sərhədin müəyyən
edilməməsilə tanınan ardıcıllıq sayırdı.
Felin zaman qrammatik kateqoriyası dil universallığının əsas hissəsinə aiddir və müasir
linqvistik tədqiqatlarda mühüm yer tutur. Bununla belə müasir qrammatikanın əsas
anlayışlardan
biri
kifayət
qədər
öyrənilməmişdir.
Söhbət
hesab
nöqtəsini
müəyyənləşdirməkdən gedir. İndikativlərin bütün məhdud fel formaları öz əsas
mənalarında nitq anına uyğun effekti lokallaşdırır. Dünyanın bir çox dillərində “indiki zaman”
klassik interpretasiyaya uyğun vaxtın həndəsi oxunu yaradan adi trixotomiyanın – indiki
(keçmiş) gələcək – üzvü kimi anılır:
Past
Present
__________
1

Future
______________

Now-nun indiki zamanına “vaxt oxunun” hesab nöqtəsi kimi baxılır. Nöqtə isə onlardan
ad alaraq praqmatik faktorla müəyyən edilir. L. Prauyer “nitq anları”nı now sözünün referenti
kimi müəyyənləşdirmişdir (Prior 1968, 166).
Müvafiq olaraq “after now” nitq anından sonra “Future-vaxt”-ın qrammatik referenti kimi.
Ingilis dilində indiki zaman sahəsinə aşağıdakı vaxt formaları daxildir: “Present
Indefinite”, “indiki sadə”, “Present Continuous” “indiki davam edilmiş”, “Present Perfect”
“indiki bitmiş”. Present Indefinite-dən başqa bütün formaların yaranma üsulunun analitik
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yolu var.
Present Indefinite infinitivin (“to” hissəciyi olmayanda) 3-cü şəxsin tək halından (s- lə
bitən) başqa digər şəxs formalarıyla uyğunluğu var. Məsələn, I work - Mən işləyirəm, he
works – o işləyir. Present Indefinite forması adi, daimi, şəxsə (əşyaya) uyğun, yəni şəxsin nitq
anı yox ümumilikdə hərəkətini ifadə etmək üçün istifadə olunur . Məsələn: “The end of your
trouble is very near Mr. Holder” Holmes answered (Sel. st. 35). “Sizin probleminizin sonu
çox yaxındır, mister Xolder” – Xolms cavab verdi.
Nitq anı uzunmüddətli hərəkəti ifadə etmək üçün “Present Continuous” zamanı istifadə
olunur. Bu zaman to be köməkçi felinin indiki zamanı (am, is, are) və məna felinin indiki
zaman (“Present Participle”) feli sifətin köməyi ilə yaranır. Məsələn: I am working – mən
işləyirəm, he is working – o işləyir.
“Present Perfect” to have köməkçi felinin indiki zamanı (have, has) və keçmiş zaman feli
sifətin (Past Participle) köməyi ilə yaranır. Məsələn, “I have worked” – “Mən işlədmişəm”,
“She has worked” – “O işləyib”. “Present Perfect” keçmiş zamanda başlayan, nəticəsi indiki
zamana aid olan, indiki zamanla baglı hadisənin ifadəsi üçün işlənir. Məsələn: “I’ve met him
at the club. I’m told he’s a remittance man” (Set. St. 157). – “Mən onu klubda görmüşəm.
Mənə dedilər ki, o mühacirdir”.
İndiki zamanın müxtəlifliyi haqda Y. Qrimm demişdir ki, bu digər vaxt formalarının
əsasıdır. “İndi”, “bu an” sözlərinin semantik anlayış diapazonu çox anlaşılmazdır,
interpretasiyası subyektivdir və ünsiyyətin konkret halında danışanın hissindən asılı olaraq, o,
bir ana yığılır yaxud sonsuzluğadək uzanır.
Fəlsəfi təfsirdə indiki hal hansısa hadisəyə yönəlib və bunun uzunluğu indinin “ölçülərini”
müəyyən edir. Bu hər bir konkret hadisə sırasında spesifikdir. “İndinin müxtəlif uzunluğu
vaxt spesifikasının üzə çıxma xüsusiyyətlərindən biridir”.
Danışan ifadəsini danışmaq anına nisb edir və bu nisblik “söyləmin məzmununu maddi
dünyayla bağlayan körpüdür”, yəni dilin hazırki halı obyektiv dünyanın real indiki vaxtıdır.
Bununla belə danışanın şüurunda indiki zaman keçmiş və gələcəkdən ayrılmazdır. Yəni onun
mövcudluğunun hər bir indiki anı keçmişlə bağlı yaddaşla doludur, insanın indi törətdiyi
hərəkətlərində isə gələcək modeli mövcuddur. Həyata keçirilənlə qəbul olunan indiki zaman
adətən keçmişdən başlayır, onun son nöqtəsi isə bu an artıq gələcəkdə ola bilər. Felin vaxt
formaları arasında ayrılıq hesab nöqtəsindən ayrılma dərəcəsinə yönəlir.
Hesablama nöqtəsinə yaxın “Present Continuous” “indi davam edilmiş”, “Present Perfect
Continuous”, “indi olmuş, davam edilmiş”, formaları, hesab nöqtəsindən uzağa isə “Past
Perfect” “keçmişdə olmuş” forması işarə edir.
Ingilis dilində öz mənasında konkret vaxt hissələrinə işarə edən zərflər var.
Temporal deyksisi ifadə edən leksik üsullar yeri deyktikdir. Yəni onların semantikasında
adlar və deyktik funksiyalar əlaqəlidir. Deyktiklər vaxtın hər bir hissəsini tətbiq edə bilər,
yarıdeyktiklər isə istifadədə məhduddur. Yarıdeyktikləri üç qrupa bölmək olar: işarə edən
sözlər
1) Qabaqca olmağa
2) Eyni zamanda olmağa
3) Hansısa hesab nöqtəsi ardınca getməyə
Y.A. Erzikyanın dediyinə görə, gələcəyin ifadə üslubu, keçmişi ifadə edən üslublara
nisbətən dillərdə yetərincə müəyyən edilməyib və dillərdə az istifadə olunub. Görünür bunu
gələcəkdən az xəbərimiz olduğundan izah edə bilərik, buna görə də bu haqda müəyyən
olunmamış ifadələrlə söyləyə bilərik. Hesab nöqtəsi ilə vaxtı ifadə edən sözlər arasında
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uyğunluq azdır, ona görə ki, “eyni zaman dərəcəsi” haqda çətin ki, danışmaq olar. Keçmiş və
gələcək qarşıda duran istiqamətə sonsuz uzanan hansısa bir sahədir. İndiki zaman isə bu
sahələr arasında yalnız sərhəddir (3, 73).
İngilis dilində öz mənasında konkret vaxta işarə edən aşağıdakı zərflər işlənir:
1) Digər hərəkətə yaxud müəyyən vaxt anına hərəkət ya da vəziyyətin irəlidə olmasını
ifadə edən zərflər. Bu qrupa “ago” - “əvvəl”, “the day before” - “bir gün qabaq”, “yesterday”
- “dünən”, “ever” - “nə vaxtsa” zərflər aiddir. Məsələn: No one has ever seen you together can
doubt his affection (G.Aust, 40). “Sizi nə vaxtsa bir yerdə görən onun məhəbbətindən
şübhələnə bilməz”.
2) Zərfin funksiyasını yerinə yetirən, hərəkəti bitməmiş vaxt anıyla əlaqələndirən zərf və
uyğunlaşdırmalar: “today” - “bu gün”, “at the moment” - “hal-hazırda”, “at the present
time” – “indi”, “nowadays” – “bu günə”, “at present” – “hal-hazırda”, “tonight” – “bu gecə”.
Məsələn: At present I will say no more but perhaps, when we are better acquainted
(G.Aust,22). – Hal-hazırda mən daha heç nə deməyəcəyəm, yəqin ki, onda biz bir-birimizi
yaxşı tanıyacayıq.
3) Hərəkət, yaxud anın digər hərəkət ya da müəyyən vaxtdan sonra baş verməsinə işarə
edən zərflər: tomorrow – sabah, shortly afterwards – bir az sonra, soon – tezliklə, presently –
tezliklə, next – uzağa, hecne – bu andan; “for” və ever zərfliyindən ibarət “for ever” “həmişəlik” sözbirləşməsi. Məsələn: “Shortly afterwards Mr. Collins came up to them in a
state of great excitement” (G. Aust, 33) – “Bir az sonra cənab Kollins onlara həyəcanla
yanaşdı”. “What are you going to do next?” – she asked (G. Aust, 33) – Sən bundan sonra nə
edəcəksən? – o soruşdu.
Bu üsullar birinci növbədə sözü gedən vəziyyətə uyğun hadisəni çatdırmaq üçün xidmət
edir.
Ünsiyyət situasiyası ilə yanaşı vaxtı göstərən “yesterday” – “dünən”,
“tomorrow” – “sabah”, “today” - “bu gün” sözlər uyğundur. Bu sözlər yalnız xüsusı
stilistik məna daşıyanda sözü gedən vəziyyətə, yəni referensiyaya aiddir (5, 117).
Bundan başqa müəyyən vaxt ölçüsünü bildirən zərflər var. Məsələn vaxtı qabaqlamaq,
vaxtı dəqiqləşdirməmək, hadisənin axınını bildirmək “qabaqcadan-before-hand\previouslyqabaqcadan, əvvəl” zərflərlə ifadə olunur. Məsələn: Then he tired the door which he had
previously locked (Sist.Car, 253). “Sonra o, qabaqcadan bağladığı qapını yoxladı”.
Eyni vaxt aşağıdakı sözbirləşmələrilə bildirilir: “in time” - “vaxtında”, “now” – “indi, bu
an”, “at the moment, at present- hal-hazırda”. Məsələn: Now that Carrie had come, he was in
a fair way to be blissful again (Sist.Car, 145) - «İndi isə, Kerri gələndə, o, yenidən xoşbəxt
olmalı idi».
Vəziyyətin yaxud halın çoxdan olmasını bildirən zərflər: “then” - “sonra”, “firstly” “birincisi”, “secondly” - “ikincisi”. Məsələn: Then they at each other for a moment without
speaking (Sist.Car, 64) – “Sonra onlar, susaraq bir anlıq bir-birinə baxdı”.
Bir sira zərflər ingilis dilində hadisənin həmişə, daima, fasiləsiz olduğunu bildirir.
“Always” - “həmişə”, “constantly - daima”, “for ever” - “həmişəlik”, “perennially,
everlastingly” – “əbədi”.
Bir neçə zərf hadisənin vaxtda aralığı, ingilis dilində müntəzəmliyi olmayan zərflərlə
bildirir: “seldom” - “gec-gec”, “sometimes”- “hərdən bir”, “rarely” - “gec-gec”,
“temporarely” – “müvəqqəti”. Məsələn: Temporarely she gave little thought to Drouet,
thinking only of the dignity and grace of her lower and in his consuming affection for her
(Sist.Car, 138) – Hərdən, o, Drue haqda, onun ləyaqəti, yaxşılığı və ona qarşı məhəbbəti
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Məqalənin aktuallığı. Məqalə dilçiliyin ən aktual problemlərindən olan “deyksis”dən
bəhs edir və temporallıgın bir ifadə vasitəsi olan zaman kateqoriyasının işlənmə
xüsusiyyətlərini işıqlandırır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondadır ki, bu mövzuya və onun ifadə
vasitələrinin işlənməsinə məhz ingilis dilində ilk dəfə müraciət edilmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri,
tədqiqatçılar, doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Ш. Махмудова

Важность категории грамматического времени в
выражении темпорального дейксиса в английском языке
Резюме
В статье рассматривается категория грамматического времени как способ
выражения темпорального дейксиса в английском языке. Темпоральный дейктический
центр выражен со временем глагола в системе. Способ выражения темпорального
дейксиса со временем глагола составляет основную часть темпоральности.
Для временного дейксиса существенны две характеристики: направление (от
прошлого к будущему) и расположение (на шкале времени относительно начала
координат).
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Sh. Mahmudova

Significance of the grammatikal category of teuse in
expressing the temporal deixis in English
Summary
This article is devoted to the category of grammatical tenses as a way of expressing the
temporal deixis in English. The temporal deictic center is expressed by the tense forms of the
verb in the system. The expressing of the temporal deixis by the tense forms of the verb
consists the main field of temporality.
There are two main features for the temporal deixis – direction (from the past to the future)
and localization on the scales of time relative to the origin of the coordinate.
Redaksiyaya daxil olub: 15.04.2016
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The role of archaisms in mass media
Naride Gasimli
Nakhichivan State University
E-mail: ocensheart@box.az
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı
filol.e.f.d., dos. K.H. Cəfərova
Key words: archaisms, word, meaning, change, use, old, example
Açar sözlər: arxaizmlər, söz, məna, dəyişmək, dəyişdirmək, istifadə etmək, köhnə,
nümunə
Ключевые слова: архаизмы, слово, имея в виду, изменение, использование, старый,
пример
“Silence is the language of god, all else is poor translation.” Rumi
Quotes about archaism
"Schism in the soul, schism in the body social, will not be resolved by any scheme to
return to the good old days (archaism), or by programs guaranteed to render an ideal projected
future (futurism), or even by the most realistic, hard headed work to weld together again the
deteriorating elements [of civilization]. Only birth can conquer death? The birth, not of the
old thing again, but of something new." Author: Arnold Joseph Toynbee
"Sometimes the archaism of the language when it's spoken is why we are all in love with
the Irish today." Author: Diane Wakoski
"Must his simplicity of thought and occasional quaintness be reproduced in the form of
archaisms of language; and that not only because the affectation of an archaic" Author:
Herodotus
"Philosophical writers after his time: nor again must his simplicity of thought and
occasional quaintness be reproduced in the form of archaisms of language; and" Author:
Herodotus
"Kids use words in ways that release hidden meanings, revel the history buried in sounds.
They haven't forgotten that words can be more than signs, that words have magic, the power
to be things, to point to them and materialize. With their back-formations, archaisms, their
tendency to play the music in words rhythm, rhyme, alliteration, repetition--children peel the
skin from language. Words become incantatory. Open Sesame. Abracadabra. Perhaps a child
will remember the word and will bring the walls tumbling down." Author: John Edgar
Wideman
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. 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.
Writers of historical novels, as well as historians and film makers, for example, do their
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best to represent time and culture accurately and avoid unintentional archaisms. Creating a
fictional character from times past may require extensive research into and knowledge of
archaisms.
Sometimes a lexical archaism begins a new life, getting a new meaning, and then the old
meaning becomes a semantic archaism. In language, an archaism is the use of a form of
speech or writing that is no longer current. This can either be done deliberately (to achieve a
specific effect) or as part of a specific jargon (for example in law) or formula (for example in
religious contexts). 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 in the past
century.
Some, such as academic and amateur philologists, enjoy learning and using archaisms
either in speech or writing, though this may sometimes be misconstrued as pseudointellectualism. Some, such as academic and amateur philologists, enjoy learning and using
archaisms either in speech or writing, though this may sometimes be misconstrued as pseudointellectualism. Archaisms are frequently misunderstood, leading to changes in usage.
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.
Archaic words for poetry: Abaft-toward or at the stern of a ship; further aft, Alow-below,
Athwart-across; in opposition to; sideways; transversely, Avaunt-away; hence, Beforetimeformerly, Belike-most likely; probably, Betimes-in short time; speedily, Certes- in truth;
certainly, Clepe-to name; to call, Eft- again; afterwards, Eftsoons-soon after, Eke-in addition;
also; likewise, Endlong-lengthwise, Enow-enough, Ere-before, Erelong-before long; soon,
Erewhile-until now, Eyne-eyes, Fain-happy; inclined; pleased, Fere-friend, companion, Fieexpression of disgust or disapproval, Forby-past; near, Forsooth-in truth; indeed, Forthwithimmediately, Forward-turned away; self-willed; unreasonable; perverse; adverse, Gardyloowarning cry, Gramercy-expression of gratitude or surprise, Hight-named; called; to command
or call, Hist-expression used to, attract,attention,Howbeit-although, Ifsoever-if ever, Inlyinwardly; thoroughly, Iwis-surely; certainly, Lackaday-expression of regret or deprecation,
Life-soon; gladly, Marry-expression of surprised agreement, Mayhap-perhaps, Meet-fitting;
proper, Meseems-it seems to me, Natheless-nevertheless; notwithstanding, Nowise-not at all,
Overmany-a lot, Prithee-expression of wish or request, Quotha-expression of surprise or
contempt, Rede-to counsel or advise, Ruth-pity; remorse; sorrow, Semovedly-separately,
Sith-since, Somedeal-somewhat, Somewhither-to some place; somewhere,Smoothly-in truth;
truly, Speed-prosperity; success, Strait-strict; rigorous; constricted, Sweven-vision seen in
sleep; a dream, Swink-to toil; to labour, Swith-instantly; quickly, Swoopstake-in an
indiscriminate manner, Teen-injury; grief, Thereinto-into that or it, Therewithal-besides,
Thole-to endure; to suffer, Tother-the other, Twain-two, Usward-toward us, Wanion-ill luck;
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misfortune, Weed-garment or outfit worn during mourning,Wellaway-expression of sorrow or
lamentation; alas, Whenas-when, Whencesoever-from whatsoever place or source,
Whereagainst-against which, Whereinsoever-in whatsoever respect or place, Whereinto-into
which; into what, Whichsoever-every one that, Whilom-formerly; once; former,
Whithersoever-to any place whatsoever, Whitherward-toward what or which place,
Whosoever-every one who, Wist-knew (past tense of wit, e.g. He wist that his love was
coming...), Wit -To know (e.g., Canst thou wit what the day shall bring?), Wood -mad; insane;
wild, Yare- marked by quickness and agility; nimble; prepared; easily handled, Yede- to go,
Yoicks- expression of surprise or excitement, Yonside-on the farther side of., etc.
The same circumstance may make one person laugh, which shall render another very
serious .- Lamb.
You shall hear the same persons say that George Barnwell is very natural, and Othello is
very natural. - Lamb.
Don Quixote shall last you a month for breakfast reading. - Spectator.
Take them as they come, you shall find in the common people a surly indifference. Emerson.
The worst of making a mannerism of this shall is that, after the first two or three times, the
reader is certain to see it coming; for its function is nearly always the same—to bring in
illustrations of a point already laid down.
Some of us, like Mr. Andrew Lang for instance, cannot away with a person who does not
care for Scott or Dickens. - Spectator.
One needs not praise their courage. - Emerson.
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.
Regarded as a counter-irritant to slang, archaism is a failure. Frills are ten times more
noticeable for the prim and pompous be.
Under them the land is being rapidly frivolled away, and, unless immediate action be
taken, the country will be so tied that... - Times.
That will depend a good deal on whether he be shocked by the cynicism of the most
veracious of all possible representations...- H. James.
We may not quote the lengthy passage here: it is probably familiar to many readers.Times.
'We must not'. Similarly, the modern prose English for if I be, it were, is if I am, it would
be.
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'I have no particular business at L.,' said he; 'I was merely going thither to pass a day or
two.'- Borrow.
I am afraid you will hardly be able to ride your horse thither in time to dispose of him.Borrow.
It will necessitate my recurring thereto in the House of Commons. - Spectator.
The Scottish Free Church had theretofore prided itself upon the rigidity of its orthodoxy.Bryce.
The special interests of France in Morocco, whereof the recognition by
Great Britain and Spain forms the basis of the international agreements concluded last
year by the French Government.- Times.
To what extent has any philosophy or any revelation assured us hereof till now? - F. W. H.
Myers.
There, not thither, is the modern form; to it, not thereto; of which, of this, not whereof
hereof; till then, or up to that time, not theretofore. So, in the following examples, except,
perhaps, before, though; not save, perchance, ere, albeit.
Nobody save an individual in no condition to distinguish a hawk from a handsaw...- Times.
My ignorance as to 'figure of merit' is of no moment save to myself. - Times.
This we obtain by allowing imports to go untaxed save only for revenue purposes. Spectator.
Who now reads Barry Cornwall or Talfourd save only in connexion with their memorials
of the rusty little man in black? - Times.
In my opinion the movements may be attributed to unconscious cerebration, save in those
cases in which it is provoked wilfully. - Times.
When Mr. Roosevelt was but barely elected Governor of New York, when Mr. Bryan was
once and again by mounting majorities excused from service at the White House, perchance
neither correctly forecasted the actual result. - Times.
He is certainly not cruising on a trade route or his presence would long ere this have been
reported. - Times.
Mr. Shaynor unlocked a drawer, and ere he began to write, took out a meagre bundle of
letters. - Kipling.
Fortifications are fixed, immobile defences, and, in time of war, must await the coming of
an enemy ere they can exercise their powers of offence. - Times.
Ere departing, however, I determined to stroll about and examine the town. - Borrow.
The use of ere with a gerund is particularly to be avoided.
And that she should force me, by the magic of her pen to mentally acknowledge, albeit
with wrath and shame, my own inferiority! - Corelli.
Such things as our modern newspapers chronicle, albeit in different form. - Corelli.
It is thought by experts that there could be no better use of the money, albeit the best
American colleges, with perhaps one exception, have very es, with perhaps one exception,
have very strong staffs of professors at incredibly low salaries. - Times.
'Oxoniensis' approaches them with courage, his thoughts are expressed in plain,
unmistakable language, howbeit with the touch of a master hand. - Daily Telegraph.
The writer means albeit; he would have been safer with though.
Living in a coterie, he seems to have read the laudations and not to have noticed aught else.
- Times.
Hence, if higher criticism, or aught besides, compels any man to question, say, the historic
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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.
Why not? Because we have well-nigh bordering on 300 different interpretations of the
message Christ bequeathed us. - 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.
In the 18th century, Samuel Johnson, in A Grammar of the English Tongue, wrote: "in the
language of ceremony ... the second person plural is used for the second person singular",
implying that the second person singular was still in everyday use. By contrast, The Merriam
Webster Dictionary of English Usage says that for most speakers of southern British
English, thou had fallen out of everyday use, even in familiar speech, by sometime around
1650. Thou persisted in a number of religious, literary and regional contexts, and those
pockets of continued use of the pronoun tended to undermine the obsolescence of the T–V
distinction. (Samuel Johnson himself was born and raised not in the south of England, but
in Lichfield, Staffordshire, where the usage of thou persists until the present day, see below,
so it is not surprising that he would consider it entirely ordinary and describe it as such, as he
indeed does in his grammar. This would seem to resolve the apparent contradiction above.)
As William Tyndale translated the Bible into English in the early 16th century, he sought
to preserve the singular and plural distinctions that he found in his Hebrewand Greek originals.
Therefore, he consistently used thou for the singular and ye for the plural regardless of the
relative status of the speaker and the addressee. By doing so, he probably saved thou from
utter obscurity and gave it an air of solemnity that sharply distinguished it from its original
meaning. Tyndale's usage was followed in the King James Bible and remained familiar
because of that translation.
The 1662 Book of Common Prayer, which is still the authorized form of worship in
the Church of England, also uses the word thou to refer to the singular second person.
Quakers formerly used thee as an ordinary pronoun; the stereotype has them
saying thee for both nominative and accusative cases. This was started at the beginning of the
Quaker movement by George Fox, who called it "plain speaking", as an attempt to preserve
the egalitarian familiarity associated with the pronoun. Most Quakers have abandoned this
usage. At its beginning, the Quaker movement was particularly strong in the northwestern
areas of England and particularly in the north Midlands area. The preservation of thee in
Quaker speech may relate to this history. Modern Quakers who choose to use this manner of
"plain speaking" often use the "thee" form without any corresponding change in verb form,
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for example, is thee or was thee.
In Latter-day Saint prayer tradition, the terms "thee" and "thou" are always and
exclusively used to address God, as a mark of respect.
In many of the Quranic translations, particularly those complied by the Ahmadiyya sect in
Islam, the terms thou and thee are used. One particular example is The Holy Quran - Arabic
Text and English translation, translated by Maulvi Sher Ali.
Except where everyday use survives in some regions of England, the air of informal
familiarity once suggested by the use of thou has disappeared; it is used in
solemn ritual occasions, in readings from the King James Bible, in Shakespeare and in formal
literary compositions that intentionally seek to echo these older styles. Since becoming
obsolete in most dialects of spoken English, it has nevertheless been used by more recent
writers to address exalted beings such as God, askylark, Achilles, and even The Mighty
Thor. In The Empire Strikes Back, Darth Vader addresses the Emperor with the words:
"What is thy bidding, my master?" In Leonard Cohen's song "Bird on the Wire", he promises
his beloved that he'll reform, saying "I will make it all up to thee." The Kaiser Chiefs song "I
Predict a Riot" is mentioned below. In Diana Ross's song "Upside Down" (written
by Chic's Nile Rodgers and Bernard Edwards) we hear the lyric "Respectfully I say to thee
I'm aware that you're cheatin'." These recent uses of the pronoun suggest something far
removed from intimate familiarity or condescension, while they could be seen as mirroring
the mode of address used with the Deity in the Bible as discussed above; or in the case of
"Upside Down", may simply allow a catchy rhyme.
Ernest Hemingway, in his novel For Whom the Bell Tolls, uses the forms "thou" and
"you" in order to reflect the relationships between his Spanish-speaking characters and to
better represent in English the Spanish language in which both formal (usted) and familiar (tú)
second-person pronouns still exist.
In reading passages with thou and thee, many modern readers stress the pronouns and the
verb endings. Traditionally, however, the e in -est ought to be unstressed,
and thou and thee should be no more stressed than you.
The word thou can occasionally be heard in films recorded in certain English dialect.
In Ken Loach's films Kes and The Price of Coal, the word is used frequently in the dialogue.
It is used occasionally, but much less frequently, in the 1963 film This Sporting Life.
In the English translations of the scripture of the Bahá'í Faith, the terms thou and thee are
also used. Shoghi Effendi, the head of the religion in the first half of the 20th century, adopted
a style that was somewhat removed from everyday discourse when translating the texts from
their original Arabic or Persian to capture some of the poetic and metaphorical nature of the
text in the original languages and to convey the idea that the text was to be considered holy.
The Revised Standard Version of the Bible, which first appeared in 1946, retained the
pronoun thou exclusively to address God, using you in other places. This was done to
preserve the tone, at once intimate and reverent, that would be familiar to those who knew the
King James Version and read the Psalms and similar text in devotional use. The New
American Standard Bible (1971) made the same decision, but the revision of 1995 (New
American Standard Bible, Updated edition) reversed it. Similarly, the 1989 Revised English
Bible dropped all forms of thou that had appeared in the earlier New English Bible (1970).
The New Revised Standard Version (1989) omits thou entirely and claims that it is
incongruous and contrary to the original intent of the use of thou in Bible translation to adopt
a distinctive pronoun to address the Deity. When referring to God, "thou" is often capitalized
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for clarity and reverence. While Greek, Hebrew and Aramaic (the languages of the Bible) do
not have a special orthography (such as capitalization) for indicating that the Deity is being
referred to, their grammars are more successful than English in making noun/pronoun
agreement unambiguous.
The most interesting and at the same time sophisticated process that receives the study of
Linguistics is a change of a language in a course of time. Complicated word integrations,
appearing and evanescence of words, phrase logical units, and grammatical constructions – all
this is undividable part of language progress. I can compare archaisms with an echo of ancient
times, because they deliver us information about cultural life of previous generations.
Archaisms also reflect an inner aspect of people consciousness.
In the process of this research I found out definition of archaism- Archaisms are words
which are no longer used in everyday speech, which have been exiled 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
expelled them from the neutral style.
In language, an archaism is the use of a form of speech or writing that is no longer current.
This can either be done deliberately (to achieve a specific effect) or as part of a specific jargon
(for example in law) or formula (for example in religious contexts). Many nursery rhymes
contain archaisms. Archaic elements that only occur in certain fixed expressions are not
considered to be archaisms.
I also pointed out main spheres of usage of archaic words – 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 Working with Shakespeare's sonnet and
with the text I was imbued with the magnificence of ancient language stylistic figurativeness
and expressiveness. I was astonished with the fact of relative readability and understand
ability, though in the sonnet I stumbled upon misunderstanding-several words were really
incomprehensible, but with a help of dictionaries, founts of wisdom, I cleared up the
meanings of that words and made a translation. Besides revealing archaisms, I hit upon the
thing that shows Germanic origin of the English language.
Usage of archaism in literature I emphasized in my course work. It includes a lot of
interesting information about conditions and consequences of usage of archaisms, more over I
also decided to point out common misuse of archaisms.
Making a conclusion I assume that all the main objectives of this work were successfully
investigated, main aspects were thoroughly examined and acceptable understanding of the
notion “archaism” was achieved.
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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Kütləvi informasiya vasitələrində arxaizmlərin rolu
Xülasə
Məqalədə kütləvi informasiya vasitələrində arxaizmlərin rolu məsələlərinə toxunulmuşdur.
Mövzunun işlənilməsi zamanı “Daily Telegraph”, “Times” qəzetlərindən, Rumi, Scott,
Dickens, Lamb, Emerson və s. bu kimi kimi şəxsiyyətlərin əsərlərindən nümunələrdən istifadə
olunmuşdur.
Н. Касумлу

Роль архаизмов в средств массовых информаций
Резюме
В этом статье рассказывается о вопросах ролей архаизмов в средств массовых
информаций. В раскрытые сущности этой темы было использовано примеры из газет
“Daily Telegraph”, “Times”, а также произведении таких личьности как Руми, Скотта,
Дискенса, Ламба, Емерсона и т.д.
Redaksiyaya daxil olub: 07.04.2016
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Тип урока: урок-конференция (презентация)
Пояснительная записка от авторов.
Повышение эффективности урока, и тем самым вызвать интерес к предмету,
является важной проблемой, которая волнует учителей-предметников. Это
непрерывный процесс необходимо на каждом уроке поддерживать. В связи с этим
методисты и учителя стремятся разносторонне изучить уроки, чтобы определить пути
повышения их эффективности. Если при объяснении учебного материала учитель
использует неверные методы, приёмы, средств обучения, а также урок ведется
однообразно, монотонно, скучно, то конечно всё это приводит к снижению уровня
знаний учащихся и к понижению интереса к предмету.
Мы выделяем следующие основные факторы, влияющие на повышение
эффективности урока и интереса к предмету:
1. На уроке использовать межпредметные связи предмета с другими дисциплинами.
Важно правильно определить время и место включения межпредметного и
внутрипредметного материала в содержания урока.
2. Учитель должен стремиться разнообразить учебный процесс, используя
различные интерактивные методы, формы и средств обучения.
3. Необходимость реализовать связи содержание учебного материала с жизнью.
4. Проведение опытов и экспериментов, организации занимательных игр
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(составления кроссвордов, ребусов, чайнворды и др.), химических вечеров,
факультатива, школьные семинары.
Проведенный учителем эффективный и современный урок позволяет учащимся
развивать логическое мышление, сообразительность, а также расширить кругозор и
повысить познавательный интерес к предмету. В последнее время с целью повышение
эффективности урока проводится учебная конференция как тип занятий по химии,
способствующая развитию познавательного интереса к предмету. В отличие от урока
конференция - внеклассное мероприятие проводится во внеурочное время.
Специфические особенности учебной конференции следующие:
-проводится в заранее подготовленном актовом зале, или в кабинете химии;
-руководящая роль принадлежит учителю-предметнику (ведущий, председатель);
-на конференцию могут быть приглашены учителя-предметники, ученики из других
классов и гости, которым интересны темы и вопросы рассматриваемые на данном
мероприятии;
-учитель (ведущий) заранее предлагает учащимся темы докладов и помогает в их
подготовки и презентации;
-в ходе подготовки к конференции учащиеся усваивают за пределами учебного
мАтериала новые знания из дополнительной литературы, электронных ресурсов
(Интернета);
-позволяет развивать самостоятельность, активность учащихся, а также воспитывать
чувства ответственности перед командой, группой и классом;
-приобретение навыков работать с учебным материалом, наглядностью и умения
использовать при выступлении электронные ресурсы (Интернет, подготовка слайдов и
их презентация).
Конечно, же, успех любой конференции, проводимой учителем, зависит, прежде
всего, от подготовки, которая должна охватывать следующие этапы:
●определение темы и цели;
●определение задачи конференции;
●выбор и определение темы докладов;
●подготовка
учащихся
к
выступлению
и
рекомендация
литературы
информационных источников;
●заключение: учитель (предметник) в своём кратком резюме предлагает принять
постановления конференции.
Приведём содержание открытого полинарного урока – конференции на тему: “О
роли азербайджанской нефти в дело Великой победы”.
Интеграция предметов: химия – история – литература – экология – начальная
военная подготовка.
Цели урока, включающие развивающие и воспитательные задачи:
♦ Воспитание чувство патриотизма, любви и преданности к Родине, уважительное
отношение к ветеранам войны и к труженикам тыла.
♦ Повышение познавательного интереса с использованием электронных средств
компьютерных технологий, а также реализация межпредметных связей курсов химии,
истории, литературы, экологии и начальной военной подготовки.
♦ Познакомить учащихся с составом и переработкой нефти.
♦ Показать важность и значимость роли азербайджанской нефти во второй Мировой
войне, а также перспективы развития нефтехимии.
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Оборудование: проектор, ноутбук, химическое оборудование, наглядные пособия
(“Нефть”), а также химические реактивы (нефть, вода, бензин).
На экране лозунг к конференции: слайд №1- “Никто не забыт и ничто не забыто”.
Ход конференции.
Мероприятие начинается с минутой молчания.
Вступительное слово учителя химии (ведущий). С целью воспитания
подрастающего поколения каждый учитель должен на уроках развивать чувства
патриотизма, и особенно этот вопрос актуален сегодня, в наши дни. Чем дальше годы
нас отдаляет от важнейших событии, тем меньше у молодежи проявляется Интерес к
ним. Каждый год 9 мая весь азербайджанский народ отмечает один из дорогих и
волнующих праздников ХХ века – день Победы со “слезами на глазах”, путь к которой
был труден и долог. К сожалению надо отметить, что у молодежи этот праздник
воспринимается как один из воскресных дней в их жизни.
В чём же причина такого пониженного внимания к празднику Победы, которую
ковать помогали наши отцы и деды, братья и сестры, одним словом азербайджанский
народ?
Воспитание патриотических чувств у учащихся в основном осуществляется на
уроках гуманитарных дисциплин (истории, родной язык, литературы) и на занятиях по
военной подготовке. Однако с уверенностью можно сказать, что работа по воспитанию
патриотизма должна, проводится и на занятиях естественных, технических и других
дисциплин. Сегодня мы собрались на конференцию, чтобы поговорить о роли
азербайджанской нефти и об огромном вкладе города Баку в дело Великой победы над
фашисткой Германией (на экране план конференции слайд №2).
(Затем учитель химии объявляет тему выступлений, представляет учителей –
предметников, а также учащихся, которые будут выступать с докладом).
Учитель истории. Надо отметить, что день Победы после распада Советского
Союза (в 1991году) как праздник не отмечался. На встрече с ветеранами войны
Президент Ильхам Алиев сказал: “Благодаря Гейдару Алиеву день 9 мая был
восстановлен. Вернувшись в 1993 году к руководству Азербайджаном, Гейдар Алиев не
только восстановил праздник, но и подержал ветеранов войны, принимая законы,
различные меры и распоряжения. Так обстоит дело и сегодня. Я всегда буду с вами”.
(демонстрируется фото-слайд №3-6 встречи Гейдара Алиева и Ильхама Алиева с
ветеранами войны и тружениками тыла).
(Продолжая выступление, учитель истории напомнила участникам конференции
ещё раз об огромном вкладе азербайджанского народа, и в особенности города Баку в
дело Великой победы).
Я хотела бы, представить вам историческую справку (слайд №7):
1. Из Азербайджана на фронт ушло около 700 тыс. человек, из них 300 тыс. погибли
или пропали без вести (надо отметить, что население республики в те годы составляло
2млн. 800 тыс. человека, включая стариков, женщин и детей).
2. Среди азербайджанцев звание Героя Советского Союза получили 144 человек.
Многие из них вам знакомы: дважды Герой Советского Союза генерал-майор Ази
Асланов, Мехти Гусейнзаде (Михайло), Гафур Мамедов, Исрафил Мамедов, Зия
Буниятов, Аслан Везиров, Мелик Магеррамов, Халил Мамедов и многие другие, а
также надо помнить имена героев, совершившие трудовые подвиги – Героев
Социалистического Труда Фирудин Агаев, Баба Баба-заде, Сулейман Везиров, Борис
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Ванников, Михаил Павлов (на экране появляются поочередно фотопортреты).
3. Орденом Славы всех трех степей были удостоены 34 азербайджанцев.
4. На фронте воевали 40 тыс. добровольцев, а также дивизии, состоящие из
азербайджанцев: 77-я, 223-я, 271-я, 402-я и 416-ая, которая была сформирована только
из азербайджанцев прошла доблестный путь от Кавказа до Берлина. Зия Буниятов и
еще 20 человек были удостоены почетного звания Героя Советского Союза за
освобождение Польши и Чехословакии от немецких фашистов.
Учитель литературы. Эта была самая жестокая и самая кровавая, беспощадная
война всех времен. Благодаря Советскому народу наша страна победила в борьбе с
немецкими фашистами – “коричневая чума”, как их называли. Мы должны помнить об
этом, чтить память о тех людях, которые погибли и отдали свои жизни ради нас.
Памяти о них посвящены стихи, поэмы, романы, песни и сотни фильмов. Давайте
вспомним некоторых из них
(слайд №8: звучит тихая военная мелодия, под которой учащиеся читают стихи):
Первый ученик читает стихи Самеда Вургуна, посвященные сыну Азербайджана
Герою Советского Союза Исрафилу Мамедову (отрывок):
Ты сын страны, родившей Низами,
Где небо так приветно в крупных звездах.
Ты рос, обласкан многими людьми,
Тебе раскрыл объятия чистый воздух.
И ледники Гошгар и Хач-Булаг,
И озеро Гейгёль, и тень в долинах,
И горных пастбищ голубой эйлаг.
Гордились все деяньями твоими.
Прими же, Исрафил, и мой привет
В залог того, что я еще успею,
Покуда жив, покуда вижу свет,
Сложить тебе, как должно, эпопею.
Второй ученик читает стихи Александра Досталя:
Помни
Помни, как гремели орудий раскаты,
Как в огне умирали солдаты
В сорок первом,
Сорок пятом –
Шли солдаты за правду на бой.
Помни, чтоб шумели весенние всходы,Не забудь эти грозные годы!
Путь наш труден,
Встаньте, люди, Жизнь зовет!
Ученица читает стихи Народного поэта Азербайджана Расула Рза, написанные им в
1949 году:
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С весною ты пришел в мой край, свободы
первый день,
ты двери настежь распахнул, когда цвела
сирень.
Багряным маком зацвели шелка родных
знамен,
ты солнцем, разогнавшим тьму, взошел на
небосклон!
Ты света радостным лучом народ наш
озарил.
Ты ярким пламенем своим поэтов
вдохновил.

Ты родине моей любим, и каждой весной, призвав на помощь гордых слов
жизнелюбивый строй, торжественного своего восторга не тая, о яркой прелести твоей
слагаю песни я.
Герои родины моей, отечества сыны к победе
проложили путь для матери - страны
и вознесли над всей землей победы алый стяг, весны немеркнущей огонь живет у нас в сердцах.
Учитель литературы. Одно из наиболее впечатляющих стихотворений той суровой
поры было “Мать и почтальон”, написанное Героем Социалистического Труда
Народным поэтом Азербайджана Сулейманом Рустамом. Это произведение стало
хрестоматийным из-за образа матери, которая ждала весточки от сына. Я хочу вам
предложить послушать стихотворение “Мать и почтальон” в исполнении Народной
артистки Азербайджана Веры Ширье, которая вошла в историю страны как великая
исполнительница стихов на двух языках – азербайджанском и русском (на экране
видеофрагмент).
Учитель химии. Судьба страны решалась не только на фронте, но и в тылу. Победа
зависела от мобилизации всех материальных, людских и моральных сил народа. В
решении этой важнейшей задачи возникла необходимость адаптировать
всю
экономику Азербайджана под нужды фронта. Без эффективного использования всего
научного потенциала страны невозможно было выдержать длительную победу,
повышения роста военного производства. В этом большая роль отводилась
многогранной деятельности ученых Азербайджана и труженикам тыла. Промышленные
предприятия нашей республики освоили 374 образца новой продукции. В республике
производилось более 50 видов оружия и боеприпасов.
В годы войны Азербайджан был главным производителем и поставщиком
важнейшего стратегического сырья – нефти и горючего. За годы войны из Баку на
фронт было доставлено (учитель обращает внимание участников конференции на экран
- слайд №9): 75 млн. тонн нефти и 22 млн. тонн бензина, что составляет соответственно
75% и 90% от общих поставок на фронт, а также 96% всех масел. Самолеты
заправлялись 90% топливом из Бакинской нефти, а моторная техника работала на этом
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же сырье. В те годы нефтяники Баку из-за огромной потребности в нефти в 1941 г.
достигли рекордного уровня нефтедобычи – 23,482 млн. тонна и до сих пор этот
рекорд не превзойден.
Учитель начальной военной подготовки. Ребята, как верно отметили мои коллеги
в своих выступлениях, это было тяжкое и трудное время. Война была испытанием и
серьёзной проверкой стойкости советского народа, их верности и преданности Родине.
Они достойно и с честью выдержали этот суровый экзамен.
Я, хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что нефть была главной целью
Гитлера, который говорил: “Мы овладеем Бакинской нефтью, и, тем самым, превратим
советские самолеты и танки в железные игрушки”. В преддверии 70-летия Великой
Победы в Бакинском Центре Гейдара Алиева прошла премьера документального
фильма “Цель – Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть”. Фильм был показан
накануне дня Победы каналом “National Geographic” и его смогли увидеть в странах
Европы (Франция, Англия, Германия, Италия, Польша, Турция и др.), Балканских
странах, странах Африки и других странах.
На мероприятии присутствовала первая леди Азербайджана, президент Фонда
Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ветераны войны и труженики тыла, известные
представители культуры и искусства, видные общественные деятели, главы
дипломатических миссий. Руководитель данного проекта Арзу Алиева поздравила
ветеранов войны и тружеников тыла с Великой Победы и в своем выступлении
отметила: “Главной целью создания фильма – увековечить героическую историю
Азербайджана, донести ее до подраста - ющего молодого поколения и мировой
общественности. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в достижении этой
Победы. Семь из десяти танков, самолетов, участвовавших в боях, работали на
Бакинской нефти. Героизм азербайджанского народа в годы войны никогда не будет
забыт”.
Продюсер фильма Луи Водевиль в своем выступлении также отметил о
значительной роли азербайджанского народа над фашизмом, в частности он сказал:
“Эту Победу Советский Союз не одержал бы без Азербайджана, граждане которого
героически сражались на фронте, а труженики ратным трудом ковали в тылу её ”.
(Участники конференции просмотрели фрагменты из документального фильма).
Учитель химии. В зависимости от происхождения нефть разных месторождений
имеет отличительный состав. Выделяют три основные теории происхождения нефти
(слайд № 10-11):
1. Космическая; 2. Биологическая; 3. Карбидная.
Любая нефть содержит в своем составе следующие углеводороды:
парафины, циклопарафины (нафтены) и ароматические соединения, соотношения
которых неодинаково. Например, грозненская и ферганская нефть богата парафинами,
бакинская – нафтенами, пермская – ароматическими углеводородами. Кстати, впервые
В.В. Марковников обнаружил в составе бакин-ской нефти циклопарафинов (“нафтены”,
что с турецкого означает нефть).
Эколог. Любая война – это, прежде всего уничтожения и огромный ущерб
окружающей среде, гибель миллион людей, разрушения культурных ценностей,
последствия которой невозможно оценить.
Рассмотрим последствия войны (слайд № 12):
- Отравление источников воды;
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- Целенаправленное уничтожение лесов, являющихся убежищем для людей;
- Перемещение массы людей, военного снаряжения, вооружения, ноги
миллионных солдат, топающие землю;
- Тяжелые вооружения (танки, пушки, машины и т.д.), в результате перемещения
которых образуется огромное количество пыли, отходы и шумы, простирающиеся на
многие километры данной местности;
- Огромное число захоронения, остающиеся на полях крупных битв. При
разложении трупов образуется яды, которые с дождями или с водами попадают в
водоемы, отравляя их. Эти же яды губят и животных.
(В ходе конференции учитель химии представляет докладчика и подводит итоги).
Ученик (докладчик 1). У меня в руках имеется пробирка с нефтью, опишем
внешний вид (цвет, запах, агрегатное состояние): нефть - маслянистая горю - чая
жидкость от светло-бурого до черного цвета, с характерным запахом. В пробирку с
водой добавим несколько капли нефти и встряхнем. Как видим, нефть легче воды
(0,73 – 0,97 г/см3) и в ней практически не растворяется, а в органических растворителях
растворяется.
Так как нефть представляет собой смесь газообразных, жидких и твердых
углеводородов, она не обладает стабильной температуры кипения, на этом свойстве
основано разделение ее на нефтепродукты при нагревании.
Ученик (докладчик 2). Существует следующие способы разделение нефти:
ректификация (перегонка), крекинг, риформинг (слайд №13).
В промышленности переработка нефти производится двумя способами – первичная
и повторная.
Первичная переработка осуществляется в печах для нагревания нефти и
ректификационных колоннах, где в зависимости от температуры кипения происходит
разделение нефти на следующие фракции:
- От 40до 2000С – газолиновая фракция бензинов, в состав которой входят
углеводороды от С5Н12 до С11Н24. Из этой фракции при 400- 700С в результате
дальнейшей перегонки получают газолин, а от 70 до 1200С–авиационный и
автомобильный бензины.
- От 150 до 2500 С – лигроиновая фракция содержит углеводороды от С8Н18 до
С14Н30. Лигроин применяется в качестве горючего для тракторов.
- От 180 до 3000С – керосиновая фракция содержит углеводороды от С12Н26 до
С18Н38. После очистки керосин используется как горючее для тракторов, реактивных
самолетов и ракет.
-Выше 2750С – газойлевая фракция, содержащая углеводороды С13Н28 до С19Н40.
После перегонки нефти остаётся черная вязкая жидкость - мазут, из которого путём
дополнительной перегонки получают смазочные масла.
Учитель химии. Ребята, ответьте на вопрос:”Ректификация нефти относится к
физическим или к химическим явлениям”? Почему?
Ответ учащихся. Ректификация – это физический процесс, так как при пере- гонки
не наблюдаются химические превращения и тем более образования новых веществ.
(Учитель принимает ответ и предлагает послушать следующий доклад).
Ученик (докладчик 3). Крекинг-это химический процесс переработки нефти,
расщепления углеводородов с большей молекулярной массой на углеводороды с
меньшей молекулярной массой. Разработку вторичной переработки нефти предложили
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русские инженеры Шухов, Гаврилов в 1891 году.
Существует два основных вида процесса крекинга (слайд14):
1. Термический крекинг проводится под давлением 2-7МПа при t0=470-5500C.
Процесс протекает очень медленно.
2. Каталитический крекинг протекает при участии катализаторов-алюмосиликатов и
при низкой температуре (450-5000С). В отличие от термического крекинга процесс идёт
быстрее и наблюдается не только расщепление молекул, но их изомеризация.
(Учителю химии будет уместно напомнить учащимся о понятии катализ и
веществах-катализаторах и их влияния на скорость химической реакции).
Ученик (докладчик 4). Детонационная стойкость бензина является важной
характеристикой свойства его (слайд 15). Октановое число изооктана (2,2,4триметилпентана), обладающего высокой детонационной стойкостью, услов-но
принято за 100, а октановое число нгептана принято за нуль. Например, бензин 93
марки содержит 93% изооктана и 7% н-гептана.
Эколог. Я в своем выступлении отмечала об экологических проблемах последствии
войны, но существует ряд проблем использования нефтепродуктов в этих условиях.
Загрязнения окружающей среды происходит при
добычи, переработки и
транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Нефтяные загрязнения окружающей среды в военное время происходит больше, чем
в мирное. Обратите внимание на экран (слайд 12), к чему приводят нефтяные
загрязнения:
1. Загрязнение Мирового океана. Известно, что один литр нефти, попадая в океан,
лишает кислорода около 50 тысяча литра морской воды, что губительно для подводных
обитателей.
2. При горении огромного количества топлива в атмосфере увеличивается
содержание углекислого газа, что вызывает парниковый эффект, который создают так
называемые “парниковые газы” (CH4, NO2, CO2, O3), способствующие повышению
температуры атмосферы, что приводит к экологической катастрофе – таяние айсбергов,
снегов Арктики и Антарктиды, и в результате уровень Мирового океана повышается.
3.При сгорании нефти и нефтепродуктов образуется кислотные оксиды азота, серы,
углерода, которые вызывают кислотные дожди:
CO2 + H2O = H2CO3
SO2 + H2O =H2SO3
NO2 +O2 + H2O = HNO3
При кислотных дождях разрушается природа (плодородие почв уменьшается,
страдает леса) и памятники, металлические изделия подвергаются коррозии, и прежде
всего здоровье людей ухудшается.
Учитель начальной военной подготовки. Хотелось бы отметить, что не только
нефть была вкладом Азербайджана в победу. Уже к концу 1941 года в Баку
производилось 130 видов оружия, запчастей и боеприпасов - противотанковые и другие
мины, дымовые шашки, ручные, фугасные и авиационные бомбы, минометы, автоматы
ППШ и т.д., в том числе ракетные установки “Катюша” и снаряды для них, ручные
гранаты РГД-33 и Ф-1, пулемет “Шпагин”, истребитель ЯК-3 (слайд 16).
Учитель химии. Я, согласна с предыдущим докладчиком, но за всем этим стоит
самоотверженный труд азербайджанских ученых, и, прежде всего химиков. Давайте,
вспомним их имена (слайд 17):
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Ю.Г. Мамедалиев – является основоположником нефтехимии в Азербайджане,
доктор химических наук, академик АН Азербайджанской ССР, президент АН АзССР. В
годы войны он предложил новый метод синтеза изопропилбензола алкилированием
бензола пропиленом в присутствии катализатора серной кислоты, что позволил
обеспечить авиацию высококачественными компонентами авиационного бензина. Им
был разработаны новые методы синтеза метана и этана, а также процесс получения
толуола алкилированием бензола хлористым метилом и деалкилированием
полиметилбензолов,
освоено
производство
хлористого
метила,
которым
обеспечивались оборонные предприятия республики и всего Союза. Благодаря
исследованиям Ю. Мамедалиева за два месяца был налажен выпуск важнейшего
стратегического сырья – высокооктанового бензина Б-78 (фронту было поставлено
более 1млн. тонн).
Ребята, знаете ли вы, что именно академик Ю.Г. Мамедалиев получил горючий
смесь под названием “Коктейль Молотова”, который не пьют, а бросают. “Коктейль”
представляет собой простую конструкцию – стеклянная бутылка, заполненная горючей
жидкостью и запалом, состав которой можно совершенствовать, добавлением простых
химических веществ, способные создавать высокую температуру горения (около
16000С), а также сильно затруднял обзор врагу (простой вариант - на горлышке
закреплена смоченная горючим тряпка). Производственная мощность “коктейля” была
доведена до 10 тысач бутылок в сутки.
Правительство Советского Союза высоко оценили заслуги Ю.Г. Мамедалиева. Он
был награжден орденом Ленина и удостоен Государственной премии СССР. Открытия
ученого получили международное признание. Так, по решению ЮНЕСКО 2005 год был
объявлен годом академика Юсифа Мамедалиева. Выступая на юбилейном мероприятии
в штаб-квартире ЮНЕСКО
(Париж), президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева отметила: “Работа,
проделанная Юсифом Мамедалиевым в науке и образовании, а также его качества
навеки сохранятся в истории и сердцах людей”.
А.М.Кулиев – дважды лауреат Государственной премии СССР, академик АН
АзССР в годы войны работал инженером-химиком в АзНИИ нефтяной
промышленности им. В.В. Куйбышева. Он помог наладить производство
зажигательных ампул и бутылок с противотанковой горючей смесью, зажигательных
шашек. Научные исследования Али Кулиева посвящены органической химии,
изучению углеводородного состава нефти, созданию высоко- эффективных присадок к
смазочным маслам и топливам.
М.А.Далин - дважды лауреат Государственной премии СССР, академик АН АзССР,
научные труды во время войны были посвящены в основном химии и технологии
переработки нефти, нефтехимическому синтезу, а также разработке и внедрению в
промышленности пиролиз различных видов нефтяного сырья, разделению
углеводородных газов, получению этил- и изопропилбензола, этилового и
изопропилового спирта методами прямой и сернокислотной гидратации.
В.С. Гутыря – лауреат Государственной премии СССР, академик АН АзССР, чл.
кор. АН СССР во время войны работал в АзНИИ нефтеперерабатывающей
промышленности, где проводил исследования по термическому и каталитическому
преобразованию фракций нефти и углеводородов в реакциях гидратации,
алкилирования и крекинга, в том числе разработал технологию промышленного
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синтеза этилового спирта гидратацией этилена, получения авиационных бензинов.
М.Ф. Нагиев – академик АН АзССР, Герой Социалистического Труда, в годы
войны установил ряд принципов приложения кинетических уравнений к расчетам
реакционных узлов и разработал основные принципы возможности выбора
оптимальных условии химических процессов, а также провел обширные исследования
в области нефтехимии.
Р.Г. Исмайлов – академик АН АзССР, Герой Социалистического Труда, лауреат
Государственной премии СССР, в годы войны под его руководством разработаны
процессы сернокислотного алкилирования и каталитической ароматизации
низкооктановых бензинолигроиновых фракций парафинистых нефтей. Он создал
технологию получения сульфонола и четыреххлористого углерода.
С.Д. Мехтиев - академик АН АзССР, научные труды посвящены химии нафтеновых
углеводородов и их производных, разработал методы выделения из нефтяных фракций
толуола, циклогексана и др.
Азербайджанские химики сделали все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную
работу химической и нефтеперерабатывающей промышленности республики, тем
самым внесли достойный вклад в дело Великой победы, но среди них необходимо
отметить и тех, кто с оружием в руках отстаивали свободу нашей земли от фашизма:
З.Г. Зульфугаров, Б.К. Зейналов, А.Г. Мискарлы, П.Г. Рустамов, Д.Г. Гасанов,
А.И. Агаев, М.Н. Мадатов, И.С. Саттарзаде, Ш.Т. Ахмедов и другие.
Учитель истории. Я, хотела в заключении ещё раз отметить, что Азербайджан
сыграл важную и исключительную роль в победе Советского Союза над фашизмом. За
достигнутые успехи город Баку неоднократно награждали переходящим Красным
знаменем ЦК КПСС, Совета Министров, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, а 24 ноября 1977 г.
город был награжден орденом Ленина.
К сожалению, несмотря на эти награды, вклад Азербайджана и Баку во Второй
мировой войне не был на должном уровне оценен руководством бывшего Советского
Союза. Значимая роль города Баку в победе была намеренно приуменьшена и
задвинута на задний план.
Но, я с уверенностью хочу сказать, что наша главная Великая победа впереди – это
решение Карабахской проблемы и возврат любыми путями наших земель.(Завершает
конференцию учитель химии. Она благодарит всех участников, гостей, учителейпредметников за активное и плодотворное участие в работе конференции).
Звучит мелодия песни “День Победы”. Участники конференции исполняют песню.
Одно из важных и приоритетных направлений в образовательной сис- теме является
патриотическое воспитание молодого поколения, посредством реализации
межпредметных полинарных связей с курсом начальной военной подготовки. В этом
заключается актуальность данной научной статьи.
На основе интеграции науки и техники во всех сферах процесса обучения
происходит сближение, взаимообогащение и взаимопроникновение разных
образовательных дисциплин, в результате чего появляются смежные и гибридные
науки. Все это требует усиления межпредметных связей в преподавании и в решении
данной проблемы достигнуты определенные успехи. Но вместе с тем вопросы
межпредметных связей курсов химии и начальной военной подготовки изучены слабо,
а реализация полинарной взаимосвязи вообще не изучены. Этим и обусловлена
научная новизна исследования.
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Практическая значимость исследования состоит в реализации полинарной
межпредметной связи курса химии и начальной военной подготовки, посредством
компьютерных средств, способствующая повышению патриотического воспитания
учащихся.
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Компйцтер технолоэийасы вясаитляринин истифадяси иля
«Икинъи дцнйа мцщарибясинин гялябясиндя Азярбайъан
нефтинин ролу» мювзусунда ачыг полинар даиряси
Хцлася
Məqalədə İkinci Dünya Müharibəsinin qələbəsində Azərbaycan neftinin rolunun
əhəmiyyətini göstərilir. Böyük nailiyyət bunda Azərbaycan alimlərinin, ilk növbədə
kimyaçıların. Onlar laboratoriyalarda, elmi-tədqiqat institutlarında və ali təhsil
müəssisələrində çıxmadan gecə-gündüz, aylarla işləyirdilər. Kimyanın təbii, texniki və
humanitar (tarix, ədəbiyyat) fənlərarası əlaqənin tətbiqi, eləcə də kompüter tədris
resurslarından (Internet, Power Point təqdimatı, video və audio yazı və başqaları) istifadəsi
dərsin effektivliyinin və fənnə marağı artırır.
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A.M. Maharramov
N.A. Abıshov
İ.B. Tagiyev
L.E. Nasibova

Опен а полинарнй лессон wитщ тще усе оф ъомпутер теънолоэй он тще тщеме:
«Тще роле оф Азербаижани оил оф тще сеъонд wорлд wар»
Суммарй
The article shows the importance of the role of Azerbaijani oil in Great Victory. Great
merit in these Azerbaijan scientists, in the first instance chemists, who worked day and night
for months without leaving the laboratories, research institutions and higher education
establishments. Implementation that lesson-conference of inter-subject relationship chemistry
not only with the natural and technical disciplines, but also humanities (history, literature), as
well as the use of electronic educational resources (Internet, presentation Power Point, video
recorder and others), to promote increase to the effectiveness of the lesson and interest to the
subject chemistry.
Redaksiyaya daxil olub: 07.06.2016
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin kadr
hazırlığı sahəsindəki islahatları.
Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması
Günay Hacıyeva
BQU-nun magistrantı
E-mail: g_haciyeva.00@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. H.H. Əhmədov
ped.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, maarif, təhsil, islahat, seminariya
Ключевые слова: Азербайжанская Демократическая Республика, обучение,
образование, реформa, семинария
Key words: Democratic Republic of Azerbaijan, formation, education, reform, seminary
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti yarandığı ilk gündən başlayaraq xalqın
maariflənməsi, təhsillənməsi, savadlanması yolunda, milli kadrların yetişdirilməsi, millətin
intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində görülməli işləri özünün əsas
məqsədlərindən biri elan etmişdir .
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin təhsil, maarif və elmin inkişafı sahəsində
ayrıca dövlət proqramı olmasa da hökumət başçılarının Parlamentə təqdim etdikləri
proqramlarda təhsil, maarif sahəsində aparılacaq islahatlara, görüləcək tədbirlərə də ayrıca yer
verilmişdir. Həmin sənədlərin təhlili göstərir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin
maarif, təhsil, elm sahəsində apardığı siyasətin və həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan
islahatların əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən maarif təhsil
ocaqlarının qısa müddətdə milliləşdirilməsi olmuşdur.
Milli hökumət təhsildə milliləşdirmə sahəsində işlərə F.Xoyskinin imzaladığı “İbtidai, ali
və ümumi orta təhsil müəssisələrinin milliləşdirilməsi haqqında” 28 avqust 1918-ci il tarixli
qərarı ilə başladı. Həmin qərarla müəyyən edilirdi ki, bütün ibtidai tədris müəssisələrində
təlim yalnız ana dilində aparılmalı, Azərbaycan türkcəsinin məktəblərdə tədrisi məcburi
surətdə və intensiv qaydada həyata keçirilməli idi.
Lakin, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin təhsildə milliləşdirmə siyasətinə və
məktəb islahatına əngəl törədən, onu çətinləşdirən vasitələrdən biri peşəkar milli müəllim
kadrlarının çatışmaması idi. Bu baxımdan milli hökumətin təhsil siyasətində müəllim hazırlığı
məsələsi ilk gündən onun fəaliyyətində aparıcı yerlərdən birini tuturdu. Bu məsələnin tezliklə
həlli üçün hökumət bir neçə istiqamətdə-yeni müəllimlər seminariyaları yaratmaq, müəllimlər
üçün hazırlıq kursları təşkil etmək, Türkiyədən müəllimləri dəvət etmək yönümündən iş
aparırdı. Azərbaycan hökuməti milli təhsil quruculuğu sahəsində əsaslı dəyişikliklər etmək,
maarif sistemini kökündən yeniləşdirmək üçün müəllim hazırlığına, ümumən pedaqoji
kadrların hazırlanmasına birinci dərəcəli əhəmiyyət verirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli kadr hazırlığı sahəsində atılmış önəmli
addımlardan biri maarif və elmin inkişafı yolunda misilsiz xidmətləri olmuş, milli təhsil
tarixində şərəfli izlər qoymuş ilk milli seminariya olan Qazax Müəllimlər Seminariyasının
yaradılması idi. Bu seminariya Azərbaycanın maarif, təhsil tarixinə şanlı səhifələr yazmış
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Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyası Azərbaycan şöbəsinin layiqli varisi kimi milli
yaddaşımıza daxil olmuşdur.
Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan şöbəsi 1879-cu ildə fəaliyyətə
başlamışdı. Azərbaycan şöbəsinin yaradılmasında M.F. Axundzadənin böyük rolu olmuşdur.
Gələcək azərbaycanlı müəllimlərin hazırlanmasında bu şöbənin müfəttişi A.O.
Çernyayevskinin xidməti də təqdirəlayiq idi. Seminariyada təhsil rus dilində aparılırdı.
Azərbaycan dili isə yalnız Azərbaycan şöbəsində tədris olunurdu. Azərbaycan şöbəsinin
şagirdləri Azərbaycan dili və şəriət dərslərindən başqa, qalan bütün fənləri xristian uşaqları ilə
birlikdə keçir və təlim kursunu bitirdikdən sonra onlarla eyni hüquqa malik olurdular. Lakin
seminariya Azərbaycan dili müəllimləri hazırlamırdı.
Azərbaycan şöbəsi 5 il sınaq müddətinə açılmışdı. Əgər eksperiment yaxşı nəticə
verərdisə, yəni azərbaycanlılar öz övladlarını məktəbə təhsil almağa könüllü göndərərdilərsə,
onda həmin şöbə ayrılıb Azərbaycanın hansısa şəhərinə köçürülməli idi. Lakin təəssüf ki,o
zaman bu ideyanı həyata keçirmək mümkün olmamış və həmin şöbəni Qoridən Azərbaycana
köçürməyə imkan verilməmişdi. Sonralar bu ideyanın ən qızğın tərəfdarı olmuş Firudin bəy
Köçərli hətta Azərbaycan müəllimlərinin I qurultayında da həmin məsələnin müzakirəsinə
nail olmuş, bu haqda çıxış etmiş və hətta qurultay “təxirə salınmadan Qori seminariyası
Azərbaycan şöbəsinin Azərbaycanın hansısa bir şəhərinə köçürülməsi” haqda qərar da qəbul
etmişdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin Gəncədə olduğu 3 ay müddətində
dövlətçiliklə bağlı bir çox tarixi qərarlarla yanaşı, Qazax Müəllimlər Seminariyasının
yaradılması haqqında da qərar qəbul etdi. Qori Müəllimlər Seminariyası Azərbaycan
şöbəsinin məhz Qazaxa köçürülməsi, hər şeydən əvvəl, milli hökumətin əvvəlcədən
düşünülmüş doğru addım idi. İstər gənc Azərbaycan milli hökuməti, istərsə də Firudin bəy
Köçərli aydın şəkildə görürdü ki, əvvəla, keçmiş seminaristlərin xeyli hissəsi Qazaxda
cəmləşmişdi, digər tərəfdən, o zamanlar “Zaqafqaziya intellekt mərkəzi” sayılan Tiflis şəhəri
Qazağa yaxın idi.
Beləliklə, 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması Azərbaycan
ziyalılarının tarixi arzusunun gerçəkləşdirilməsi ilə nəticələndi. Qori seminariyasının
Azərbaycan bölməsinin Qazaxa köçürülməsi vacib bir məsələ kimi hökumətin qarşısında
durdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 22 iyun 1918-ci ildə Zaqafqaziya
Müəllimlər Seminariyası Azərbaycan şöbəsinin Qazaxa köçürülməsi, həmin şöbənin
əmlakının qazağa gətirilməsi məqsədilə seminariyanın keçmiş inspektoru Firudin bəy
Köçərliyə 5 min rubl vəsaitin ayrılması haqqında xüsusi qərar qəbul edilir. Bundan sonra
Firudin bəy Köçərli Azərbaycan şöbəsinin Qazağa köçürülməsi ilə məşğul olur. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin əvvəlcədən qərarı, razılığı və bu məqsədə ayırdığı maliyyə
vəsaiti ilə Firudin bəy Köçərli Azərbaycan şöbəsinin bütün əmlakını Qoridən Qazağa gətirir,
Qazağın məşhur bəylərindən olan Məşədi İbrahim Kosalının seminariyaya bağışladığı şəxsi
malikanəsində yerləşdirilir
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı, yerli ziyalıların dəstəyi və köməyi ilə
1918-ci il noyabrın 10-da milli təhsil tariximiz üçün əhəmiyyətli tarixi hadisə - Qazax
Müəllimlər Seminariyasında ilk dərsin başlandığını xəbər verən zəng çalınır. Beləliklə,
müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ilk müəllimlər seminariyası – Qazax Müəllimlər
Seminariyası fəaliyyətə başlayır. Seminariyanın açılışında yerli hökumət idarələrinin
məmurları, şəhərin fəxri sakinləri, yeni qəbul olunmuş şagirdlərin valideynləri və s. iştirak
etmişlər.
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Seminariya Qori Müəllimlər Seminariyasının mütərəqqi pedaqoji ənənələri, mühüm elmi
metodiki prinsipi zəminində, yeni dövrün tələblərinə, yerli şəraitin xüsusiyyətlərinə və milli
maraqlara uyğun qurulmuşdur. Seminariyanın tədris planına Azərbaycan tarixi fənni daxil
edilmiş, bütün fənlərin ana dilində tədrisi həyata keçirilmişdi. 1923-cü ildə seminariyanın ilk
buraxılışı oldu. Seminariya 1925-ci ildə pedaqoji texnikuma çevrildi. Qazax seminariyası
Azərbaycanın xalq maarifinin inkişafında və milli ziyalıların yetişdirilməsində böyük rol
oynadı.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyət hökumətinin kadr hazırlığı
sahəsində apardığı islahatların bir hissəsi olan Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması
istiqamətində gördüyü işlərin araşdırılması ilə bağlıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yarandığı tarixi şərait və bu
seminariyanın Azərbaycan təhsil tarixindəki əvəzsiz rolu.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə qeydə alınmış tarixi faktlar, fikirlər
bu istiqamətdə yazılan tədqiqat əsərləri, araşdırmalar üçün material rolunu oynaya bilər.
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The article deals with the creation of the Gazakh Teachers Seminary which is one of the
reforms of the government in the sphere of preparation for staff during the Democratic
Republic of Azerbaijan and the role of the seminary in the same sphere.
Redaksiyaya daxil olub: 10.05.2016

48

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

“Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları”
fənninin tədrisi zamanı tələbələrdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin
formalaşdırılmasının bəzi aspektləri
Nigar İsmayılova
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant
E-mail: pas026@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. H. Bayramov
ped.ü.f.d. L.A. Məmmədli
Açar sözlər: Azərbaycan Respublikası, ölkə konstitusiyası, Əsas Qanunun tədrisi,
tələbələrin vətandaşlıq tərbiyəsi
Ключевые слова: Азербайджанская Республика, конституция страны,
преподавание Основного Закона, гражданское воспитание студентов
Key words: Azerbaijan Republic, constitution of country, teaching of Basic Law, civil
education of students
Respublikamızın bütün təhsil müəssisələrində tədris olunan «Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyası və hüququnun əsasları» fənni həm didaktik, həm də tərbiyəvi baxımdan çox
mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müstəqil respublikamızın ilk Konstitusiyası dünya Konstitusiya
təcrübəsindən dəyərincə bəhrələnməklə, beynəlxalq müqavilələrə sadiq qalaraq insan hüquq
və azadlıqlarının geniş surətdə qorunmasını təsbit edir.
«Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququnun əsasları» fənninin tədrisində
tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılması təcrübəsini ADPU-də hüquq
elmləri doktoru professor Ənvər Seyidovun, Azərbaycan Qızlar Universitetində pedaqogika
üzrə elmlər doktoru İntiqam Cəbrayılovun, BDU-da hüquq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Elşad
Nəsirovun təcrübəsindən istifadə edilmişdir.
Tədqiqatın gedişində “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının anlayışı və prinsipləri”
mövzusunun tədrisini xüsusiləşdirmişik.
Mövzu: “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığının anlayışı və prinsipləri”.
Plan
1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığı anlayışı; 2. Şəxsiyyət vəsiqəsi; 3. Ümumvətəndaş
pasportu; 4. Xidməti pasport; 5. Diplomatik pasport; 6. Vətəndaşlığın ictimai və mənəvi tərəfi;
7. Totalitar və demokratik dövlətlərdə vətəndaşlıq; 8. Dövlətlə vətəndaş arasında münasibət.
İstifadə edilmiş:
1. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası, 24 avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və
əlavələr. “Qanun” nəşriyyatı, 2002-ci il, 48 s.
2. İ. Cəfərov. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya hüququnun əsasları Bakı, Adiloğlu,
2002, 230 s.
3 “Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlığı haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiya Qanunu, 1998-ci il 30 sentyabr.
4. “Azərbaycan Respublikasında insan hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinin
tənzimlənməsi, haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, 2001-ci il 24 dekabr.
Azərbaycan dövlətinə mənsub olan, onunla hüquqi və siyasi bağlılığı, habelə qarşılıqlı
hüquq və vəzifələri olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Bu şəxslər kimdir?
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1) Azərbaycan Respublikası ərazisində doğulanlar;
2) Valideynləri və ya onlardan biri Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olanlar;
3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını qəbul edənlər.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqları, azadlıqları və vəzifələri bərabərdir.
Məsələn, istər Azərbaycan Respublikasında doğulmuş azərbaycanlı, istərsə də qara irqdən
olub Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığını qəbul edən şəxs bərabər hüquqludur. Ər və ya
arvadın birinin vətəndaşlığının dəyişməsi o birinin vətəndaşlığının dəyişməsinə səbəb olmur.
Əgər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı xarici dövlətlərin ərazisində yaşamağa gedirsə,
yenə də Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq qalır.
Bu dövlətin vətəndaşlığından çıxan şəxsin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığına
qəbul edilməsi müəyyən şərtlərlə bağlıdır. O:
- Son 5 il ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşamalıdır;
- Azərbaycan Respublikasının dövlət dilini bilməlidir.
Lakin həmin şəxs Azərbaycan Respublikasında mövcud dövlət quruluşunu zorakılıqla
dəyişdirməyə və ya onun ərazi bütövlüyünü pozmağa çağırışlar edərsə,
- irqi, dini və milli müstəsnalığı təbliğ edərsə;
- terrorçuluq fəaliyyəti ilə əlaqəsi olarsa və qanunda göstərilən başqa hərəkətlərə yol
verərsə, Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığına qəbul edilə bilməz.
Valideynlərindən biri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından çıxarsa, digəri isə
Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığında qalarsa, uşaq Azərbaycan Respublikasının
vətəndaşlığını saxlayır. Əgər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığında qalan valideyn razılıq
verərsə, vətəndaşlıqdan çıxan valideyn uşağın Azərbaycan Respublikası vətəndaşlığından
çıxmağına icazə ala bilər. 14 yaşından 1 yaşınadək uşaqların vətəndaşlığı yalnız onların
razılığı ilə dəyişə bilər.
Azərbaycan Respublikasının qanunlarına görə, bizdə ikili vətəndaşlığa, yəni Azərbaycan
Respublikası vətəndaşının ikinci bir dövlətin vətəndaşı olmasına icazə verilmir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı müəyyən sənədlərlə təsdiq
olunur. Bu sənədlər aşağıdakılardır:
1) Doğum haqqında şəhadətnamə;
2) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi;
3) Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportu.
Şəxsiyyət vəsiqəsi ölkə daxilində Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyətini
təsdiq edən sənətdir.
Şəxsiyyət vəsiqəsində onun seriyası və nömrəsi, vətəndaşın soyadı və adı, atasının adı,
doğulduğu yer və tarix, vətəndaşın milliyyəti, ailə vəziyyəti, hərbi vəzifəsi, qan qrupu, boyu,
gözlərinin rəngi, yaşadığı yer, vəsiqə sahibinin şəxsi imzası qeyd edilir, fotoşəkil əks olunur.
Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşı 16 yaşına çatdıqdan sonra şəxsiyyət
vəsiqəsi almalıdır. Qanunda göstərilən başqa hallar baş verməzsə, vətəndaş 25, 35, 50 yaşına
çatdıqda şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilməlidir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi itirildikdə dərhal onu verən dövlət orqanına yazılı məlumat verilməlidir.
Vəsiqənin sahibi onu harada, nə vaxt və hansı şəraitdə itirdiyini məlumatda göstərməlidir.
Şəxsiyyət vəsiqəsi oğurlandıqda onun sahibi dərhal cinayətin baş verdiyi yerin polis
orqanına müraciət etməlidir.
Vətəndaşa şəxsiyyət vəsiqəsi verilərkən o, yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınır.
Yeni yaşayış yerinə köçdükdə vətəndaş, 10 gündən gec olmayaraq, müvafiq dövlət
orqanına yeni yaşayış yerində qeydiyyata düşmək üçün müraciət etməlidir.
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Bu zaman o aşağıdakı sənədləri təqdim etməlidir:
- şəxsiyyət vəsiqəsi və ya doğum haqqında şəhadətnamə;
- yaşayış sahəsinə köçmək üçün əsas verən sənəd və ya vətəndaşa yaşayış sahəsi verən
şəxsin ərizəsi.
Vətəndaşın şəxsiyyət vəsiqəsi dəyişdirilərkən o, heç bir əlavə sənəd tələb edilmədən,
yaşayış yeri üzrə qeydiyyata alınır.
Azərbaycan Respublikası vətəndaşının pasportu ölkəmizdən kənarda şəxsiyyəti təsdiq
edən sənəddir. Bu sənəd vasitəsilə vətəndaşlar ölkədən getmək və ölkəyə gəlmək hüququnu
həyata keçirə bilirlər. Pasport 18 yaşına çatmış Azərbaycan Respublikası vətəndaşına qanunla
nəzərdə tutulmuş qaydada verilir. Qanunda qeyd olunmuş hallarda pasport 18 yaşına
çatmamış vətəndaşlarımıza da verilir.
18 yaşına çatmamış vətəndaş ölkədən öz valideynlərinin razılığı ilə gedə bilər.
Valideynlərin yazılı razılığı notarius tərəfindən təsdiq edilməlidir. Valideynlərdən birinin
razılığı olmadıqda həmin vətəndaşın ölkədən getməsi məsələsi məhkəmənin qərarı əsasında
həll edilir.
Pasportun aşağıdakı tipləri vardır: a) ümumvətəndaş; b) xidmət; c) diplomatik.
Ümumvətəndaş pasportu almaq üçün vətəndaş ərizəsi, şəxsiyyət vəsiqəsi, fotoşəkil, dövlət
rüsumunun ödənilməsi haqqında qəbz ilə müvafiq daxili işlər orqanına müraciət edir.
Müraciətdən ən gec bir ay keçənədək vətəndaşa pasport verilməməlidir. Əgər vətəndaş
ölkədən yetkinlik yaşına çatmamış uşaqları ilə gedirsə, vətəndaşın pasportuna uşaqlar yazılır
və fotoşəkilləri yapışdırılır.
Xidməti pasport xidməti işlə əlaqədar xarici ölkələrə ezam edilən şəxslərə verilir. Onlar 3
aydan artıq xarici ölkədə işləyərlərsə, bu pasport onların arvadına (ərinə) və 18 yaşına çatmış
ərdə olmayan qızlarına verilir.
Diplomatik pasport, əsasən, hakimiyyət orqanlarının rəhbər işçilərinə beynəlxalq
konfranslarda və s. Tədbirlərdə Azərbaycan Respublikasını təmsil edən nümayəndə heyətinin
üzvlərinə verilir. Xidməti və diplomatik pasportlar Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər
Nazirliyi tərəfindən verilir.
Tiplərindən asılı olmayaraq, hər bir pasportda Azərbaycan Respublikasının adı, dövlət
gerbi, ölkənin kodu, pasportun tipi, seriyası və nömrəsi, sahibinin soyadı, adı, atasının adı,
vətəndaşlığı, doğulduğu yer və tarix, cinsi, qan qrupu, pasportu verən orqanın adı, verilmə
tarixi, pasport sahibinin şəxsi imzası, birgə gedən 18 yaşına çatmamış uşaqların soyadı, adı,
cinsi və doğulduğu tarix yazılır, onların fotoşəkilləri əks olunur. Tiplərindən asılı olmayaraq,
pasportdakı yazılar latın qrafikası ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət dilində və ingilis
dilində vahid nümunə əsasında hazırlanır.
Vətəndaşlığın ictimai və mənəvi tərəfi. Vətəndaşlığın hüquqi tərəfi ilə yanaşı, ictimaimənəvi tərəfi də vardır. Vətəndaşlığın ictimai-mənəvi tərəfi vətəndaş necə olmalıdır,
cəmiyyətdə hansı rolları ifa edə (etməyə) bilər, onun cəmiyyətdə rolu nədən ibarətdir kimi
məsələləri əhatə edir.
“Vətəndaşın cəmiyyətdə rolu nədən ibarətdir?” sualından başlayaq. Öz cəmiyyətimizə
fikir verək. Azərbaycan Respublikasında demokratik cəmiyyət qurulur. Demokratik
cəmiyyətdə isə vətəndaşlar ölkənin idarə olunmasında iştirak etmək hüququna malikdirlər.
Bizdə demokratiyanın inkişafı vətəndaşların bu işdə iştirakının səviyyəsindən asılıdır.
Vətəndaşların fəallıq səviyyəsi nə qədər yüksək olsa, cəmiyyətimizdə demokratiya bir o qədər
sürətlə inkişaf edər və möhkəmlənər.
Vətəndaşın cəmiyyətin inkişafında fəal iştirak etməsi onda müəyyən mənəvi-əxlaqi
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keyfiyyətlərin olmasını tələb edir. Deməli, fəal, yaradıcı-tənqidi düşünən vətəndaşlar
cəmiyyəti irəli apara bilən ideyalar irəli sürür, bu ideyaları həyata keçirmək üçün qruplar
yaradır, qruplardakı vətəndaşlar isə həmin ideyaları həyata keçirirlər.
Vətəndaş-cəmiyyət, cəmiyyət-dövlət münasibətləri bütün dövrlərdə aktual olmuşdur.
Vətəndaşla dövlət arasındakı münasibət onların hər ikisinin üzərinə müəyyən məsuliyyətlər
qoyur. Vətəndaşın cəmiyyətdəki rolu onun bu məsuliyyəti necə başa düşməsindən və bu
istiqamətdəki fəaliyyətindən asılı olur.
Demokratik cəmiyyətdə dövlətlə vətəndaş arasında münasibət necə olmalıdır? Bir insanın
hüququ başqasının hüququ başlanan yerdə qurtarır. Bu qaydanı dövlətlə vətəndaş arasındakı
münasibətə tətbiq etsək, onda necə vəziyyət yaranır? Dövlətin hüququ vətəndaşın hüququ
başlanan yerdə qurtarır. Dövlət hüquqdan kənara çıxa bilməz. Vətəndaş isə qanunun qadağan
etmədiyi hər şeyi edə bilər. Qanunlar dövlətin fəaliyyətini çərçivəyə salır. Vətəndaşın hüququ
dövlətin daşıdığı vəzifədir. Məsələn, təhsil hüququ: dövlət öz vətəndaşları üçün təhsil ocaqları
açır.
Vətəndaşların əsas vəzifələri:
1) Vətəndaşların vəzifələrinin əsası – Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 72-ci
maddəsi olub aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:
I. Dövlət və cəmiyyət qarşısında hər bir şəxs onun hüquq və azadlıqlarından bilavasitə
irəli gələn vəzifələr daşıyır. Hər kəsin üzərinə vəzifələr yalnız bu Konstitusiya ilə və ya
qanunla qoyula bilər.
II. Hər bir şəxs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və qanunlarına əməl etməli,
başqa şəxslərin hüquq və azadlıqlarına hörmət bəsləməli, qanunla müəyyən edilmiş digər
vəzifələri yerinə yetirməlidir.
III. Qanunu bilməmək məsuliyyətdən azad etmir. [6, 35]
2) Vergilər və başqa dövlət ödənişləri
Konstitusiyamızın 73-cü maddəsinə əsasən, qanunla müəyyən edilmiş vergiləri və başqa
dövlət ödənişlərini tam həcmdə və vaxtında ödəmək hər kəsin borcudur.
Heç kəs qanunla nəzərdə tutulmuş əsaslar olmadan və qanunda göstərilmiş həcmdən əlavə
vergiləri və başqa dövlət ödənişlərini ödəməyə məcbur edilə bilməz.
3) Vətənə sədaqət – Konstitusiyamızın 74-cü bəndi olub aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:
I. Vətənə sədaqət müqəddəsdir.
II. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə hakimiyyəti
orqanlarında işləyən şəxslər öz vəzifələrini dürüst və layiqincə yerinə yetirməməyə görə
məsuliyyət daşıyırlar və qanunla müəyyən edilmiş hallarda and içirlər.
III. Vəzifəyə seçilmə və ya təyinat yolu ilə qanunvericilik, icra və ya məhkəmə
hakimiyyəti orqanlarında işləyən, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına sadiq qalacağına
and içmiş şəxs dövlətə qarşı cinayətdə, o cümlədən dövlətə qarşı qiyamda və ya dövlət
çevrilişində ittiham edilibsə və bu ittiham əsasında məhkum olunubsa, həmin vəzifədən
getmiş sayılır və bir daha bu vəzifəni tuta bilməz.
4) Dövlət rəmzlərinə hörmət – Konstitusiyamızın 75-ci maddəsidir:
I. Hər bir vətəndaş Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə — bayrağına, gerbinə
və himninə hörmət etməlidir.
II. Dövlət rəmzlərinə hörmətsizliyin nümayiş etdirilməsi qanunla müəyyən edilmiş
məsuliyyətə səbəb olur.
Azərbaycan dövlətinin rəmzləri – Konstitusiyamızın 23-cü maddəsi olub aşağıdakı
bəndlərdən ibarətdir:
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I. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət
bayrağı, Azərbaycan Respublikasının Dövlət gerbi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Himnidir.
II. Azərbaycan Respublikasının Dövlət bayrağı bərabər enli üç üfqi zolaqdan ibarətdir.
Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında
bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə səkkizguşəli ulduz təsvir edilmişdir. Bayrağın
eninin uzunluğuna nisbəti 1:2-dir.
III. Azərbaycan Respublikası Dövlət bayrağının və Azərbaycan Respublikası Dövlət
gerbinin təsviri, Azərbaycan Respublikası Dövlət Himninin musiqisi və mətni Konstitusiya
Qanunu ilə müəyyən edilir.
5) Vətəni müdafiə - Konstitusiyamızın 76-cı maddəsi olub aşağıdakı bəndlərdən ibarətdir:
I. Vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur.
Qanunla müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlar hərbi xidmət keçirlər.
II. Vətəndaşların əqidəsi həqiqi hərbi xidmət keçməyə ziddirsə, qanunla müəyyən edilmiş
hallarda həqiqi hərbi xidmətin alternativ xidmətlə əvəz olunmasına yol verilir.
6) Tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması - Konstitusiyamızın 77-ci maddəsidir:
Tarix və mədəniyyət abidələrini qorumaq hər bir şəxsin borcudur.
7) Ətraf mühitin qorunması - Konstitusiyamızın 78-ci maddəsidir:
Ətraf mühitin qorunması hər bir şəxsin borcudur.
8) Qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməməsi - Konstitusiyamızın 79-cu maddəsidir:
Heç kəs Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və ya qanunlarına zidd vəzifələrin
icrasına məcbur edilə bilməz.
9) Məsuliyyət - Konstitusiyamızın 80-ci maddəsidir:
Konstitusiyanın və qanunların pozulması, o cümlədən Konstitusiyada və qanunlarda
nəzərdə tutulan hüquqlardan sui-istifadə və ya vəzifələrin yerinə yetirilməməsi qanunla
müəyyən edilən məsuliyyətə səbəb olur.
Buradan aydın olur ki, vətəndaş fiziki şəxs kimi öz hüquq və vəzifələri haqqında zəruri
biliklərə malik olmalıdır.
Bunlardan əlavə, hər bir vətəndaş həm də cəmiyyət üzvüdür. Buna görə də həmin
cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinə yiyələnməlidir. Göründüyü kimi, vətəndaş siyasi, sosial,
hüquqi biliklərlə yanaşı, həm də mənəvi dəyərləri özündə birləşdirir. Bu keyfiyyətlər
vətəndaşın cəmiyyətdəki ictimai-siyasi problemlərin həllində fəal iştirakına kömək edir.
Müasir şəraitdə vətəndaşlarda aşağıdakı keyfiyyətlər üzvi surətdə birləşməlidir:
- başqa vətəndaşların hüquq və azadlıqlarını pozmadan öz hüquq və azadlıqlarını həyata
keçirmək bacarığı;
- hakimiyyət orqanları, başqa vətəndaşlar və onların bilikləri ilə dialoqa girmək
qabiliyyəti;
- öz hərəkətləri və öz seçimi üçün məsuliyyət, cəmiyyət və dövlət qarşısında hüquqi və
əxlaqi borc;
- mövcud sosial vəziyyətə tənqidi münasibət, onu dəyişdirməyə səy. Vətənin ərazi
bütövlüyü və toxunulmazlığı və vətəndaşların ləyaqəti. Vətənin ləyaqəti vətəndaşların insan
ləyaqətidir. İnsan ləyaqətini toxunulmazlığıdır. Doğrudan da, başqa bir ölkədə, yad yerdə hər
hansı vətəndaşımıza qarşı təhqiri biz özümüzə, millətimizə, Vətənimizə qarşı təhqir kimi
qəbul edirik. Vətənimizə qarşı təhqiredici hərəkəti isə insanlıq ləyaqətinə qarşı təhqir hesab
edirik. Çünki vətən ləyaqətinin toxunulmazlığı insan ləyaqətinin toxunulmazlığıdır.
Ermənistanın Vətənimizə qarşı təcavüzkarlığı, ərazimizin 20 faizini işğal etməsi biz
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azərbaycanlıların ləyaqətinə toxunmuşdur. Hazırda hər bir vətəndaşımız, gündəlik qayğıları
onu nə qədər məşğul etsə də, o, özünün mənəvi varlığının bərpasını düşünür. Axı bütün
dünyanın gözü qarşısında ərazimiz işğal olunmuşdur. İnsan ləyaqətinin müdafiə mexanizmi
təbii insan hüquqlarıdır. Vətəndaşın ləyaqətinin tapdanması, onun insan hüquqlarının
pozulması ilə nəticələnir.
Vətəndaşların hüquq və azadlıqlarından irəli gələn vəzifələrə dövlətin əməl etməsi qanunla
müəyyən edilir. Hər bir qanun pozuntusu cəzalandırılmalıdır. Cəmiyyətdə özbaşınalığın
getdikcə artmasına gətirib çıxaracaq halların qarşısı qanunla alınmalıdır. Qanunlar
vətəndaşların ümumi iradəsinin, istəyinin ifadəsidir. Odur ki, hər bir vətəndaş qanunların
qorunmasına çalışır, onların pozulmasını öz hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirir.
Müasir dövrdə dövlət-vətəndaş münasibətlərində üstünlük tədricən vətəndaş tərəfə artır.
Vətəndaşların özfəaliyyət təşəbbüsləri sahəsi getdikcə güclənir. Vətəndaşlara da, dövlət
məmurlarına da aydın olur ki, vətəndaş-dövlət münasibətlərində vətəndaş, onun mənafeyi
birinci yerdə durmalıdır.
Vətəndaşlıq şəxsiyyətin bir sıra keyfiyyətlərini özündə birləşdirir. Əvvələn, vətəndaş
yüksək səviyyədə müstəqil sosial şəxsiyyətdir. Onun qanunla olmayan hər şeyi etməyə
ixtiyarı vardır. İkincisi, vətəndaş ölkənin siyasi həyatında mühüm, bəzən həlledici rol
oynayan şəxsiyyətdir. Məsələn, 1989-cu ildə Polşada prezident seçkiləri zamanı prezidentliyə
namizəd bir vətəndaşın səsi ilə çoxluq qazandı və prezident seçildi. Buna görə də, vətəndaş
siyasət haqqında təhsilin əsas elementlərinə malik olmalıdır.
Vətəndaş həm də fiziki şəxsiyyətdir, yəni qanunla müəyyən olunmuş hüquqlara malikdir
və onlara uyğun vəzifələr daşıyır. Bu, vətəndaşların hüquq qabiliyyəti adlanır. Vətəndaşın
hüquq qabiliyyəti doğulduğu andan yaranır. Lakin hüquq qabiliyyəti vətəndaş yalnız qanunla
göstərilən yaşa çatdıqda bütünlüklə həyata keçirə bilər. Məsələn, 15 yaşından 18 yaşına qədər
olan vətəndaş öz pulunu əmanət şəklində əmanət kassasına qoya bilər və onunla istədiyi kimi
rəftar edə bilər. Lakin o, seçkilərdə iştirak edə bilməz. Vətəndaş həmin yaşlarda özü üçün
ixtiraçılıq hüququ əldə edə bilər - bir şey ixtira edə bilər. Buradan aydın olur ki, vətəndaş
fiziki şəxs kimi öz hüquq və vəzifələri haqqında zəruri biliklərə malik olmalıdır.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyələrini formalaşdırmaq
məqsədi ilə Əsas Qanunumuzda olan müvafiq mövzuların imkanları diqqətlə araşdırılmalıdır.
İmkanları araşdırılmış mövzuların tədrisində müvafiq ədəbiyyatlardan istifadə edilməlidir.
Təlim prosesində ənənəvi təlim üsullarından da istifadə edilməlidir. Vətəndaşlıq haqqında
dərin, yetərli biliyi tələbələrin tərbiyəsinə təsirindən maksimum istifadə edilməlidir. Təlimdə
şüurla mənimsəmə tələbələrdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasını motivləşdirir.
Məqalənin aktuallığı. Konstitusiyamızın tədrisinin təlimlə yanaşı, tərbiyəvi əhəmiyyəti
də
xüsusi
diqqət
mərkəzindədir.
Tələbələrdə
vətəndaşlıq
keyfiyyətlərinin
formalaşdırılmasında müstəsna rolunu nəzərə alaraq tədqiqatımızın obyektini Əsas
Qanunumuza yönəltmiş, Konstitusiyanın tədrisi zamanı tələbələrin vətəndaşlıq tərbiyəsinin
formalaşmasının müxtəlif aspektlərini tədqiqata cəlb etmişik.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir dövrdə qloballaşmanın çağırışları
kontekstində tələbələrdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin fоrmalaşdırılması üzrə işin sistemi
müəyyənləşdirilir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə əldə edilmiş nəticə və yenilikləri ilə
həm nəzəri – elmi, həm də praktik əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan ali məktəblərin
prоfessоr - müəllim heyəti, eləcə də “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququnun
əsasları” fənnindən dərs deyən müəllimlər təlim-tərbiyə prоsesində məqalədə irəli sürülmüş
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elmi qənaətlərdən faydalana bilərlər.
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Некоторые аспекты гражданского воспитания
студентов в процессе преподавания учебной дисциплины
«Основы Конституции и права Республики Азербайджан»
Резюме
Статья основано но актуальность проблемы. В ходе преподавание основного закона
(конституции) рассмотрены возможности формирования гражданского воспитания
студентов. Представлено учебное пособие формирующее гражданское воспитание у
студентов.
N. İsmailova

Some aspects of civil education in process of “Foundations of
Constitution and law of Azerbaijan Republic” subject teaching
Summary
The article is based on the actuality of problem. During of teaching of the Konstitution
consideks of possibility of foaming of civil education of the students. Fox the forming of civil
education of students introduced leming material.
Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2016
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Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda dərsdənkənar vaxtlarda
vətənpərvərlik tərbiyəsinin qoyuluşu və işləmə səviyyəsi
Arzu Əhmədova
BQU-nun magistrantı
E-mail: Arzu-8585@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova
ped.ü.f .d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: asudə vaxt, yeniyetmə, vətənpərvərlik, millilik, metodik ədəbiyyat
Ключевые слова: свободное время, подросток, воспитание, патриатизм,
национализм, методическая литература
Key words: spare time, teenager, education, patriotism, nationalism, methodicall
literature
Dərsdənkənar vaxtlarda vətənpərvərlik tərbiyəsi işlərin mahiyyəti Azərbaycan və rus
dillərində nəşr olunmuş ədəbiyyatlarda kifayət qədər işlənilmişdir. Onlarda bu mühüm məsələ
mənaca eyni şəkildə izah edilsə də məzmun və məqsəd baxımından müxtəlifdir. Görkəmli
pedaqoq Nurəddin Kazımov fənn müəlliminin dərsdən əvvəl və ya dərsdən sonra sinifdə
təşkil etdiyi tədbiri sinifdənxaric deyil, dərsdənkənar iş adlandırmağın düzgün olduğunu qeyd
edir. O, məktəb pedaqogikasında yazır: “Keçirildiyi yerdən asılı olmayaraq dərsdən əvvəl və
ya dərsdən sonra məktəbin təşkil etdiyi bütün məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil tədbirlərə
dərsdənkənar təlim-tərbiyə işi deyilir”. Dərsdənkənar tərbiyəvi tədbirlər ləyaqətlilik
tərbiyəsini şagirdlərə aşılamağın ən səmərəli formalarındandır. Başqa sözlə desək,
məktəblərimizdə ləyaqət hissini aşılamaq üçün dərsdənkənar təlim-tərbiyə işləri misilsiz rol
oynayır.
Prof. N.M. Kazımovun “Məktəb pedaqogikası” dərsliyində isə “Sinifdənkənar və
məktəbdənkənar tərbiyə işi”nə ayrıca fəsil ayrılmış, orada sinifdənkənar işin əhəmiyyəti,
formaları və prinsipləri aydınlaşdırılmışdır. Onlar da sinifdənkənar tərbiyə işini üç: fərdi, qrup
və kütləvi formalarının olduğunu göstərmişlər.
Professorlar A. Abbasov və H. Əlizadə eyni adlı dərs vəsaitlərində digərlərindən fərqli
olaraq sinifdənkənar və məktəbdənkənar işlərdən ayrı-ayrı fəsillərdə bəhs etmişlər. Müəlliflər
sinifdənkənar işlərin mahiyyəti, xüsusiyyətləri və təşkili formalarını şərh etmiş, onların fərdi,
qrup, kollektiv formalarda olduğunu göstərmişlər.
Professorlardan M. Muradxanov, B. Əhmədov, R. Mustafayeva, Y. Talıbov, L. Qasımova,
A. Həsənov və başqaları da tədqiqat işlərində və əsərlərində sinifdənkənar işlərə xüsusi yer
ayırmış və bu məsələnin müxtəlif formalarını göstərmişlər.
B. Həsənovun “IV-VII siniflərdə sinifdənkənar oxunun ədəbiyyat proqramı materialları ilə
əlaqələndirilməsi yolları” adlı tədqiqat işi ədəbiyyat fənni üzrə poqramlarda nəzərdə tutulan
mövzuların sinifdənkənar oxu ilə əlaqələndirilməsinə, M. Əbdülovun “Azərbaycan dili üzrə
sinifdənkənar işlərin nitq mədəniyyətinin yüksəldilməsində rolu” adlı tədqiqat işi tədbirlər
vasitəsilə nitq mədəniyyətinin inkişafının artırılması imkanlarının üzə çıxarılmasına, həmçinin
sinifdənkənar işlərin nitq mədəniyyətinin inkişafına təsiri probleminə həsr edilmişdir.
A.S.Axundovanın “V-IX siniflərdə şagirdlərin biliklərinin möhkəmləndirilməsində təlim
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xarakterli sinifdənkənar işlərin imkanları” dissertasiyasında təlim xarakterli sinifdənkənar
işlərin məzmunu, nəzəriyyəsi, təcrübəsi və imkanları tədqiq olunmuşdur.
Sinifdənxaric iş anlayışının mahiyyəti ilə bağlı xarici ölkə ədəbiyyatında da mülahizələr
söylənmişdir. Məsələn, Rus pedaqoji ədəbiyyatın nümayəndəsi olan V.S .Dosenko özünün
“Məktəbdənkənar müəssisələr” kitabında yazır: “Sinifdənxaric iş sinif rəhbərləri və fənn
müəllimləri tərəfındən məktəbin şagirdləri ilə həyata keçirilən tərbiyəvi iş deməkdir”. Q.İ.
Şukinanın, T.A. İlinanın, Y.B. Babanskinin redaktorluğu ilə “Pedaqogika” dərsliklərində də
bu məsələyə xüsusi fəsil ayrılmışdır.
Tədqiq etdiyimiz problemlə səsləşən əsərlərdən biri də İ.H. Cəbrayılovun “Tarixi abidələr
şagirdlərdə milli mənlik şüuru formalaşdırmağın vasitəsi kimi” adlı namizədlik
dissertasiyasıdır. Bu əsərdə yuxarı sinif şagirdlərində dərsdə və dərsdənkənar vaxtlarda milli
mənlik şüurunun, vətənpərvərlik hisslərinin formalaşdırılması məsələlərindən bəhs olunur.
Problemlə bağlı əsərlərdən biri də Z.M. Əzizovanın “Orta ümumtəhsil məktəblərinin IXXI siniflərində şagirdlərə milli-mənəvi tərbiyənin aşılanmasının səmərəli yolları” adlı
namizədlik dissertasiyasıdır. Müəllifin tədqiqatının məqsədi tədris prosesində və
dərsdənkənar tədbirlərdə IX-XI siniflərdə milli-mənəvi keyfıyyətlərin formalaşdırılmasının
nəzəri və təcrübi məsələlərini aydınlaşdırmaq, onun səmərəli forma və yollarını
müəyyənləşdirmək olmuşdur. Əsərdə milli-mənəvi dəyərlər anlayışının mahiyyəti
aydınlaşdırılır, proqram və dərsliklər, elmi-metodik ədəbiyyat təhlil edilir məktəb təcrübəsi
öyrənilir və tədris prosesində və dərsdənkənar tədbirlər zamanı IX-XI sinif şagirdlərinə millimənəvi tərbiyənin aşılanmasının imkanları, səmərəli forma və yolları müəyyənləşdirilir (1998.
s. 44, TPİ)
Dərsdənkənar işlər təlimin davamı kimi qiymətləndirilir. Onu müxtəlif formalarda təşkili
vardır ki, buraya vətənpərvərlik tərbiyəsini də daxil etmək olar.
Ordumuzun və ölkəmizin modernləşdirilməsindən tutmuş fiziki cəhətdən sağlam nəslin
yetişməsi üçün görülən çoxşaxəli işlərədək hər şey milli vətənpərvərlik tərbiyəsi üçün stimul,
baza və istiqamətləndirici faktdır. Təhsil sistemindəki uğurlu islahatlar, müəllim kadrlarının
hazırlanması prosesinin təkmilləşdirilməsi, bütövlükdə təhsil-təlim və tərbiyə proseslərinin
yeniləşməsi, mükəmməlləşməsi və müasirləşməsi cəmiyyət həyatının dinamik bir hissəsidir.
Ən sevindiricisi də odur ki, belə temp nəticənin gerçəkləşməsini sürətləndirir.
Müstəqil Azərbaycanın banisi, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xətti
uğurla davam etdirən ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev də öz çıxışlarında uşaq və
yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin vacibliyini dönə-dönə vurğulamış, bu işin dövlətin
təhsil, gənclər siyasətinin prioritet məsələlərindən biri olduğunu diqqətə çatdıraraq demişdir:
"Biz böyüməkdə olan nəslin vətənpərvərlik ruhunda, milli-mənəvi dəyərlərimiz ruhunda
tərbiyə edilməsinə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu bizim inkişafımızın əsası, hər bir xalqın
inkişafının əsasıdır".
Dahi rəhbərin və ölkə başçının bu müdrik tapşırıq və tövsiyələrini hər zaman əldə rəhbər
tutan ölkəmizin çoxsaylı təhsil işçiləri, ümumtəhsil məktəblərinin pedaqoji kollektivləri
məktəbli yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinə, onlarda milli-mənlik şüurunun inkişafına,
dövlətçiliyə sədaqət hissinin artmasına daim xüsusi diqqət yetirir, bu istiqamətdə
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirirlər.
Hər bir müəllim bilir ki, şagirdin hərtərəfli inkişafı sinifdənkənar işlərinə sıx bağlıdır.
Sinifdənxaric tədbirlər məktəbdə həyata keçirilən təlim-tərbiyə prosesinin tərkib
hissələrindəndir. Təlimin sinifdənxaric iş formaları tədris prosesində öyrənilən biliklərin
genişləndirmək, təlimə maraq oyatmaq, şagirdlərin meyl və maraqlarını inkişaf etdirmək
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məqsədi daşıyır. Təlim prosesində sinifdənxaric işlərin növlərindən geniş şəkildə istifadə
olunur. Bilik yarışları və olimpiadalar, intellekt oyunlar, konfranslar, şən və hazırcavabların
yarışı. kitab müzakirələri, oxucu konfransları fərdi şagirdlər, tarixi gün və bayramların qeyd
edilməsi, teatr tamaşaları və bədii filmləri kollektiv baxış, referatlar hazırlamaq, əl işlərinin
sərgisi, foto stendlər, videoçarxlar hazırlamaq və s.
Bu gün təlim-tərbiyə prosesinin əsas qayəsi gələcək üçün Mübarizlər, Ramillər, Salatınlar,
Həcərlər tərbiyə etməkdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən tərbiyəvi işdə məktəbdənkənar və
sinifdənxaric tədbirlərin rolu böyükdür. Məhz tədbirlər vasitəsilə vətənpərvərlik hissləri gənc
nəslə aşılanır, onlar sabahın əsgəri kimi yetişirlər. Bu günün şagirdi sabahın əsgəridir.
Vətənimizi qoruyan əsgərlər, qəhrəmanlar isə məktəbdə formalaşır.
Dərsdənkənar tədbirlərin əsas iştirakçıları və təşkilatçıları direktor müavinləri, sinif
rəhbərləri, şagird özünüidarəsi və müvafiq fənn müəllimləri olduğundan işin təşkili
prosesində onların arasında sıx əlaqə olmalı və əlbir işləməlidirlər.
Dərsdənkənar işin özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır:
1. Məcburi xarakter daşımır, könüllülük prinsipi əsasında aparılır;
2. Dərsdənkənar tədbiri bir neçə şagird hazırlaya bilər;
3. Mövzusu, keçirilmə vaxtı, onu keçirən şəxslər tərəfindən müəyyən olunur;
4. Belə tədbirlərdə şagirdlərə qiymət yazılmır, onlar şifahi rəğbətləndirilir.
5. Məcburi xarakter daşımır, könüllülük prinsipi əsasında aparılır;
6. Dərsdənkənar tədbiri bir neçə şagird hazırlaya bilər;
7. Mövzusu, keçirilmə vaxtı, onu keçirən şəxslər tərəfindən müəyyən olunur;
8. Belə tədbirlərdə şagirdlərə qiymət yazılmır, onlar şifahi rəğbətləndirilir.
Fənnindən asılı olmayaraq hər bir müəllim şagirdlərə vətənpərvərlik duyğusunu öyrətməyi
bacarmalıdır. Çünki müəllim məktəbdə, ilk növbədə, şəxsiyyət yetişdirir və çalışmalıdır ki,
həmin şəxsiyyət də vətəninə, millətinə layiq bir tərzdə yetişsin. Dərslərdə işğal olunmuş
torpaqlarımız uğrunda fədakarlıqla döyüşən Milli Qəhrəmanlarımızı tanıtmaq, xalqımızın
başına gətirilən faciələri uşaqlara çatdırmaq lazımdır.
Sinifdənkənar işlərdə vətənpərvərlik tərbiyəsinin mahiyyətindən A. Abbasov, R.
Hüseynzadə, L. Qasımova, R. Mahmudova və başqaları əsərlərində bəhs etmişlər
Məqalənin aktuallığı. Təlimin sinifdənxaric iş formaları tədris prosesində öyrənilən
biliklərin genişləndirmək, təlimə maraq oyatmaq, şagirdlərin meyl və maraqlarını inkişaf
etdirmək məqsədi daşıyır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dərsdənkənar vaxtlarda vətənpərvərlik tərbiyəsi məsələsi
Azərbaycan və rus dillərində nəşr olunmuş ədəbiyyatlarda kifayət qədər işlənməsi.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Bundan müəllimlər, tələbələr bəhrələnəcək və
öz işlərində istifadə edəcəklər.
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А. Ахмедова

Педагогическая и методическая литература в свободное время
развитие уровня патриотического воспитания
Резюме
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что глава также посвящена
обучению выдающихся учителей и после школы класс, есть важность этой задачи,
формы и принципы выяснены.
A. Ahmadova

Educational and methodical literature in his spare time, the
development level of patriotic education
Summary
Thus, we can conclude that the chapter is also devoted to training outstanding teachers and
after-school class, there is the importance of this task, the forms and prnciples elucidated.
Redaksiyaya daxil olub: 20.05.2016
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Təlim prosesində tədris avadanlıqları və
resursların istifadəsinə yeni yanaşmalar
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Açar sözlər: məktəb, müasir təhsil, təhsilin məzmunu, təlim prosesi, tədris resursu, tədris
avadanlığı, müəllim, şagird
Key words: school, modern education, the content of education, educational process,
educational resources, training equipment, teacher, student
Ключевые слова: школа, современное образование, содержание образования,
учебный процесс, учебный ресурс, учебное оборудование, учитель, ученик
Hazırda təhsilin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biri, məktəblərin
infrastukturunun müasir tələblər əsasında yenidən formalaşdırmaq və inkişaf etdirməkdir. Bir
tərəfdən dünyanın müasir inkişaf tendensiyası, elm və texnologiyanın sürətli inkişafı, digər
tərəfdən məktəblərdə istifadə olunan tədris avadanlıqları və resursları arasındakı əlaqələrin
məna və məzmununda, prinsip və metodlarında yaranan yeniliklər bu istiqamətlə bağlı yeni
yanaşma tələb edir (1).
Müasir dövrdə XXI əsrin yetkin fərdlərinin yetişdirilməsində müasir tədris avadanlıqları
və resurslarının rolu danılmaz bir faktdır. Çünki təhsil mühitində müasir tədris avadanlıqları
və resurslarından istifadə etmək müəllimlərə çoxlu öyrənmə mühiti yaradılmasını, şagirdlərə
birbaşa və dolayısı ilə əldə etdikləri biliklərin daha çox qalıcı olmasını təmin etməyə imkan
yaradır.
Bu gün yeni təhsil mühiti ənənəvi şəraitlərlə müqayisədə xeyli dəyişmişdir. Müasir
mənada təhsil mühiti anlayışı və müəllimin fəaliyyətində fərqlər vardır. Ümumi təhsilin indiki
mərhələsi məhz, təhsil sisteminin, təhsil paradiqmasının, yəni nəzəri prinsiplər, bütövlükdə
pedaqoji fəaliyyətin mənzərəsinin dəyişilməsi, yenidən yaradılması ilə səciyyələnir.
Müasir təhsil anlayışında müəllim mərkəzli təhsil, yaxud bunun əksi olaraq şagird
mərkəzli təhsil yerini, təhsil fəaliyyəti sonunda şagirddə meydana gəlməsi istənilən
xüsusiyyətlərdən ibarət olan “standartlara çatdırılmasını nəzərə alan və standart şagird
mərkəzli” olaraq adlandıra biləcəyimiz bir təhsil yaranmaqdadır.
Hazırda ənənəvi təhsil sistemində yaradıcılığın inkişafına mane olan passiv auditoriya
mühitində müəllimin şifahi məlumat verən və şagirdin soruşduğu hər suala cavab verən adam
rolunda təqdim edilməsi fikrində dəyişiklik yaranmışdır.
Ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq, yeni yanaşmada müəllim şagirdlərə öyrənmə ilə
əlaqədar problemlərin həllində və məlumatın əldə edilməsində bələdçilik rolunda çıxış edir.
Bu yanaşmada:
- bütün şagirdlərin fəaliyyətinin təmin edilməsi;
-motivasiyanın təmin edilməsi;
-məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkürün inkişafına nail olunması;
-dialoq, diskussiya və kollektiv iş mədəniyyətinin formalaşdırılması;
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-fəaliyyətlərinin əvvəldən təyin olunan standartlara, hədəflərə çatması məqsədi
qoyulmaqdadır. Məhz bu amillər indiki vaxtda müəllimin funksiyasında dəyişiklik
yaranmasını zəruri edir (2).
Belə bir dəyişiklik özlüyündə "təhsilin məzmunu", "təlim prosesi", “tədris avadanlığı”,
“tədris resursu” kimi anlayışların mənalarında da dəyişmələrə gətirib çıxarmışdır. Artıq, təlim
prosesi tədris avadanlıqları və resursların şagirdin öyrənməsinə müəllimin bələdçilik etdiyi
qarşılıqlı təsir mühitinə çevrilir. Bu zaman şagird üçün öyrənmə yalnız müəllim ilə deyil, eyni
zamanda tədris avadanlıqları və resursları ilə reallaşır. Sinif daxilində öyrənən adam (şagird)
ilə öyrədən adam (müəllim), yaxud tədris avadanlıqları və resursları arasında bir qarşılıqlı
münasibət meydana gəlir (1, 2, 3).
Bilik əldəetmə və onu tətbiqetmə yollarını bilən fərdlərin yetişdirilməsi ancaq ümumtəhsil
müəssisələrində müasir texnologiyadan, müasir tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə
etməklə gerçəkləşdirmək mümkündür. Təhsildə müasir tədris avadanlıqları və resurslarından
istifadə bu dəyişən sistemlərlə birlikdə inkişaf etməkdə və hər keçən gün əhəmiyyətini daha
da artırmaqdadır.
Son illərdə ümumtəhsil müəssisələrində tədris prosesində müasir tədris avadanlıqları və
resurslarından istifadəni dəstəkləmək siyasəti özünü aydın göstərir.
Respublikanın ümumtəhsil məktəblərində tədris avadanlıqları və resurslardan müasir
tələblərə uyğun istifadə olunmasını təmin etmək “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil
məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə Təminatı Proqramı”nda
(2005-2007-ci illər) bir vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Təminat Proqramından irəli gələn
əsas vəzifələr bunlardır:
-ümumtəhsil məktəblərinin müasir tipli kompüter avadanlıqları ilə təchizatı;
-müəllimlərin, inzibati və texniki işçilərin müasir tədris avadanlıqları və resurslardan öz
fəaliyyət sahələrində istifadə etməsinin öyrədilməsi;
-təhsildə müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə üzrə normativ və metodik
bazanın inkişafı;
-tədris prosesində Azərbaycan dilində istifadə edilən müasir elektron resursların
(dərsliklərin, kitabxanaların), rəqəmli tədris resurslarının işlənilib hazırlanması, yayılması və
tətbiqi;
-təhsil sisteminin informasiya infrastrukturunun (elmi-metodik, elmi-tədqiqat,
ixtisasartırmanın bütün səviyyələrdəki resurs və informasiya sistemləri daxil olmaqla)
yaradılması;
-müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadənin metodologiyasının hazırlanması, elmi-metodik, şagirdlər üçün təhsil portalının və saytlarının yaradılması;
-milli tədris və elmi-metodik nəşrlərdə müasir tədris avadanlıqları və resursları sahəsi üzrə
terminologiyanın hazırlanması və elmi dövriyyəyə daxil edilməsi və s. (4).
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyası, “Azərbaycan Respublikasında
təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”, “Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyası”nın həyata keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Plan”ı və digər hüquqi-normativ sənədlərdə
müasir tədris avadanlıqları və resurslarına yeni yanaşma və onların əhəmiyyəti qabarıq ifadə
olunmuşdur (5, 6, 7).
2015-ci ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nın
həyata keçirilməsi üzrə Fəaliyyət Plan”ında 12 illik təhsilə keçidlə bağlı təhsilin bütün
sahələri, o cümlədən müasir tədris avadanlıqları və resursları ilə əlaqədar dövlət siyasətinin
əsas prinsipləri və fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilmişdir. “Fəaliyyət Plan”ında:
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-2015-ci ildən başlayaraq bütün təhsil pillələri üçün innovativ təlim metodologiyası və
müvafiq resursların yaradılması müsabiqə mexanizminin hazırlanması və müsabiqələrin
keçirilməsi (2.1.1);
-2016-cı ildən başlayaraq yeni kurikulumlara və İKT-yə əsaslanan metodik vəsaitlərin,
didaktik materialların, təlim vasitələrinin hazırlanmasını stimullaşdıran müsabiqə və qrant
mexanizmlərinin yaradılması və tətbiqi (2.2.1);
-təhsil proqramları, tədris resursları, təlim metodikaları, təhsilverənlər, təhsil müəssisələri
arasında sağlam rəqabətin stimullaşdırılması, rəqabət elementlərinin müəyyənləşdirilməsi və
tətbiq edilməsi (3.3.12);
-2015-2020-ci illər üçün təhsil müəssisələrində İKT əsaslı təlim metodologiyasının
tələblərinə uyğun infrastrukturun yaradılması;
-hər bir təhsil müəssisəsinin internetlə, ümumi orta təhsil səviyyəsində hər bir şagirdin
elektron dərsliklər yüklənmiş kompyuter-planşetlə təmin olunması (4.1);
-2015-ci ildən başlayaraq təhsilverənlər, təhsilalanlar və valideynlər üçün maarifləndirmə
xarakterli portalların yaradılması;
-onlayn təlimlər;
-elektron dərsliklər;
-video resurslar;
-internet əsaslı intellektual oyunların hazırlanması (4.8.2) və digər bu kimi məsələlər
prioritet hesab olunmuşdur (7).
“Azərbaycan Respublikasında informasiya cəmiyyətinin inkişafına dair 2014-2020-ci illər
üçün Milli Strategiya haqqında” sənəddə bu prosesin məntiqi davamı olan dövlət siyasəti
müəyyənləşdirildi. Bu sənəddə müvafiq sahəyə uyğun ehtiva olunan məsələlər bunlardır:
-təhsilli gənc nəslin müasir texnologiyaların fəal istifadəçiləri, yaradıcıları kimi
formalaşdırılması;
-müasir tədris avadanlıqları və resursların təhsil prosesinin bütün mərhələlərinə
inteqrasiyası ilə informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun müasir təhsil sisteminin
qurulması;
-rəqəmli təhsil informasiya ehtiyatlarının yaradılması;
-müəllimlərin kompüter biliklərinin artırılması;
-təhsilin resurs mərkəzini və təhsil prosesini dəstəkləyən elektron tədris resurslarının
inkişaf etdirilməsi;
- təhsildə müasir tədris avadanlıqları və resurslarının səmərəli istifadəsinin təşkili,
onlardan istifadə üzrə bilik və bacarıqların öyrədilməsi və s. (1).
Gün geçdikcə, məktəblərin müasir tədris avadanlıqları və resursları ilə daha yaxşı təmin
edilməsi və onlardan istifadənin genişləndirilməsi, həmçinin müəllimlərin onlardan effektli
istifadə məsələlərinə daha çox diqqət yetirilir. Məktəb, təhsil sistemi yarandığı vaxtdan bu
günədək, təhsilverənlərin fəaliyyətində tədris avadanlıqları və resurslarından vəhdətdə istifadə
məsələsi böyük önəm daşımışdır. Tədris prosesində tədris avadanlıqları və resurslarından
istifadə zamanı müəllim və şagirdlər arasındakı qarşılıqlı münasibət, pedaqoji prosesin
səmərəliyinə göstərdiyi təsir imkanlarının üzə çıxarılması həmişə aktuallıq və mühüm
əhəmiyyət kəsb edən vəzifələrdən biri olmuşdur.
Yaşadığımız dövrün səciyyəvi xarakteri və sürətli dəyişmələri təhsil sahəsində bir tərəfdən
yeni imkanlar yaradır, digər tərəfdən daha ciddi problemlərə yol açır. Dəyişən şərtlər hər kəs
üçün daha yaxşı və daha keyfiyyətli təhsili tələb edir. İndiki vaxtda daha keyfiyyətli təhsili
təmin etmək və təhsildə fürsət bərabərliyini gerçəkləşdirmək kimi problemlərlə qarşı
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qarşıyayıq. İlk növbədə təhsil sahəsində olan yeniliklərin və görülən tədbirlərin ümumi
çərçivəsi daxilində tədris avadanlıqları və resursların yerini, oynadığı rolu müəyyənləşdirmək
vacib şərtlərdəndir. Öyrənmə-öyrətmə prosesində müəllim, tədris avadanlığı və şagird üçü
birlikdə ələ alınmalı, təhsil dövrün tələbinə uyğunlaşdırılmalıdır.
Tədris prosesində istifadə ediləcək müasir tədris avadanlıqları və resurslarından danışılan
zaman ilk növbədə, bu anlayışların mahiyyətinin bilinməsi vacibdir. Adətən, tədris
avadanlıqları və resurslarından birlikdə istifadə olunur. Buna rəğmən, bir çox hallarda onlara
fərqli şəkillərdə yanaşılır. Tədris avadanlıqları tədris prosesində müəllimlər tərəfindən
müxtəlif mühitlərdə istifadə olunan vəsaitlərdir. Ən sadə formada tədris avadanlıqları: fənn və
ya mövzunun məqsədi, müəllim və şagirdin ehtiyac və istəklərinin reallaşmasında sinif
daxilində və ya məktəbdaxilində olması zəruri olan, hamının qəbul etdiyi yazı lövhəsi, dərs
kitabları və digər çap materialları, radio, televiziya, maqnitofon, CD, DVD, proyeksiya
aparatı, kompüter, ağıllı lövhə və s. əhatə edir (3, 8, 9).
Müasir dövrdə texnologiyanın hazırkı inkişafı təhsil mühitini yeni tədris avadanlıqları və
resursları ilə zənginləşdirməkdədir. Əgər bir müddət bundan əvvəl radio, TV, maqnitofon,
video və təpəgöz kimi avadanlıqların məktəblərdə istifadəsi yenilik hesab edilirdisə, hazırda
bu günün əhəmiyyətli avadanlıqları kimi kompüter, proyeksiya proyerktoru, ağıllı lövhə və s.
tədris avadanlıqları hesab edilir (3,8).
Bu günlərdə təhsil sahəsində istifadə edilən texnologiyanın, yüksək səviyyədə müasir bir
texnologiyaya çevrilməsi ən prioritetli məsələlər arasında olub, təhsil mühitinin tərkib hissəsi
kimi qəbul edilir və tədris planında müvafiq dəyişikliklərin aparılması zərurətini yaradır.
Sürətlə inkişaf edən müasir texnologiyaları ilə birlikdə tədris avadanlıqları və resurslarının
yenilənməsi, günün tələblərinə cavab verə bilən vəziyyətə gətirilməsi olduqca vacibdir.
Müasir tədris avadanlıqları və resursların imkanlarından lazımi səviyyədə faydalanmadıqda
təhsilin inkişafında, cəmiyyətin ehtiyaclarının ödənilməsində problemlərin meydana çıxması
üçün zəmin yaranır. Bu vəziyyətin özü, şübhəsiz müəllim, şagird, tədris avadanlıqları və
resursların funksiyasında əhəmiyyətli dəyişikliklərə gətirib, çıxarmışdır (1).
Bir çox tədqiqatçılar kimi, uzun müddət Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif
universitetlərində dərs demiş məşhur türk alimi, professor, doktor Cavad Alkan tədris
prosesində müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadənin üstünlüklərini qeyd edərək,
göstərmişdir ki, çoxsaylı müasir tədris avadanlıqları və resurslardan istifadə imkanlarının
mövcud olduğu hazırkı təhsil sahəsində onların daha düzgün, məqsədəuyğun və sistemli
seçimi çox mühüm əhəmiyyətə malikdir (3).
Müasir dövrdə yaxşı bir müəllim kimi fəaliyyət göstərməyin yollarından biri, müəllimlərin
dərslərdə müvafiq tədris avadanlıqları və resurslarından səmərəli istifadə etmələridir. Tədris
prosesində məzmuna uyğun istifadə edilən müasir tədris avadanlıqları (kompüter, internet,
slayd proyektoru, film proyektoru, təhsil televiziyası, pedaqoji nəşrlər kimi proqramlı tədris
resursları, fərdi təlim resurslar və s.) və resurslarının bir çox üstünlükləri, əhəmiyyəti vardır.
Onlardan bəzilərini qısaca olaraq belə göstərmək olar:
-yeri gəldiyi məqamda bir şəkil göstərilməsi bir sözdən daha təsirlidir;
-tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə mövzuları konkretləşdirərək, öyrənməyi
asanlaşdırır,
-dərsi daha maraqlı hala gətirir;
-edərək, yaşayaraq öyrənmə imkanı verildiyindən dərin izləmə və uzun müddət qalıcı
imkanı təmin olunur;
- problem həlletmə qabiliyyətinin inkişafında konkret tapşırıqlarla işləmək imkanı təmin
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edir,
-müəllim və şagirdlərə tədqiqatlarda geniş imkanlar yaradaraq, yaradıcılıqlarının
artırılmasına şərait yaradır;
-yenilikləri və mürəkkəb prosesləri sinif otağında izləmə imkanı verir və s.
Müasir tədris avadanlıqları və resursları hər fənn üçün fərqli olsa da (məsələn, ictimai
fənlərdə xəritə, texniki fənlərdə təcrübənin tətbiqi və s.), bütün fənlər üçün ümumi olanlar da
(məsələn, kompüter, yazı lövhəsi, proyeksiya proyektorları, elektron lövhə və s.) vardır (3, 8,
9).
Müasir tədris avadanlıqları və resurslarından istifadəyə təsir edən əsas amilləri aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:
-müəllimin şəxsi keyfiyyətləri;
-məktəbin maliyyə imkanı;
-rəhbərliyin mövqeyi;
-proqramın uyğunluğu,
-tədris avadanlıqları və resursların öz infrastrukturu və s.
Hazırda ümumtəhsil məktəblərində müasir tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə
məsələsində bir çox problemlər yaşanır. Bu problemlərdən bir qismi bunlardır:
- tədris planının yerinə yetirilmə səyi;
-siniflərdə şagirdlərin çoxluğu;
- kifayət qədər müasir tədris avadanlığı ilə təchizatın olmaması;
-kompüter, ağıllı lövhə, və s. kimi müasir tədris avadanlıqlarından sinifdaxilində istifadə
etmək üçün müvafiq fiziki şəraitin olmaması;
-ana dilində milli resursun az olması və s.
-həm müəllimlərdən, həm də şagirdlərdən tələb olunan bilik və bacarıqların olmaması.
Ümumi orta təhsil verən müxtəlif tipli təhsil ocaqlarında fənlərin tədrisində tez-tez
müşahidə olunan bütün bu məsələlər pedaqoq alimlər tərəfindən sistemli şəkildə öyrənməli və
təhsildə real, praktik həllini tapmalıdır.
Azərbaycan təhsil sisteminin inkişaf etdirilməsi, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və
onun dünya standartlarının tələbləri səviyyəsinə çatdırılması üçün müasir təhsil
texnologiyasının bütün imkanlarından səmərəli şəkildə faydalanmaq, sinif daxilində vizual və
proyeksiya aparatları ilə təşkil edilən öyrənmə mühitini yaratmaq bu istiqamətdəki boşluqları
aradan qaldırılmağa imkan verər.
Bu da, bir həqiqətdir ki, yuxarıda qeyd olunanlar istiqamətində hazırda ölkəmizdə
məqsədyönlü iş aparılır. Müasir tədris avadanlıqları və resurslarının (İKT) təhsil sistemində
geniş istifadəsi ilə bağlı qəbul olunmuş proqramların bir qismi həyata keçirilmiş, bir qisminin
də reallaşması üçün müvafiq tədbirlər görülməkdədir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə respublikamızın təhsil sistemində, xüsusən
ümumtəhsil məktəblərində tədris avadanlıqları və resursların istifadəsinə yeni yanaşma,
onların istifadəsində yaranan problemlər, aradan qaldırılması üçün təkliflər və tövsiyələrin
verilməsi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərində tədris
avadanlıqları və resurslardan istifadə edilməsi mexanizmi, infrastukturu üçün xarakterik olan
ümumi keyfiyyətlər və tələblər açıqlanmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən fikirlər, təkliflər,
tövsiyələr ümumtəhsil məktəblərində tədris avadanlıqları və resursların istifadəsində ortaya
çıxan problemlərin aradan qaldırılmasına və sistemli istifadə olunmasına zəmin yaradacaqdır.
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Роль учителя в использовании учебных ресурсов
Резюме
В статье говорится о роли учителя в использовании учебного оборудования и
ресурсов, а также о соответствующих предложениях, связанных с выбором,
подготовкой и использованием ресурсов учителем.
N.Mammadova

Tще роле оф теаъщерс ин тще усе оф едуъатионал ресоуръес
Sуммарй
The article considers the role of teacher in the use of training equipment and resources, as
well as proposals related to the selection, preparation and use of teacher resources.
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Əqli geriliyi olan kiçikyaşlı məktəblilərin
hafizəsinin xüsusiyyətləri
Günel Əhmədova
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Rəyçilər: ped..ü.e.d., prof. A.N. Abbasov
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Açar sözlər: əqli gerilik, hafizə, təkrarlama, mənimsəmə, korreksiya
Ключевые слова: умственная отсталость, память, повторение, усвоение, коррекция
Key words: mental retardation, memory, repetition, mastering, correction
Hafizə keçmiş təcrübənin beyində nəqşləndirilməsi, yadda saxlanması sayəsində sonralar
onun tanınma və yada salınmasından ibarət mürəkkəb psixi fəaliyyətdir.
Hafizənin insan həyatında və fəaliyyətində əhəmiyyəti olduqca böyükdür. Əgər hafizə
olmasaydı hər şey insana həmişə yeni görünərdi. Hafizə olmasaydı insan «əbədi olaraq yeni
doğulmuş uşaq vəziyyətində qalardı» (İ. Seçenov). Bütün psixi proseslərin ən mühüm
xarakteristikası olan hafizə insan şəxsiyyətinin vahidliyini və tamlığını təmin edir.
Tədqiqatlar göstərir ki, əqli geriliyi olan uşaqlar yeni tədris materialını çoxsaylı
təkrarlamalardan sonra belə, çox zəif mənimsəyirlər. Mənimsənilən material tez unudulur və
ən əsası, bu kateqoriyadan olan uşaqlar əldə edilmiş bilik və bacarıqlarını təcrübədə istifadə
edə bilmirlər.
Yeni bilik və bacarıqların zəif mənimsənilməsinin səbəbi ali sinir fəaliyyətinin
xüsusiyyətlərindən asılıdır.
Əqli geriliyi olan uşaqlarda yadasalma prosesinin xüsusiyyətləri bir sıra psixoloqlar
tərəfindən öyrənilmişdir (L.V. Zankov, B.İ. Pinski, İ.M. Solovyov və s.). Hər hansı bir
materialı mənimsəmək üçün, məsələn, vurma cədvəlini öyrənərkən, yardımçı məktəb
şagirdlərinə tipik şagirdlərdən fərqli olaraq, daha çox təkrarlamaq lazım olur. Tədris
materialını çoxsaylı təkrarlamalar olmasa əqli geriliyi olan şagirdlər çox tez unudurlar.
Yeni materialın mənimsəmə keyfiyyətinin artırılmasına dair müxtəlif didaktik prinsiplər
hazırlanmışdır; bunlara X.S. Zamskinin tədqiq etdiyi və hazırladığı təkrarlamada müxtəliflik
prinsipi aiddir.
Yardımçı məktəb şagirdləri bəzən yaxşı mənimsədikləri belə dərsin məzmununu danışa və
suallara cavab verə bilmirlər. Ancaq, dərsini “unutmuş” şagirdi yerinə oturmağa göndərəndən
sonra, o bir neçə dəqiqəyə, heç bir təkrarlama və yadasalmasız düzgün cavabı yadına salır.
Bəzi şagirdlərdə bu unutqanlıq elə səviyyəyə çatır ki, onlar heç vaxt sinif qarşısında, lazım
olan vaxt suallara cavab verə bilmirlər. Bəzən belə hallarda baş verir ki, dünən müəllimin
suallarına əla cavab verən şagird, bu gün həmin sualları cavablandıra bilmir, hətta elə
təəssürat yaranır ki, o bu sualları birinci dəfə eşidir.
Bu cür unutqanlığın fizioloji səbəbi şərti əlaqələrin sönüklüyü yox, sadəcə baş beyin qabıq
fəaliyyətinin müvəqqəti tormozlanmasıdır.
Hafizənin möhkəmləndirilməsi və qeyd etdiyimiz unutqanlığı azaltmaq üçün əqli geriliyi
olan şagirdlərin gün rejimini elə təşkil etmək lazımdır ki, onlar dincələ bilib, maksimal olaraq
güclərini bərpa edə bilsinlər. Müəllim üçün əqli geriliyi olan uşağın hafizəsinin onun gün
rejimindən asılı olmağı hər zaman aydın olmaya bilər.
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Bir sıra tədqiqatların nəticəsi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu kateqoriyadan olan
uşaqların yuxu saatını bir qədər uzatmaqla onların yaddaşının yaxşılaşmasına nail olunmuşdur.
Bütün bunları nəzərə almadan müəllimlər bəzən, dərs materialın yaxşı mənimsənməsi üçün
yalnız çoxsaylı təkrarlamadan istifadə edirlər. Bu da öz növbəsində istənilən nəticə vermir.
Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxartmaq lazım deyil ki, bu uşaqlara yalnız yatmaq
faydalıdır; əsas vacib olan uşaqların əmək və istirahət rejiminin təşkilində diferensial
yanaşmadan istifadə etməkdir.
Əqli geriliyi olan uşaqların hafizəsinin sadalanan çatışmazlıqlarından (yaddasaxlamanın
zəifliyi, unutqanlıq, yadasalmanın qeyri-dəqiqliyi) başqa onlarda mənimsənilən materialın
yenidən işlənməsi prosesində zəif keçir.
Tədqiqatçılar yaddaşın növlərindən deyil, onun inkişaf səviyyəsindən danışmağı daha
məqsədə uyğun sayırlar. Əgər, erkən yaş dövründə tipik uşaq əksər informasiyanı mexaniki
şəkildə yadda saxlayırsa, bunun nəticəsi olaraq o gələcəkdə yadda saxlamanın vasitəli
üsullarından istifadə edəcəkdir. A.N. Leontyevin tədqiqat işlərində müxtəlif yaş dövründə
olan uşaqların yaddaşının bu xüsusiyyəti geniş öyrənilmişdir. Həmçinin, həmin bu
tədqiqatlarda göstərilmişdir ki, əqli geriiyi olan uşaqlar yaddasaxlamada vasitəli üsullardan
istifadə edə bilmirlər.
Təfəkkürün zəifliyi, əqli geriliyi olan uşaqlara mənimsənilməli materialda əhəmiyyətli
hissəni ayırmağa, materialın ayrı-ayrı elementlərini birləşdirərək, təsadüfi və əhəmiyyətsiz
hissəni keçməyə imkan vermir; bu da öz növbəsində yaddaşın keyfiyyətini kəskin aşağı salır.
Bir sıra tədqiqatçılar (L.V. Zankov, X.S. Zamskiy, B.İ. Pinskiy və s.) göstərmişlər ki,
yardımçı məktəb şagirdləri, bir hekayəni nəql edərkən mətndən ayrı-ayrı sözləri, frazaları
təkrar edirlər, ancaq öz sözləri ilə mətnin əsas mənasını ifadə edə bilmirlər.
Mənimsənilməsi lazım olan materialın zəif başa düşülməsi ona gətirir ki, bu uşaqlar
predmetlərin yalnız xarici əlamətlərini yadda saxlaya bilirlər. Onlar predmetlər arasına daxili,
məntiqi əlaqəni ayırd edə bilmir və təbii olaraq, yadda saxlaya bilmirlər. Bundan əlavə olaraq,
bu uşaqlar şifahi izahatları anlaya və yadda saxlamada çətinlik çəkirlər. Məhz buna görə, yeni
materialın tədrisi zamanı əyani vəsaitlərdən istifadə çox məqsədə uyğundur. Xarici dünyanın
təəssüratlarının yadda saxlanması bəzən patoloji formada keçir və bu cür yadda saxlama
eydetik yaddaş adlanır. Yaddaşın bu cür xüsusiyyətinə malik olan uşaqlar dərsə cavab
verərkən öyrəndikləri material, həmin səhifə gözlərinin qabağında canlanır, yalnız mətnin
məzmunun öz sözləri ilə ifadə edə bilmirlər.
Bütün əqli geriliyi olan uşaqların xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar
məqsədyönlü öyrənmə və yadasalma bacarığına malik deyillər. Bu kateqoriyadan olan
uşaqlara hekayə oxuyarkən, onlar ayrı-ayrı sözləri əzbərləməyə çalışır, və mətnin məzmununu
dərk etmirlər.
Məlumdur ki, əgər ümumtəhsil məktəb şagirdlərinə iki hekayə danışılarsa onlar
əvvəlcədən yadda saxlanılması vacib olduğu deyilən hekayəni daha yaxşı yadda saxlayacaqlar.
Başqa sözlə, tipik şagirdlərdə məqsədli yadda saxlama, məqsədsiz yadda saxlamadan daha
yaxşı inkişaf etmişdir. Yardımçı məktəb şagirdləri ilə keçirilən tədqiqatlar göstərir ki, onlarda
məqsədli yadda saxlama məqsədsiz yadda saxlamadan heç fərqlənmir (Q.M. Dulnyovanın,
B.İ. Pinskinin tədqiqatları).
Hekayəni yaxşı yadda saxlamağa çalışan əqli geriliyi olan uşaqlar diqqətlərini daha çox
ayı-ayrı söz və frazalarda cəmləşdirib onları yadda saxlamağa çalışırlar və bununla bağlı
qulaq asdıqları mətnin məzmununu daha da pis anlayırlar. Onlar mətnin məzmununu və ya
onun əsas ideyasını anlamaq üçün diqqətlərini məqsədyönlü şəkildə buna yönəldə bilmirlər.
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Əqli geriliyi olan uşaqların hər hansı bir materialın mənimsənməsi ilə bağlı üzə çıxan
problemlər məktəb təcrübəsində kifayət qədər tez-tez rast gəlinir. Məsələn, bir şeri
əzbərləyərkən, çox saylı oxuma və təkrarlamalara baxmayaraq, onu tam şəkildə nəql edə
bilmirlər; və yaxud, bir qaydanı öyrəndikdə, ondan lazımı vaxt istifadə edə bilmirlər.
Məqsədyönlü fəaliyyətin zəifliyi, həm də öyrənilmiş materialın yada sala bilinməməsində
özünü büruzə verir. Belə ki, ümumtəhsil məktəb şagirdindən əvvəl keçirilmiş hər hansı bir
materialın yada salınması xahiş olunanda o, bir sıra fəallıq göstərməli olur; yəni hafizəsində
keçirilənləri canlandıraraq ona lazım olan informasiyanı tapıb təqdim etmək. Onlar əksər
vaxtlarda “xatırlamıram” deyə cavab verirlər. Əqli geriliyi olan uşaqlarda belə aktiv axtarış
fəaliyyətini inkişaf etdirmək çətindir.
Yaddasaxlama bacarığı – mənimsənilən materialı dərk etmə bacarığıdır; yəni ümumi
materialın əsas elementlərini seçib, onlar arasında əlaqə yaradaraq hansısa bir “sistemə” daxil
etməkdir.
Məqalənin aktuallığı. Əqli geriliyi olan uşaqların hafizəsinin xüsusiyyətlərini bildikdə
onlarla korreksiya iş zamanı daha səmərəli nəticələr almaq olar. Bununla da işin aktuallığı
müəyyən olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Əqli geriliyi olan kiçik yaşlı məktəblilərin hafizəsinin
xüsusiyyətləri diqqət mərkəzinə gətirilir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə xüsusi məktəblərdə çalışan
müəllimlər tərəfindən uşaqların yaddaşının inkişafına yönəlmiş iş zamanı istifadə edilə bilər.
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Особенности памяти умственно отсталых детей
младшего школьного возраста
Резюме
Память — это краеугольный камень психического развития ребенка. Благодаря
памяти ребенок фиксирует и обобщает прошлый опыт, приобретает знания и умения.
Причины замедленного и плохого усвоения новых знаний и умений кроются, прежде
всего, в свойствах нервных процессов умственно отсталых детей. Важно научить
учащихся вспомогательных школ правильно организовывать процесс запоминания
учебного материала и разъяснить, в чем суть такого умения.
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Mеморй феатурес оф менталлй ретардед
ъщилдрен оф примарй същоол аэе

G. Ahmedova

Суммарй
Memory is the cornerstone of the mental development of the child. Thanks to the memory
of a child commits and summarize past experience, acquired knowledge and skills. Causes of
the slow and poor absorption of new knowledge and skills lieprimarily in the properties
of the neural processes of mentally retarded children.
Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2016
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Sadə üstlü bərabərsizliklərin həllinin alqoritmlərin
təsvir üsullarından istifadə etməklə öyrədilməsi
Samirə Tağıyeva
ADPU-nun dosenti
Ağahüseyn Əmənov
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.İ. Aslanov
f.-r.ü.f.d., dos. N.Х. Şərifov

Açar sözlər: alqoritm, blok-sxem, üstlü bərabərsizlik, aralıq, kvadrat üçhədli, kvadrat
bərabərsizlik
Ключевые слова: алгоритм, блок-схема, показательные неравенства, промежуток,
квадратный трехчлен, квадратное неравенство
Key words: algorithm, a block diagram indicative of inequality, the gap trinomial square,
quadratic inequality
Dəyişəni qüvvət üstündə olan bərabərsizliyə üstlü bərabərsizlik deyilir. Üstlü
bərabərsizliklərin həlli adətən,
,
,
,
şəklində bərabərsizliklərin həllinə gətirilir.
olduqda

bərabərsizliyi

isə

ilə,

olduqda

bərabərsizliyi ilə eynigüclüdür.
Üstlü bərabərsizliklərin həllini şagirdlərə öyrətdikdə həll alqoritmlərinin blok-sxemlərlə
təsvirindən istifadə etmək olar. Blok-sxemlər müəllim tərəfindən tərtib edilir və lövhənin
kənarında asılır. Şagirdlər həmin blok-sxemlərdən istiqamətləndirici kimi istifadə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, bu halda proyektorlardan da istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu məqsədə
tərtib edilmiş bəzi həll alqoritmlərinin blok-sxemlə təsvirini verək. Blok-sxem 1 vasitəsilə
,
,
şəklində üstlü bərabərsizliklərin həlli verilmişdir
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Başlanğıc

Hə

b-ni a-nın qüvvəti
şəklində
göstərin

Blok-sxem 1

Yox

Bərabərsizliyin həlli

Yox

Hə
Bərabərsizliyin
həlli

Bərabərsizliyin
həlli

son
Şagirdlər yuxarıdakı blok-sxemdən istiqamətləndirici kimi istifadə edərək aşağıdakı
bərabərsizlikləri həll edə bilərlər:
Misal 1.
bərabərsizliyini həll edək.
Həlli: Burada artıq sağ tərəf 11-in qüvvəti şəklində göstərilmişdir.
olduğu üşün
olmalıdır. Şagirdlər alınmış kvadrat
bərabərsizliyi həll edirlər. Bu zaman şagirdlər
həlli alqoritmindən istifadə edəcəklər:
1. Verilmiş kvadrat bərabərsizliyi
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2.
tənliyini həll edin
3. Əgər

üçhədlisinin köklərini tapın, yəni

kvadrat

isə alınmış kökləri (kökü) ədəd oxu üzərində qeyd edin, intervallara

ayırın, hər bir intervalda
üçhədlisinin işarəsini təyin edin. Müsbət işarəli
aralıqlar (aralıq) verilmiş bərabərsizliyin həllidir.
4. Əks halda (
olduqda)
-nın üşarəsinə diqqət edin. Əgər
isə
bərabərsizliyinin həlli

, əks halda

olar.

Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün əvvəlcə
üçhədlisinin kökləri tapılır, yəni

tənliyi həll edilir. Diskriminantı

hesablayaq:

.

kökü olacaq:

olduğundan tənliyin iki

və

.

Alınmış ədədləri ədəd oxu üzərində qeyd edək, intervallara ayıraq və hər bir intervalda
üçhədlisinin işarəsini təyin edək:

+

_

+
1

-3
bərabərsizliyinin

həlli

. Deməli verilmiş

müsbət

işarəli

aralıqlardır.

bərabərsizliyinin həlli

olacaq.
Cavab:
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə orta ümumtəhsil məktəbləri qarşısında mürəkkəb və
məsuliyyətli vəzifələr durur. Elmin və istehsalatın kompüterləşdirilməsi prosesi ümumi təhsil
sisteminin kökündən dəyişdirilməsini tələb edir. Belə şəraitdə şagirdlər müstəqil şəkildə
informasiya axınından baş çıxarmalı, yeni biliklərə yiyələnməyi bacarmalıdırlar. Kompüterlər
məktəbə həm öyrənilmə obyekti, həm tədris prosesinin idarə olunması, həm də təlim vasitəsi
kimi daxil edilməsi tələb olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Üstlü bərabərsizliklərin öyrədilməsində həll alqoritminin bloksxemlə təsvirindən istifadə edilmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat dərslərində təlimin keyfiyyətinin
yüksəldilməsi üçün alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını müəyyənləşdirməkdən
ibarətdir, şagirdlərin riyaziyyat dərslərində riyazi savadı ilə yanaşı alqoritmik mədəniyyəti
inkişaf etdirilir.

Ədəbiyyat
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Изучение решения показательных уравнений
с помощью средств описания алгоритмов

C. Тагиева
A. Еменов

Резюме
В работе описывается решение показательного уравнения типа

,

,

. Алгоритм решения представлен в виде блок-схемы. В работе дано словестное
описание алгоритма решения квадратного неравенства, показано решение
показательного неравенства
.
S. Tagiyeva
A. Amanov

The study of solutions of exponential equations using
algorithms describe the means
Summary
The paper describes the solution of the equation of exponential type
, a> 1, a ≠ 1.
Algorithm solution is presented in the form of a block diagram. This paper gives a description
of the algorithm verbally solve quadratic inequalities, the solution shows an exponential
inequality
.
Redaksiyaya daxil olub: 21.04.2016

74

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Dövrü operatorlar və onların öyrədilməsi metodikası
Həbibə Məhərrəmova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: hebibe1992@inbox.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov
tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: dövr operatorı, şərt operatorı, parametrli dövr, ön şərt, son şərt, proses, bloksxem
Ключевые слова: оператор цыкла, оператор условие, цыкл с параметром, цыкл с
постусловием, цыкл с предусловием, процесс, блок-схема
Key words: repeat operator, conditional operator, repeat for-to-do loop, while-do loop,
repeat-until loop, process, diagram
Bu mövzunun öyrədilməsində də müəllim əvvəlki biliklərə əsasən sual-cavab aparır, sonra
problemli situasiya yaradır. Belə ki, əvvəlcə keçid operatorlarının köməyi ilə bir necçə
məsələnin həlli və proqram fraqmrnti soruşulur. Ardınca təkrar proseslərin həllinin şərti keçid
operatorları vasitəsilə qurulması soruşulur. Sonra məsələ elə qoyulur ki təkrar proseslər cox
sayda və ya sonu məlum olmayanda məsələnin həlli soruşulur. Beləliklə, problem-situasiya
qurulur və şagirdlər düşündükcə müəllim məsələnin həllini aşağıdakı ardıcıllıqla həll etməyi
iazah edir:
Dövrü proseslərin proqramlarını, if şərti keçid operatorundan istifadə etməklə yazmaq olar.
Lakin bu zaman proqram müəyyən qədər mürəkkəbləşir. Ona görə də,Pascalda dövrü
alqoritmlərin proqramlarını daha sadə şəkildə yazmaq üçün üç dövrü operator nəzərdə
tutulmuşdur:
 Ön şərtli
 Son şərtli
 Parametrli
Dövrü proseslər dövrlərin sayı qabaqcadan məlum olan və olmayan proseslərə ayırırlar.
Ön və son şərtli operatorlardan əsasən dövrlərin sayı qabaqcadan məlum olamyan dövrü
proseslərin proqramlarının yazılışında, parametrli dövrü operatordan isə dövrlərin sayı məlum
olan proseslərin proqramlarında istifadə olunur.
Ön şərtli dövrü operator aşağıdakı şəkildə yazılır:
While şərt do və ya While şərt do
Operator; begin Operator_1;
........
Operator_n;
end ;
Bu operator yerinə yetirilərkən əvvəlcə şərt ifadəsi hesablanır, əgər o, true qiymətini alırsa,
yəni şərt ödənilərsə, operator yerinə yetirilir və şərt ifadəsinin hesablanıb, yoxlanılması
davam etdirilir. Bu şərt false qiymətini alana qədər təkrarlanır, şərt bu qiyməti alan kimi while
operatoru işini sona çatdırır. Şərt ödənilənə qədər (true məntiqi qiymətinə malik olduğu qədər)
birinci yazılışda bir operator, ikinci yazılışında isə, operatorlar qrupu yerinə yetirilir. Əgər elə
birinci yoxlamada şərt false qiymətini alırsa, operator bir dəfə də yerinə yetirilmədən while
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operatoru işini başa çatdırır.
Ardınca son şərtli dövrü operator haqqqında məlumat verilir.
Bu operator vasitəsilə dövrü proseslər təşkil olunduqda şərt dövrün sonunda yoxlanılır.
Dövr şərt ödənilməyənə qədər (False məntiqi qiymətinə malik olduğu qədər - ön şərtli dövrü
operatorlarda isə tərsinı, şərt ödənilənə qədər) davam edir. Operator yerinə yetirilərkən,
dövrün gövdəsi operatorları ən azı bir dəfə yerinə yetirilir və bundan sonra şərt məntiqi ifadəsi
hesablanır. Əgər ifadə false qiymətini alırsa, yəni şərt ödənilmirsə, dövrün gövdəsi
operatorları təkrarən yerinə yetirilir və bu proses şərt true qiymətini alana qədər davam
etdirilir. Bu halda dövr operatorunun işi sona çatır.
Son şərtli dövrü operator aşağıdakı şəkildə yazılır:
Repeat
Operator_1;
..........
Operator_n;
Until <şərt> ;
yox

Operator_1;
.................
Operator_n;

Şərt
Hə
Operator_1;
.................
Operator_n;

yox
Şərt
Hə

Şəkil 2.2 Ön şərtli
dövrü operator

2.3 Son şərtli
dövrü operator

Bu izahatlardan sonra konkret məsələ nümunəsi verilir və proqram qurulur.
Çalışma 1.: y  x 2  1 funksiyasının qiymətlərini [a, b] parçasında haddımdan bir aldığı
qiymətlərin cəmini tapmalı. Ön çərtli dövrü operatordan istifadə etməli.
Program while;
Var a, b, h, y, s, x : integer;
Begin
Writeln (‘a=’,); readln (a);
Writeln (‘b=’,); readln (b);
Writeln (‘h=’,); readln (h);
s:=0; x:=a;
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While a<=b do begin
Y:=sqr(x)+x;
S:=s+y;
A:=a+h;
End;
Writeln (‘s=’, s);
End.
Nəticə :
A= 1 B= 3 H= 1 S= 6
A= 1 B= 9 H= 2 S= 10
Çalışma 2: Çalışma 2.2-nin proqramını son şərtli dövr operatordan istifadə etməklə
yazmalı.
Program repeat;
Var a, b, h, y, s, x : integer;
Begin
Writeln (‘a=’,); readln (a);
Writeln (‘b=’,); readln (b);
Writeln (‘h=’,); readln (h);
s:=0;
repeat
Başlanğıc
Başlanğıc
x:=a;
Y:=sqr(x)+x;
a, b,
S:=s+y;
a, b, h
h
A:=a+h;
Until a>b ;
Y=x^2+x
Yox
Writeln (‘s=’, s);
a<=b
End.
H
Nəticə:
S=s+y
ə
A= 1
S
Y=x^2+x
B= 3
A=a+h
H= 1
Son
S= 20
S=s+y
Yox
A= 2
a>b
B= 9
A=a+h
H= 1
H
S= 328
ə
S

Son

Çalışma 1-in bloksxemi
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Bu məsələləri həlli proqramına izahat verdikdən sonra analoji 1-2 msələnin həlli
proqramını qurmağı şagirdlərə tapşırılır. Çətinlik çəkən şagirdlərə əlavə iazahat verilir. Yaxşı
olar ki əvvəlki proqram üzərində dəyişiklik edilsin. Bununla da ev tapşıriqlarını vermək və
şagirdləri qiymətləndirmək lazımdır.
Bu mövzuya həsr olunmuş ikinci dərs də problem situasiya yaratmaqla həll edilir. Burada
məqsəd parametrli dövrü operatorları öyrətməkdir. Sual qoyulur ki ki, təkrarlama prosesi
dövrün parametrinin başlanğıc və son qiyməti məlum ilduqda necə etmək olar?
Beləliklə, mövzuya aşağıdakı kimi izahat vermək məqsədəuyğundur.
Parametrli dövrü operatorun iki yazılış forması vardır:
1. for parametr := parametrin_başlanğıc_qiyməti
to parametrin_son_qiyməti
do operator ;
2. for parametr := parametrin_başlanğıc_qiyməti
downto parametrin_son_qiyməti
do operator;
Bu yazılşdakı parametrlər sıra tipli olmalıdırlar. Dövrü proses parametr özünün son
qiymətini alana qədər davam edir.
i=1,

m
Operator_1;
.................
Operator_n;

Parametrli dövrü operatorun
blok-sxemdə təsviri

Birinci yazılışda parametrin qiyməti hər dövrdə vahid artır. İkinci dövrdə isə azalır. Ona
görədə birinci yazılışda parametrin başlanğıc qiyməti, son qiymətindən kiçik, ikinci yazılışda
isə böyük olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Dövr operatorları hal-hazırda məktəb və ali məktəbdə keçirildiyi
üçün məqalədə faktlar çox aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Dövr operatorlarının məsələ həllinə yeni baxış verilir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali, orta ixtisas və orta məktəblərdə
dərs deyən müəllimlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu məqalədə orta və ali məktəblərin yuxarı siniflərində müxtəlif məsələlərin həllinin
Pascal dilində və blok-sxemlə şagirdlərə öyrədilməsi təcrübəsindən bəhs edilir.
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Məntiqi məsələlər tərtibinin və həll
üsullarının öyrədilməsi
Valeh Məmmədov
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Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. N.A Əliyev
f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
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Ключевые слова: логическая задача, схема, наглядность, логические вывод,
решение
Key words: logical tasks, scheme, clarity, logical conclusion decision
İbtidai sinif şagirdlərinə məntiqi məsələlərin öyrədilməsi müəllimlərin təxirəsalınmayan
işlərindəndir. Bunun üçün əvvəlcə şagirdlərimizə məntiqi məsələnin tərtib edilməsini və
həllini öyrətməliyik. Çünki bu məsələlər kiçikyaşlı şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü
formalaşdırır, həm də onları əqli nəticəyə gəlməyə hazırlayır.
Riyaziyyat dərsi şagirdləri məsələləri düzgün tərtib etməyə, həlli bacarıqla aparmağa
hazırlayır. Bunun üçün kiçikyaşlılara məntiqi məsələlər tərtibini və həll etməyi öyrətmək
vacibdir. Öyrətmək üçün kiçikyaşlılarla müntəzəm məsələlərin həlli ilə məşğul olmaq
lazimdir. Təcrübəmizə əsaslanaraq həmin məsələlərin nümunələrinə baxmaqla, müəllimlərlə
fikrimizi bölüşəcəyik. Məsələlər həllində əyaniliyə üstünlük verilir. Bu mövzuya diqqət
yetirməyimizin səbəbi odur ki, ibtidai sinif müəllimlərinə sistemli iş təklif olunan metodiki
vəsaitlər pərakəndə şəkildədir.
Müəllimlərimizə çətin işlərində müəyyən metodiki köməklik göstərmək də lazımdır.
Təhsilimizin sonrakı mərhələləri qanunlarla inkişaf etməyəcək, səmərəli iş aparılmalıdır.
Çünki bu məsələlər kiçikyaşlı şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü formalaşdıracaq, həm də onlar
məktəbdə məsələnin düzgün tərtib edəcək, üsulunu sərbəst axtaracaqdır. Nümunə üçün
məsələlərə baxaq:
1. Evdən stadiona qədər metro ilə 3 dayanacaqdır və yolun yarısı qədər məsafə var.
Evdən stadiona qədər neçə dayanacaq vardır?
Məsələnin həllində çertyojdan istifadə etmək olar.
3 + 3 = 6 (Məsələnin mətnini diqqətlə izləyən şagird asanlıqla tapır).
Cavab: Evdən stadiona qədər 6 dayanacaq var.
Qeyd. Cavabın yazılması vacibdir. Şagird nə axtarıldığını yəqin etməlidir.
2. Musa və Məryəmin hər birinin 4 şarı vardır. Məryəmin şarlarından, Musadakının
qalan şarlarının sayı qədər partladı. Cəmi neçə şar qaldı?
Həlli: Məsələnin həllini əyaniləşdirməklə izah etmək olar.
Musanın şarlarının sayı:
Məryəmin şarlarının sayı:
Məryəmin partlayan şarlarını qırmızı rəngləyək. Həmin rənglə Musanın qalan şarlarını
rəngləsək görərik ki, 4 partlamayan şar qalıbdır.
Cavab: 4 şar qalmışdır.
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Verilən nümunələri şagirdlərlə birlikdə icra etdikdən sonra aşağıdakı məsələlərin müstəqil
yerinə yetirilməsini onlara həvalə etmək olar.
1. Nərminə, Kamran və Aliyə konfetləri bərabər böldülər. Nərminə və Aliyənin birlikdə
6 konfeti vardır. Sizcə uşaqların cəmi nə qədər konfeti var idi?
2. Nərminə və Nübar birlikdə 18 dəftər aldılar. Bir ayda hər biri 4 dəftər işlətdi. Qızların
neçə dəftəri qaldı?
3. Qəfəsdə dovşanlar elə durmuşlar ki, Məltəm onların ancaq qulaqlarını saya bildi. O,
18 qulaq sayarsa, qəfəsdə neçə dovşan olduğunu necə taparsınız?
4. 64 konfeti neçə dəfə yarıya bölməklə hər topluda 4 konfet almaq olar? ( 1)64 : 2, 2)
32 : 2, 3) 16 : 2, 4) 8 : 2 = 4 )
Bu növ məntiqi məsələlərin həlli ibtidai sinif şagirdləri üçün çox maraqlıdır. Çalışmalar
həllində şagirdləri ancaq riyazi hazırlıqlarına deyil, ümumi birliklərinə də istinad etməklə,
düzgün nəticəyə gəlirlər. Bu növ məsələlər ibtidai siniflərin dərs vəsaitlərində azdır.
İstifadədə olan riyaziyyat dərslikləri şagirdlərin yaradıcı tədqiqat bacarıqlarının, həmçinin
vərdişlərinin inkişafı istiqamətində işlənmiş və modernləşdirilmişdir. Bu dərsliklər nəticələrin
əldə edilmə anına doğru istiqamətlənməklə şagirdləri kursun bütün anlayışları ilə tədqiqat və
praktik fəaliyyət prosesində tanış edir. Yeni təhsil proqramı ibtidai sinif şagirdlərinin yaş
xüsusiyyətlərini nəzərə alır.
Həndəsi təsəvvürləri kifayət qədər tam şəkildə, obrazla sıx əlaqədə ifadə etmək olar; çünki
6-12 yaş əyani – hərəki və əyani – obrazlı təfəkkürün inkişafı üçün əlverişlidir. Həndəsi
elementlərlə tanışlıq bilavasitə obrazlara müraciət ilə müstəvi və fəza fiqurların eyni zamanda
istifadəsi əsasında qurulur, başqa sözlə, əyani – hərəki təfəkkür, yalnız praktik və tədqiqat
fəaliyyətinə əsaslanan metodikadan istifadə edilir. Həndəsi materialı öyrənərkən şagirdlər
forma tədqiq edir, model düzəldir, konstruksiyalar hazırlayır, “kəşflər” edirlər.
Bu dərsliklərdə məsələ həllinə yeni yanaşma müşahidə olunur. Sinifdə şagirdlərə eyni
vaxtda müxtəlif tip məsələlərin həlli təklif edilir. Müəlliflər bilə - bilə eynitipli məsələlərin
təkrarından qaçırlar, çünki şagirdlər bir neçə oxşar məsələni həll etdikdən sonra bu üsulu
digər bir məsələnin həllində də tətbiq etməyə çalışırlar. Bu səbəbdən həllində mahiyyətinə
daha dərindən daxil olmaq, təxəyyülü işə salmaq, əyani şəkildə bu situasiyanı təsəvvür etmək
tələb olunan qeyri – standart tapşırıqlar dərslikdə öz əksini tapmışdır. Daha böyük əyanilik
məqsədi ilə qrafik sxemlər təklif edilir. Bütün bunlar şagirdlərdə məsələ həllinə qeyri – şablon
münasibətinə inkişafına səbəb olur, düşüncədə çeviklik formalaşdırır.
Bu dərsliklərlə iş zaman elə ilk dərslərdən şagirdlə müəllim arasında qarşılıqlı məhsuldar
təlim mühiti yaranır, nəticədə şagirdin məxsusi, müstəqil, yaradıcı fəaliyyəti maksimum
aktivləşir. Çünki müəllimlə birgə tapşırıqların həlli zamanı şagird mütləq düşünməli və
qərarlar qəbul etməli olur. Müasir inkişafetdirici dərsliklər yalnız bilik vermir, həm də
problem qoymağı, tədqiq etməyi öyrədir.
Məqalənin aktuallığı. Kiçikyaşlılara və ibtidai sinif şagirdlərinə məntiqi məsələ tərtib
etməyi, onun həllinin axtarılmasının öyrədilməsiindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlılara və ibtidai sinif şagirdlərinə ilk dəfə olaraq
məntiqi məsələ tərtib etməyin, onun həllinin axtarılmasını, həllinin aparılmasının öyrədilməsi
ilə xarakterizə olunur.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə şərh edilən məntiqi məsələlərin tərtib
edilməsi, həllinin göstərilməsi, məsələlərin nümunəsinin verilməsi valideynlərə, ibtidai sinif
müəllimlərinə dərslərini yüksək səviyyədə qurmaq üçün metodik kömək göstərməkdən
ibarətdir.
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Изучение порядка решения и составления логических задач
Резюме
В статье рассматривается на примере изучение решении и составление логических
задач. Обосновывается, что составление и решении логического задача являются
средством для реализации поставленной проблемы.
V. Mammadov

Learning the order of solution and making logical sums
Summary
Studying solution a making logical sums are investigated in the article it is proved that
making a solution logical sums are means for realization presented problems.
Redaksiyaya daxil olub: 07.04.2016
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Kompyuter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak
fəaliyyətinin fəallaşdırılmasının təşkili
İlqar Hacıyev
ADPU-nun magistrantı
E-mail: ilqar_7777@bk.ru
Rəyçilər: tex.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev
tex.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: kompyuter, texnologiya, fasilitator
Ключевые слова: компьютер, технология, фасилитатор
Key words: computer, technology, fasilitator
İnsan fəaliyyəti genetik olaraq başlanğıc əsasını əmək fəaliyyətindən götürməklə müxtəlif
növ və formada olur. Onun tarixi inkişafı bir çox digər növlərini, məsələn oyun, təlim, elmi
fəaliyyət növlərini doğurmuşdur. Bütün fəaliyyət növləri məzmunun müxtəlifliyinə
baxmayaraq, tərkib hissəsi aşağıdakılardan ibarət olan ümumi quruluşa malikdir:
1. Tələbatlar və motivlər.
2. Təsirlər.
3. Məqsəd və vəzifələr.
4. Əməliyyatlar.
Əgər insanın təsirləri bu və ya digər fəaliyyətin məqsədlərinə uyğun gəlirsə, onda bu və ya
digər təsirlərə daxil olan əməliyyatlar bu məqsədlə müvəffəq olma şərtlərinə uyğun olur.
İnsan fəaliyyətinin yerinə yetirilməsi prosesinə təlim vasitələri (yaxud onlardan biri) daxil
olduqda insan bu məqsədlərini və ya onların bir hissəsini texniki vəsaitin imkanları əsasında
yerinə yetirir. Bu zaman insanın öz təsirləri ilə, məsələn, kompyuter texnikasının təsirləri
nisbəti belə bir qanunauyğunluğa tabe olur ki, hər hansı bir təsirlə baş verən məqsəd itkisi onu
əməliyyata çevirir. Hər hansı əməliyyatla qazanılan məqsəd isə onu müvafiq təsirə çevirir. Bu
qarşılıqlı keçidlər “şagird-kompyuter” münasibətinin qurulması prosesində öz əksini tapır.
Fəaliyyətin konkret növünə uyğun olan “şagird-kompyuter” sistemində şagird müəyyən
tələbata və motivlərə əsasən, öz qarşısında məqsəd və vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin həllinə
istiqamətləndirilən əməlləri təkcə özü, operator hissəsini isə kompyuterin köməyilə yerinə
yetirilir. Lakin “şagird-kompyuter” sisteminin imkanları arasında uyğunluq yaradıldıqda,
şagird fəaliyyətinin tələbatı, motivləri, məqsədləri və təsirləri ilə kompyuterin imkanları
düzgün əlaqələndirildikdə lazımı səmərə əldə edilə bilər.
Şagird əməllərinin operator hissəsi ilə qırılmaz surətdə əlaqədar olan məqsədə nail olma
şərti, deməli, kompyuter texnikasından istifadə tamamilə müxtəlif olur. Məsələn, tələb edilən
məhsulun keyfiyyəti, onun əldə edilməsi sürəti, şagirdin fiziki və psixi imkanları bu şərtlərin
dəyişkənliyindən asılıdır. “Şagird-kompyuter” sistemi o zaman yaradılır ki, şagird öz təlim
tapşırıqlarının operator hissəsini bu və ya digər səbəbdən özü yerinə yetirə bilmir, yaxud
bunun üçün daha çox vaxt və qüvvə tələb olunur.
Şagirdin təlim tapşırıqlarını həll edərkən yerinə yetirdiyi təlim əməliyyatlarının tərkibi
olduqca mürəkkəbdir və onları ayrıca göstərmək zəruridir:
1. Öyrənilən nəzəri biliklər sisteminin əsasında qoyulmuş ümumi münasibəti aşkara
çıxarmaq məqsədilə təlim tapşırığı şərtinin çevrilməsi.
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2. Ayırd edilən münasibətin qrafik və ya işarələr formasında modelləşdirilməsi.
3. Münasibətlər modelinin ümumi xassələrini öyrənmək məqsədilə onun çevrilməsi.
4. Ümumi üsul əsasında konkret praktiki məsələlərin ayırd edilməsi və həlli.
5. Sonrakı əməliyyatların yerinə yetirilməsi üzərində nəzarət.
6. Verilmiş təlim tapşırığı həllinin ümumi üsulunun mənimsənilməsinin
qiymətləndirilməsi.
Şagirdlər bu təlim əməliyyatlarını yerinə yetirərkən müəyyən nəzəri biliklər sisteminə və
müəyyən qrup konkret məsələlərin ümumi həlli üsullarına yiyələnirlər.
Kompyuter texnikasından istifadə etməklə təlim texnologiyalarının müəyyənləşdirilməsi
müəllim-şagird münasibəti və əməkdaşlığının təşkili üsullarının axtarılıb tapılmasından
ibarətdir. Bu cür üsulların işlənilməsi aşağıdakı istiqamətlərdə yerinə yetirilə bilər:
- Bilavasitə kompyuter texnikasının köməyilə şagirdlərlə müəllim arasında onların
birlikdə fəaliyyəti zamanı təlim əməkdaşlığı şəraitinin yaradılması;
- Şagird qruplarının qarşılıqlı münasibətinin, bir qrup şagirdlərin öz aralarında
əməkdaşlığını tələb edən təlim texnologiyalarının yaradılması və işin təşkili;
- Kompyuterlə və kompyutersiz təlim formaları arasında optimal uyğunluğun təyin
edilməsi.
Bu zaman kompyuter texnikasının köməyi ilə təlim prosesi təşkilinin tamlığı üç əsas
amillə yerinə yetirilir:
1. Ayrı-ayrı şagirdlərin idrak fəallığının idarə edilməsi.
2. “Müəllim-kompyuter-şagird” sistemində təlim fəaliyyətinin idarə edilməsi.
3. Müəllimlə şagirdlərin qarşılıqlı fəaliyyətlərinin və əməkdaşlıqlarının idarə edilməsi.
Göstərilən üç növ idarəetmənin əsasında müvafiq psixoloji qanunauyğunluqlar durur.
Şagirdin təlim prinsip etibarilə yeni vasitəsi kimi kompüter texnikasının əsas
xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:
1. Kompyuter texnikası praktiki olaraq qeyri-məhdud məlumatların əldə edilməsinə və
onların analitik olaraq işlənməsinə şərait yaradır. Şagirdlərin səviyyəsinə uyğun məlumatların
kəskin surətdə artması və onların böyük surətlə əldə edilməsi sıçrayışlı keyfiyyət artımını
təmin edir.
2. Kompyuter texnikası şagirdin idrak-tədqiqat fəaliyyətinin universal vasitəsi rolunu ifa
edir.
3. Kompyuter texnikası psixi fəaliyyət məhsullarının qeydə alınmasının yeni, fəal
formasını təmin edir.
4. Kompyuter texnikası bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə də malikdir. O:
- Praktiki olaraq itkisiz, yaxud çox az işıq itkisi ilə təsviri dayandırmağa(kadr-dayan);
- Təsviri və ya onun hissələrini rənglə əks etdirməyə;
- Hissəni ekrandan ayırmağa;
- Kadrın və ya onun hissələrinin böyüklüyünü dəyişməyə;
- İşıq “göstəricisi” daxil etməyə;
- Ekranda müvafiq kadrları dəyişməyə imkan verir.
Bunlardan başqa, ekranda təsviri istənilən qədər təkrar göstərmək, təlim tapşırığından asılı
olaraq onların yerini dəyişmək mümkündür.
5. Kompyuter istifadə etdiyimiz ənənəvi yazıdan sonra öz əhəmiyyətinə görə ən yaxşı
işarələr aləti olub, onun köməyi ilə yerinə yetirilən fəaliyyətin məzmunu üzrə aktiv məlumat
mübadiləsi aparmağa imkan verir. Beləliklə, fəaliyyət prosesində dil və işarə vasitəsindən
istifadə üçün prinsip etibarilə imkan yaranır.
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6. Kompyuter istifadəçi ilə “konstruktiv məzmun dialoquna girərək” və onunla birlikdə
vahid funksional əşyavi-istiqamətlənmiş mühit yaradaraq istənilən başqa vasitələrdən fərqli
xüsusiyyətlərə malikdir. Yəni bununla kompyuter nəinki insanın intellektual imkanlarını
gücləndirir, onun yaddaşına, hisslərinə, motivlərinə və marağına təsir göstərir, həmiçinin
idrak fəaliyyətinin strukturunu dəyişir və onu yenidən qurur.
Məqalənin aktuallığı. Fənlərin tədrisi prosesində “müəllim kompyuter-sinif”
münasibətindən başqa, “şagird-kompyuter” münasibəti də yerinə yetirilir. Bu münasibətlərdə
mühüm komponent insan fəaliyyətidir, kompyuter və ayrı-ayrı texniki vasitələr isə bu
fəaliyyətin səmərəliliyini təmin edən təlim əməyi vasitələridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məlumdur ki, fəaliyyətin aktiv, müstəqil olaraq qurulması və ya
dəyişdirilməsi insan öz hərəkətlərinə məqsədyönlü, düşüncəli surətdə yanaşa bildikdə,
əməyini planlaşdırdıqda və üzərində işlədiyi məzmunu modelləşdirməyi bacardıqda
mümkündür. Məsələn, o, idrak fəaliyyətini vasitəli əks etdirən əvəzsiz texniki vasitədir. Çünki
o, istifadəçinin cavabına, yaxud digər təsirini qeydə alır, sxem və ya modellə əks etdirir,
yaddaşa daxil edib istənilən vaxt təhlil, qiymətləndirmə və ya nəzarət üçün yenidən canlandıra
bilər.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta
ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Использование средств компьютерной технологии для
повышения познавательной деятельности учеников
Резюме
В статье приводится пути активизации познавательной деятельности учащихся с
помощью средств компьютерной технологии. Показывается три основных ключевых
фактора для полноты процесса обучения на основе компьютерной технологии.
Излагаются основные особенности применения новых средств компьютерной
технологии в процессе познания ученика.
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İ. Hadjiev

The arrangement of the perception activity of pupils with
the help of computer technology
Summary
The ways of arrangements are analysed in the perception acvtivity of pupils with the
help of computer technology in this article. Three main factors are shown for the entirety of
the teaching process with the computer technology. The main features of the computer
technology are analysed by the means of pupil’s training principle.
Redaksiyaya daxil olub: 24.05.2016
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EXCEL proqramında məntiqi funksiyalar və ondan istifadə
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Ключевые слова: логика, логические операции, истинные и ложные
Key words: logic, logic operations, true and false
Məntiq elmindən bütün fənlərin tədrisi prosesində geniş istifadə olunur. O cümlədən
informatika elmi də məntiqdən, məntiqi funksiyalardan yetərincə yararlanmışdır.
Kompüterlərin məntiqi əsasını məntiqi mühakimələr təşkil edir. Məntiqi mühakimələr
yürüdülmüş mühakimələrin yalan və ya doğru olduğunu müəyyənləşdirir. Yəni doğru
mühakiməni 1(true) kimi, yalan mühakiməni 0 (false) kimi qiymətləndirir. Məntiqi
mühakimələr üzərində məntiq əməliyyatlarını yerinə yetirmək mümkün olur. Bu əməliyyatlar
məntiq əməlləri vasitəsilə yerinə yetirilir. Exsel funksiyaları içərisində məntiqi funksiyalar bu
işi öz üzərinə götürərək çox uğurla onun öhdəsindən gəlirlər. Bu funksiyalar məntiqi ifadələr
üçün, müxtəlif şərtlər əsasında əməliyyatların yerinə yetirilməsində istifadə olunurlar. Məntiqi
funksiyalarda məntiqi ifadələrin elementləri arasında əlaqə yaradan heç olmasa bir müqayisə
operatoru iştirak edir. Onlar aşağıdakılardır: = (bərabərdir); >(böyükdür); < (kiçikdir); >=
(böyükdür və ya bərabərdir); <= (kiçikdir və ya bərabərdir); <> (bərabər deyil). Excel
proqramında istifadə olunan məntiqi funksiyalarla tanış olaq: İF, AND, NOT, TRUE, FALSE,
OR, İFERROR Bu funkiyaları çağırmaq üçün proqramın İnsert menyusundan Function (fx)
əmrinə müraciət etmək lazımdır. Onlar Logical (Məntiqi) kateqoriyasına aid funksiyalardır:

I. IF f u n k s i y a s ı.
İF məntiqi funksiyalar içərisində ən çox istifadə olunan, mürəkkəb məntiqi əməliyyatları
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yerinə yetirən funksiyadır. Bu funksiya tək və digər funksiyalarla birlikdə işləyə bilir. Onu
məntiqi funksiyaların “başçısı” hesab etmək olar. Funksiya aşağıdakı kimi istifadə olunur:
İF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
IF funksiyası hər hansı bir şərtə (logical_test) əsaslanaraq şərt düz olarsa bir
(value_if_true), səhv olarsa başqa bir əməliyyatı (value_if_false) yerinə yetirir. Məsələn, A1
ünvanında 1 və ya 2 yazıla bilər. A2 ünvanında isə A1 də 1 olarsa «one», 2 olarsa «two»
yazılmalıdır. A2 ünvanında belə bir düstur yazılır:
=IF(A1=1,"one","two")
İkinci əməliyyatın yerinə yenidən IF funksiyasından istifadə etmək olar. Məsələn,
=IF(A1=1;"one"; IF(A1=2;"two";IF(A1=3;"three)))
IF funksiyasının daxilində 9-a qədər IF funksiyasından istifadə etmək olar.
İF funksiyasının köməyilə bir çox məsələləri yerinə yetirmək mümkündür. Onlara misal
olaraq əmək haqqı cədvəlində vergilərin hesablanması, tələbələrin müvəffəqiyyət faizinin
hesablanması, testlərin hazırlanması, bir sıra proqram (məsələn, lüğətin hazırlanması) və
oyunların (məs, kim uddu?) hazırlanması və s. misal göstərmək olar.
Onlara aid bir neçə misal göstərək:
1. “Kim uddu” oyununun hazırlanması üçün İF funksiyasından aşağıdakı kimi istifadə
edilir: Birinci oyunçunun (X-in) göstəriciləri üçün İF funksiyası aşağıdakı kimi istifadə edilib:
=IF(B4+C4+D4=3,"X UDDU:)))", IF(B4+C5+D6=3,"X UDDU:)))" ,IF(B4+B5+B6=3,"X
UDDU:)))",IF(C4+C5+C6=3,"X
UDDU:)))",
IF(D4+D5+D6=3,"X
UDDU:)))"IF(B5+C5+D5=3,"X
UDDU:)))",
IF(B6+C6+D6=3,"X
UDDU:)))",IF(D4+C5+B6=3, "X UDDU:)))", "udmadin"))))))))
İkiinci oyunçunun (Y-in) göstəriciləri üçün İF funksiyası aşağıdakı kimi istifadə edilib:
=IF(B5+C5+D5=15,"Y
UDDU
:)",IF(B4+C4+D4=15,"Y
UDDU:)",
IF(B6+C6+D6=15,"Y UDDU:)",IF(B4+B5+B6=15,"Y UDDU:)", IF(C4+C5+C6=15,"Y
UDDU:)",IF(D4+D5+D6=15,"Y
UDDU:)",
IF(B4+C5+D6=15,"Y
UDDU:)",IF(B6+C5+D4=15,"Y UDDU:)", "udmadin"))))))))
Aşağıdakı şəkildə birinci oyunçunun udduğu hal göstərilib:

2. Testlərin hazırlanması üçün bu funksiyadan aşağıdakı kimi istifadə etmək mümkündür.
=IF(Sheet4!G4="A";"düzdür";IF(Sheet4!G4="";"";"yanlış")); =IF(H6>=H2/2;"OK keç
ikinci mərhələyə";"Keçmədin, bir daha sına")
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3. Lüğətin hazırlanması üçün İF funksiyası belə istifadə olunacaq.
=IF(E3=16;D2;E2);
=IF(E8=2;"";"söz yoxdur")

4. Əmək haqqı cədvəlində gəlir vergilərinin, tələbələrin məlumat cədvəllərində əlaçı,
zərbəçi, adi, və kəsirli tələbələrin sayının, kəmiyyət, keyfiyyət faizlərinin hesablanması üçün
və s. bu funksiya müvəffəqiyyətlə istifadə olunur.
II. AND funksiyası Bu məntiqi funksiya müxtəlif məntiqi ifadələrin ödənib-ödənmədiyini
öyrənir.
=AND (logical1;logical2;...)
AND funksiyasından istifadə olunan məntiqi ifadələrin hamısı ödənərsə, yekunda doğru
cavab (TRUE), əks halda isə yalan cavab (FALSE) alınır.
Məsələn, A1 xanasında 100 yazılıb, A2 xanasında 50, A3 xanasında 1 yazılıb. Əgər
=AND(A1>50;A2=50;A3 <50) funksiyasından istifadə etsək, nəticə TRUE (doğru),
=AND(A1<50;A2=50;A3<50) variantından istifadə etsək isə nəticə FALSE (yalan) olar.
AND funksiyasını İF və ya digər funksiyalarla birlikdə istifadə etmək mümkündür.
Məsələn, cədvəldə əlaçı, zərbəçi, adi təqaüd alanları və qiymətləri içərisində qeyri məqbul
olanları müəyyənləşdirmək üçün bu funksiyalar aşağıdakı kimi istifadə olunar.
=IF(J2=4;"ƏLAÇI";IF(AND(J21;K2<>0);"QEYRI MƏQBUL";"ADI")))
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III. OR funksiyası.
Funksiya aşağıdakı kimi istifadə edilir.
OR (logical1;logical2;...)
Əgər məntiqi ifadələrin heç olmasa biri doğru olarsa, nəticə TRUE (doğru), əks halda,
yəni hamısı yalan olarsa nəticə FALSE (yalan) olur.
Məsələn,
OR(1+1=3; 2*2=10; 12/8=4) funksiyasının nəticəsi FALSE (yalan) olur. Çünki verilmiş
məntiqi ifadələrin heç biri doğru deyil.
OR( 2*2=4; 5-2=4) funksiyasının cavabı TRUE(doğru) olur, çünki məntiqi ifadələrdən
biri doğrudur.
OR (TRUE; FALSE; TRUE) funksiyasının nəticəsi TRUE olacaq.
OR (FALSE; FALSE) funksiyasının qiyməti FALSE olacaq.
IV. NOT funksiyası.
Bu funksiya
NOT(logical)
kimi istifadə olunur
Əgər məntiqi ifadə TRUE (doğru) olarsa, nəticə FALSE (yalan), məntiqi ifadə FALSE
(yalan) olarsa, nəticə TRUE (doğru) olar.
Məsələn,
NOT (1+1=2) funksiyasının nəticəsi FALSE (yalan) olacaq.
NOT (8-5=2) funksiyasının nəticəsi TRUE (doğru) olacaq.
NOT (TRUE) olduqda nəticə FALSE, NOT (FALSE) olduqda nəticə TRUE olur.
V. IF ERROR funksiyası.
IF ERROR (value;value_if_error)
Əməliyyatı yerinə yetirdikdə nəticə alınsa nəticəni, əks halda daxil edilmiş məlumatı
çıxışa göndərir.
Məsələn,
İFERROR (125/25; “sehvdir”) funksiyasının nəticəsi 5 olacaq. İFERROR (125*hhh;
“sehvdir”) funksiyasının nəticəsi “sehvdir” olacaq.
VI. TRUE () və FALSE () funksiyaları
Bu funksiyalar müvafiq olaraq TRUE və FALSE cavablarını verir və onların arqumenti
yoxdur. Onlar başqa funksiyalar ilə birlikdə istifadə olunur. Məs.
=İF (A1=TRUE; ”Keçin”; ”Dayanın”)
Əgər A1 xanasında TRUE yazılıbsa, “Keçin”, əks halda “Dayanın” qiyməti alınacaq.
VII. İF funksiyasının modifikasiyaları
Excel proqramında İF məntiqi funksiyası digər kateqoriyalı funksiyalarla da birgə istifadə
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olunur. Onlardan aşağıdakıları misal göstərmək olar:
1. COUNTİF funksiyası.
STATİSTİCAL kateqoriyaya aid olan COUNTİF funksiyası seçilmiş diapazonda axtarılan
mətni və ya ədədləri sayır.
Məsələn, A1-A5 xanalarında müvafiq olaraq 5, 4, 3,12, 5, B1-B5 xanalarında 4, 5, 7, 2, 6,
C1-C5 xanalarında 4, 6,7,1,5 ədədləri yazılmışsa,
=COUNTIF (A1: C5; 5) funksiyası icra edildikdə, nəticədə 4 alınacaq. Yəni bu
diapazonda 4 sayda “5” var.
Yuxarıdakı cədvəldə COUNTİF funksiyası “5”-lərin, “4”-lərin, “3”-lərin, “2”-lərin sayını
tapır: (Köməkçi cədvəl)
=COUNTIF(B2:E2;5);
=COUNTIF(B2:E2;4);
=COUNTIF(B2:E2;3);
=COUNTIF(B2:E2;2)
2. SUMİF funksiyası.
Bu funksiya seçilmiş diapazonda verilmiş şərtləri
ödəyən xanalardakı ədədləri toplayır.
SUMİF (range;criteriya; sum_range)
=SUMIF (F1:F5; ">5"; G1:G5) funksiyasının nəticəsi 90 olacaq
=SUMIF (F1:F5; "=5"; G1:G5) funksiyasının nəticəsi 30 olacaq
=SUMIF (F1:F5; ">3") funksiyasının nəticəsi 21 olacaq.
3. AVERAGEIF funksiyası.
Bu funksiya verilmiş diapazonda verilmiş şərtləri ödəyən xanalardakı ədədlərin ədədi
ortasını hesablayır.
AVERAGEI F(range; criteria; avearge_range)
A7 xanasında =AVERAGEIF (A2:A5; ">=2100"; B2:B5)
funksiyası yazıldıqda “ƏDƏDLƏR” sütununda 2100-dən
böyük ədədlər qarşısında “SAYI” sütununda duran ədədlərin orta
qiyməti hesablanıb (nəticə: 34.5).
B7 xanasında =AVERAGEIF (A2:A5; "<>2500") 6 funksiyası
yazıldığından “ƏDƏDLƏR” sütunundan 2500-dən fərqli
ədədlərin orta qiymətləri hesablanıb (nəticə: 2166.667)
C7 xanasında = AVERAGEIF (B2:B5; " <40") funksiyası yazıldıqda “SAYI” sütununda
duran ədədlərin orta qiyməti hesablanıb (nəticə: 18).
Yuxarıda qeyd etdiyim ki, ayrı-ayrı siniflərdə tədris vahidlərinin siyahısına “Məntiq və
məntiq əməliyyatlar” tədris vahidini əlavə etmək olar. Məsələn, VII siniflərin də informatika
dərsliyinə bu məlumatları daxil etməklə şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirmək olar.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə EXCEL proqramına artan tələbatının ödənilməsi
baxımından belə bir mövzunun işlənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. EXCEL proqramında işlənən məntiqi funksiyaların daha aydın
izahı və təhlili elmin bu sahəsində yenilik hesab oluna bilər.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas, eləcə də orta
məktəb müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər
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Логические функции и их использование
в программe EXCEL
Резюме
В статье учение всех субъектов в науке логики в информатике, а также, в видное
место на динамиках. Во-первых, научить основные понятия логики, то рекомендуется
преподавать логические операции. Высказывания, приписываемые научить
компьютерные навыки, чтобы быть истинным или ложным.
A. Palangov
A. Qidayeva

The logical functions and their use in the EXCEL programme
Summary
The article is the teaching of all subjects in the science of logic in computer science, as
well a, in a prominent place on the speakers. First, teach the basic concepts of logic, then it is
advised to teach logic operations. Statements attributed to teach computer skills to be true or
false.
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İnformatikadan siniflər üzrə tətbiqi proqramların
öyrədilməsinin vəziyyəti
Leyla Abbasova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: abbaszadeleyla94@gmail.com
Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: kompüter, instrumental proqramlaşdırma, atribut
Ключевые слова: компьютер, инструментальная программирования, атрибут
Key words: computer, instrumental programming, attribute
Məlumdur ki, artıq informatika fənnini şagirdlər 1-ci sinifdən başlayaraq öyrənməyə
başlayırlar. Hər bir sinif üzrə informatikanın dörd məzmun xətləri standartlar və alt standartlar
əsasında reallaşır. VI sinifdə isə artıq sadə prqoramlaşdırma ilə tanış olurlar. Bu məzmun xətti
VII sinifdə də daha geniş olaraq öyrədilir. Belə ki, artıq onlar ayrıca bölmə kimi instrumental
proqramlaşdırmanı öyrənməyə başlayırlar. Burada verilən materiallar sadə olsa da artıq onlar
sadə proqram qurmaq vərdişlərinə yiyələnirlər.
Bu sinifdə “İnformatika” dərslik komplektinə dərslik və müəllim üçün metodik vəsait
daxildir. Dərslikdə təlim materialının məzmunu, metodik və əyani-illüstrativ tərkibi vahid tam
şəkildə formalaşdırılmışdır. Dərsliyin metodoloji konsepsiyası şagirdlərdə idraki, informativkommunikativ və psixomotor bacarıqların formalaşdırılmasına xidmət edir. Adətən təlim
materiallarının mənimsənilməsi və uyğun fəaliyyət növlərinin tətbiqi dörd əsas metodoloji
mərhələyə bölünür: ilkin təsəvvürlərin formalaşdırılması; onların inkişafı; qazanılan bilik və
bacarıqların tətbiqi; onların qiymətləndirilməsi. Dərslikdə tədris prosesinin sadalanan
metodoloji mərhələləri ciddi gözlənilmişdir. Bu mərhələlər öz əksini aşağıdakı tədris
bloklarında tapmışdır:
1. Maraqoyatma (motivasiya)
2. Fəaliyyət
3. İzahlar
4. Bu maraqlıdır
5. Açar sözlər
6. Öyrəndiklərinizi yoxlayın
7. Araşdıraq-öyrənək
8. Ümumiləşdirici sual və tapşırıqlar
Hər bir blokdakı təlim materialının təyinatı dərsliyin əvvəlində şərh edilmişdir. Dərslik 5
fəsildən ibarətdir. Dərsliyin 1, 2, 4 və 5-ci fəsillərində kompüterdən istifadə nəzərdə tutulur.
Məktəblərin kompüter, İnternet şəbəkəsi, noutbuk, proyektor və hətta bəzilərinin interaktiv
lövhələrlə təchizatını nəzərə alaraq əksər dərslər İKT-dən istifadəyə əsaslanır.
6-cı sinifdə kompüterin yaddaş qurğuları barədə şagirdlərə məlumat verilmişdir. 7-ci
sinifdə isə şagirdlər kompüterin əsas hissəsini təşkil edən sistem lövhəsi və onun üzərində
yerləşən prosessor qurğusu haqqında məlumat alacaqlar. Məzmun standartlarına əsasən
kompüterin əsas və əlavə qurğularının iş prinsipi açıqlanır. Multimedia ilə işləyən qurğuların
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iş prinsipi 8-ci sinfin standartlarında öz əksini tapdığı üçün proyektor, səs-ucaldanlar,
mikrofon, rəqəmli kamera barədə məlumatlar bu sinifdə qısa formada verilib.
2-ci fəsil tətbiqi proqramlarda – mətn və qrafik redaktorlarda, həmçinin təqdimat
proqramlarında bəzi iş bacarıqlarının formalaşdırılmasına həsr olunmuşdur. Dərslikdə, əsasən,
Windows əməliyyat sistemi nəzərdə tutulsa da, Linux əməliyyat sistemindən də istifadə oluna
bilər.
“Şəklin atributları” dərsi Windows 7 sisteminin Paint qrafik redaktoru üzərində
qurulmuşdur. Lakin müəllim bu dərsi tədris edərkən ixtiyari qrafik redaktordan istifadə edə
bilər. Əgər müəllim məktəb kompüterlərində daha mükəmməl rastr qrafik redaktoru
quraşdırmaq istəyirsə, bu zaman sərbəst yayılan Paint.net proqramından istifadə edə bilər.
Mətn redaktorunda cədvəllərin və diaqramların hazırlanması OpenOffice.org paketinin
Writer proqramı üzərində qurulmuşdur. Əgər sinif kompüterlərində Microsoft paketi
quraşdırılıbsa, onda müvafiq mövzuların tədrisində müəllim Microsoft Word proqramından
istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, cədvəllərin qurulması ardıcıllığı hər iki proqramda oxşardır.
Dərslikdəki tapşırıqlar OpenOffice.org paketinin Writer proqramı üçün nəzərdə tutulsa da,
metodik vəsaitdə Microsoft 2003, 2007 proqramları üçün də tövsiyələr verilmişdir. Mətn
redaktorlarında diaqramların qurulması cədvəl əsasında aparılır və dəyişiklik etmək lazım
gəldikdə avtomatik olaraq müvafiq cədvəl çağırılır. Microsoft Word proqramında Excel
cədvəli əks olunur. Şagirdlər bu proqramla tanış olmasalar da, cədvəlin xanalarında verilənləri
dəyişmək onlar üçün elə də çətin olmayacaqdır.
Təqdimat proqramına 7-ci sinifdə 1 tədris saatı nəzərdə tutulmuşdur. Bu dərsdə şagirdlər
slaydların müxtəlif yollarla yaradılması ilə tanış olurlar. Təqdimat proqramı kimi həm Orn
Offise Impress, həm də Microsoft Power Point proqramından istifadə etmək olar.
3-cü fəsil informasiya, onun xassələri və informasiyanın müxtəlif say sistemlərində
kodlaşdırılmasına həsr olunub. Bu mövzuları keçərkən kompüter sinfindən istifadə edilməsi
vacib deyil.
4-cü fəsil proqramlaşdırmaya həsr olunur və yalnız kompüter sinfində keçirilməsi nəzərdə
tutulur. Şagirdlər 5 və 6-cı sinifdən tanış olan ALPLogo proqramlaşdırma mühitinin yeni
imkanlarından istifadə edəcəklər. ALPLogo proqramının yeni 2.2 versiyasına altproqramlarla
bağlı əlavələr edilmişdir. Proqramın yeni versiyası əvvəlki versiyalar kimi üç dildə
(Azərbaycan, rus, ingilis) işləməyə imkan verir.
5-ci fəsil İnternet, onun e-mail xidməti və informasiya resurslarının saxlanması, emalı və
ötürülməsini təmin edən informasiya-kommunikasiya texnologiyalarına həsr edilib. Fəslin
bəzi dərsləri İnternetə qoşulmaq imkanı olan siniflərdə keçilməlidir. Əgər məktəb İnternetə
qoşulmayıbsa, onda həmin dərslərdə müəllim təqdimat və ya videoro-likdən istifadə edərək
faylların alınmasını, saxlanılmasını və göndərilməsini şagirdlərə nümayiş etdirməlidir. Lazım
gəlsə mobil telefonların funksiyalarından da istifadə etmək olar. Tədris ilinin yekun dərsi kimi
sonuncu debat dərsin aparılmasına dair qısa təlimat verilmişdir. Debat dərsin mərhələləri,
onun gedişi haqqında ətraflı məlumat metodik vəsaitin uyğun dərsinə dair tövsiyələrdə əks
olunmuşdur. Müəllim bu dərsi kiçik ummativ qiymətləndirmədən sonra da keçə bilər. Dərsdə
informasiyanın toplanması üçün İnternetdən istifadə edilməsi məqsədəuyğundur. Milli
İnternet resurslarının sayı nisbətən az olduğundan rus və ingilis dilində olan mənbələrdən də
yararlanmaq olar.
VII sinfin sonunda şagird:
• müxtəlif say sistemlərində kodlaşdırmaya dair bacarıqlar nümayiş etdirir;
• müxtəlif xassələrinə görə informasiyaların qruplaşdırılmasına dair biliklər nümayiş
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etdirir;
• obyektin informasiya modelinin cədvəl formasının yaradılmasına dair bacarıqlar
nümayiş etdirir;
• sadə proqramlaşdırma mühitində proqram tərtib etmək bacarığı nümayiş etdirir;
• proqram təminatı sisteminin tərkib hissələrini izah edir,fayl və qovluqlarla işləyir;
• təqdimat proqramında müxtəlif üsullarla slaydlar hazırlayır;
• İnternetə qoşulma qaydalarını şərh edir, elektron poçtda fayllarla işləyir;
• İKT-nin tətbiqinin xüsusiyyətləri, əhəmiyyəti və sahələri haqqında biliklərini nümayiş
etdirir.
Bu tədris vahidi ikinci məzmun xəttinin reallaşdırılması üçün nəzərdə tutulmuş və
aşağıdakı standart və alt standartlara aiddir:
2. Formalaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma
Şagird:
2.1. Obyektin informasiya modelinin yaradılmasına dair bacarıqlar nümayiş etdirir.
2.1.1. Obyektin informasiya modelinin cədvəl formasını izah edir.
2.1.2. İnformasiya modelinin cədvəl formasında təsvirini nümunələrlə şərh edir.
2.1.3. Obyektin informasiya modelini cədvəl formasında ifadə edir.
2.2. Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsas məsələlərinə yiyələndiyini nümayiş
etdirir.
2.2.1. Məsələnin həlli mərhələlərini izah edir.
2.2.2. Məsələnin həlli alqoritmini qurur.
2.2.3. Sadə proqramlaşdırma mühitində verilmiş məsələnin proqramını tərtib edir.
2.2.4. Sadə proqramlaşdırma mühitində bəzi riyazi əməllərin proqramlarını hazırlayır.
Müəllim üçün metodik vəsait təlimin səmərəli təşkilində müəllim üçün istiqamətverici rol
oynayır. Metodik vəsaitdə hər bir mövzu üzrə dərsdə reallaşdırılması nəzərdə tutulan alt
standartlar, bu standartların reallaşdırılmasına xidmət edən təlim nəticələri, dərslikdə verilmiş
təlim materialları ilə iş texnologiyaları, təlim nəticələrinə nail olmaq dərəcəsini
qiymətləndirmək üçün meyarlar, yeni təlimata əsasən dörd səviyyədə formativ
qiymətləndirmə nümunələri verilmişdir. Müəlliflər tövsiyə edir ki, müəllim şəraitdən,
şagirdlərin hazırlıq səviyyəsindən, texniki təchizatdan asılı olaraq təlim nəticələrini müstəqil
şəkildə özü də müəyyən edə bilər. Hər bir dərs elə təşkil olunmalıdır ki, dərsin sonunda
şagirdlər nəzərdə tutulan nəticələri əldə edə bilsinlər. Buna görə də təlim nəticələri
şagirdyönümlüdür. Fənn üzrə alt standartlar bir dərsdə deyil, ilboyu bir neçə dərsdə
reallaşdırıldığından formativ qiymətləndirmə hər bir dərsin təlim nəticələri üzrə aparılır.
Nəzərdə tutulan nəticələrə nail olmaq səviyyələri formativ qiymətləndirmə vasitəsilə izlənir.
Bu baxımdan formativ qiymətləndirmə meyarları şagirdin əldə etdiyi bacarıqlar şəklində
götürülmüşdür.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə informatikadan siniflər üzrə tətbiqi proqramların
öyrədilməsinin vəziyyətindən dərsliyin və bu dərslikdən daha effektiv istifadə üçün nəzərdə
tutulan müəllim üçün metodik vəsaitin bəzi xüsusiyyətlərindən bəhs edilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Fənn üzrə alt standartlar bir dərsdə deyil, il boyu bir neçə dərsdə
reallaşdırıldığından formativ qiymətləndirmə hər bir dərsin təlim nəticələri üzrə aparılır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta məktəblərdə informatika
fənnini tədris edən müəllimlər istifadə edə bilərlər.
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V sinifdə şəkilli mətnlərlə işin şagirdlərə öyrədilməsi
Севил Зейналова
ADPU-nun Аьъабяди филиалынын
баш мцяллими
Təranə Novruzova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
ped.ü.f.d., dos. S.C.-C. Tağıyeva
Açar sözlər: şəkil, mətn, dərs, kitab, şagird, sinif, kompüter
Ключевые слова: картина, текст, урок, книга, ученик, класс, компютер
Key words: picture, text, lesson, book, pupil, klass, computer
Şagirdlər mətnə şəkilləri əlavə etmək bacarığı ilə IV sinifdən tanışdırlar. Dərsin təlim
məqsədlərini reallaşdırarkən şagirdlərin əvvəlki biliklərini aktivləşdirmək və hər bir şagirdə
bacarıq səviyyəsinə uyğun tapşırıqlar vermək məqsədəuyğundur. Təlim nəticələri yüksək olan
şagirdlərə mətnə şəkil əlavə etməklə yanaşı, onu formatlamağı da tapşırmaq olar.
Müəllim dərsin əvvəlində kitab və digər çap məhsullarında illüstrasiyaların vacibliyi
haqqında müzakirə təşkil edə bilər. Şagirdlərə izah edilir ki, mətni daha maraqlı etmək üçün
onlara şəkillər əlavə olunur. Adətən, belə şəkillər mətni müşayət edir və onu tamamlayır.
Bəzən nəyi isə sözlərlə təsvir etməkdənsə, onu şəkillərlə, diaqramlarla vermək daha asan olur.
Dərsliyin “Fəaliyyət” hissəsində verilmiş tapşırıqda əsas məqsəd mətnin lazım olan yerinə
uyğun şəklin yerləşdirilməsidir. Müəllim şagirdlərə fərqli tapşırıqlar da verə bilər. Məsələn,
“Azərbaycan”, “Neft buruqları”, “Novruz bayramı”, “Azərbaycan yeməkləri”, “İdman”
mövzularında mətn yığmaq və uyğun şəkillər yerləşdirmək tapşırıla bilər. Bu şəkillərin
əvvəlcədən kompüterlərin yaddaşında əvvəlcədən, uyğun qovluqlarda yerləşdirilməsi
məqsədəuyğundur. Bəzi şəkillər qrafik redaktorlar vasitəsilə hazırlanır, bəziləri isə skaner
qurğusu ilə kompüterə daxil edilir. Şəkilləri həmçinin fləş və digər yaddasaxlama qurğuları
vasitəsi ilə də bir kompüterdən başqasına köçürmək olar. Lazım olan şəklin İnternetdə də
tapıb kompüterin yaddaşına yazmaq mümkündür.
Şagirdlər aşağı siniflərdə şəkli mətnə bufer yaddaşından istifadə etməklə yerləşdirmişdilər.
Writer və MS Word proqramlarında şəkli yaddaşın istənilən yerindən daxil etmək
mümkündür. Proyektordan istifadə edən müəllim şagirdlərə mətnə şəkil daxil edilməsi
alqoritmini nümayiş etdirir.
Adətən şagirdlər qoyulacaq şəklin yerini müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkirlər. Sadəlik
üçün şəklin yerini müəyyən etdikdən sonra ENTER klavişinin basılması məqsədəuyğundur.
Yerləşdirilmiş şəklin ölçülərinin dəyişdirilməsi sadə bacarıq olsa da, bəzən şagirdlər
seçdirilmiş şəklin tutacaqları ilə işləməkdə səhvlərə yol verirlər. Mətnə daxil edilən şəklin
ölçülərini dəyişmək üçün aşağıdakı addımları yerinə yetirmək lazımdır:
1. Şəkli seçdirin. Bu zaman çərçivənin künclərində və
tərəflərinin ortasında qara düzbucaqlılar – tutacaqlar əmələ
gələcək.
2. Siçanın göstəricisini tutacaqlardan birinin üzərinə gətirin.
Göstərici ikibaşlı ox formasında olacaq.
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3. Siçanın sol düyməsini basılı saxlamaqla onu istədiyiniz istiqamətdə hərəkət etdirin.
Şəklin ölçüləri dəyişəcək.
Şagirdlərə aşağıdakı kimi tapşırıq verilir: Mətn redaktorunda aşağıdakı mətni yığın.
Kompüterin yaddaşından, yaxud başqa mənbələrdən uyğun şəkil tapıb mətnə əlavə edin.
Neft nədir
Neft ən geniş istifadə edilən yanacaq növüdür. Neft insanlara
çox xeyir verir. Onun köməyi ilə biz işıq, isti alırıq. Neftin
vasitəsilə maşın, təyyarə və gəmilər hərəkətə gəlir. Bütün dünyada
vətənimizin “Neft səltənəti” adlandırılır.
Şagirdlər kompüterdən aşağıdakı şəkli tapıb mətnin altına
yerləşdirirlər.
Məqalənin aktuallığı. Hazırkı dövrdə cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkişafı
kompüterlərin artan intellektual imkanlarından və internetin informasiya resurslarından geniş
istifadə olunması ilə əlaqədardır. Ona görə də informatika fənninin tədrisinin əsas əhəmiyyəti
şagirdləri informatikanın elm və informasiya sənayesi sahəsi, həmçinin kompüterlərin və
internetin müasir vəziyyəti, eləcə də ən müasir informasiya – kommunikasiya
texnologiyalarının imkanları və tətbiq dairələri ilə tanış etmək, onlarda həmin
texnologiyalardan istifadə sahəsində vərdişlər aşılamaqdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. V sinifdə şəkilli mətnlərin öyrədilməsinin tədrisi xüsusiyyətləri
müəyyənləşdirilmiş, bu mövzuya uyğun kompüterlə işləmək bacarıq və vərdişlərinin
yaradılması yolları aşkara çıxarılmış və metodik cəhətdən əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. V sinifdə şəkilli mətnlərin öyrədilməsinin
nəzəri və praktik xüsusiyyətlərinin əsaslandırılmasından ibarətdir. V sinifdə şəkilli mətnlərin
öyrədilməsinin praktik tətbiqlərini göstərməkdən ibarətdir.

Ədəbiyyat
1.Əliyev İ.H., Təhsil Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının ən
istiqamətlərindən biridir. “Xalq qəzeti”, 2006, 16 sentyabr
2.Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurirulumları. Bakı, 2008.
3. Мяммядов Я.М. Щесабламанын вя алгоритмляшдирмянин техникасы. Бакы, 1991.
4. Mahmudzadə R. və b. İnformatika: 5 sinif üçün dərslik. Bakı, 2012.

öncül

С.Зейналова
Т. Новрузова

Изучение выставления рисунка в текст в V классе
Резюме
В работе описывается процесс изучения текстового редактора и выставления
рисунка в текст в V классе. Рассматриваются действия над рисунками в текстах. В
работе дается алгоритм изменения размера рисунка в данном тексте.
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С.Зейналова
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Study billing figure in the text in the V class
Summary
The paper describes the process of studying a text editor and billing figure in the text in
the V class. We consider the actions of the figures in the text. The paper gives the algorithm
changes the picture size in the text.
Redaksiyaya daxil olub: 18.04.2016
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İbtidai siniflərdə həndəsə materialının
tədrisinin ümumi məsələləri
Nahidə Acalova
ADPU-nun dosenti
Nərmin Hüseynli
ADPU-nun magistrantı

Rəiçilər: f.-r.ü.f.d., dos. N.Х. Şərifov
пed.ü.f.d., dos. S.C.-C.Tağıyeva

Açar sözlər: həndəsi fiqur, düz xətt, parça, sahə, düzbucaqlı, üçbucaq, kvadrat
Ключевые слова: геометрическая фигура, прямая, отрезок, площадь,
прямоугольник, треугольник, квадрат
Key words: geometric figure, straight, cut, area, rectangle, triangle, square
Ədəd anlayışı miqdari xarakteristika kimi mövcud kəmiyyətlərin, obrazların qiymətlərini
və ya ölçülərini ifadə edən vasitədir. Hələ I sinifdən üçbucaqlar, kvadratlar, dairələr, kublar
say vasitələri kimi işlədilir və eyni zamanda şagirdlər həmin fiqurlar haqqında əyani
təsəvvürlər əldə edirlər. Təlimin sonrakı mərhələsində həmin fiqurlar öyrənmə obyektinə
çevrilir. Onlar məsələlər həllində həm illüstrasiya rolunu, həm də obyekt rolunu oynayır.
Məsələn, “Yüzlük” konsentrinin öyrədilməsində parçadan ədədlərin müqayisəsində,
nömrələmədə və ya toplama və çıxma əməlləri zamanı illüstrativ material kimi istifadə olunur.
Vurma əməlinin yerdəyişmə xassəsini öyrədərkən düzbucaqlının kvadrat xanalara
ayrılmasından, parçanın bərabər hissələrə bölünməsindən istifadə olunur. Parçaların tətbiqi ilə
ədədin artırılması və azaldılmasına aid, ədədlərin müqayisəsinə aid məsələlər həll edilir.
Həndəsədən praktik işlər zamanı şagirdlər ölçmə, çəkmə (sadə qurma) işləri ilə tanış olur və
onlarda ölçmə - qrafik vərdişləri formalaşır.
21-dən 100-ə qədər ədədləri öyrənərkən, şagirdlər parçaların uzunluqlarını müqayisə
etməyi, santimetr və desimetrlə ölçməyi öyrənirlər, adlı ədədlər arasındakı münasibətləri
yazılı şəkildə ifadə edirlər. 1m=10dm, 1dm=10sm. Bundan sonra parçaların toplanması və
çıxılmasında, üçbucağın, düzbucaqlının perimetrinin hesablanmasına aid praktik işlər verilir.
100 dairəsində ədədləri və əməlləri öyrənərkən, şagirdlər bucaq, düz bucaq, düzbucaqlı və
kvadrat anlayışları ilə tanış olurlar. Şagirdlər bu fiqurları tanımağı, ayırd etməyi,
fərqləndirməyi və damalı kağızda çəkməyi bacarmalıdırlar. “Hissələr” mövzusu daxilində
şagirdlər əyani-illüstrativ əsasda kəmiyyətin bərabər hissələri, onların tələffüzü, işarə edilməsi,
müqayisə edilməsini öyrənirlər. Əyani və illüstrativ material kimi parçalardan, düzbucaqlı və
kvadratdan, dairədən istifadə olunur. Bu fiqurların 2, 4, 8, 16, 36 bərabər hissələrə bölünməsi
şagirdləri
kəmiyyətin hissələri
haqqında
təsəvvürlərini
və
biliklərini
inkişaf
etdirir.
Hissə
anlayışını verərkən
bir cəhətə də diqqət
yetirmək lazımdır: şagirdlərin görmə yaddaşına üstünlük vermək məqsədilə elə fiqur seçmək
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lazımdır ki, onu bərabər hissələrə böldükdə verilmiş fiqura oxşamasın. (Şəkil 1)
Min dairəsində ədədlər və əməllər tədris edilərkən, şagirdlər iki üsulla parçaları müqayisə
edirlər: 1) parçaları üst-üstə qoymaqla, 2) parçaları bilavasitə ölçməklə. Birinci halda şagirdlər
ölçüsünə görə böyük parçanı müəyyən edirlər, ikinci halda isə parçaların miqdari
xarakteristikası olan ədədləri müqayisə edirlər. Bu zaman onlar uzunluğun yeni vahidləri:
kilometr (km) və millimetr (mm) ilə tanış olurlar. Millimetr haqqında təsəvvürü sinif
daxilində bilavasitə xətkeş üzərində yaratmaq olar. Kilometr haqqında təsəvvür yaratmaq
üçün məktəbdən kənarda iki obyekt arasında olan məsafəni misal göstərmək lazımdır. Ola
bilər ki, 500 metrlik məsafəni ölçüb, kilometr haqqında təsəvvür yaradılsın. “Çoxrəqəmli
ədədlər” mövzusu daxilində şagirdlər həndəsi kəmiyyət olan sahə, fiqurun sahəsi, sahə ölçü
vahidləri, onlar arasında münasibətləri öyrənirlər. Sahə ölçü vahidləri cədvəli tərtib edilir.
Şagirdlər ar, hektar, kv. km kimi sahə ölçü vahidləri ilə tanış olur və həmin ölçü vahidlərinin
tətbiq yerləri göstərilir. Kəsrlər öyrədilərkən müxtəlif həndəsi fiqurlardan illüstrativ material
kimi istifadə olunur: kəsrlərin alınması, müqayisə edilməsi, bərabərləşdirilməsi.
İbtidai siniflərdə praktik xarakterli həndəsə elementlərinin öyrənilməsi bilavasitə praktik
işlərlə və məsələlər həlli vasitəsi ilə həyata keçirilir. Həndəsi məzmunlu məsələlər və həndəsə
materialı digər mövzularla da əlaqələndirilir. Lakin həndəsə materialının tədrisində bu elmə
xas olan xüsusiyyətləri nəzərə almaq lazımdır. Bunlar aşağıdakılardır: 1) Həndəsənin
deduktiv elm olduğunu nəzərə alıb, həndəsi anlayışların deduktiv metodla öyrədilməsi; 2)
Tədris materialının ümumi kursun məntiqinə uyğunlaşdırılması. Əsas məqsəd şagirdlərdə
müxtəlif növlü həndəsi fiqurlar haqqında təsəvvürlər yaratmaqdan, ölçmə və qurma vərdişləri
formalaşdırmaqdan ibarətdir. İbtidai sinif şagirdləri nöqtə, düz xətt, düz xətt parçası, sınıq xətt,
bucaq, düz bucaq, müxtəlif çoxbucaqlılar, dairə, çevrə kimi həndəsi fiqurları tanımağı,
fərqləndirməyi, eyni cinsli fiqurları müqayisə etməyi və həndəsi kəmiyyətləri ölçməyi
bacarmalıdırlar. Bundan əlavə, praktik işlərin məzmununa fiquru hissələrə bölməyə,
hissələrdən yeni fiqur düzəltməyə aid çalışmalar daxil edilməlidir. Həndəsi anlayışların
tərifləri ciddi məntiqi şəkildə deyil, əyani – intuitiv əsasda öyrədilir. Həmin əlamətlər
anlayışın məzmununu özündə əks etdirir. Qeyri – aşkar şəkildə də olsa, şagirdlər anlayışın
cinsi və növü ilə tanış olurlar. Məsələn, düzbucaqlının bitişik tərəfləri bərabər olduqda,
kvadrat alınır. Fiqurun mühüm əlamətinin göstərilməsi – onun hansı fiqurlar çoxluğuna aid
edilməsini təmin edir. Məsələn, kvadrat anlayışının ən yaxın cinsi düzbucaqlı, uzaq cinsi
paraleloqramdır. Düzbucaqlı anlayışının məzmununa “bitişik tərəflərin bərabərliyi” şərtini
daxil etdikdə məzmun artıq və anlayışın həcmi daralır və nəticədə kvadrat alınır. Anlayışın
cins – növ əlaqəsini aşağıdakı kimi göstərmək olar: (şəkil 2)

cins

növ

Dördbucaqlı

Paraleloqram

Düzbucaqlı

Kvadrat

Şəkil 2
Aşkardır ki, cins-növ münasibəti nisbidir, çünki “düzbucaqlı” anlayışı “kvadrat”
anlayışına görə cins olduğu halda, “paraleloqram”a görə növ olur. Şagirdlər praktik
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fəaliyyətlərində bu münasibətləri ayırd etməyi bacarmalıdırlar. Məsələn, kağız vərəqi
qatlamaqla, kağız və ya kartondan kəsmək yolu ilə fiqurların hazırlanması, damalı və
sonradan damasız kağızda fiqurların çəkilməsi – elementar həndəsi qurma vərdişlərinin
yaranmasına və inkişafına kömək edir. Qeyd etməliyik ki, bu prosesdə kompüterin qrafiki
imkanlarından da geniş istifadə etmək olar.
Şagirdlər həndəsi qurmalar üçün nə vaxt xətkeşdən, nə vaxt günyədən və nə vaxt
pərgardan istifadə edəcəklərini bilməlidirlər. Məsələn, verilmiş uzunluqda parçanın çəkilməsi,
ölçü lenti və ya xətkeş vasitəsi ilə parçanın uzunluğunun ölçülməsi, pərgar vasitəsi ilə
parçanın uzunluğunun dəqiq ölçülməsi, çevrənin çəkilməsi, radiusun ölçülməsi və s. Həndəsə
elementlərinə aid şagirdlərin qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişlər təkcə praktik işlərdə deyil,
həm də həndəsə məzmunlu və adi hesab məsələlərinin həllində tətbiq olunur.
Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərin riyaziyyat kursu orta məktəb riyaziyyatı kursunun
həm başlanğıcı, həm də tərkib hissəsi olub, onunla üzvi surətdə bağlıdır. İbtidai sinif
şagirdlərinin ölçü, forma haqqında təsəvvürlərini və ümumiyyətlə fəza təsəvvürlərini inkişaf
etdirmək üçün həndəsə elementlərinin hesab materialı ilə əlaqəli tədrisinin böyük əhəmiyyəti
vardır. Qeyd etməliyik ki, müasir təlimin tələblərinə uyğun olaraq bu məqsədlə kompüter
proqramlarından istifadə də məqsədəuyğundur.
Məqalənin elmi yeniliyı. Tədqiqatın nəticələrindən həndəsənin digər siniflərdə alqoritmin
təsvir vasitələrindən istifadə etməklə öyrədilməsində istifadə oluna, orta ümumtəhsil
məktəblərinin həndəsə dərsliklərinin və proqramlarının təkmilləşdirilməsində tədqiqatdan
çıxarılan nəticələrə istinad edilə bilər. Eyni zamanda məqalə digər ümumtəhsil fənlər üzrə
aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynayır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Ondan ibarətdir ki, həndəsənin təlimi
prosesində müasir texnologiyanın nailiyyətləri ilə şagirdlər tanış olurlar.
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Общие вопросы изучения геометрического
материала в начальных классах
Резюме
В работе описывается изучение геометрического материала в начальных классах.
Рассматриваются геометрические понятия изучаемые в начальных классах: прямая,
отрезок, прямоугольник, квадрат, треугольник.
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General questions of studying geometrical material in initial classes
Summary
The paper describes the study of geometrical material in initial classes. We consider the
geometric concepts studied in the primary grades: straight, cut, rectangle, square, triangle.
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Kiçik yaşlı şagirdlərdə alqoritmik mədəniyyətin
formalaşdırılması imkanları
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Kompyuterlə işləməyin dil və alqoritmik cəhətlərinin başa düşülməsi insan
mədəniyyətinin zəruri elementini təşkil edir. İnsanların ən müxtəlif sahələrdə fəaliyyətlərində
alqoritmlərdən istifadə olunur. Əksər hallarda insan fəaliyyətinin nəticəsi onun öz əməllərinin
alqoritmik mahiyyətini nə dərəcədə başa düşməsindən asılıdır. Bütün bunlar insanın müxtəlif
alqoritmlər düzəltmək və onlardan istifadə etmək bacarığı ilə xarakterizə olunan təfəkkür
mədəniyyətinin xüsusi cəhətlərini müəyyən edir. İbtidai siniflərdən başlayaraq informatika
dərslərində şagirdlər “Formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma”
məzmun xəttini öyrənirlər. Kompyuter texnologiyalarının həyatda və cəmiyyətdə hərtərəfli və
səmərəli tətbiqi üçün müasir proqram məhsullarının nəzəri əsaslarının, müqayisəli
xarakteristikalarının və tətbiqi məsələlərin həllində istifadə üsullarının öyrənilməsi və tətbiqi
vacibdir. İndi hər bir savadlı şəxsdən informatikanın əsas müddəalarını bilmək, onun fəaliyyət
sahəsinə aid olan məsələləri kompyuterdə həll etmək bacarığı tələb olunur. İstənilən
məsələnin, prosesin, situasiyanın, sistemin və ya obyektin kompyuter vasitəsi ilə həll
olunması və öyrənilməsi üçün formallaşdırma və modelləşdirmə vasitələrinin tətbiqi zəruridir.
İlkin sistemin və ya obyektin kompyuter modeli nəticə etibarı ilə tədqiqat obyektinə çevrilir.
Obyektin kompyuter modelinin yaradılması və onun üzərində real proseslərin imitasiyasının
aparılması modelləşdirmə prosesinin tərkib hissəsini təşkil edir. Kompyuterlərdən istifadə
etməklə obyektin modelinin qurulması bar neçə zəruri mərhələləri əhatə edir. Formallaşdırma
mərhələsində tədqiqat obyekti haqqında olan nəzəri fikirlər, müvafiq anlayışlar, əsas təsiredici
amillər, inkişaf göstəriciləri, asılılıqlar, qanunauyğunluqlar və s. əsasında onun konseptual
modeli qurulur. Konseptual modelin izahı riyazi simvolların dilinə çevrilir: yəni riyazi üsullar
sahəsində bilik və bacarıq hesabına obyektin riyazi modeli yaradılır. Riyazi modelin
reallaşdırılması üçün məlum riyazi biliklər və üsullar əsasında həll alqoritmi işlənilir və həmin
alqoritm proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə kompyuter proqramına çevrilir. Hər bir
alqoritm eyni tipli məsələlər sinfinin həlli prosesini təsvir edir. İnformatika fənninin təlimində
alqoritm anlayışının və onun təsvir üsullarının tədris illəri arasında sistematik bölüşdürülməsi,
bu anlayışın məktəb informatika kursunda tətbiqi aspektlərinin düzgün seçilməsi əsas amildir.
Məktəb informatika kursunun tədrisində alqoritmik xəttin gücləndirilməsinə belə yanaşma
şagirdlərdə həm də riyazi intuisiyanın və məntiqi mühakimənin inkişafına kömək edir. Bu
baxımdan məktəb informatika kursunun təlimində alqoritmik xəttin tətbiqi şagirdlərin riyazi
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biliklərinin inkişafına real şərait yaradır. Məktəb informatika kursunun təlimi prosesində
alqoritmik xəttin gücləndirilməsinin ilk mərhələlərində alınmış kompyuter modelinə tədqiqat
obyektinə aid real informasiyalar daxil edilir və nəticədə obyektin informasiya modeli alınır.
Bu model imkan verir ki, müəyyən dəqiqliklə obyektin vəziyyəti haqqında real situasiya
öyrənilsin, onun nəticələri proqnoz edilsin və müəyyən eksperimentlər aparılsın.
Proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə intellektual xüsusiyyətlərə malik olan bütün
kompyuter proqramlarının yaradılması da riyazi üsul və vasitələrdən istifadə etməklə həyata
keçirilir. Bu cür proqramların meydana gəlməsi ilə də süni intellekt anlayışı formalaşır. Bu
istiqamətdə yaranan intellektual sistemlər də insanın yaradıcı fəaliyyətinin, təxəyyülünün
nəticəsi olan biliklərin emalına əsaslanır. Qeyri – səlis məntiq və çoxluq əsasında qurulan
həmin modellər, demək olar ki, bütün sahələrdə tətbiq olunur. Qeyri – səlis modelin giriş
informasiyaları qeyri – dəqiq qiymətlər çoxluğudur. Ona görə də həmin modellər mürəkkəb
və qeyri – müəyyən şəraitdə özünü yaxşı apara bilir və bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Ətraf
aləmdə müxtəlif tipli, formalı proseslərin baş verməsi, formallaşdırıla bilməsi və onun
əsasında obyektin kompyuter modelinin qurulması, müəyyən proseslərin başvermə
ardıcıllığının öyrənilməsi, obyektlərin işləmə prosedurasının, məsələlərin həlli ardıcıllığının
müəyyənləşdirilməsi, məntiqi düşüncənin inkişaf etdirilməsi şagirdlər üçün çox vacibdir və
onsuz kompyuter vasitəsi ilə yeni məsələlərin həlli mümkün deyildir. Mahiyyətcə
informasiyaların avtomatik işlənməsi anlayışının nüvəsini əmələ gətirən, mümkün və çox
zəruri olan alqoritmik təsəvvür, bilik, bacarıq və vərdişlərin əsas elementlərini əhəmiyyətli
dərəcədə müəyyən edən anlayışları və prinsipləri nəzərdən keçirək:
1. Alqoritm anlayışı. Alqoritm anlayışının riyaziyyatda çoxluq, ədəd və s. anlayışlar kimi
ciddi tərifi yoxdur. Onu intuitiv - əyani səviyyədə izah etmək kifayətdir. Bu anlayış IX əsrdə
yaşamış özbək riyaziyyatçısı və astronomu “Əl cəbr əl mükabala” kitabının müəllifi
Məhəmməd İbn Musa Xorəzminin adı ilə bağlıdır. Hazırda onu eyni tipli məsələlərin həllində
ciddi qaydalar əsasında müəyyən ardıcıllıqla yerinə yetirilən hesablama sistemi kimi başa
düşürlər.
2. Alqoritmin yazılışı üçün dil anlayışı. İstənilən alqoritmin yazılışında, onun yerinə
yetirilməsi üçün həmişə müəyyən bir dilin olduğu hesab edilir. Ona görə alqoritm anlayışının
anlayışının özü alqoritmin ifadə vasitəsi kimi dil anlayışı ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır.
Alqoritmi icra edənin imkanlarına görə yazılışının hər bir konkret icrasında istifadə edilən dil
vasitələrinin hesaba alınması alqoritmik mədəniyyətin mühüm elementini təşkil edir.
3. Yazılışın formalaşdırılma səviyyəsi. Yazılışın formalaşdırılma səviyyəsi dil anlayışı
ilə qırılmaz surətdə əlaqədardır. Əgər yazılış avtomat üçün tərtib olunmuşdursa onda istifadə
edilən dil dilin sintaksisini əmələ gətirən ciddi formal qaydalara tabe edilir. Belə hallarda dilin
özü formalaşdırılmış olur. Lakin praktikada alqoritmin ilkin işlənməsində heç də ciddi
formalaşdırılmayan dildən istifadə edilə bilər. Bununla yanaşı, alqoritmin icrası insana
tapşırılarsa, onda alqoritmin yazılışının son variantı da qeyri – formal xarakter daşıya bilər.
Praktikada istifadə olunan alqoritmlərin çoxu qeyri – formallaşdırılmış variantda işlədilir.
Müxtəlif səviyyədə formallaşdırılmış dilləri bilmək alqoritmik mədəniyyətin mühüm
komponentini təşkil edir.
4. Diskretlilik prinsipi. Alqoritmin qurulması – hər şeydən əvvəl tələb olunan nəticə
etibarilə elementar adlandırılan əməliyyatların dəqiq ardıcıllığının ayrılmasıdır. Müxtəlif
dillərdə alqoritmin belə ciddi diskret məsələləri müxtəlif vasitələrlə ifadə edilə bilər. Alqoritm
sözlərlə təsvir edildikdə bu ayrı-ayrı göstərişlər, bəndlər; blok – sxemlərlə təsvir edildikdə bu
ayrı-ayrı bloklar; maşın dilində təsvirində bu ayrı-ayrı komandalar; yüksək səviyyəli
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alqoritmik dildə - bu operatorlar və bloklardır.
5. Bloklara ayrılma prinsipi. Alqoritmin yazılışında istifadə edilən dilin imkanları onun
bu və ya digər hissələrə ayrılmasını seçməyi məcbur edir. Mahiyyətcə söhbət mürəkkəb
məsələni daha sadə komponentlərə ayırmaq bacarığından gedir. Məsələ kifayət qədər
mürəkkəb olduqda onun həlli alqoritmini lazımi dildə dərhal axıra kimi yaza bilmək üçün belə
yolun seçilməsi həmişə faydalıdır. Bu halda məsələ, hər biri öz növbəsində müstəqil məsələlər
olan qapalı informasiyalı hissələrə ayrılır. Bu blokları əlaqələndirən ilkin sxemlər tərtib edilir.
Alqoritmin düşünülməsi və qurulmasında bloklara ayrılma prinsipinin böyük inkişafetdirici
və tərbiyəedici əhəmiyyəti vardır. Ən müxtəlif sahələrdə çox vaxt tədqiqatlar bu üsulla
aparılır.
6. Budaqlanma prinsipi. Alqoritmin yazılması üçün işlədilən dil məntiqi situasiyanın
həyata keçirilməsini təmin etməlidir. Onların həllində verilmiş ilkin şərtlərdən asılı olaraq
alternativ əməliyyatlar meydana çıxır.
7. Dövrilik prinsipi. Alqoritmin yazılışında mətnin eyni bir hissəsinin kəmiyyətlərin
müxtəlif qiymətlərində bir neçə dəfə təkrarlanmaq imkanı nəzərdə tutulur. Nəticədə məsələn
50 əməldən ibarət hissənin 1000000-dək təkrarını təmin edən alqoritm özünün tam yazılışı
üçün həmin hissə yalnız bir dəfə yazılır və bu hissənin yerinə yetirilməsini onun sonrakı bütün
icralarını və icranın dayandırılmasına göstərişləri təmin edən bir neçə xidməti yazılışları tələb
edir.
8. Alqoritmin yerinə yetirilməsi. Alqoritmin yazılışının müxtəlif fraqmentlərini
qavramaq və icraçının istədiyi kimi deyil, onların yazıldığı kimi icra etmək bacarığı
alqoritmik mədəniyyətin mühüm vacib komponentidir. Başqa sözlə alqoritmin müəllifinin
fikri ilə faktik yazılanın dəqiq müqayisə edilməsi bacarığı tələb olunur. Müəllifi icraçıya
çevrilməyə məcbur edir və kompyuterlərin olmadığı hallarda, mahiyyətcə yazılan alqoritmlərə
nəzarət və onların əsaslandırılmasının yeganə vasitəsi olur.
9. Verilənlərin yazılması. Alqoritm üçün “xammal” informasiyalar və yaxud üzərində
işləmək üçün lazım olan ilkin verilənlərdir. Alqoritmi tərtib edən yalnız həmin işlərin necə və
hansı ardıcıllıqda aparılması üzərində deyil, həm də alqoritmik işin aralıq və son nəticələrinin
harada və necə qeyd olunması haqqında fikirləşməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Orta ümumtəhsil məktəblərinin informatika dərslərində şagirdlər
sadə hadisələr, hərəkətlər ardıcıllığını, sadə məntiqi mühakimələri anladığını nümayiş etdirir,
onlarda alqoritmik təsəvvür, bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşır və bununla da informatika
təliminin elmi nəzəri səviyyəsi və keyfiyyəti yüksəlir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnformatika dərslərində təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi
üçün alqoritm anlayışının, alqoritmin təsvir üsullarının didaktik imkanlarını
müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas, orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. A. Əhmədov, Ə. Abbasov Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn
kurrikulumları. Bakı, 2008.
2. İ. Sadıqov, N. İsayeva, A. Əzizova İnformatika. 2-ci sinif üçün dərslik. Bakı, 2009

106

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

З.Тагиева
Ф.Гусеинли

Возможности формирования алгоритмической
культуры младше школьников
Резюме
В работе описываются возможности формирования алгоритмической культуры в
начальных классах. Формирование алгоритмической культуры влияет на развитие
математического мышления у младше школьников. Даны основные элементы и
принципы развития понятия алгоритм.
Z. Tagiyeva
F. Huseynli

Potential for algorithmic culture of younger schoolboys
Summary
The paper describes the possibility of forming algorithmic culture in primary school.
Formation of algorithmic culture influences the development of mathematical thinking in
primary school children. Given the basic elements and principles of development of the
concept of the algorithm.
Redaksiyaya daxil olub: 16.05.2016
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İbtidai siniflərdə informatika fənninin öyrədilməsində şagirdlərin
qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması yolları
Sevinc Cəbrayılzadə
ADPU-nun dosenti
Cavid Hüseynov
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.İ. Aslanov
f.-r.ü.f.d., dos. N.Х. Şərifov
Açar sözlər: texnologiya, informasiya kommunikasiya texnologiyaları, kurikulum,
kompyuter
Ключевые слова: технология, информационно-коммуникационное технологии,
курикулум, компьютер
Key words: technology, information communication technology, kurikulum, computer
Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənni təliminin əsas məqsədi şagirdlərdə məntiqi
və alqoritmik təfəkkür tərzini, məsələlərin səmərəli həlli üsullarının seçilməsinə yönəlmiş
yaradıcı və əməli düşünmə qabiliyyətlərini formalaşdırmaq, həmçinin onların gündəlik
qarşılaşdıqları problemlərin həlli üçün tələb olunan zəruri informasiyaları kompüter vasitəsilə
ala bilmələri sahəsində texniki bacarıq və vərdişlərin öyrədilməsidir. Kompüter
texnologiyalarının həyatda və cəmiyyətdə hərtərəfli və səmərəli tətbiqi üçün müasir proqram
məhsullarının nəzəri əsaslarının, müqayisəli xarakteristikalarının və tətbiqi məsələlərin
həllində istifadə üsullarının öyrənilməsi və tətbiqi vacibdir. İndi hər bir savadlı şəxsdən
informatikanın əsas müddəalarını bilmək, onun fəaliyyət sahəsinə aid olan məsələləri
kompüterdə həll etmək bacarığı tələb olunur. İstənilən məsələnin, prosesin, situasiyanın,
sistemin və ya obyektin kompüter vasitəsilə həll olunması və öyrənilməsi üçün
formallaşdırma və modelləşdirmə vasitələrinin tətbiqi zəruridir.
İlkin sistemin və ya obyektin kompüter modeli nəticə etibarı ilə tədqiqat obyektinə
çevrilir. Obyektin kompüter modelinin yaradılması və onun üzərində real proseslərin
imitasiyasının aparılması modelləşdirmə prosesinin tərkib hissəsini təşkil edir.
Kompüterlərdən istifadə etməklə obyektin modelinin qurulması bir neçə zəruri mərhələləri
əhatə edir. Formallaşdırma mərhələsində tədqiqat obyekti haqqında olan nəzəri fikirlər,
müvafiq anlayışlar, əsas təsiredici amillər, inkişaf göstəriciləri, asılılıqlar, qanunauyğunluqlar
və s. əsasında onun konseptual modeli qurulur. Konseptual modelin izahı riyazi simvolların
dilinə çevrilir: yəni riyazi üsullar sahəsində bilik və bacarıq hesabına obyektin riyazi modeli
yaradılır. Riyazi modelin reallaşdırılması üçün məlum riyazi biliklər və üsullar əsasında həll
alqoritmi işlənilir və həmin alqoritm proqramlaşdırma dillərinin köməyi ilə kompüter
proqramına çevrilir. Alınmış kompüter modelinə tədqiqat obyektinə aid real informasiyalar
daxil edilir və nəticədə obyektin informasiya modeli alınır. Məhz bu model imkan verir ki,
müəyyən dəqiqliklə obyektin vəziyyəti haqqında real situasiya öyrənilsin, onun nəticələri
proqnoz edilsin və müəyyən eksperimentlər aparılsın. Proqramlaşdırma dillərinin köməyilə
intellektual xüsusiyyətlərə malik olan bütün kompüter proqramlarının yaradılması da riyazi
üsul və vasitələrdən istifadə etməklə həyata keçirilir. Məhz bu cür proqramların meydana
gəlməsi ilə də süni intellekt anlayışı formalaşır. Bu istiqamətdə yaranan intellektual sistemlər
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də insanın yaradıcı fəaliyyətinin, təxəyyülünün nəticəsi olan biliklərin emalına əsaslanır.
Qeyri-səlis məntiq və çoxluq əsasında qurulan həmin modellər, demək olar ki, bütün
sahələrdə tətbiq olunur. Qeyri-səlis modelin giriş informasiyaları qeyri-dəqiq qiymətlər
çoxluğudur. Ona görə də həmin modellər mürəkkəb və qeyri-müəyyən şəraitdə özünü yaxşı
apara bilir və bir çox sahələrdə tətbiq olunur. Qeyd edilənlər onu deməyə əsas verir ki, ətraf
aləmdəki müxtəlif tipli, formalı proseslərin baş verməsi, formallaşdırıla bilməsi və onun
əsasında obyektin kompüter modelinin qurulması, müəyyən proseslərin başvermə
ardıcıllığının öyrənilməsi, obyektlərin işləmə prosedurasının, məsələlərin həlli ardıcıllığının
müəyyənləşdirilməsi, məntiqi düşüncənin inkişaf etdirilməsi şagirdlər üçün çox vacibdir və
onsuz kompüter vasitəsi ilə yeni məsələlərin həlli mümkün deyildir.
Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənninin tədrisi vasitəsilə şagirdlərin hərtərəfli
inkişafına nail olması, onların şəxsiyyət kimi formalaşdırılması cəmiyyətdə və təbiətdə baş
verən informasiya prosesləri fonunda özlərini dərindən dərk etmələri ilə bilavasitə bağlıdır.
Yetişməkdə olan gənc nəsli informasiya cəmiyyəti formalaşdırılması şəraitində müstəqil
həyata hazırlamaq çox aktual məsələdir. Məhz bu vacib vəzifənin reallaşdırılması
istiqamətində informatika fənni üzrə tədrisin məqsədi, məzmunu və təşkili formaları daha da
konkret olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Şagirdlərin elmi dünyagörüşünün formalaşmasında
informatika ilə digər fənlərarası əlaqələrin təmin olunması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bizi
əhatə edən ətraf aləmdə, bütün sahələrdə və proseslərdə inteqrasiya mövcuddur. Ən müasir
peşələr bir sıra qabiliyyətlərin inteqrasiyasını tələb edir. “Ümumi təhsil pilləsinin dövlət
standartları və proqramları (kurikulumları)” sənədində tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük,
şagirdyönümlülük prinsipləri ilə yanaşı, inteqrativ təlimin əhəmiyyəti də xüsusi olaraq qeyd
olunmuşdur.
İnformatikanın tədrisində inteqrativ təlim şagirdlərin biliklərinin dərinləşdirilməsinə və
sistemləşdirilməsinə, yeni assosiativ əlaqələrin yaradılmasına, onların həyati bacarıqlarının
inkişafına geniş imkanlar açır, peşə hazırlığına, istənilən peşəni mənimsəmələrinə əhəmiyyətli
təsir göstərir. Bunlarla yanaşı, fənn üzrə inteqrasiya şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün
formalaşmasında, mülahizə yürütmə, məntiqi əsaslandırma, isbatetmə bacarıqlarının
aşılanmasında, tədrisin səmərəliyinin yüksəldilməsində, şagirdlərin fənnə marağının
artırılmasında, təlim keyfiyyətinin inkişaf etdirilməsində mühüm rol oynayır. İnformatika
fənni kurikulumun səmərəli təşkili prosesində həm fəndaxili, həm də fənlərarası əlaqələrin
düzgün müəyyənləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünyada və cəmiyyətdə baş
vermiş dəyişikliklər İnformatika fənninin tədrisində də müvafiq dinamikanın təmin edilməsini
tələb edir. Beynəlxalq təcrübədə İnformatika fənninin tədrisində üç fundamental tədris
istiqaməti üzrə nəzərdə tutulur. 2007-ci ildə təsdiq olunmuş I-IV siniflərdə “İnformatika” fənn
kurikulumuna əsasən ümumtəhsil məktəblərində İnformatika fənninin məzmunu tədris
prosesində tədricən və kəsilmədən açılmaqla aşağıdakı məzmun xətlərinə əsaslanır.
Ümumtəhsil məktəblərinin V-IX siniflərində İnformatika fənninin tədrisinin əsas məqsədləri
kimi aşağıdakıları qeyd etmək olar: 1.İnformatika fənni barədə bir elm kimi təsəvvürlərin
formalaşdırılması. 2.Şagirdlərin müasir cəmiyyətə uyğun praktiki hazırlığının təmin edilməsi.
3.İnformasiya mədəniyyətinin tərbiyə edilməsi. Bu fənnin tədrisinin isə əsas vəzifələrini belə
sadalamaq olar: 1. Kompüter savadlılığının əsaslarının formalaşdırılması. 2. Məntiqi və
alqoritmik təfəkkürün inkişaf etdirilməsi. 3. Fərdi və kollektiv iş bacarıqlarının
formalaşdırılması.
Məktəb İnformatika kursunu iki hissəyə-nəzəri və praktiki hissələrə bölmək olar. Kursun
nəzəri hissəsinin əsasını informasiya proseslərinin informasiya texnologiyalarına keçid
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şərtlərinin tədrisi təşkil edir (informasiya proseslərinin alqoritmlərinin qurulması, istənilən
informasiyanın ikilik kodlarla təsvir edilmə imkanı və s.). Praktiki hissə isə şagirdlərin
informasiya texnologiyalarından düzgün istifadə bacarıqlarının formalaşmasına yönəlmişdir.
Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın tədrisinin 5-ci sinifdən başlanması çox vacibdir.
Alqoritmləşdirmənin bəzi elementlərinin ibtidai sinif İnformatika fənn kurikulumunun
məzmun standartlarında öz əksini tapması bunun üçün gözəl şərait yaradır. X-XI siniflərdə
İnformatikanın tədrisi isə aşağıdakı məqsədləri daşıyır: obyekt və proseslərin kompüterdə
modelləşdirilə bilən təsvirlərinin qurulması; modelləşdirmə vasitələri haqqında biliklərin
sistemləşdirilməsi; bioloji, texnoloji və sosial sistemlərdə informasiya proseslərinin
mahiyyətini öyrənmək; layihə fəaliyyəti istiqamətində təcrübə əldə etmək; müasir proqramlar
vasitəsilə müxtəlif növ informasiya obyektlərinin yaradılması, redaktəsi, tərtibatı, saxlanması,
ötürülməsi və həmçinin onların qorunması; kompüter modellərinin yaradılması; müxtəlif
sahələrə aid olan informasiya fəaliyyəti və informasiya layihələrinin birgə hazırlanması;
Praktikumların yerinə yetirilməsi üçün aktual məzmunlu materialların və digər fənləri
əhatə edən tapşırıqların verilməsi vacibdir. Adətən, bu xarakterli tapşırıqlar bir neçə tədris
saatları üçün nəzərdə tutulur. Praktiki işlərin bir hissəsi – informasiya texnologiyalarından
istifadə edilməsini tələb etməyən hazırlıq hissəsi ev tapşırığı kimi də verilə bilər. İşin həcmi
məktəb komponentinin əlavə olunması və digər fənlərlə inteqrasiya vasitəsilə genişləndirilib
bir neçə həftə ərzində mərhələlərlə də yerinə yetirilə bilər. Bütün praktiki işlərin yerinə
yetirilməsinə ayrılan vaxt ümumi tədris saatlarının yarısından az olmamalıdır. Bu zaman X və
XI siniflərdə maddi-texniki baza və ixtisaslı müəllim kadrları olan məktəblərdə şagirdlərin
sayı 15-dən çox olan siniflər praktiki məşğələlərin effektiv alınması üçün iki qrupa
bölünür.Praktiki işlərin keçirilməsi zamanı kompüter otağında davranış qaydaları və
təhlükəsizlik texnikası qaydalarına riayət edilməsinə xüsusi diqqət yetirilməlidir. Lazımi
texniki bazaya malik olmayan məktəblərdə isə praktiki işlər üçün nəzərdə tutulmuş dərs
saatlarının “Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma”, “Modelləşdirmə və formallaşdırma”
mövzularının daha dərindən tədrisinə yönəldilməsi tövsiyə olunur. Məhz məktəb və
respublika İnformatika fənn olimpiadalarına “Alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma”
mövzularından daha çox məsələlər düşür. İnformatika fənni üzrə keçirilən olimpiadalara
əsasən Uzun ədədlər, Dinamik proqramlaşdırma, Qraflar nəzəriyyəsi, Kombinatorika,
Çeşidləmə və axtarış məsələləri, Ardıcıllıqlar, Xətti proqramlaşdırma və digər nəzəriyyələr
əsasında məsələlər daxil edilir.
Məqalənin aktuallığı. İnformatika ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan ən mühüm
və vacib fənlərdən biridir. Əksər dünya ölkələrinin təhsil sistemlərində onun öyrənilməsinə
xüsusi diqqət yetirilir. Bu, gənc nəslin formalaşmasında onun müstəsna rolu ilə izah olunur.
İnformatika şagirdin zehni inkişafına kömək edir, məntiqi təfəkkürünün formalaşmasında,
mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin yüksəlməsində müstəsna rol oynayır. İnformatikanın
tədrisi zamanı ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, analiz, sintez, təsnifetmə və sistemləşdirmə
kimi əqli mühakimə üsullarından istifadə olunur ki, bu da şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün
inkişafını sürətləndirir, onların məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını, alqoritmik
təfəkkürlərini inkişaf etdirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İnfomatika və digər fənlərin öyrənilməsində kompüterlərdən
istifadə təlimin əyaniliyini artırır, mürəkkəb obyekt və proseslərin modelləşdirilməsinə, tədris
materialının daha asan mənimsənilməsinə imkan yaradır, şagirdlərin müstəqil öyrənmə
fəaliyyətini genişləndirir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas, orta
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ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, magistrant və tələbələr istifadə edə bilərlər.
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Пути преоделении трудности учеников в изучение
предмета информатики в начальных классах
Резюме
Компьютерные науки преподаются в средних школах является одним из наиболее
важных и важных вопросов. Особое внимание уделяется его изучению систем
образования в большинстве стран мира. Это связано с важной ролью ее в
формировании
молодого
поколения.
Интеллектуальное
развитие
области
компьютерных наук студента, который помогает в формировании логического
мышления.
S. Jabrayilzadeh
J. Huseynov

The ways of eliminating the difficulties which the pupils face in the
teaching process of informatics in the primary schools
Summary
Computer science taught in secondary schools is one of the most vital and important
subjects. Special attention is paid to its study of education systems in most countries of the
world. This is due to the important role of her in the formation of the younger generation.
Computer science student's intellectual development, which helps in the formation of logical
thinking, reasoning and comprehension skills play a crucial role in the rise.
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
XX əsrdə Azərbaycan psixoloqlarının əsərlərində yaş
və pedaqoji psixologiya məsələləri
Gülay İbrahimli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d. İ.H. Sultanova
psix.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva
Açar sözlər: yaş psixologiyası, pedaqoji psixologiya, təlim-tərbiyə, təhsildə psixoloji
xidmət, psixi inkişafın qanunauyğunluqları, şəxsiyyətin inkişafı , dərslik və dərs vəsaitləri
Ключевые слова: возрастной и педагогической психологии, закономерности
психического развития, развития личности, учебники и учебные пособия,
психологической службы образования
Key words: age psychology, pedagogical psychology, training-bringing up, psychological
service in education, objective laws of mental development, development of personality,
textbook and means of lesson
Azərbaycan psixoloqları XX əsrdə yaş və pedaqoji psixologiyanın müxtəlif sahələrini
əhatə edən tədqiqatlar aparmış, əsərlər yazmış, əldə edilən nəticələrə dair konfranslarda və
dünya miqyaslı qurultaylarda, konqreslərdə çıxış etmiş, məruzə oxumuşlar. Problemlə baglı
apardığımız nəzəri tədqiqatlar göstərdi ki, XX əsrdə Azərbaycan psixoloqları yaş və pedaqoji
psixologiya sahəsində aşağıdakı istiqamətlərdə tədqiqat işləri aparmışlar. Təlim-tərbiyənin
ümumi nəzəri məsələləri-Azərbaycan psixoloqları (Ə.Zəkuyev, Ş.Ağayev, Ə.Bayramov,
Ə.Əlizadə, M.Həmzəyev, Ə.Qədirov, Q. Əzimov, A.Məmmədov və b.) XX əsrin
əvvəllərindən etibarən uşaq psixologiyasını inkişaf etdirmək məqsədi ilə elmi tədqiqatlara
başlamışlar. Bu sahədə ilk tədqiqat işi A.O.Makovelski tərəfindən yazılmış, şəxsiyyətin
filogenetik inkişafının postnetal və pronetal mərhələlərində anatomik-fizioloji inkişaf
xüsusiyyətlərinin açıqlanmasına həsr edilmiş “Uşaq inkişafının ana rəhmli dövrü” əsəridir.
Bu sahədə Ə.K. Zəkuyevin xidmətləri xüsusilə böyükdür. O 1930-40 ci illərdə
məktəblilərin diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkişaf xüsusuiyyətlərinin tədqiqinə dair
silsilə məqalələrlə mətbuatda cıxış edirdi. “Şagirdlərdə səbəbləri”, “Uşaq hafizəsinin bəzi
xüsusiyyətləri”, “Məntiqi təfəkkürün tətbiqi və tərbiyəsi haqqında” və s. məqalələri o illərdə
“Azərbaycan məktəbi ”jurnalında çap edilərək müəllim və tərbiyəçilərə catdırılmışdır. Təlim
psixologiyası sahəsində A. Məmmədovun da xidməti təqdirə layiqdir. A.Məmmədovun
1984-cü ildə müdafiə etdiyi “Yaddasaxlamanın səmərəli yolları psixologiyası” adlı doktorluq
dissertasiyasında və “Məktəblilərdə hafizənin xüsusiyyətləri” adlı monoqrafiyasında kiçik
məktəblilərdə səmərəli, seçici, məntiqi yadda saxlamanın inkişaf xüsusiyyətlərini təhlil
etmişdir.
Konkret olaraq təhsildə psixoloji xidmətin təcrübi problemləri İ.Məmmədov, R.Əliyev,
L.Əmrahlı, R.Cavadov, N.Çələbiyev və digər psixoloqlar bu istiqamətdə bir sıra tədqiqatlar
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aparmışlar. Azərbaycanda təhsil sistemində psixoloji xidmətin təşkili haqqında ilk elmi
məlumata M.Ə.Həmzəyevin 1991-ci ildə çap olunmuş “Pedaqoji psixologiya” adlı əsərində
rast gəlinir. Həmin dəyərli dərs vəsaitinin sonuncu, yəni V fəsli “Məktəbdə psixoloji xidmətin
əsasları” adlanır.
Bu dərs vəsaitində praktik psixoloji xidmətin məqsəd və vəzifələri, funksiyaları, əsas
istiqamətləri və bəzi psixodiaqnostik metodlar və onlardan istifadə yolları haqqında ilk və
zəruri elmi-metodiki xarakterli məlumatlar yığcam şəkildə öz əksini tapmışdır. Azərbaycanda
bu sahədə çap olunmuş əsərlərdən biri də İ.Ə. Məmmədovun 1996-cı ildə “Azərbaycan
məktəblərində psixoloji xidmətin təşkili təcrübəsi və problemləri” adlı kitabıdır. Bu kitab
Azərbaycanda praktik psixoloji xidmətin təşkilinin aktual elmi-metodiki problemlərinə həsr
olunmuşdur. Respublikamızda təhsil sistemində psixoloji xidmətin təşkili ilə bağlı istiqamətverici, elmi-metodiki məzmunlu vəsaitlərin hazırlanması sahəsində ilk təşəbbüslərdən biri
R.H. Məmmədzadə tərəfindən göstərilmişdir. Onun “Təhsil müəssisələrində psixoloji xidmət”
adlı metodik vəsaitinin çap olunması o vaxtlar ilk təcrübə kimi diqqəti cəlb etmiş, sonralar
daha məzmunlu elmi-metodik vəsaitlərin hazırlanmasına xeyli təkan vermişdir.
Müxtəlif yaş dövrlərində psixi inkişafın qanunauyğunluqları və şəxsiyyətin inkişafı
məsələləri - Azərbaycan psixoloqları (Ş.Ağayev, Ə.Bayramov, Ə.Əlizadə, M.Həmzəyev,
Ə.Qədirov, R.Əliyev və b.) müxtəlif yaş dövründə psixi inkişafın qanunauyğunluqlarının və
şəxsiyyətin inkişaf məsələlərinin öyrənilməsinə ciddi fikir vermişdi. Bu tədqiqatlar yaş və
pedaqoji psixologiya sahəsinin inkişafına təsir etmişdir. Uşaqların əqli keyfiyyətlərini
inkişafına dair materiallarla zəngin olan və uşaq psixologiyasının inkişaf tarixində xüsusi yer
tutan Ə.Əlizadənin “İlk addımlar” əsəridir. Ə.Zəkuyevin “Uşağın diqqəti haqqında”,
Z.Mehdizadənin “Uşaqlarda təfəkkür və nitqin inkişafı”, Ə.Bayramovun “Şagirdlərdə əqli
keyfiyyətlərin inkişaf xüsusiyyətləri”, Ə.Qədirovun “ Uşaqlarda idrak proseslərinin inkişafı”
və s. əsərlər də bu sahədə aparılan dəyərli tədqiqat işlərinin nəticəsidir. 1953-cü ildə Ş.Ağayev
“Fikri məqsədin xarakterindən asılı olaraq görmə qavrayışının dinamikası”, İ.Ə Seyidov
“Azərbaycan ibtidai məktəbinə aid ana dilinin orfoqrafiyasının mənimsənilməsinə görmə
qavrayışının təsiri məsələsinə dair” dissertasiyalarında adlı da da kiçik məktəbyaşlı şagirdlərin
təlim fəaliyyətini qavramalarının psixoloji qanunauyğunluqları eksperimental şəkildə
öyrənilmişdir. 1973-cü ildə M.Əbdülov “Kiçik məktəblilərdə lüğət ehtiyatının və şifahi
vərdişlərinin inkişaf dinamikası” adlı namizədlik dissertasiyasında I-II şagirdlərində minimum
fəal lüğət ehtiyatını müəyyən etmiş. Dərslik və dərs vəsaitləri 1920-ci illərdə respublikada
psixologiyaya aid bir neşə dərslik nəşr olunsa da, onların əksəriyyəti həm elmi-metodoloji,
həm də dil və terminoloji cəhətdən mükəmməl deyildi. 1960-1980-ci illərdə yaş və pedaqoji
psixologiya sahəsində psixoloq alimlərimiz tərəfindən bir sıra dərsliklər və dərs vəsaitləri
hazırlanaraq çap olunmuşdur. Bunlara “Təlim psixologiyasının bəzi məsələləri”
(M.Ə.Həmzəyev, Ş.M. Babayev) B, 1965, “Yaş və pedaqoji psixologiya məsələləri”
(Ş.S.Ağayev, Ə.Ə.Əlizadə, Z.M.Mehdizadə, M.Ə.Həmzəyev ) B., 1974, “Yaş və pedaqoji
psixologiya” (Ş.S.Ağayev, Z.M.Mehdizadə, İ.A.Fərəcov) I hissə, 1977, (E.M.Quliyev,
Q.E.Əzimov,
Ə.Ə.Əlizadə) II hissə, 1978, (Ə.K.Abdullayev, A.Y.Məmmədov,
Ə.S.Bayramov, M.Ə.Həmzəyev) III hissə, 1981, “Uşaq psixologiyası” (Z.M.Mehdizadə I
hissə, 1982, I hissə 1984, III hissə 1988), “Yaş psixologiyası" (Ə.Ə.Qədirov, İ.N.Məmmədov.
B., 1986), kimi dəyərli əsərləri nümunə göstərmək olar
Məqalənin aktuallığı. Uşaq, yaş və pedaqoji psixologiya sahəsində elmi tədqiqatların
daha geniş və psixoloji aspektdə araşdırılmasına olan tələbat məqalənin aktuallığını bir daha
zəruri etmişdir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan psixoloqlarının əsərlərində təlim və
tərbiyə məsələləri psixoloji aspektdə təhlil olunmuş, onların psixolojhi xüsusiyyətləri
araşdırılmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Проблемы возраста и педагогической психологии в трудах
азербайджанских психологов ХХ века
Резюме
В статье рассматриваются вопросы возрастной и педагогической психологии в ХХ
веке в произведениях Азербайджанских психологов. Теоретические исследования
показывают, что в XX веке Азербайджанские психологи в области возрастной и
педагогической психологии по следующим направлениям провели исследования:
общие теоретические вопросы обуче- ния и воспитания; конкретно практическим
проблемы психологической службы образования; закономерности и вопросы развития
личности в разных возрастных этапах психического развития; учебники и учебные
пособия.
G. İbrahimli

The problems of age and pedagogical psychology in the
XX century Azerbaijan psychologist' works
Summary
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In the article in the XX century the works of Azerbaijan psychologist age and
pedagogical psychology problems are analysis. About problem theoretical research show that
in XX century Azerbaijan psychologists have been investigated research works about age and
pedagogical psychology in the following directions: General theoretical problems of trainingbringing up; experimental problems of psychological service in education; ın different age
periods objective laws of mental development and of personality; textbook and means of
lesson; aktuallığı - Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununda humanitar fənlərin tədqiqi,
tədrisi və tətbiqinin daha da yaxşılaşdırılması ilə bağlı müddəalar psixologiyanın müxtəlif
sahələrində nəzəri tədqiqatların aparılmasını zəruri etmişdir.
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2016
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Diqqətin psixoloji mahiyyəti və onun psixofizioloji mexanizmi
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Diqqət bütün psixi proseslərlə əlaqəli olmaqla onların həm ayrılıqda, həm də assosiativ
inkişafını şərtləndirir. Diqqət psixi fəaliyyətimin müəyyən obyektə yönəlməsi və onun
üzərində mərkəzləşməsindən ibarət olan idrak prosesidir. Psixi fəaliyyətin yönəlməsi dedikdə,
müəyyən obyektin seçilməsi və ona istiqamət alınması, mərkəzləşməsi dedikdə isə həmin
cisim və hadisə üzərində diqqətin cəmləşməsi, dərinləşməsi başa düşülür. Diqqət fəaliyyət
zamanı insanın idrak proseslərinə qoşulur, onların daha müvəffəqiyyətli cərəyanı üçün zəmin
yaradır. Adətən, diqqət duyğu, qavrayış, hafizə kimi psixi proses hesab edilmir. Çünki o,
müəyyən cisim və hadisənin inikası olmayıb obyektin aydın aşkar əks olunmasını təmin edir.
Buna görə də, diqqət hər bir prosesin müəyyən cəhəti sayılır. Hərtərəfli inkişaf etmiş gənc
nəslin tərbiyəsində idrak imkanlarının rolu böyükdür. İdrak prosesinə daxil olan diqqətin
insanın insanın bütün fəaliyyət sahəsində çox böyük əhəmiyyəti vardır. Diqqət müəyyən
mənada iş qabiliyyətinin ümumi göstəricisi kimi çıxış etməklə bu və ya digər fəaliyyət
prosesinin nə dərəcədə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinə şərait yaradır. Təlim materialının
qavranılması, onun başa düşülməsi diqqətdən çox asılıdır. Diqqət şüurun müəyyən istiqamətə
yönəlməsini xarakterizə etməklə əqli fəaliyyətin səmərəliliyinə ciddi surətdə təsir edir. Əqli
inkişaf problemi ilə məşğul olan sovet psixoloqu P.Y. Qalperin müəyyən etmişdir ki, diqqət
özünün yüksək inkişaf formalarında qarşıya çıxan ən mühüm məsələlərin həllində çox fəal
iştirak edir. O, göstərir ki, əqli fəaliyyətin nəticəsi bilavasitə diqqətin inkişafı və iştirakı ilə
xarakterizə olunur.
P.Y.Qalperinin fikrincə, diqqət belə hallarda nəzarət funksiyasının yerinə yetirir və
uşaqlarda əqli fəaliyyətin səmərəliliyinə təsir edir. Bu mənada ixtiyari diqqət planlı xarakter
daşıyır və hər bir fəaliyyətin bütün mərhələlərində əqli prosesin gedişinə nəzarət edir [1, 20].
Psixoloji tədqiqatlar vasitəsi ilə müəyyən edilmişdir ki, kiçik məktəbəqədər yaşlı
uşaqlardan fərqli olaraq böyük bağça yaşlı uşaqlar eyni bir fəaliyyətlə daha uzun müddət
məşğul ola bilirlər. Rus psixoloqu V.S.Muxinanın fikrincə, bu yaş dövrlərində uşaqların oyun
müddəti 30-50 dəqiqədən artaraq 2 saata çatır [ 2, 252].
İdrak fəallığının intensivliyini əks etdirən psixi proses kimi diqqət ətraf xarici aləmi
dərketmə fəaliyyətində mühüm yer tutur. Məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda diqqət vacib
psixi funksiyalardan birinə çevrilir, onun davamlılığı xeyli artır, ixtiyari diqqətin təzahürləri
meydana gəlir və inkişaf edir [3, 218].
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Diqqətin özünəməxsus psixoloji və fizioloji xüsusiyyətləri vardır. Diqqətin fizioloji
əsasları ilə bağlı nəzəriyyələrin üç qrupunu göstərmək olar:
* Geştalt psixoloqların fikrincə, diqqətin həcmi və istiqaməti bütövlükdə struktur,
qavrayışın qanunları ilə müəyyən olunur. Onun yaxşı bilməklə fizioloji əsasını izah etmək
mümkün olur.
* İkinci qrup psixoloqlar diqqətin "Emosional nəzəriyyəsi" mövqeyində dayanırlar. Bu
psixoloqlar belə güman edirlər ki, diqqətin istiqaməti bütünlükdə həvəs, tələbat və
emosiyalarla təyin olunur. Amerikan biheviorist psixoloqlarının əksəriyyəti praktik olaraq bu
mövqedə dayanırlar.
* Nəhayət, problemə "diqqətin motor nəzəriyyəsi" mövqeyindən yanaşan üçüncü qrup
psixoloqlar diqqətə hər bir iradi aktın əsasında duran motor ustanovkaların təzahürü kimi
baxırlar. Belə hesab edirlər ki, diqqətin mexanizmini, hər bir gərginliyi xarakterizə edən əzələ
qüvvəsi siqnalları ilə bağlıdır [4, 244].
Aydındır ki, bu nəzəriyyələrdən hər biri diqqətin mexanizmində yalnız bir cəhəti əsas
götürür və faktik olaraq onun fizioloji mexanizmini tam halda izah etməyə yaxınlaşmır.
Diqqətin ümumi fizioloji əsasları haqqında hipotezə irəli sürən fizioloqlar qarşısında nəzərə
çarpacaq çətinliklər meydana gəlmişdir. Ən ilkin cəhdlərdən biri məşhur ingilis fizioloqu
Şerinqtonun hipotezi idi ki, sonralar çox məşhur ad almışdır: "Ümumi hərəki sahə
nəzəriyyəsi", yaxud da "Şerinqton qıfı". Onurğa beyninin arxa buynuzlarında sensor
neyronların hərəki neyronlardan çox olması amilini müşahidə edərək Şerinqton həmin
vəziyyəti təhlil edərək bildirdi ki, heç də hər bir hərəki impuls özünün hərəki sonluğuna çata
bilmir və çox sayda sensor oyanmalar özünün "ümumi hərəki sahə"sinə malik olur.
Diqqəti sinir sistemlərinin müxtəlif səviyyələrində yerləşən "süzgəcə" bənzədirlər.
Diqqətin fizioloji mexanizmi çox mürəkkəbdir. Akademik İ.P.Pavlov diqqətin fizioloji əsasını,
ilk növbədə bələdləşmə refleksi ilə izah etmişdir. Adətən qarşılaşdığımız hər bir cisim və
hadisə, yenilik bizi maraqlandırır, onunla tanış olmağa, ona bələdləşməyə zəmin yaradır.
Diqqətin fizioloji əsasını başa düşməyə İ.P.Pavlovun kəşf etdiyi "optimal oyanma ocağı"
haqqında təlim çox kömək göstərmişdir. Bu təlimə görə, baş beyin yarımkürələrində hər an
oyanma üçün optimal şəraitin olması ilə xarakterizə olunan yüksək oyanma ocağı mövcuddur.
Bundan əlavə, diqqətin fizioloji əsaslarının aydınlaşdırılması üçün A.A.Uxtomskinin irəli
sürdüyü "dominant oyanma sahəsi" haqqında təlim böyük rol oynamışdır. Domunant oyanma
sahəsi optimal oyanma sahəsindən özünün yüksək davamlılığı ilə fərqlənir. Belə dominant
oyanma sahəsi nəinki yeni əmələ gələn oyanma ocaqlarını ləngidir, həm də onların hesabına
daha da güclənə bilir. Gərgin zehni fəaliyyətlə məşğul olan bəzi şəxslərə kənar qıcıqlayıcı
təsir etdikdə onların əvvəlki problem üzərinə yönəlməsi daha da güclənir. İstər optimal
oyanıqlıq sahəsi, istərsə də dominant haqqında təlim diqqətin ixtiyari növünün mexanizmini
kifayət qədər aydınlaşdırmağa imkan vermir. Çünki insan qarşısına şüurlu surətdə məqsəd
qoyur, öz diqqətini özü tənzim edir. Bu isə insana məxsus ikinci siqnal sisteminin sayəsində
mümkün olur. Diqqətin sakit oynaqlığından gərgin sakit oynaqlığa keçidi müxtəlif bələdləşmə
reaksiyalarında təzahür edir. Həmin bələdləşmə reaksiyaları olduqca mürəkkəbdir. Onlar
orqanizmin əksər üzvlərinin fəallığı ilə bağlıdır. Məsələn, bələdləşmə kompleksinə xarici
hərəkətlər (gözün və başın qıcıqlandırıcıya tərəf çevrilməsi) daxildir. Şərtsiz bələdləşmə
reaksiyalarına diqqətin oyanması və əmələ gəlməsinin fizioloji mexanizmi kimi baxılır.
Son onilliklər ərzində keçmiş sovet və xarici ölkə alimlərinin tədqiqatlarında diqqət
hafizəsinin neyrofizioloji mexanizmlərini açan çoxlu sayda yeni məlumat əldə edilmişdir.
Diqqətin mahiyyətini təşkil edən təsirlərin seçilib ayrılması hər şeydən əvvəl fəaliyyəti ilə
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bağlı ümumi oyanıqlıq fonunda mümkün olur. Oyanıqlıq vəziyyətinin bir sıra səciyyələrini
fərqləndirirlər. Belə ki, dərin yuxu tədricən mürgüləmə vəziyyəti ilə əvəz oluna bilər. Həmin
vəziyyət öz növbəsində sakit oyanıqlıq vasitəsi ilə keçə bilər ki, bu eyni zamanda passiv,
zəiflədilmiş, diffuz oyanıqlıq və ya sensor sükut adlanır. Bu vəziyyət oyanıqlığın daha yüksək
səviyyəsi olan fəal oyanıqlıq və ya diqqətin oyanıqlığı ilə əvəz oluna bilər.
Əgər fəal seçici diqqət yüksək ehtiyatlı oyanıqlıq vəziyyətində mümkün olursa,
mərkəzləşmənin çətinliyi, yayınma halları həm zəiflədilmiş, diffuz oyanıqlıq, həm də həddiz
dərəcədə yüksək oyanıqlıq fonunda baş verir. Əgər yuxu vəziyyətində və sakit fəallıq zamanı
EEQ-də başlıca olaraq qabığın aşağı tezlikdə ritmik elektrik potensialı-amplitudalı zəif
dalğalar (yuxu vəziyyətində delta-ritmləri, diffuz gümrahlıq vəziyyətində isə alfa-ritmlər)
üstünlük təşkil edirsə, fəal oyanıqlığa keçdikcə EEQ-də adətən, qabıq ritmikasının
desinxronizasiyası mənzərəsi yüksək tezliklə alçaq amplitudalı qeyri-müntəzəm rəqsin
meydana gəlməsi müşahidə olunur.
Diqqətin sakit oynaqlığından gərgin sakit oynaqlığa keçidi müxtəlif bələdləşmə
reaksiyalarında təzahür edir. Həmin bələdləşmə reaksiyaları olduqca mürəkkəbdir. Onlar
orqanizmin əksər üzvlərinin fəallığı ilə bağlıdır. Məsələn, bələdləşmə kompleksinə xarici
hərəkətlər (gözün və başın qıcıqlandırıcıya tərəf çevrilməsi) daxildir. Şərtsiz bələdləşmə
reaksiyalarına diqqətin oyanması və əmələ gəlməsinin fizioloji mexanizmi kimi baxılır.
Akademik İ.P.Pavlov yazırdı ki, "əgər kəllə qabığından içəri baxmaq mümkün olsaydı və əgər
böyük yarımkürələrin optimal oyanma olan yeri işıq saçsaydı onda biz düşünən şüurlu insanın
böyük yarımkürələrində daim öz forması və böyüklüyünə görə dəyişən, yarımkürələrin bütün
başqa sahələrindəki az və ya çox dərəcədə kölgə ilə əhatə olunmuş düzgün olmayan, qəribə
çevrəsi olan işıqlı ləkənin necə hərəkət etdiyini görə bilərdik".
Diqqət prosesi böyük yarımkürələr qabığı sayəsində xüsusi seçici xarakter daşıyan
müəyyən qıcıqlandırıcıların təsiri ilə əlaqədar olmayan xüsusi neyronların olması ilə
əlaqələndirilir. Bir çox tədqiqatçıların fəaliyyətinə diqqətin yüksək ixtiyari formasının idarə
olunmasında beynin alın payı böyük rol oynayır. Bu fizioloji faktlarla, heyvanlarla üzərində
aparılan təcrübələrlə və psixoloji tədqiqatların nəticələri ilə əsaslandırılır. Məsələn, alın payı
sıradan çıxmış heyvanlarda bələdləşmə reaksiyası öz seçicilik xarakterini itirir. Bir sözlə,
ixtiyari diqqətin ciddi şəkildə pozulmasında qeyri-ixtiyari diqqət formalarının patoloji
güclənməsi həmin xəstələr üçün xarakterik haldır. Müasir təlimatlara əsasən diqqət prosesləri
həm qabıq, həm qabıqaltı törəmələrlə bağlıdır. Lakin müxtəlif diqqət formalarında onların
tənzimedici rolu müxtəlifdir.
Demək olar ki, bir çox uşaqlar üzərində aparılan eksperimentlərdən aydın olur ki, kiçik
məktəbəqədər yaşlılar demək olar ki, azaddır və heç bir çətinlik çəkmirlər. Lakin bir çox
uşaqlar metodikaların oyun xarakterli olmasına baxmayaraq sonradan onlar yorulmuşlar. Bu
səylər yaş artdıqca azalır. İxtiyariliyin inkişafında yüksək səviyyə göstərən 6-7 yaşlı uşaqlar
da artıq kiçik məktəbəqədər yaşlılar kimi sərbəst olurlar. Bir sözlə, məktəbəqədər yaşda
davranışın ixtiyariliyi kiçik məktəbəqədər yaşlı uşaqların situativ sərbəstliyindən başlayıb
cəhdlərdəki çətinliklərlə, böyük məktəbəqədər yaşda situativ sərbəstliyə nail olma təzahür edir.
Bu faktlar onu göstərir ki, ixtiyariliyin psixoloji mexanizmi, xüsusilə də uşaqlarda ixtiyari
diqqət hərəkətlərdə sərbəstliyə nail olmaqda təzahür edir.
Uşaqların təlim prosesində davamlı ixtiyari diqqətinin əmələ gəlməsi bir sıra şərtlərdən
asılıdır:
* Həmin fəaliyyəti yüksək dərəcədə yerinə yetirmək üçün borc və məsuliyyəti dərk etmək.
Xüsusən də fəaliyyətin ictimai mənasını, faydasını aydın dərk edəndə diqqətin davamlılığı
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artır.
* İcra edilən işin və yaxud da fəaliyyətin konkret məqsədini aydın dərk etmək. bəzən uşaq
hər hansı təlim materialının nə üçün öyrəndiyini aydın dərk etmir, "öyrənmək xətrinə
öyrənmək", müəllimə cavab vermək naminə oxumaq heç bir şey vermir.
* Adi iş şəraitinin olması kənar qıcıqların aradan qaldırılmasında işin müvəffəqiyyəti,
diqqətin mərkəzləşməsi üçün vacibdir. Hələ vaxtı ilə İ.M.Seçenov belə bir qənaətə gəlmişdir
ki, "mütləq" səssizlik zehni fəaliyyətin səmərəsini artırmır, əksinə azalda bilir. Alim belə bir
fakt gətirir: böyük kitabxanaların birində işçilər üçün xüsusi otaq ayrılmışdı. Oraya kənardan
heç bir səs daxil ola bilmirdi. Otağın özündə olan səslər də yayıla bilmir, unudulurdu.
Nəticədə mütləq sakitlik yaranırdı.
* Əlavə maraqların yaranması. Bəzən fəaliyyətin özü və ya gedişi uşağı bilavasitə
maraqlandırmır, nəticəyə olan maraq və ya özünü təsdiq həvəsinin yaranması əlavə maraq
kimi diqqəti işin gedişinə səfərbər etməyə kömək göstərir.
* Uşaqlarda diqqətin inkişafı və formalaşmasının əsas faktorlarına gəldikdə burada belə
bir qənaətə gələ bilərik ki, uşaqlarda diqqət çox kiçik yaşlarda inkişaf etməyə başlayır.
Uşaqlarda ixiyari diqqətin tərbiyəsində aşağıdakı əsas şərtlərə əməl olunması məqsədəuyğun
hesab etmək olar.
* Diqqətin tərbiyəsi maraqların olmasından asılıdır. Davamlı marağa malik olan uşaqlarda
diqqət səmərəli inkişaf edir.
* Diqqəti ixtiyari olaraq obyekt üzərində cəmləşdirə bilmək bacarığının aşılanması;
* Uşaqların özünü əlverişsiz şəraitdə işləməyə alışdırılması;
* Diqqətsizliyin aradan qaldırılması üçün iradi keyfiyyətlərdən istifadə edil- məsi.
* Diqqəti tərbiyə etmək üçün onun xüsusiyyətlərini dərindən öyrənmək vacib və zəruridir.
İxtiyari diqqət qeyri-ixtiyari diqqətdən aşağıdakı xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir:
* Məqsədəuygunluq. İxtiyari diqqət insanın fəaliyyəti zamanı qarşıya qoyduğu
məqsədlərlə müəyyən olunur.
* Mütəşəkkillik. İxtiyari diqqət zamanı biz bu və ya digər cisim və hadisəyə diqqət
yetirməyə hazırlaşırıq. Diqqətimizi şüurlu olaraq həmin cismə və ya hadisəyə yönəldirik.
* Yüksək davamlılıq. İxtiyari diqqət işi nisbətən uzun müddət ərzində görmək imkanı
verir.
Məlumdur ki, erkən yaşlı uşaqlarda idrak proseslərinin yaş xarakteristikası qeyri-ixtiyari
olur. Lakin məktəbəqədər yaşda yeni fəaliyyət növlərinin və yeni tələblərin təsiri altında
uşağın qarşısında xüsusi məqsəd-diqqəti müəyyən obyektə mərkəzləşdirmək, yadda saxlamaq
və fikrən oyun qurmaq və s. baş verir ki, nəticədə uşaq müəyyən üsullardan istifadə etməyə
başlayır. Bu da uşaqlarda ixtiyari diqqətin, hafizənin, təxəyyülün səviyyəsinin formalaşmasına
gətirib çıxarır. Məqsəddən başqa digər mühüm xarakteristika məktəbəqədər yaşda ixtiyari
diqqətin inkişafına cavab verən iradi sferanın formalaşma səviyyəsidir. Aparılan tədqiqatlar
göstərir ki, iradi davranış o hallarda yaranır ki, subyekt şəxsi əhəmiyyət daşıyan problemli
məsələlərlə qarşılaşır.
Beləliklə, ixtiyari diqqət o zaman baş verir ki, insan qarşısına müəyyən məqsəd qoyur,
iradi səy göstərir və ona nail olmağa çalışır. Bir sözlə, insanda müəyyən məqsəd olur və
məqsəd ətrafında o, cəhd göstərir. Şüurlu məqsəd sözlərlə ifadə olunur.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə diqqətin psixoloji və psixofizioloji mahiyyətinin
psixoloji aspektdə araşdırılmasına olan tələbat məqalənin aktuallığını bir daha zəruri etmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik yaşlı uşaqların diqqətinin psixofizioloji
mexanizmi psixoloji aspektdə araşdırılır. Uşaqların təlim prosesində davamlı ixtiyari
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diqqətinin əmələ gəlməsi şərtləri tədqiq edilmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Психологическая суть внимания и его
психофизиологических механизмов

М.Мамедова

Резюме
Научная статья посвящена изучению одной из актуальных проблем произвольного
внимания детей. В статье указывается, что у дошкольника возрастает устойчивость
внимания, способность длительно заниматься определенным делом или определенным
предметом. Теории расспределяются на три группы на физиологические основы
внимания. Также в статье характеризуются физиологические и психологические
свойств.
М.Мамaдова

Psychological essence of attention and its
psycho-physiological mechanisms
Summary
The scientific article have been devoted one of the pressing problem children’s arbitrary
attention. In the article is shown that in pre-school aged children arbitrary attention is develop
and to be busy for a long period with certain thing and matter is formed. Theries define the
physiological bases of attention in 3 groups. As wel as, physiological and psychological
properties of attention is characterized in the article.
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Pedaqoji təfəkkür konteksində müəllim-şagird münasibətlərinin
psixopedaqoji meyarları
Humay Nəbiyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
magistrantı
E-mail: n-humay@mail.ru
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. N.T.Rzayeva
psix.ü.f.d., dos. U.M.Qəzvini
Açar sözlər: təlim-tərbiyə, pedaqoji fəaliyyət, ünsiyyət bacarığı, şagird şəxsiyyəti,
pedaqoji təfəkkür, təhsil sistemi
Ключевые слова: учебно-воспитательное, педагогический деятельность, умение
общении, личность студента, педагогическое мышление, система образования
Key words: training, educational activities, communication skills, student ID, pedagogical
thinking, the education system
Təlim-tərbiyə prosesində şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafı və formalaşmasının
başlıca amillərindən biri müəllim-şagird münasibətlərinin düzgün qurulmasıdır. Bu
münasibətlərin səmərəli təşkili üçün hər bir müəllim pedaqoji ünsiyyət bacarığına
yiyələnməlidirlər. A.V.Petrovski pedaqoji ünsiyyətin funksiyalarını aşağıdakı kimi şərh
etmişdir:
1. Müəllimin fəaliyyətində ünsiyyət ilk öncə təlim vəzifələrinin öz-özlüyündə həll
edilməsinin zəruri vasitəsi;
2. Tərbiyə prosesinin sosial-psixoloji təminat sistemi;
3. Müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı münasibətlərində müəyyən sistemin təşkil edilməsi
üslubu;
4. Onların fərdi xarakterini formalaşdıran proses kimi çıxış edir. [2, 121]
Müəllim-şagird münasibətlərinin xarakteri bir də ona görə əhəmiyyətlidir ki, şagirdlər
daha çox təlqin etməyə, nümunə götürməyə meyilli olduqlarına görə bu münasibətlərdən də
dərs alırlar.
Müəllimin vəzifəsi şagirdlərə təkcə bilik verməklə məhdudlaşmır. O, həmçinin şagirdin
şəxsiyyət kimi formalaşmasına müsbət və ya mənfi təsir göstərə bilir.
Müəllim-şagird münasibətlərində müəllimin şəxsiyyəti çox böyük təsir gücünə malikdir.
Müəllimin pedaqoji mərifəti, tədris etdiyi fənni mükəmməl bilməsi, peşəsinə və şagirdlərə
münasibəti pedaqoji prosesin səmərəliliyinə müsbət təsir edən mühüm keyfiyyətlərdəndir.
Şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir göstərən amillər içərisində müəllim şəxsiyyəti
əsas yer tutur.
Müəllimin şəxsiyyəti onun pedaqoji prosesinə xüsusi istiqamət və məna verir. Müəllim
şəxsiyyətinin strukturuna nəzər yetirikdə buraya onun əməyinin əsasını müəyyənləşdirən psixi
keyfiyyətlərin, qabiliyyətlərin vəhdətini etmək olar. [1,67] Müəllim şəxsiyyəti özünün
istiqamət və motivasiyası, qabiliyyətləri, xarakteri, yaradıcı mövqeyi, fərdi üslubu və s. ilə
xarakterizə olunur.
Müəllim-şagird münasibətlərində bir tərəfdə tam bir şəxsiyyət kimi formalaşmış yaşlı
insan-xüsusi pedaqoji hazırlıq keçmiş, lazımi bilik ehtiyatına, pedaqoji mərifətə, ünsiyyət
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təcrübəsinə, şagirdlərlə münasibət zamanı yaranan müxtəlif nüansları, situasiyaları
qiymətləndirməyi bacaran müəllim durursa, digər tərəfdə isə hələ formalaşmaqda olan, elmin
sirrlərinə tam yiyələnməmiş, bu yolda hələ ilk addımlarını atmağa başlayan, düzgün davranış
vərdişlərinə tam yiyələnməmiş şagird dayanır.
A.K.Markovanın qabiliyyətlərə aid hazırladığı “10 qrup” konsepsiyasında müxtəlif
kommunikativ vəzifələri yerinə yetirməyə imkan verən, yüksək ünsiyyət səviyyəsinə nail
olmağa kömək edən üsullardan bəhs edilir.
Məktəbdə müəllim-şagird münasibətləri mürəkkəb struktura malikdir. Burada 2 başlıca
sahə ayırd edilir:
1.Dərs prosesində müəllim-şagird münasibətləri;
2.Dərsdənkənar zamanlarda müəllim-şagird münasibətləri.
Dərsdə müəllim-şagird münasibəri çox mürəkkəb məzmuna malikdir. [6,121]Çünki
pedaqoji prosesin nəticəsi müəllim-şagird münasibətlərinin quruluşundan asılıdır. Dərs
zamanı müəllim şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla onlarla bilik, bacarıq və
vərdişlər aşılamalıdır.
Təkcə dərs prosesində deyil, dərsdənkənar zamanlarda da müəllim-şagird münasibətlərinin
düzgün qurulması zəruridir.
Müəllimin təlim və tərbiyə prosesində yüksək göstəricilər əldə etməsi həm də onun
pedaqoji qabiliyyətlərinin inkişafından asılıdır. İki əsrin-XX və XXI əsrin qovşağında
pedaqoji psixologiyada pedaqoji qabiliyyətlərin sistemli tipoloji təsnifatı yaradılmışdır.
Müəyyən edilmişdir ki, pedaqoji qabiliyyətlər sistemli xarakter daşıyır, “zəncirvari reaksiya”
kimi bir-birilə bilavasitə bağlıdır.
Məhz buna görə də pedaqoji qabiliyyətlərə sistemli şəkildə yiyələnən müəllim fəaliyyəti
zamanı qarşıya çıxan çətinliklərin həlli üçün daha optimal variant seçib tətbiq etməyi bacarır.
Pedaqoji qabiliyyətlərin inkişafı müəllim şəxsiyyətində pedaqoji fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə
icra etmək üçün zəruri olan fərdi psixi xassələrin formalaşmasına da səbəb olur.
Müəllim şəxsiyyətində pedaqoji qabiliyyətlərin yüksək səviyyədə inkişaf edib
möhkəmlənməsi müəllimin təlim və tərbiyənin müasir tələblərinin həyata keçirilməsində
böyük rol oynayır. [3,91]
Pedaqoji qabiliyyətlər şəxsiyyətin həm əqli, həm də emosional-iradi cəhətlərini
xarakterizə edir. Bütün bu keyfiyyətlər bir-birilə sıx bağlı olub, bir-birinə təsir edir və tam bir
vahid yaradır.
Pedaqoji qabiliyyətləri şərti olaraq üç qrupda birləşdirmək olar:
1.Şəxsi qabiliyyətlər
2.Didaktik qabiliyyətlər
3.Təşkilati-kommunikativ qabiliyyətlər
1.Şəxsi pedaqoji qabiliyyətlər dedikdə, müəllim şəxsiyyətinin xarakterik əlamət və
keyfiyyətləri ilə bağlı olan qabiliyyətlər nəzərdə tutulur. Buraya uşaqlara hüsn-rəğbət
bəsləmək, onlarla mehriban davranmaq, ünsiyyət prosesində hər bir şagirdin fərdi psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə almaq,dözümlülük və özünə sahib olmaq (özünü ələ ala bilmək) və
həmişə dərs zamanı şagirdlərlə iş aparmaq üçün optimal psixi vəziyyət yarada bilmək
qabiliyyətlərini aid etmək olar
2.Didaktik qabiliyyətlər. Bu qabiliyyətlər müəllimin elmin əsaslarını şagirdlərin fərdi
xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq çatdıra bilmək, öyrədə bilmək, material və ya problemi aydın
və anlaşıqlı şəkildə şagirdlərə təqdim etmək, fənnə qarşı maraq oyatmaq, şagirdlərdə fəal
müstəqil fikir irəli sürmək qabiliyyəti formalaşdırmaqdan ibarətdir. Didaktik qabiliyyətə
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konkret olaraq aşağıdakılar aid edilir:
1.Müəllimin izah edə bilmək qabiliyyəti;
2.Ekspressiv-nitq (natiqlik) qabiliyyəti;
3.Nəzəri qabiliyyətlər (akademik qabiliyyətlər).
3.Təşkilati-kommunikativ qabiliyyətlər.
Bu qabiliyyət müəllimin təşkilatçılıq funksiyası və ünsiyyəti ilə sıx bağlıdır. Təşkilatikommunikativ qabiliyyətlərə konkret olaraq aşağıdakıları aid etmək olar: təşkilatçılıq
qabiliyyəti, avtoritar qabiliyyət, kommunikativ qabiliyyət, perseptiv qabiliyyət, suqqestiv
qabiliyyət pedaqoji mərifət, pedaqoji təxəyyül, diqqəti paylaya bilmək qabiliyyəti, pedaqoji
refleksiya. [4,212]
Təlim-tərbiyə prosesinin daha səmərəli idarə olunmasında müəllim fəaliyyəti üçün
xarakterik olan bir neçə funksiya da əhəmiyyətlidir. Hər bir müəllimin pedaqoji ustalığı
inkişafetdirici, konstruktiv, təşkilatçılıq, kommunikativ, tərbiyəedici və qnostik funksiyalar
haqqında məlumata malik olmaq və pedaqoji prosesdə onlardan maksimum yararlana bilmək
qabiliyyəti ilə şərtlənir.
Yeni pedaqoji təfəkkür konteksin axarında psixologiya aparıcı elm kimi məktəb həyatının
ayrılmaz tərkib hissəsi olmuşdur. Şagird xüsusiyyətlərinə dərindən bələd olmaq üçün
psixologiyanın yaş, pedaqoji, sosial, etnik, cinsi fərqlər, parapsixologiya, psixofiziologiya
kimi sahələrinin mənimsənilməsi hər bir müəllimin peşə normasına çevrilməlidir.
Müəllimlərin pedaqoji fəaliyyəti üçün ünsiyyət xüsusi rola malikdir. Yəni təlimin keyfiyyəti,
müvəffəqiyyətin əldə olunması daha çox müəllimin ünsiyyət qabiliyyətindən, onun ünsiyyət
prosesində yarana bilən çətinlikləri aradan qaldırma bacarığından bilavasitə asılıdır.
Yaş təcrübəsindən asılı olmayaraq, müəllim şagird kollektivi ilə səmərəli ünsiyyət
prosesini təşkil etmədən pedaqoji fəaliyyət prosesində qarşıya qoyulan məqsədlərin səmərəli
yerinə yetirilməsinə nail ola bilməz.
Müasir dövrün tələblərinə cavab verən təhsil sisteminin yaradılması təlim-tərbiyə
prosesində yeni-yeni pedaqoji təfəkkür formalaşdırır. Bu da öz növbəsində illərlə məktəblərdə
formalaşan, təlim-tərbiyə prosesində əsas hesab olunan ənənəvi pedaqoji sistemin artıq
köhnəldiyini və müasir dövrün tələblərinə cavab vermədiyini sübut edir. [5, 78]
Yeni pedaqoji təfəkkür hər bir şagirdin cəmiyyətə yararlı bir şəxsiyyət kimi
formalaşdırılmasını təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi hesab edir.
Мягалянин актуаллыьы. Pedaqoji prosesin daha səmərəli idarə olunmasında müəllim və
şagird arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin müvəffəqiyyətli təşkili böyük əhəmiyyətə malikdir.
Müəllimin şagirdlə əlaqə yaratmaq və onu qoruyub saxlamaq, onları hər bir situasiyada başa
düşmək və xüsusiyyətlərini anlamaq qabiliyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Мягалянин елми йенилийи. Pedaqoji bacarıq və vərdişlər kimi pedaqoji qabiliyyətlər də
təlim prosesində-pedaqoji fəaliyyət zamanı yaranır və inkişaf edir. Pedaqoji qabiliyyətlər
bacarıq və vərdişlərlə sıx əlaqədardır. Müəllim müxtəlif pedaqoji bacarıq və vərdişlərə
yiyələnir və həmin bacarıq və vərdişlərdən müxtəlif vaxtlarda, müxtəlif şəraitdə istifadə edir.
Nəticədə müəllimin təlim-tərbiyə prosesini müvəffəqiyyətlə icra edə bilməsi üşün şərt olan
psixi xassələr, pedaqoji qabiliyyətlər təşəkkül tapır.
Мягалянин практик ящямиййяти вя тятбиги. Мягалядян али вя орта ихтисас мяктябляринин
мцяллимляри, тялябяляр, маэистрант вя докторантлар, еляъя дя психологлар истифадя едя билярляр.
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Психопедагогические критерии отношении между учительями
и учениками в контексте педагогической мышление
Резюме
В статье рассказываеться о психопедагогической критерий как главного фактора о
всесторенного развитие и формирование личности студента. Проведен анализ
педагогической, психологической и методической литературы, который был посвящен
о правильном формировании отношений между учительями и учениками в
педагогическом процессе. А также рассказывается об отнощениях между учительями и
учениками в педагогическом контексте.
Щ.Nabieva

Psychological and pedagogical criteria in teacher-pupil relations
in the context of pedagogical thinking
Summary
In this article at the training process the personality of student full detailed and
development's the main factor psychopegogical problems had been discussed. At the
pegogical process relationship between teacher-student about the right organization had been
written pegogical,psycho and methodical literature had been analyzed.
In this article at the lesson relationship between teacher - student pegogical at the thinking
context investigation and organization had been defined.
Redaksiyaya daxil olub: 28.04.2016
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Tələbələrin təlim şəraitinə adaptasiyasına
emosional-hissi halların psixoloji təsiri
Elnarə İsazadə
Bakı Dövlət Universitetinin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.e.d., prof. K.R. Əliyeva
psix.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva
Açar sözlər: həyəcanlılıq problemi, frustrasiya, aqressiya, aqressiv davranış, "imtahan
stressi" sindromu
Ключевые слова: проблема тревожности, фрустрация, агрессия, агрессивное
поведение, синдром "стресс экзамена"
Key words: the problem of anxiety, frustration, aggression, aggressive behavior,
syndrome " examination stress"
Müasir psixologiyada həyəcanlılıq problemi ən aktual problemlərdən biridir. Həyəcanlılıq
gənclik yaşında şəxsiyyətin şəxsi xüsusiyyətlərindən biri ola bilər. İnsanın mənfi təəssüratları
sırasında həyəcanlılıq xüsusi yer tutur. Həyəcanlılıq hissi tez-tez gənclərin iş qabiliyyətinin və
məhsuldar fəaliyyətinin aşağı düşməsinə, həmçinin, ünsiyyətdə bir sıra çətinliklərə səbəb olur.
Nəticədə gənclər həyəcanlılığın yüksək səviyyəsində müxtəlif somatik xəstəliklərə məruz
qalırlar.
Həyəcanlılıq fenomenini araşdırmaq, onun baş vermə səbəblərini dərindən öyrənmək çox
çətindir. Çünki həyəcanlılıq vəziyyətində gənclər tək bir emosional halı deyil, ona təsir edən
müxtəlif emosiyaların kombinasiyalarını da yaşamalı olurlar. Belə emosional vəziyyət
gənclərin sosial qarşılıqlı münasibətlərinə, onların somatik vəziyyətinə, qavrayışına,
təfəkkürünə və davranışına da ciddi təsir göstərir. Həyəcanlılıq şəxsiyyətin xassəsi kimi çox
hallarda subyektin davranışı ilə şərtlənir. Həyəcanlılığın müəyyən səviyyəsi şəxsiyyətin aktiv
fəaliyyətinin təbii və vacib xüsusiyyətidir.
Hər bir insanda həyəcanlılığın optimal və arzuolunan səviyyəsi vardır ki, o da faydalı
həyəcanlılıq adlanır. Belə emosional hala münasibətdə hər bir gəncin öz vəziyyətinə qiymət
verməsi ilk növbədə onun üçün özünənəzarət və özünütərbiyə komponenti sayılır. Digər halda
isə həyəcanlılıq səviyyəsinin yüksəlməsi şəxsiyyətin uğursuzluğunun subyektiv təzahürünün
nəticəsidir [1, 38 ].
Həyəcanlılıq təhlükə və uğursuzluqlarla bağlı olan emosional diskomfort duyğusudur.
Həyəcanlılıq emosional vəziyyət kimi şəxsiyyətin və ya temperamentin sabit xüsusiyyətidir.
Müxtəlif səbəblər sırasında fizioloji xüsusiyyətlər (sinir sisteminin xüsusiyyətləri-həssaslığın
və ya senzitivliyin artması), fərdi xüsusiyyətlər, həmyaşıdlarla və valideynlərlə qarşılıqlı
münasibətlər, ailədəki və universitetdəki problemlər mühüm yer tutur. Həyəcanlılıq şəxsiyyət
üçün mühüm olan fəaliyyət sahələrində və ünsiyyətdə real uğursuzluq halı kimi yarana bilər.
O, müəyyən şəxsi konfliktlərdə, özünüqiymətləndirmənin inkişafının aşağı səviyyəsində də
təzahür edə bilər.
Həyəcan hissi mühafizəedici və motivasiya rolunu da oynaya bilər. Həyəcanın
yaranmasını davranışın aktivliyinin cəhdi, eləcə də sosial davranışın xarakterinin dəyişilməsi
və ya adaptasiya mexanizmlərinin daxil edilməsi ilə əlaqələndirirlər. Həyəcan insanın sosial

127

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

davranışının adaptasiyasının formalaşmasına maneədir, onun psixikasının qeyri-normal
təşkilinə və davranışın inteqrasiyasının məhvinə gətirib çıxarır. Odur ki, həyəcanı emosional
vəziyyət kimi, həyəcanlılığı isə şəxsiyyətin xüsusiyyəti kimi fərqləndirirlər. Həyəcan
təhlükəyə qarşı reaksiya, hədələrlə xarakterizə olunan qorxunun emosional vəziyyətidir.
Qorxudan fərqli olaraq həyəcan bütünlükdə müəyyən təhlükə reaksiyaları ilə özünü göstərir.
Həyəcanlılıq fərdi-psixoloji xüsusiyyət olub müxtəlif həyati situasiyalarda nigarançılığın
sınaqdan keçirilməsinə meylliliyin artması kimi təzahür edir. Həyəcan hissi xoşagəlməz
emosional vəziyyət olub yüngül nigarançılıqla başlayır və güclü qorxu hissi ilə qurtarır.
Qorxu hər şeydən əvvəl real təhlükəyə qarşı rasional reaksiyanı bildirir. Həmin anda həyəcan
qeyri-real səbəblərlə yaranır.
Həyəcanlılığın iki növünü: situativ (reaktiv) və şəxsi həyəcanlılığı fərqləndirirlər. Situativ
həyəcanlılıq hadisələrə və şəraitə reaksiya kimi həyat boyunca inkişaf edir. Həyəcanlılığın bu
növü bir neçə konkret situasiyalarla əmələ gəlib obyektiv nigarançılığa səbəb olur. Belə
vəziyyət istənilən insanların həyatında yaranan çətinliklərlə və uğursuzluqlarla müşayiət
olunur. Bu kimi emosional vəziyyət tamlıqda normal olmaqla yanaşı, həm də özünün müsbət
rolunu nümayiş etdirir. O, insana yaranan problemlərin həllinə ciddi və məsuliyyətlə
yanaşmağa imkan verir. Situativ həyəcanlılığın aşağı düşmə səviyyəsi qeyri-normal hal hesab
edilir. Bu zaman gənclər ciddi şəraitdə digər qrup yoldaşları arasında məsuliyyətsizliyini
nümayiş etdirir ki, bu da onun infantil həyat mövqeyini, özünüdərkin kifayət qədər
formalaşmamasına dəlalət edir. Məhz şəxsiyyətin stress faktorlarının intensiv təsiri situativ
həyəcanlılıqda öz əksini tapır. Reaktiv həyəcanlılığın artması gənclərin stress vəziyyətini bir
daha təsdiq edir.
İmtahan sessiyasının bir-iki həftə uzanması və ya davam etməsi müəyyən şəraitdə
"imtahan stressi" sindromunun yaranmasına kifayət edir. Bu zaman yuxunun pozulması,
həyəcanlılığın artması, arterial təzyiqin yüksəlməsi və s. kimi göstəricilər meydana çıxır. Əgər
"imtahan stressini", təlimdə özünü qabarıq göstərən stresslərin dominantı kimi qəbul etsək,
onda deyə bilərik ki, imtahan gözləməsi və bununla bağlı olan psixoloji gərginliklər müxtəlif
formalı psixi fəallıqda təzahür edə bilər. Məsələn, imtahan götürənin neqativ
qiymətləndirilməsi fonunda yarana bilən qorxu, gələcək imtahandan alınacaq qiymətin qeyrimüəyyənliyi və s. buna misal ola bilər.
Çətin şərait fonunda bu simptomların daha da inkişaf edib gözləmə nevrozuna çevrilməsi
şəksizdir. Xüsusən də, labil psixikaya və yüksək həssaslığa, həyəcana malik olan tələbələrdə
belə halların yaranması qaçılmaz faktdır. Klinik baxımdan imtahan zamanı bu nevtotik
reaksiyalar aşağıdakı şəkildə özünü büruzə verə bilər:
- vərdiş olunmuş funksiyaların və fəaliyyət növünün (nəyisə danışmaq, oxumaq, yazmaq
və s.) yerinə yetirilməsində çətinliklərin yaranması;
- müvəffəqiyyətsizliyə düçar olmanın qabaqcadan həyəcanla gözlənilməsi. Belə
situasiyada həyəcan daha artıq intensivlik kəsb edir və müvafiq fəaliyyət növünün qismən
pozulmasına, ayrı-ayrı hallarda isə onun tamamilə ləngiməsinə gətirib çıxarır.
Ənənəvi həyəcan neqativ hadisələrə aid olmaqla, narahatlıq, gərginlik, qorxu hissi,
ümidsizlik və s. kimi formalarda özünü göstərir. Məlumdur ki, həyəcanlılığın müəyyən
optimal səviyyəsi mövcuddur ki, bu səviyyədə fəaliyyətin müvəffəqiyyətsizlik dərəcəsi,
faydalı iş əmsalı yüksəlir. Yüksək intellektuallıq və mənimsəmə qabiliyyətinə malik olan
tələbələrdə başqalarından fərqli yüksək nailiyyətlər əldə etməsinə baxmayaraq, onlarda eyni
zamanda həyəcanlılığın da yüksək səviyyəsi müşahidə olunur [2, 237-238].
Şəxsi həyəcanlılıq şəxsiyyətin anadangəlmə, genetik xüsusiyyətidir. Ona müxtəlif həyati
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situasiyalarda həyəcan hissinə meylliliyin təzahüründə şəxsi xüsusiyyət kimi baxılır. Gənclik
yaş dövründə tələbələr özlərinin fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinə, psixi inkişafın xarakterinə və
xassələrinə malikdir.
Psixi inkişafın müəyyən səviyyəsinə nail olmaqla tələbələrdə müstəqillik, özünütəsdiq,
onun hüquqlarının böyüklər tərəfindən tanınması, onun potensial imkanları, cəmiyyətdə
faydalı işlərdə iştirakı kimi tələbatlar meydana çıxır. Bununla yanaşı, müəllimlər qeyd edirlər
ki, tələbə artıq kiçik uşaq deyil, ona verilən tələblər artırılmalıdır. Bununla belə onlar
tələbənin müstəqillik, özünütəsdiq kimi hüquqlarını tanımaq istəmirlər. Buradan da konfliktli
situasiyaların əksəriyyəti meydana çıxır.
Beləliklə, sosial-psixoloji adaptasiya gənclik yaşlarında sosial mühitlə effektiv qarşılıqlı
təsir prosesidir. Adaptasiyanın affektiv olmaması şəxsi həyəcanlılıq hissi ilə birbaşa əlaqəlidir.
Frustrasiya da tələbələrin emosional-hissi halı olub aktual problemlərdəndir. Frustrasiya
həm də gənclərin təhsil aldıqları universitetdə təlim şəraitinə çətin adaptasiyasında psixi
vəziyyət formasıdır. Gənclərin öz məqsədlərinə çatmalarına maneçilik törədən real və ya
xəyali maneələrlə rastlaşmaları nəticəsində keçirdikləri emosional hal-frustrasiyadır.
Frustrasiya gənclərin universitetdə hər hansı bir uğursuzluğa, itkiyə əlacsızlıq hissi, cəhdlə
müşayiət olunan mənfi emosional təəssüratıdır.
Frustrasiya əsasən insanın narazılıq və ya təmin olunmamaq səviyyəsi onun dözüm
səviyyəsindən üstün olduqda əmələ gəlir. Frustrasiya tələbənin özünü itirmək, qəzəb,
aqressiya, küskünlük, həyəcan, inamsızlıq və s. şəklində təzahür edir. Həyəcan frustrasiya
hələtinin katalizatorudur [3,362]. Frustrasiya həyəcan və aqressivliklə müşayiət olunan
prosesdir. İmtahana gecikən tələbənin həm həyəcan, həm də frustrasiya halətinə düşməsi
vəziyyəti bunu bir daha sübut edir.
İmtahandan müvəffəqiyyət qazanıb-qazanmamasını düşünərkən həyəcanlanan tələbə onu
oyatmadığı üçün otaq yoldaşına, saatı qurmadığı və qələmi unutduğu üçün özünə hirslənir,
acığı tutur. Frustrasiya şəraitində narazılıq səviyyəsi üstünlük təşkil etdiyi üçün ətrafda baş
verən hadisələri qavrayarkən və qiymətləndirərkən emosional qiymətləndirmə ön plana keçir
[3, 53].
Frustrasiyanın müxtəlif formaları vardır. Onlardan biri sosial frustrasiyadır. Sosial
frustrasiya ayrı-ayrı qruplarda özünü büruzə verən psixoloji vəziyyətdir. Frustrasiya haləti
müxtəlif səbəblərlə bağlı şəkildə meydana gəlir. Burada ən əsas şəxsiyyət amilidir.
Frustrasiyanın mərkəzində gecikmənin, ləngimənin, sosial və ya etnik qadağanın, konfliktin
və s. səbəblərin dayandığı qeyd olunur.
Frustrasiya gəncin özünü reallaşdıra bilməməsi, özünüaktuallaşdırma tələbatını
ödəməməsi ilə bağlı olaraq yaranır və inkişaf edir. Frustrasiya haləti neqativ emosional
vəziyyət kimi gənclərin davranış və rəftarına mənfi təsir edir.
Aqressiya fərdin sadə davranış strategiyalarından biridir. Filogenetik aspektdə o,
müdafiəedici funksiyanı yerinə yetirir, subyektə isə öz tələbatlarını ödəməyə, imkanlarını
genişləndirməyə zəmin yaradır. Ontogenezdə o, çox erkən təzahür edib subyektdən
situasiyanın destruksiyası üçün heç nə tələb etmir. Lakin sosiallaşma və adaptasiya prosesində
insan öz aqressiv tendensiyalarını təzahür etdirir.
Aqressiya vaxt keçdikcə davamlı olub erkən uşaqlıq dövründə fərdi fərqlərdə özünü
göstərir. Nifrətin azalması fiziki vasitələrin tətbiqində "risk" ehtimalını artırır ki, bu da güclü
emosiyalara, eləcə də ətrafdakı insanlardan uzaqlaşmağa gətirib çıxarır, nəticədə aqressiv
davranışın saxlanılmasına səbəb olur. Odur ki, aqressiyanı təkcə münaqişəli davranış kimi
fərdi səviyyədə deyil, həm də onun şəxsi dəyişiklikləri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə, onun
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dinamikasında öyrənmək lazımdır.
Müşahidələr göstərir ki, kənar şəxslərin yanında baş verən aqressiyanın intensivliyi
aşağıdakılardan asılıdır: a) Aqressorların kənar şəxslərin aqressiyaya münasibətini necə
qiymətləndirməsindən; b) Müşahidəçilərin sosial statusundan (məsələn, həmin adamın əmr
vermək səlahiyyətinin olub-olmamasından və yaxud aqressiyaya mane ola bilməsindən) [4,
226-227].
Rigidlik xüsusiyyəti insanın dəyişən situasiyaya tez uyğunlaşması ilə xarakterizə olunur.
Rigidlik "ətalət (süstlük), şəraitə konservativlik, bir işdən digər işə keçmə" kimi mənalarını
ifadə edir. Rigidliyin bir neçə növünü fərqləndirirlər:
- sensor (stimulların hərəkətlərinin qurtarmasından sonra duyğunun uzun müddət qalması);
- motor (hərəkətli vərdişlərin dəyişilməsində çətinliklər);
- emosional (emosional stimulların yox olmasından sonra təəssüratların davam etməsi);
- fikri (ləng mühakimələr, məsələlərin həll edilməsi vasitələri);
- mnemik ( ikili obrazlar) [ 5, 225].
Beləliklə, emosional-hissi hallar həyəcanlılıq, frustrasiya, aqressivlik və rigidlik
şəxsiyyətin və ya temperamentin xüsusiyyətləri olub insanın təlim şəraitinə adaptasiyasında
mühüm rol oynayır. Təlim fəaliyyətində tələbələrin uğur qazanması, təlim şəraitində effektiv
adaptasiya məhz emosional-hissi hallardan çox asılıdır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq tələbələrin təlim prosesinə adaptasiyasına hissiemosional halların təsirinin təhlilindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrin təlim prosesinə adaptasiyasına hissi-emosional
halların psixoloji təsirinin öyrənilməsi baxımından mövzunun işlənməsi yenilik kimi
dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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E. Исазаде

Психологическое воздействие эмоционально-чувственной
ситуаций к адаптации студентов к условиям обучении
Резюме
В научной статье заявителем широко отмечены эмоционально-чувственные
ситуации как тревога в современной психологии, разочарование, агрессия, стойкость.
Заявитель справедливо отмечает, что эмоционально-чувственные ситуации
беспокойство, расстройство, агрессия и стойкость как особенности личности или
темперамента, играет важную в адаптации человека к учебной условии. Успех
студентов в учебной деятельности, эффективное адаптация к условиям обучении
зависит от эмоционально-чувственные ситуации.
E. Isazade

Тще псйъщолоэиъал импаът оф емотионал-сенсуал ситуатион фор тще
адаптатион оф студентс то теаъщинэ ъондитионс
Суммарй
In the scientific article, the applicant is widely marked by emotional and sensual situations
as anxiety in modern psychology, frustration, aggression, resistance. The applicant rightly
points out that emotional and sensual situation anxiety, frustration, aggression and resistance
as the personality traits or temperament plays an important in human adaptation to the training
provided. The success of the students in learning activities, the effective adaptation to the
training depends on the emotional and sensual situation.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2016
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Təlimdə geridə qalmanın əlamətləri və səviyyələri
Vəfa Alıyeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: vefaaliyeva@ mail.ru
Rəyçilər: psix.ü.f.d, dos. O.V. Vəlimedova
psix.ü.f.d, dos. N.T. Rzayeva
Açar sözlər: müəllim, geridə qalma, məktəb, təlim, təlim materialı, təhlil, qrup
Ключевые слова: учитель, отставание в учебе, школа, обучение, учебный материал,
анализ, группа
Key words: the teacher, backlog study, school in training, teaching material, the analysis,
group
Təlimdə geridə qalma probleminə aid materialların tədqiqi göstərir ki, şagirdlərin geridə
qalması və yetirməməsi əlamətlərinə görə müxtəlif səciyyə daşıyır. Pedaqoji və psixoloji
ədəbiyyatlara aid təhlil və araşdırmalar göstərir ki, şagirdlərin geridə qalması və yetirməməsi
spesifik əlamətlərinə görə müxtəlif qruplara bölünür. Onların aşağıdakı kimi qruplaşdırmasını
məqsədəmüvafiq hesab edilir.
1. Uzunmüddətli geridə qalma;
2. Müvəqqəti geridə qalma
3. Qısa müddətli geridə qalma.
1. Uzunmüddətli geridə qalma.
Bu prosesdə şagird proqram materialını tamamilə mənimsəmədiyindən sinif şagirdlərinin
ümumi səviyyəsindən xeyli geridə qalır, bir və bir neçə tədris ili davam edir. Bu
geridəqalmanın səbəblərini araşdırdıqda müəyyən olunur:
Birincisi, şagird məktəbəqədər dövrdə əməksevərlikdən uzaq olur, işləmək həvəsindən
uzaqlaşır; vahid tələblər verilmir, davranışına, rejiminə nəzarət edilmir; uşağın kiçik yaşdan
fərdi-psixi xüsusiyyətləri kifayət qədər tərbiyə olunmur: məktəbə tam hazır gəlmir. Bunlar
əsasən məktəbəqədər dövrlə bağlı səbəblərdir.
İkincisi, müəllimin pedaqoji taktı və pedaqoji fəaliyyəti ilə bağlı səbəblərdir ki, bunu da
aşağıdakı qruplara bölürlər:
1. Müəllimin pedaqoji işi aşağı səviyyədə aparması.
2. Müəllimin nəzəri və metodik hazırlığının zəifliyi.
3. Fəal təlim üsullarından, texniki vasitələrdən istifadə etməməsi.
4. Geriliyin səbəblərinin öyrənilməməsi, fərdi iş aparılmaması.
5. Valideynlərlə zəif əlaqə və əlavə məşğələlərin aparılmaması.
Üçüncü səbəb müxtəlif səciyyəlidir. Buraya daxildir: l) Proqram materialını
mənimsəmədiyi halda şagirdin sinifdən-sinfə keçirilməsi; 2) tez-tez dərsdən yayınması; 3)
təlim motivlərinin olmaması; 4) mikromühitin mənfi təsiri; 5) vaxtı səmərəsiz paylanması; 6)
məktəbin rejiminə əməl olunmaması və s.
Dördüncü səbəb isə uşağın fiziki sağlamlıq dərəcəsi ilə şərtlənir:
1. Anatomik-fizioloji cəhətdən qüsurlu doğulması və normal uşaqlarla birlikdə təhsil
alması;
2. Uzunmüddətli xəstəlik nəticəsində əqli cəhətdən qüsurun yaranması;
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3. Xəstəliklə bağlı orqanizmdə yaranan çatışmamazlığın doğulduğu vəziyyət.
Beşinci səbəb ailə tərbiyəsi ilə əlaqədardır:
1. Valideynin ayıb tərbiyəsinə dair pedaqoji biliyə malik olmaması;
2. Evdə şagird üçün normal şəraitin yaradılmaması;
3. Təlim işinə valideynin laqeyd münasibəti;
4. Şagirdin həddindən artıq fiziki işlə yüklənməsi.
Altıncı səbəb pedaqoji kollektivin fəaliyyəti və məktəbin maddi-texniki bazası ilə şərtlənir:
1. Məktəbdə əyani-texniki vəsaitlərin azlığı;
2. Kabinet sistemindən lazımi qədər istifadə edilməməsi;
3. Sinifdə şagirdlərin normadan artıq olması;
Yeddinci səbəb şagirdin psixi inkişafındakı qüsurlardan irəli gəlir:
1. Ümumi psixi inkişafın nöqsanlığı;
2. Əqlin zəif inkişafı [1, 76-79].
II. Müvəqqəti geridə qalma
Bu kateqoriyaya mənsub şagirdlər məktəblərdə daha çox təsadüf olunur. Bəzi pedaqoqlar
belə şagirdlərdə iradə tərbiyəsinin nöqsanlı olduğunu digərləri ilə təlim motivinin yoxluğunu
qeyd edir. Bu şagirdlər müntəzəm şəkildə təlimdə geri qalmır, proqramın müəyyən
bölmələrini tam mənimsəmədiyindən yetirmir, əsasən çətinlik çəkirlər. Birinci kateqoriyaya
mənsub şagirdlərdə fərdi iş zamanı müəyyən qədər irəliləyiş nəzərə çarpır və tədricən ikinci
kateqoriyaya müvafiq şagirdlərin səviyyəsinə çatır. Bu prosesdə aşağıdakı səbəblər aşkara
çıxır:
Birinci səbəb – şagirdin birbaşa özü ilə əlaqədardır:
2. Proqram materialını ardıcıl öyrənməməsi və Onun tez-tez dərs buraxması;
3. Təlim əməyinə məsuliyyətlə yanaşmaması;
4. Tədris materialını mexaniki öyrənməsi;
İkinci səbəb valideynlərlə əlaqədardır:
1. Valideynlərin zəif nəzarəti;
2. Ev tapşırıqlarının əsasən valideynlər tərəfindən yerinə yetirilməsi;
3. Valideynlərin məktəblə zəif əlaqəsi.
Üçüncü səbəb – müəllimlə əlaqədardır:
1. Fənlərin metodiki cəhətdən lazımi səviyyədə və sistemlə tədris edilməməsi;
2. Zəngin məktəb təcrübəsinin ümumiləşdirilməsi;
3. Zəif oxuyan şagirdlərlə fərdi iş aparılması.
III. Qısamüddətli geridə qalma
Bu katеqoriyaya mənsub şagirdlərdə geriqalma epizodik səciyyəlidir. Həmin şagirdlər
rüblərdə gah «2», gah «3», gah da «4» qiymətlər alırlar. Tədris materialını mənimsəmədə
stabilliyə nail ola bilmirlər. Bəzi pedaqoqlar təlimdə qısa müddətli geriqalmanın səbəblərini
aşağıdakı qruplara bölürlər:
1. Təlimə qeyri-düzgün münasibətlər;
2. Təlim materialının mənimsənilməsi ilə bağlı əmək qabiliyyətinin müvəqqəti zəifləməsi;
3. Zəhmətə qatlaşmamaq;
4. Təlimə marağı ilə meyli müvəqqəti yox olması ilə bağlı səbəblər.
Bu qrup şagirdlərin xüsusiyyətləri müəllim tərəfindən öyrənildikdə, fərdi təsir tədbirlərinə
ehtiyacı olanların sayı azalır. Zəif oxuyan şagirdlərə differensial yanaşma dərsin bütün
mərhələlərində: a) sorğu zamanı; b) yeni materialın öyrənilməsi vaxtı; c) müstəqil işin
təşkilində; d) ev tapşırıqların icrasında həyata keçirilir.
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a) Sorgu zamanı cavabların təxmini də olsa planını vermək və evdə hazırlanmış plandan
istifadə etməyə imkan yaratmaq lazımdır. Belə ki, yazı lövhəsində cavab verməyə yazmağa,
şəkil çəkməyə hazırlaşmaq üçün vaxt ayrılmalıdır. Zəif oxuyan şagirdlərə materialı ardıcıl
izah etməkdən ötrü köməkçi suallar verilməlidir. Belə olan halda onları ruhlandırmaq,
tərifləmək faydalı olardı.
b) Yeni materialın öyrənilməsini planlaşdırarkən dərslərindən yetirməyən şagirdlərə
fərqlilik yanaşmaq vəzifəsini qeyd etmək: onların diqqətini öyrənilən mövzunun mühüm və
çətin tərəflərinə istiqamətləndirmək, tez-tez suallara müraciət etmək, təcrübə nümayiş zamanı
işə cəlb еtmək lazımdır;
c) Müstəqil işin təşkilində təlimdə geri qalan şagirdlərə elə çalışmalar verilməlidir ki,
onların diqqətini cavablarda və yazı işlərində yol verdikləri səhvlərin aradan qaldırılmasına
istiqamətləndirilsin. Həm də müstəqil iş zamanı verilmiş tapşırıqları yerinə yetirərkən
məqsədəuyğundur ki, onların işi belə bir qaydada təşkil edilsin:
1. Zəif oxuyanlarla tapşırıqların mürəkkəbliyindən daha artıq müəyyən mərhələdə ehtiyac
duyduqları köməyin həcmini differensiallaşdırmaq vacibdir. Bu zaman həmin şagirdlər
adaptasiya dövrü keçməlidir. Bir az sonra isə onlar pedaqoji köməyin bu növlərini özləri
istəyəcəklər.
2. Tapşırıqların kollektiv yerinə yetirilməsi forması faydalıdır. Daha hazırlıqlı şagirdlər
dərsdə öz yoldaşlarına kömək edirlər. Bir şərtlə ki, belə köməkçilik himayəçiliyə gətirib
çıxarmasın, onları tənbəlləşdirməsin.
3. Ev tapşırıqlarının verilməsi nəticəsində onlar ən çətin bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Bu
prosesdə çalışmaların sayı artırılmamalıdır. Çünki çalışmaların qeyri-rasional həcmi, geri
qalan şagirdlərdə lazımi bacarıqların olmaması onunla nəticələnir ki, belə şagirdlərin
əksəriyyəti sadəcə onu yerinə yetirməkdə acizlik göstərirlər. Lazımdır ki, müəllim şagirdlərə
düzgün yanaşsın.
Tətbiq olunmuş bir çox pedaqoji üsulların kompleks tədbirləri sayəsində geri qalmanın
aradan qaldırılması təcrübəsi göstərir ki, təlim-tərbiyə prosesinin düzgün quruluşunu
kollektivlərdə şagirdləri istiqamətdə hazırlamaq o qədər də çətinlik törətmir. Geri qalma bu
halda məktəbin və məktəbəqədər tərbiyə işini işgüzar və yaradıcı şəkildə qura bilməməklə
qiymətləndirilməlidir. Yüksək təlim müvəffəqiyyətinə yalnız o zaman nail olunur ki, ayrılıqda
hər bir şagirdə düzgün pedaqoji mühitlə əhatə edilsin.
Məqalənin aktualliğı. Psixologiya elmində təlimdə geridə qalma problemi xüsusi
aktuallıq kəsb edir. Psixologiya sahəsində elmi tədqiqatların son məqsədi müasir Azərbaycan
məktəbində təlimdə geridə qalma və uğursuzluqların aradan qaldırılması üzrə perspektiv
tədbirlər sisteminin işlənib hazırlanmasıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik təlimdə geri qalmanın psixoloji məqamlarının
araşdırılmasından ibarətdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, magistrant və doktorantlar, eləcə də psixoloqlar yararlana bilərlər.
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В. Алыева

Признаки и различные уровни отставания в учебе
Резюме
Статья посвящена актуальной проблемы современного азербайджанского
образовании-отставании школьников в учебе. Проанализированы виды отставаний в
учебе, конкретно изложены факторы, способствующие такому явлении. Приводятся
конкретные примеры, направления и установки, способствующие усвоению
программного материала, повышению качества преподавания в средних учебных
заведениях, рассматриваются признаки и различные уровни отставания в учебе. Кроме
того, на основании изложенного материала, предлагаются различные психологические
и педагогические подходы, направленные на устранение этой проблемы, а также на
повышение качества преподавания в целом.
V. Alıeva

Indications and standards of backlog in study
Sуммарй
Article is devoted an actual problem modern Azerbaijan to a formation-problem of
backlog of schoolboys in study. Kinds of backlogs in study are analysed, the factors
promoting such phenomenon are particularly stated. In article concrete examples, directions
and the installations promoting mastering of a program material, to teaching improvement of
quality in average educational institutions are resulted, signs and various levels of backlog in
study are considered. Besides, on the basis of the stated material, the various psychological
and pedagogical approaches directed on elimination of this problem, and also on teaching
improvement of quality as a whole are offered.
Redaksiyaya daxil olub: 13.04.2016
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Müasir dərsdə müəllim-şagird münasibətlərinin
formalaşma səviyyəsinin psixoloji təhlili
Nuranə Ağazadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin
мagistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
ped.ü.f.d., dos. K.Ə. Məmmədova
Açar sözlər: müəllim-şagird münasibətləri, müəllim şəxsiyyəti, pedaqoji ustalıq, yeni
təlim texnologiyaları, şagird şəxsiyyəti
Ключевые слова: отношения между учителями-студентами, личность
преподавателя, педагогическое мастерство и новое технология обучение, личность
студента
Key words: relationship between teacher and student, teacher personality, pedagogical
skills , new training technology, student personality
Mükəmməl təhsil sisteminə malik olmaq dövlətin gələcəyi və müstəqilliyinin mühüm
şərtidir. Respublikamızda həyata keçirilən təhsil islahatının məqsədi təlim prosesinin
səmərəliliyini təmin etməklə milli və ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnən, yaradıcı və tənqidi
düşünməyi bacaran, fəal şəxsiyyət yetişdirməkdir. Təlimdə keyfiyyətin əldə olunması üçün
psixoloji xüsusiyyətləri dərindən bilmək vacibdir. Müəllim bütün hallarda, xüsusən "müəllimşagird" münasibətlərinin qurulmasında pedaqoji - nəzakəti, onun davranışına verilən etik
tələbləri gözləməli, şagirdlərin şərəf və ləyaqətinə hörmət bəsləməli, onlara münasibətdə
ədəblə davranmalıdır.
Təhsil islahatlarının tələblərinin yerinə yetirilməsində, ilk növbədə, müəllim özü dəyişməli,
təlimin yeni texnologiyalarını bilməli, yeni proqram və dərsliklərdən, fənn kurikulumunun
tələblərindən irəli gələn dəyişiklikləri tətbiq etməyi bacarmalıdır (6).
Yeni metodlardan istifadə zamanı müəllim şagirdlərin idraki fəallığına, müstəqil düşünmə
qabiliyyətinin inkişafına nail ola bilər. Dərs prosesində müəllim-şagird münasibətlərinin
düzgün qurulması, şagirdlərin təhsilə marağının artmasında, tədris etdiyi fənlərin
sevdirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil sistemi dünyada yarandığı vaxtdan
müəllim-şagird münasibətləri də mövcud olmuşdur. Zaman keçdikcə bu münasibətlər
formalaşmış, yeni mahiyyət kəsb etmişdir. Artıq elə bir dövrə gəlib çatmışıq ki, müəllimşagird münasibətlərində subyekt-subyekt münasibətləri tələb olunur. Müəllim və şagird
arasında qarşılıqlı hörmət olmalıdır, müəllim şagirdə sevgi, məhəbbətlə və eyni zamanda
ciddi yanaşmalıdır. Müəllim şagirdi bir şəxsiyyət kimi görməli, onun mənliyinə, şəxsiyyətinə
toxunan söz deməməlidir. Nə qədər sözə baxmayan, nadinc şagird olsa belə, müəllim özünün
pedaqoji metodlarından istifadə edib, xoş, isti münasibət yaratmalıdır. Müəllim və şagird
arasında problemlər adətən, sinifdən-sinfə keçdiyi zaman və onların yaş dövrləri ilə əlaqədar
olaraq baş verir. Məsələn, 4-cü sinifdən 5-ci sinfə keçəndə yeni müəllimlərlə tanışlıq zamanı
şagirdlərin psixologiyasında müəyyən dəyişikliklər olur. Əvvəllər bir müəllimlə işləyən, ona
öyrəşən şagirdlər, 5-sinifdə bir neçə müəllimin qarşısında otururlar. Yeni müəllimlərlə tanışlıq
onların özünəməxsus xarakterlərinin formalaşmasında mühüm rol oynasa da, ibtidai sinfi
yenicə bitirmiş şagirdlər arasında çaşqınlıq yaranır. Bu sahədə onlara yeni təyin olunmuş sinif
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rəhbəri və məktəbin psixoloqu kömək etməlidir (2).
Düzgün qurulmuş müəllim-şagird münasibətləri şagirdlərin təlim marağının artmasında
mühüm vasitədir. Qarşılıqlı ünsiyyət şagirdlərin fəallığını artırır, kollektiv şəkildə işləməyə
istiqamət verir. Müəllimdə bu tip keyfiyyətlərin olmaması təhsil sistemində şagird-müəllim
problemlərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Daha vacib məqamlardan biri müəllimlərin öz
peşələrinə bağlılığı, müəllimlik keyfiyyətləridir. Müəllim öz ixtisasını dərindən bilməklə,
pedaqoji, psixoloji, metodik hazırlığa malik olmaqla yanaşı, peşəsinin vurğunu olmalı, onu
sevməli, uşaqlara qayğı ilə yanaşmalı, onları başa düşməli, hər birinə fərdi yanaşmağı
bacarmalı, problemlərini, qayğılarını öyrənməli, münasibətləri əməkdaşlıq səviyyəsində
qurmalı, davranışı, geyimi, yerişi, duruşu ilə nümunə olmalıdır (3, 212).
Müasir dövrdə pedaqoji prosesə yanaşmada əsas paradiqmalar dəyişdiyindən müəllimşagird münasibətləri də buna uyğunlaşdırılmalıdır. Şagirdin obyektdən subyektə doğru
inkişafı, ona şəxsiyyət kimi yanaşılmasını, bütün təlim prosesinin şagirdin maraqları,
qabiliyyəti üzərində qurulmasını, onun fərdi-psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını
tələb edir. Bu gün müəllim qarşısında dərsdə susan, yalnız sual verdikdə cavab verən, heç bir
təşəbbüskarlıq göstərməyən dünənki şagirddən tamamilə fərqli bir insan dayanmışdır. İndi
şagird müəllimlə əməkdaşlıq edir, öz fikir və mülahizələrini sərbəst bildirir, rəy söyləyir,
fərqli yanaşma nümayiş etdirə bilir, hətta müəyyən məsələlərdə müəllimlə razılaşmaya da
bilir (6). Müəllim savadlı, müasir dünyagörüşünə malik, milli mənəvi dəyərlərə sadiq
vətəndaşların yetişdirilməsi işinə bütün imkan və bacarığını sərf etməlidir. Nahaq yerə
demirlər ki, hər öyrədən müəllim deyil, o kəs müəllimdir ki, ondan öyrənirlər, onun yanına
sevə-sevə öyrənməyə gedirlər. Həm də o müəllim yaxşı öyrədə bilər ki, onu yaxşı öyrədiblər.
Elə müəllimlərə ehtiyac var ki, onlar hər bir şagirdin qəlbində elm, bilik, savad məşəli
yandırmaqla yanaşı, vətənə, torpağa, millətə sevgi hissləri ilə alışıb yanan, onu düşmən
tapdağından azad etməyə, qorumağa hazır və qadir olan vətənpərvər şəxsiyyətlər yetişdirə
bilsin (4).
Hər hansı bir peşə sahibi səhv edə bilər və onun səhvindən ziyan çəkənlər də olar, lakin bu
səhvi aradan qaldırmaq olar. Amma müəllimin səhvi çoxlu sayda insanların həyatını və
gələcəyini təhlükədə qoyar. Bu mənada, nüfuz və hörmətin qazanılması, hər şeydən əvvəl
müəllimin özündən asılıdır. Müəllim-şagird münasibətlərinə müsbət təsir edən amillərə də
diqqət yetirilməsi vacib hesab olunur:
1. İlk növbədə, müəllim öz peşəkar fəaliyyəti, qüsursuz davranışı, düzgün münasibəti,
yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri ilə fərqlənməlidir. Bu, müəllimin daxili aləmindən gələn
bir təşəbbüs olmalıdır.
2. Müəllim öz ixtisasını dərindən bilməlidir, şagirdlərinin nəzərində ucalığını qoruyub
saxlamalıdır.
3. Müəllimin sosial müdafiəsi təmin edilməli, onun üçün layiqli yaşayış şəraiti
yaradılmalıdır ki, ailəsi və cəmiyyət qarşısında qürurunu sındırmasın.
4. Müəllimin statusu müəyyənləşdirilməlidir. Status müəllimin cəmiyyət tərəfindən
adekvat qəbul edilməsinə zəmin yarada bilər.
5. Məktəblər müəllim adını doğrultmayan, bu yüksək ada ləkə gətirən təsadüfi
müəllimlərdən təmizlənməlidir. Bunun üçün qanunvericilik bazası təkmilləşdirilməlidir.
6. Müəllim peşəsinə qəbul prosesində ciddi seçim aparılmalıdır. Yalnız bu peşənin
ağırlıqlarını çiyinlərində daşıya biləcək, müəllimlik xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirəcək
şəxslərin müəllim kimi yetişməsinə imkan yaradılmalıdır.
7. Məktəblərdə işləyən müəllimlərin fəaliyyəti müntəzəm olaraq qiymətləndirilməlidir,
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şagirdlər, valideynlər arasında rəy sorğuları keçirilməlidir.
Müəllim cəmiyyətdə çox böyük rol oynayır. O, yaşlı nəslin təcrübəsini gənc nəslə verir.
Görkəmli şəxsiyyətlər müəllimin əməyinə yüksək qiymət vermiş, müəllimi günəşə, bağbana,
mühəndisə bənzətmişlər. Çünki o, günəş kimi gənc qəlbi və ağlı işıqlandırır, uşaqlara bağban
qayğısı göstərir, mühəndis kimi insan qəlbinin layihəsini cızır. Pedaqoji fəaliyyəti düzgün
qurmaq üçün müəllimlik işinin xüsusiyyətlərini nəzərə almaq lazımdır. Bu xüsusiyyətlərə
aşağıdakılar daxildir: a) müəllimlik şərəfli işdir; çünki o, öz həyatını xalqın gələcəyinə həsr
edir; b) müəllimlik məsuliyyətli işdir; çünki o, ən qiymətli kapital olan insanla işləyir, bu işdə
isə səhvə yol vermək olmaz; c) müəllimlik çətin və mürəkkəb işdir; çünki müəllimin fəaliyyət
obyekti olan insan özü mürəkkəb və dəyişkən, pedaqoji proses isə çoxcəhətli və çətindir; ç)
müəllimlik yaradıcı işdir; çünki o, hazır göstərişlərlə, reseptlərlə işləyə bilməz (2).
Yaradıcılıq müəllimdən bütöv pedaqoji prosesi müşahidə və təhlil etməyi, onun
qanunauyğunluqlarını nəzərə almağı, pedaqoji problemlərin optimal həlli yollarını müəyyən
etməyi nəzərdə tutur. Yaradıcılıq müəllimə nikbinlik, sevinc bəxş edir. Pedaqoji fəaliyyətdə
müəllimin şəxsiyyəti böyük əhəmiyyətə malikdir. Başqa peşə sahiblərindən fərqli olaraq
müəllimin şəxsiyyəti onun işinə - pedaqoji prosesə bilavasitə təsir göstərir. Müəllim ilk
növbədə, öz şəxsiyyəti ilə tərbiyə edir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə müəllim-şagird münasibətlərinin formalaşması
baxımından onun səviyyələrinin öyrənilməsi məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir dərsdə müəllim-şagird münasibətlərinin
formalaşma səviyyəsi psixoloji aspektdə araşdırılmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Анализ психологического исследования формирования
современного педагога-студенческих отношений
Резюме
В статье рассказывается о формирование личности учителя в современ- ной системе
образования. Кроме етого в статье анализировали навыки,опыт учителья,отношения

138

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети
между учителем и студентом.

Н.Aэазаде

Analysis of the psychological research of formation of the
modern teacher-student relationship
Summary
In the modern educational system the formation of teacher's personality, relationship
between teacher and student had been discussed in this paper. In addition, in the modern
educational system teacher's skills, experience, compe-tence, at the relations teacher-student
the comply prinsiple of the subject-object had been demonstrated.
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Tələbələrdə imtahanqabağı stress və
onun təzahür xüsusiyyətləri
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kommunikativ davranış, münaqişə
Ключевыe слова: экзамен, стресс, студент, самооценка, агрессивное отношение,
коммуникативное поведение, конфликт
Key words: exam, stress, student, self-assessment, aggressive attitude, communicative
policy, conflict
İnsanın ictimai həyatı həmişə onu “imtahan” vəziyyətinə - bu və ya digər sınaqlara salır.
İmtahanlar – böyük həyata qədəm qoymazdan əvvəl olan zəruri mərhələdir. Biriləri üçün bu
ağrısız keçir, digərləri üçün ilk ciddi, çox halda mənfi, travmalı təsirə malik sınaq olur. Amma
hər ikisində stress simptomları var.
İmtahan stressin ən çox yayılmış növlərindən biridir. Imtahan stressi necə yaranır?
İmtahan stressinin səbəbləri müxtəlifdir. İntensiv əqli fəaliyyət, uzun müddət kitab arxasında
oturmaqdan eyni əzələ və oynaqların yüklənməsi, həmçinin yuxu və dincəlmə rejiminin
pozulmasıdır. Amma ən əsas faktor mənfi hisslərdir. Imtahan tələbələrin nəinki bilik
səviyyəsini, həmçinin onun, bütün əsəb sistemini, psixoloji sabitliyini yoxlayan ciddi bir
sınaqdır. İmtahan stressindən tamamilə yaxa qurtarmaq mümkün deyil. Çünki hər hansı yeni
situasiya həmişə həyəcan gətirir. Amma belə situasiyalarda emosiyaları nəzarətdə saxlamaq
və gərginliyi azaltmaq mümkündür [1,99].
İstənilən imtahan – sağlamlığa ciddi şəkildə təsir edən güclü stressdir. İntensiv əqli
fəaliyyət, kitabların arxasında oturmaqla eyni əzələ və orqanlara düşən yük, yuxu və istirahət
rejiminin pozulması və əsasən, emosional həyəcan əsəb sisteminin həddən artıq gərginliyə
gətirib çıxarır. Baş ağrısı, ürək bulanma, dəridə səpkilər, dağınıqlıq, qorxu, gecə kabusları –
bunlar imtahanqabağı təzahür edən pozuntuların tam olmayan siyahısı belədir.
Bir çox hallarda tələbələrin imtahanqabağı narahatlığı onların öz gücünə inanmamağı ilə
bağlı olur ki, bu da onların aşağı özünüqiymətləndirməsində ifadə olunur.
Özünüqiymətləndirmənin xüsusiyyətləri insanın həyatının bütün tərəflərinə təsir edir:
əhvalına, ətrafdakılarla münasibətlərinə, təhsildəki nailiyyətlərindən məmnun olub,
olmamasına və s. məlum olduğu kimi tələbəlik yaş dövründə özünüqiymətləndirmə qeyrisabitdir və ən yüksək səviyyə ilə aşağı səviyyə arasında tərəddüd edir.
Özünüqiymətləndirmədə yüksək iddia səviyyəsi ilə özünə inamsızlıq toqquşduqda, nəticədən
kəskin emosional reaksiyalar – nevrozlar, isterika, göz yaşları təzahür edir. Psixologiyada bu
fenomen “qeyri-adekvatlıq affekti” adını alıb. Qeyri-adekvatlıq affektinə malik tələbələr hər
şeydə birinci olmağa çalışır. Hətta birinciliyin heç bir prinsipial əhəmiyyəti olmadığı şəraitdə.
Qeyri-adekvatlıq affektliyi tələbənin özünə düzgün münasibətinin formalaşmasına mane
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olmaqla yanaşı, onun əhatəsi ilə əlaqələrini təhrif edir. Belə tələbələr daim ətrafdakılardan
özlərinə qarşı təhlükə gözləyir. Hətta neytral situasiyanı onlar özlərinə təhlükə kimi
qiymətləndirir. Onların səristəsini yoxlayan istənilən şərait-imtahan, test, seminar, fərdi iş
belə tələbələr üçün dözülməz olur. Qeyri-adekvatlıq affektinin öyrənilməsinə həsr edilmiş
ekcperimentlə tələbənin hazırcavablıqla bağlı tapşırıqları yerinə yetirən zaman iddia
səviyyələri, onların bilikləri real mənimsəmə qabiliyyətləri ilə müqayisə edilmişdir. Məlum
oldu ki, bütün testdə iştirak edən tələbələrdə yüksək iddia səviyyəsi özünü göstərirdi. Lakin
onlara bu tapşırığı real olaraq həll etmək təklif ediləndə yəni onların imkanlarını real
qiymətləndirilməsi tələb ediləndə bu tələbələrin çox az bir qismi buna razılıq verdi. Yəni çox
qisim tələbə iddia səviyyələri ilə özünüqiymətləndirmə arasındakı uyğunluğu nümayiş etdirdi.
Tələbələrin böyük əksəriyyəti məsələnin həllindən imtina etdi və bu etirazların psixoloji
təbiəti fərqli idi [2,36].
Tədqiqatlar göstərir ki, tələbələrdəki imtahan qabağı emosional qeyri-sabitlik, həyəcanın
əsası hələ məktəbdən qoyulur. Həyəcanın əsas səbəbi kimi şagirdə və ya tələbəyə qarşı
yüksək tələblərin qoyulması, onun maraqlarının, meyllərinin və qabiliyyətinin nəzərə
alınmamasıdır. “Sən əlaçı olmalısan” tipli tərbiyə sistemi də burada az rol oynamır. Bəzən
qabarıq ifadə olunmuş həyəcanları biz çox yaxşı oxuyan tələbələrdə də müşahidə edirik.
Onlarda özünə qarşı tələbkarlıq, bilik əldə etmək üçün yox, qiymətə görə oxumaq meyli ilə
birləşir. Əksər tədqiqatçıların fikrincə, tələbələrdən nevrotik qorxuların əsas səbəbi sırf təhsil
prosesi ilə bağlı yaşanılmış kəskin və ya xroniki, psixi zədə yetirən situasiyalardır. Tələbə
haqqında onun imtahanda aldığı qiymətlər əsasında fikir söylədikdə bu onlarda “birdən
bacarmaram?” tipli qorxunun və ya “yəqin ki, bacarmayacağam” tipli özünəinamsızlığın
təzahürünə gətirir.
Eyni zamanda semestr ərzində tələbələrin çox yüklənmələri, müxtəlif seminar dərsləri,
kollokviumlar, eləcə də hər fəndən 10 dəfə fərdi işdə iştirak etmək, daha sonra isə imtahanın
nəticəsini ertəsi gün gözləmələri bir çox dərslərdə və imtahanlarda yaşanılmış uğursuzluq,
belə uğursuz təcrübələrin toplanması nevrotik əlamətlərin təzahürünə səbəb olur. Nəticədə bu
tələbələrdə qorxu hissi, özünəinamsızlıq, yeni uğursuzluqlar təzahür edir. Heç şübhəsiz ki,
nevrotik reaksiyaların əsas səbəblərindən biri imtahanlardır. Bir çox tələbələr üçün imtahan
sessiyası nəinki intensiv hazırlıq mərhələsidir, həmdə psixoloji stressdir [3,57].
Prinsipcə imtahan stressinin simptomlarını biz məktəblərdə yoxlama işi qabağı,
tələbələrdə sessiya zamanı, ilk dəfə sürücülük vəsiqəsi üçün imtahan vermiş sürücülərdən,
yeni əməliyyatı mənimsəyən cərrahda, potensial iş yiyəsinin yanına müsahibəyə gələn
işsizlərdə görə bilərik. “İmtahan stressinin” klassik nümunəsini istənilən təhsil müəssisəsində
sessiya zamanı görmək olar. Yuxusuz gecələr, həyəcanlı fikirlər, iştahın azalması,
ürəkdöyünmənin tezləşməsi və ətraflarda titrəmə - imtahanqabağı qorxunun tipik təzahürləri
bunlardır.
İmtahan zamanı stress fəaliyyəti dezorqanizasiya edir. Özünüqiymətləndirmə azalır,
özündən qeyri-əminlik hissi yaranır. Təbii ki, bunlar imtahanın uğurla verilməsinə səbəb
olmur. Buna görə də stressi idarə etmək, onun qarşısını almaq və onu dəf etməyi öyrənmək
lazımdır. Stress zamanı orqanizmdə adrenalin hormonu ifraz olunur ki, o da ürək
döyünməsinin tezləşməsi və tərli olma kimi simptomlara cavabdehdir. Həyəcanlılıq özünü
necə büruzə verir? Birincisi, həyəcanlılıq adı həyəcandan o qədər güclüdür ki, diqqəti
toplamağa imkan vermir. İkincisi, həyəcanlıq mədə və baş ağrılarına səbəb ola bilər. Bəzi
uşaqlar zəiflik və baş gicəllənməsi, tezləşmiş ürək döyüntüsü, ürəkbulanma hiss edə bilərlər.
Onları tər basa bilər. Amma həyəcanlılığı elə bir vəziyyətlə qarışdırmaq olmaz ki, baş digər
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işlərə qarışıqdır və buda özünü yaxşı tərəfdən göstərməyə imkan vermir. Xoş olmayan
düşüncələrdə ilişmək həyəcanlılıq vəziyyətini gücləndirir. “Pis oxusam nə olar?”, “Birdən hər
şeyi unutsam?”, “Test çox çətin olsa?” fikirləri diqqəti toplamağa mane olurlar və test və
imtahan haqqında düşünməyə imkan vermirlər. Qapalı dairə alınır. Tələbələr özlərinə qarşı
çox tələbkardırlar və özlərinə səhv etməyə imkan verməyənlər həyəcanlılığa daha çox məruz
qalırlar. Həmçinin həyəcanlılığa o tələbələr məruz qalırlar ki, onlar testə hazır deyillər və
onlar öz qiymətlərinə qarşı laqeyd deyillər. Materialı çox çətin hesab edirlər və ya özlərini
yorğun və yuxusuz hiss edirlər [4,67].
Məhz buna görə imtahan – təkcə biliklərin yoxlanılması deyil, daha çox psixoloji
dayanıqlılıq sınağıdır. İmtahanın uğurla verilməsi iki şərtdən asılıdır. Verilən predmetin
materialını mükəmməl mənimsəmək və imtahan vaxtı özünü ələ almaq bacarığı. Birinci şərt
çalışqanlıq və sistematik məşğələlər tələb edir. Bu hamıya məlumdur. Buna görə öz
diqqətimizi ikinci şərhə cəmləşdirək. Özünə sahibolmaq bacarığını özündə tərbiyə etmək olar
və lazımdır, çünki o, sənə təkcə imtahanda deyil, digər həyati vəziyyətlərdə də lazım ola bilər.
İmtahanqabağı emosiaları nəzarətdə saxlamaq və gərginliyi azaltmaq mümkündür:
1.Yadda saxlamaq lazımdır ki, imtahanqabağı yüngül həyəcan təbiidir. Hətta vacibdir.
Çünki o, əqli fəaliyyəti intensivləşdirir.
2.İmtahanqabagı özünüzü qələbəyə kökləyin. Gücünüzə inam yaradın və deyin: hər şey
yaxşı olacaq, mən hamıdan yaxşı bacaracam. Yəni psixoloji cəhətdən özünüzü hazırlamağı
bacarmalısınız. Hay-küydən uzaqlaşın. İmtahanqabağı əsəbilik adi haldır. Amma hay-küyə
düşmək olmaz. Çünki, bu aydın düşünməyə mane olur. Qorxu zamanı neqativ fikirlərdən
uzaqlaşmağa çalışın.
3.Hay-küy və stress zamanı ən effektiv üsullardan biri bir neçə dəfə asta və dərin nəfəs
almaq lazımdır və öz-özünə “Mən sakitəm”, “Mən bilirəm”, “Bunu bacaracam” - demək
lazımdır.
4.Bəzən olur ki, həcmcə böyük materialı zəif yaddaş səbəbindən deyil, öz gücünə
maneəsizlik ucbatından yadda saxlamaq olmur. Bu zaman köməyə avtogen məşq gəlir: “Mənə
bütün gücümü toplamaq lazımdır, mənim yaddaşım qeyri-adi güclüdür. Nə görür və
eşidirəmsə mənim yaddaşıma həkk olunur. Mənim yaddaşım bütün informasiyanı yadda
saxlayır. Mən gümrah və sakitəm. Mən öyrənmək üçün tamamilə hazıram”.
5.Hər şeyi özündə saxlama dostunla və ya qohumlarla problemlərini paylaşarkən
imtahanqabağı həyəcanı azaltmış olursan.
6.Özünüzə inanın və yadda saxlayın: Özünəinam o düşüncədən irəli gəlir ki, siz yaxşı
hazırlaşmısınız və sizdən tələb olunan öhdəsindən gələcəksiniz. Yəni həyəcana yox, hazırlığa
diqqət vermək lazımdır [5,57].
7.Hər bir şeyə perspektivlə baxmaq lazımdır. Yəni bu gün imtahan sizin üçün önəmlidir,
amma gələcək həyatınızın çox cüzi bir hissəsi olacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Bir çox hallarda imtahanqabağı stress onların öz gücünə
inanmaması ilə bağlı olur ki, bu da onların aşağı özünü qiymətləndirməsində ifadə olunur və
fəaliyyəti nəticəsinə neqativ təsir göstərir. Bütün bunlar isə tələbələrdə imtahan stressinin
səbəblərini araşdırmağı aktual edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yeniliyi son dövrlərdə imtahanqabağı stressin tələbələrə
göstərdiyi psixoloji təsirlər haqqında mülahizələr irəli sürülür.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Tələbələrdə imtahanqabağı stressin
səbəblərini və profilaktikası yollarının araşdırılmasında əhəmiyyəti vardır. Məqalədən ali və
orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrlar istifadə edə bilərlər.
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Предэкзаменационный стресс у студентов
и особенности его проявления
Резюме
Любой экзамен – это стресс, который оказывает негативное влияние на здоровье. В
результате у студентов появляется чувство страха, неуверенность в себе, приводящая в
последствие к неудачам. Экзаменационный стресс снижает деятельность и самооценку.
Естественно, что все это отрицательно влияет на результаты экзамена. Статья
посвящена исследованию проблем стресса, преодолению его и нахождению путей
выхода из него.
S. Mirzoyeva

Pre-exam stress in students and especially its manifestation
Суммарй
Any exam - it's stress, which has a negative impact on health. As a result, the students a
sense of fear, self-doubt, which leads in consequence to failure. Examination stress reducing
activity and self-esteem. Naturally, all this has a negative effect on the exam results. The
article investigates the problem of stress, overcome it and find a way out of it.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2016
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Azərbaycan gənclərində milli mənlik şüurunun
formalaşdırılması yolları
Günay Əsgərli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva
psix.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: milli rəmz, milli mənlik şüuru, milli identiklik, milli xarakter
Ключевые слова: национальный символ, национальное самосознание,
национальная идентичность, национальный характер
Key words: national symbol, national self-consciousness, national identity, national
character
Mənəvi tərbiyənin mühüm tərkib hissələrindən biri Azərbaycan gənclərində milli mənlik
şüurunun formalaşdırılmasıdır. Azərbaycan xalqı öz kökünə, tarixin açılmamış səhifələrinə
müraciət edərək xalqın tarixi köklərini, tariximizin bəzəyi olan görkəmli şəxsiyyətlərin həyat
və fəaliyyətini öyrənir, milli özünüdərkin, milli özünütəsdiqin, milli özünəməxsusluğun bütün
əlamətlərini aşkar etməyə çalışır.
Milli rəmzlərə, adətlərə, ənənələrə yeni həyat verilir, dini etiqadlar, müqəddəs bayramlar
xalqın özünə qaytarılır. Milli həyatın emosional, psixoloji və mənəvi tərəfləri zənginləşir. Hər
bir dəyanətli, vətənpərvər azərbaycanlı gənc özünün əməli fəaliyyəti, təlimə münasibəti ilə
millətinin adı və varlığı ilə fəxr edir, bununla da milli xarakter, milli psixologiya və milli
mənəviyyatın qol-qanad atmasına şərait yaradır. Milli mənlik şüuru Azərbaycanın varlığının,
milli özünüidarənin, özünütəsdiqinin, milli ləyaqətin və ümumbəşər keyfiyyətlərin məcmuyudur. Milli mənlik şüurunun komponentlərinə: millətin adı, varlığı, dili, xarakteri, adət və
ənənələri, psixologiyası, mənəviyyatı, mədəniyyəti daxildir. Bu komponentlər Azərbaycan
gənclərinin mənəvi şüur və davranışında təzahürü, azərbaycançılıq hissinin, milli mənlik
şüurunun formalaşması və tərbiyə olunmasıdır (5, 13).
Milli ləyaqət, torpağa bağlılıq, vətəndaşlıq dəyanəti gənc nəsli azadlığa, müstəqilliyə
çağırır. Hər bir azərbaycanlı gəncdə milli mənlik şüuru belə bir zəmin üzərində təşəkkül tapır
və belə bir həqiqəti bir daha təsdiq edir ki, mədəniyyətin, elmin inkişafı xalqın
böyüklüyündən və kiçikliyindən deyil, həmin xalqın müdrikliyindən və zəngin təfəkkür
tərzindən asılıdır.
Azərbaycan gəncləri mənsub olduqları Azərbaycan millətinə aid əlamətlərə: milli bayrağa,
gerbə, himnə, dini etiqada fəal münasibət bəsləyir, qiymət verir, özlərinin əməli fəaliyyəti
üçün nəticə çıxarmaq imkanı əldə edirlər. Milli mənlik şüurunun formalaşması Vətənə,
doğma yurda məhəbbət yaradır. Gənclər düzgün dərk edirlər ki, dünyada Azərbaycan xalqı
var, yaşayır və özünün çox hiyləgər düşməninə-ermənilərə qarşı mübarizə aparır. Bu
mübarizədə Azərbaycan xalqı daxili xəyanətkarların hesabına məğlubiyyətə düçar olsa da,
xalq birləşib öz düşməninə qələbə çalacaqdır. Başlıca məsələ gənclərdə qələbəyə inam hissi
yaratmaqdır. Milli həyatımızın bir çox hadisələri özünün emosionallığı ilə gəncləri vəcdə
gətirir, millətin taleyi ilə bağlı məsələlərdə onları fəaliyyətə səfərbər edir.
Milli mənlik şüurunun qabarıq təzahürü olan doğma yurda, torpağa məhəbbət gəncləri
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müqəddəs tellərlə bağlayır, onları suverenliyin, milli bütövlüyün qorunması naminə
səfərbərliyə alır (4, 25).
Azərbaycan gəncləri belə bir həqiqəti dərk edirlər ki, milli borc, torpağa bağlılıq, milli
şüur və iftixar, vətəndaşlıq hüququ qazanılır. Milli mənlik şüuru, milli özünüdərk Vətənlə,
mədəniyyətlə bağlı gerçəkliyin təzahürü olub sosial-iqtisadi, mədəni-mənəvi mühitin
qavranılması, dərk edilməsi və təsdiqidir. Milli mənlik şüuru formalaşmış və tərbiyə olunmuş
Azərbaycan gənci xalqının mənəvi sərvətlərinin tarixi inkişaf xüsusiyyətlərini, sosial-etnik
cəhətlərini bütün dolğun- luğu ilə dərk edir, onlarla bağlı hadisələrə qiymət verir. Belə bir
mürəkkəb prosesdə gənclərdə milli-etnik qrupa mənsub olmaq hissi yaranır.
Azərbaycan gənclərində milli psixologiyanın, mənəviyyatın, milli qürur və iftixar hissinin,
milli özünəməxsusluğun formalaşması və tərbiyə edilməsi ona görə zəruridir ki, onlar millietnik məhdudluğa qarşı mübarizə apara bilir, bəsit hisslərdən uzaq olurlar. Milli mənlik şüuru
formalaşmış və tərbiyə olunmuş Azərbaycan gənclərində əqidə bütövlüyü, sözlə işin tam
vəhdəti özünü parlaq şəkildə təzahür etdirir. Azərbaycan psixoloqu, professor Əkbər
Bayramov “Mənlik şüuru” nu aşağıdakı kimi səciyyələndirir: “Mənlik şüuru” insanın özünü
şəxsiyyət kimi tanıması və dərk etməsi prosesidir. Mənlik şüuru dedikdə, insanın özünün
qabiliyyətlərinə, fikir və hisslərinə, davranış və fəaliyyətinin motivlərinə şüurlu münasibəti
nəzərdə tutulur” (2, 217).
Müəllifin fikrincə, mənlik şüurunun əsas əlamətləri aşağıdakılardan ibarətdir: insan özünü
bütün ətraf aləmdən, yəni “Mən”i “Qeyri-mən” dən ayırır, özünün fiziki, psixi və mənəvi
keyfiyyətlərini qiymətləndirir və dərk edir, psixi həyatın bütün cəhətlərinə şüurlu münasibət
bəsləməyə çalışır. Göründüyü kimi, milli mənlik şüuru və əqidəsi olmayan hər bir kəs ötəri
hisslərlə yaşayıb hansı məsləkə, əqidəyə xidmət etdiyini bilməz. Hazırki şərait gənclərimizlə
aparılan təlim-tərbiyə işlərinə, xüsusilə də tərbiyə məsələlərinə yenidən baxmağı, gənc nəsildə
milli ləyaqət, milli mənlik şüurunun, milli iftixar hissinin, vətəndaşlıq ləyaqəti və dəyanətinin,
mənəvi əqidənin tərbiyə edilməsini ön plana çəkməyi tələb edir.
Respublikamızda Şəhidlərin xatirəsinə qanlı 20 Yanvar gününün, Xocalı soyqırımının
matəm günləri kimi keçirilməsi Azərbaycan xalqının dözümlü və təmkinli xalq olduğunu
bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Şəhidlər xiyabanına doğru gedən insan axını bir daha təsdiq
etdi ki, Azərbaycan gəncləri özünün dərin mənəvi tarixi köklərini, milli mənliyini, milli
ləyaqətini, vətəndaşlıq dözümünü dərindən-dərinə dərk etmişdir. Belə dərketmə Azərbaycan
gənclərinin mənəvi dünyasına ciddi təsir etmişdir.
Milli mənlik şüuru və əqidəsinin formalaşdırılması, eləcə də tərbiyə olunması xalqın
mütəşəkkil və monolit birliyini tələb edir. Gənclər arasında qarşılıqlı münasibətləri görmək,
dünyanı dərk etmək milli mənlik şüurunun mühüm şərtlərindəndir. Lakin milli mənlik şüuru
çətin, çox vaxt qanlı mübarizədə təşəkkül tapır. Azərbaycanda milli dirçəliş, milli oyanış,
tarixin sirli qatlarının açılışı, mədəniyyət və dillə, dinlə əlaqədar məsələlərin öyrənilməsi milli
şüurun təşəkkülünə, tərbiyə olunmasına ciddi təkan vermiş, milli özünüdərki və özünü-təsdiqi
qüvvətləndirmişdir (1, 16).
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev milli mənəvi simanın daha məzmunlu istiqamət
almasına, milli prosesləri milli mənafeyə uyğun şəkildə dəqiq tənzim etməyə, millət və xalq
adlanan ümmana yönəltməyə nail olmuşdur. Buna görə də hər bir azərbaycanlı gəncin milli
mənlik şüurunun formalaşması və tərbiyə olunmasına xüsusi qayğı ilə yanaşmaq, onunla
planlı, sistemli, mütəşəkkil iş aparmaq vacibdir. Azərbaycan mədəniyyətinin etik tərəfləri
böyük milli cazibə qüvvəsi kəsb edərək şəxsiyyətin mənəvi tərbiyəsinə, milli mənlik şüurunun,
milli dəyərlərin bərqərar edilməsinə şərait yaradır, Azərbaycan gənclərinin özlərini vahid,
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bütöv bir millətin tərkib hissəsi kimi dərk etməsinə kömək edir, sosial və mənəvi tərbiyənin
məzmununda köklü dəyişiklik etməyi zəruri məsələ kimi qarşıya qoyur.
Prezident İlham Əliyev yaxşı bilir ki, milli dövlətçilik, milli müstəqillik, hüquqidemokratik, dünyəvi dövlət quruculuğunun müvəffəqiyyətlə başa çatdırılması ölkə
vətəndaşları tərəfindən dərk olunması nəticəsində mümkündür. Bu Azərbaycan gənclərinin
dövlətimizin müstəqillik rəmzlərinə hörmət və məhəbbət hissinə tam yiyələnməsi, milli
mənlik şüuruna malik olan vətənpərvər kimi yetişməsi sayəsində reallaşa bilər.
Beləliklə, Azərbaycan gənclərində milli mənlik şüurunun formalaşdırılması yolları
aşağıdakılardır:
- Azərbaycanda baş verən hadisələri düzgün, konkret, canlı və inandırıcı şəkildə gənclərə
çatdırmaq zəruridir;
- Azərbaycan gəncləri xalqlar və millətlər arasında mədəni əlaqələrin necə yaranıb inkişaf
etdiyini bilməli, ictimai yaşayış qaydalarının pozulması hallarına qarşı barışmaz olmalıdırlar;
- Milli mənlik şüurunu milli zəmin, hər bir insanın özünü, dilini, mədəniy- yətini, tarixini
dərk etməsi üzərində qurmaq lazımdır;
- Azərbaycanda dərc olunan qəzet və jurnallar mənəvi tərbiyənin mühüm tərkib hissəsi
olan milli mənlik şüurunun tərbiyəsi sahəsində müsabiqə keçirməlidir;
- Azərbaycan gənclərinin milli mənlik şüurunun tərbiyəsi ilə yalnız pedaqoji mətbuat
deyil, bütün mətbuat, kütləvi informasiya vasitələri məşğul olmalıdır;
- Azərbaycan gənclərinin milli mənlik şüurunun, milli ləyaqətin və vətəndaşlıq
ləyaqətinin formalaşması məqsədilə disputların, Respublika tələbə elmi cəmiyyətinin xətti ilə
elmi-praktik konfransların keçirilməsi zəruridir.
- Hazırda Azərbaycan xalqının ənənələrinə, adətlərinə və mərasimlərinə, onların tərbiyə
imkanlarına diqqət yetirib Azərbaycan gənclərini həmin ənənələr əsasında tərbiyə etmək
zərurəti yaranmışdır.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan gənclərində milli psixologiyanın, mənəviyyatın, milli
qürur və iftixar hissinin, milli özünəməxsusluğun formalaşması və tərbiyə edilməsi ona görə
zəruridir ki, onlar milli-etnik məhdudluğa qarşı mübarizə apara bilir, bəsit hisslərdən uzaq
olurlar. Bunların nəzərə alınması məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan gənclərində milli mənlik şüurunun
formalaşdırılması yollarının öyrənilməsi baxımından mövzunun işlənməsi yenilik kimi
dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Формирования разума национальной личности
у молодежи Азербайджана

Г. Аскерли

Резюме
Разум национального личности является основной частью духовного воспитания.
Формирования разума национальной личности создает любовь к родному краю, к
родину.
В научной статье раскрывается психологическое значение разума национальной
личности, его компоненты и формирование путей психологи- ческого аспекта у
молодежи Азербайджана.

Forming the national personality of Azerbaijan youth

Г.Аскерли

Summary
Mind of national personality is the main part of the spiritual education. Forming of
national personality mind leads to love country and native land.
This article describes psicological value of national personality mind, its components and
forming ways of national personality mind in youth of Azerbaijan.
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2016
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Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətlərinin
formalaşmasına təkan verən əsas məqamlar
Nəcibə Xosrovova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: necibexosrovova@ mail.ru
Rəyçilər: psix.ü.f.d. L.M. Qurbanova
psix.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
Açar sözlər: yeniyetməlik yaşı, yeniyetmənin psixikası, qızlarda cinsi inkişaf, oğlanlarda
cinsi inkişaf
Ключевые слова: подростковый возраст, психика подросток, половое развитие у
девочек, половое развитие мальчиков
Key words: teenager age, teenager mental, sexual development in girls, sexual
development in boys
Yeniyetməlik yaşı uşaqlıqdan yetkinliyə çox kəskin surətdə keçid dövrüdür. Bir tərəfdən
bu çətin mərhələnin neqativ göstəriciləri böyüklərə münasibətdə onun davranışının xarakteri,
şəxsiyyətin quruluşunda disharmoniya mühüm sayılır. Digər tərəfdən isə yeniyetməlik yaşı
bir çox müsbət amillərlə fərqlənir. Belə ki, bu dövrdə uşağın müstəqilliyi artır, onun böyüklər
və həmyaşıdları ilə münasibəti da məzmunlu olur, onun fəaliyyət sahəsi əhəmiyyətli dərəcədə
genişlənir. Ən əsası isə həmin mərhələ uşağın yeni sosial mövqeyinin keyfiyyəti baxımından
fərqlənir. Burada cəmiyyətin bir üzvü kimi onun özünə şüurlu münasibəti formalaşır.
Yeniyetmələrin mühüm xüsusiyyətlərdən biri özünəqiymət, öz daxili meyarlarına böyük
dəstəyin verilməsidir. Yeniyetmələrdə özünüqiymətləndirmə meyarlarının əsasında xüsusi
fəaliyyətdə qazanılmış özünüdərketmə formalaşmağa başlayır. Özünüdərketmənin başlıca
forması böyüklərlə və həmyaşıdlarla özünü müqayisə etməkdir.
Yeniyetmənin davranışı onun özünüqiymətləndirməsini tənzimləyir. Özünüqiymətləndirmə kiçik yeniyetmələrin ətrafdakı insanlarla ünsiyyətinin gedişində formalaşır.
Kiçik yeniyetmələrin özünüqiymətləndirməsi bir qədər ziddiyyətlidir, kifayət qədər tam
deyildir. Odur ki, onların sosial davranışında çoxlu sayda motivləşməmiş hərəkətlər baş verə
bilər.
Bu yaşda ən əhəmiyyətlisi yeniyetmələrin öz həmyaşıdları ilə ünsiyyət qurmalarıdır.
Dostlarla ünsiyyətdə kiçik yeniyetmələr sosial davranışın normalarını, məqsəd və vasitələri
mənimsəyir, "yoldaşlıq kodeksinin" tələblərinə istinad edərək özünün və başqalarının qiymət
meyarlarını təkmilləşdirirlər. Yeniyetmələrin kommunikativ davranışının təzahürü xaricən
bütünlükdə ziddiyyətlidir.
Məhz bu dövrdə yeniyetmələrin daxili həyatında intensiv inkişaf baş verir, yoldaşlıqdan
dostluğa keçid yaranır. Məktubların məzmunu dəyişir, onlar öz stereotiplərini və təsviri
xarakterini itirir, nəticədə təsviri təəssüratlar təzahür edir. Yeniyetmələr intim gündəliklər
tərtib etməyə cəhd göstərir və bundan sonra ilk məhəbbət yaranır.
Bütünlükdə yeniyetmə qızlarda böhran yumşaq formada başlayır. Oğlanlara nisbətən
qızlarda bu böhran bir o qədər tez başlaya və ya bir qədər gec qurtara bilər. Bu onunla bağlı
ola bilər ki, özünütəyinetmə tələbatı oğlan və kişilərdə mühüm şərtdir.
Stenli Xoll yeniyetməlik dövrünü "coşma və hücum" dövrü kimi səciyyələndirirdi.
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Şəxsiyyətin bu mərhələsində yeniyetmədə ziddiyyətli tələbat və cəhdlər həyata keçirilir. Bu
gün yeniyetmə qızlar öz qohumları ilə oturub ciddi şəkildə yaxşılıqları mühakimə edirlər.
Lakin sabahkı gün onlar ərzində "döyüş boyasını" təsvir edib qulağına çoxlu sayda sırğalar
taxır və axşam diskotekasına gedirlər. Bunu "həyatda hər şeyi sınaqdan keçirmək lazımdır"
ifadəsi ilə əsaslandırırlar. Uşaqların nöqteyi-nəzərindən burada xüsusi bir şey baş
verməmişdir, sadəcə olaraq onlar fikirlərini dəyişmişlər.
Bir qayda olaraq yeniyetmələri əqli fəaliyyətin o sahələrinə yönəldirlər ki, onları hər
şeydən daha çox maraqlandırır. Onların maraqları sabit deyildir. Üzgüçülüklə məşğul olan
yeniyetmə birdən-birə elan edir ki, o, faşistdir, lakin kimi isə öldürmək də böyük günahdır.
Odur ki, böyük həvəslə kompüter oyunları ilə maraqlanmaq lazımdır.
Yeniyetməlik yaşda yeni törəmiş formalardan biri yetkinlik hissidir. Deyəndə ki, uşaq
artıq böyüyüb, burada onun böyüklərin cəmiyyətindəki həyatına hazırlığı, həmin həyatın
bərabərhüquqlu üzvünə çevrilməsi nəzərdə tutulur. Zahiri tərəfdən yeniyetmələrdə heç nə
dəyişmir: o, həmin məktəbdə oxuyur, həmin ailədə yaşayır. Ailədə həmişəki kimi ona "kiçik"
kimi yanaşılır. Çox şeyləri o etmir, valideynlər çox şeyə ona icazə vermirlər, lakin bununla
belə yeniyetmə böyüklərə qulaq asmalıdır. Çünki valideynləri onu yedirdir, içirdir, geyindirir,
hətta yaxşı hərəkətlərinə görə "mükafatlandırırlar" (öz fikirlərinə görə ciblərinə pul qoyur,
dənizə, kinoya aparırlar və s.).
Yeniyetməlik yaşının əsas xüsusiyyətlərindən biri orqanizmin dərin və ağrılı olan yenidən
təşkili-cinsi yetişkənlikdir. Cinsi inkişaf uşağın anadan olmasından başlayaraq fasiləsiz olaraq
davam edir. Cinsi yetişmə digər mərhələlərə nisbətən daha da sürətlənir. Cinsi yetişmə ilə
əlaqədar mərkəzi sinir sisteminin aktivliyi ilə yanaşı endokrin vəzilərində ifrazat da artır.
Hormonların çoxalması, daxili sekresiya vəzilərinin qana ifrazatının artması nəticəsində cinsi
yetişkənliyin əlamətləri aydın təzahür edir.
Qızlarda cinsi inkişaf. Qızlarda cinsi yetişkənliyin ilkin əlaməti 8-9 yaşlarında çanaq
sümüyünün həcminin böyüməsi və inkişafıdır. Eyni vaxtda süd vəzilərinin inkişafı da özünü
aydın təzahür etdirir. Lakin qızlarda bu inkişaf öz müxtəlifliyi ilə seçilir. Belə ki, süd vəziləri
bir qədər gec - 13-14 yaşlarında inkişafa başlasa da intensiv surətdə davam edir.
Süd vəziləri tez və intensiv surətdə inkişaf edən qızlar adətən bundan utanır və sinələrini
geyimləri ilə gizlətməyə çalışırlar. Lakin qızlara izah edilməlidir ki, onlarda baş verən bu
dəyişikliklər təbii və qanunauyğun surətdə baş verir. Birinci menstruasiya qızlarda adətən 13
yaşda, bəzən isə bir qədər gec başlayır. Möhkəm bədən quruluşlu qızlarda menstruasiya bir
qədər gec olur. Menstruasiya dövrü birbaşa müntəzəm olmur. Menstruasiya funksiyalarının
normal müddəti il yarıma qədər davam edir. Qızların əksəriyyətində menstruasiya 28 gündən
sonra başlayır, lakin normal olaraq 21 gündən 30-32 günə qədər davam edir. Mühüm cəhət
odur ki, ritm və ya sürət daimi olsun. Menstruasiyanın orta müddəti 3-5 gün, bəzən isə 4-5
gün davam edə bilər.
Oğlanlarda cinsi inkişaf. Oğlanlarda bədən uzununa böyüyür və kütləsi artır. 9-10 yaşa
qədər oğlan və qızların bədən ölçülərində fərdi fərqlər demək olar ki, olmur, lakin növbəti
illərdə ölçülər əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Oğlanlarda 17 yaşdan sonra bədənin uzununa
sürətli artımı müşahidə olunur, qızlarda isə bu artım dayanır.
Oğlanlarda bədən kütləsinin artımı 11-16 yaşlarında daha da sürətlənərək 25-27 kq-a çatır.
Boy artımı 25-35 sm-ə qədər çoxalır. 10 yaşa qədər oğlanlarda qızlara nisbətən boy artımı
orta hesabla bərabər və ya bir qədər çox olur. 10 yaşdan 13 yaşa qədər qızlar oğlanları boy
artımında ötüb keçirlər. Lakin 13 yaşdan sonra oğlanlarda boy artımı artaraq orta hesabla 1415 sm-ə çatır. Son illərdə istər oğlanlarda, istərsə də qızlarda akselerasiya olur, boy artımında

150

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

da uyğunluq tənzimlənir. Oğlanların çəkisinin artımı qeyri-bərabər şəkildə gedir, boy artımı
təxminən 14 yaşa qədər 8-9 kq artır. İkinci cinsi əlamətlər oğlanlarda müxtəlif vaxtlarda
təzahür edir. Əvvəlcə 10-11 yaşlarda yumurtalıqların böyüməsi baş verir, son 3-4 ildə onlar
intensiv artır və yetişir. Cinsi yetişkənliyin ilkin əlaməti olan qasıq da inkişaf edir, 16-17
yaşlarda yeniyetmə oglanın sifətində tüklər daha da artır. Oglanın cinsi yetişkənliyinin
növbəti göstəricisi yuxunun adətən erotik xarakter daşıması, ereksiya və orqazmın baş
verməsidir. Polyusiya müxtəlif olduğundan onlar bir dəfədən az olmayaraq 15-20 gün
ərzində baş verir.
Bu dövrdə oğlanlarda qırtlağın formalaşmasında dəyişiklik və çoxalma nəzərə çarpacaq
dərəcədə olur. Xüsusilə də qalxanvari qığırdaq, xirtdək və hulqum əhəmiyyətli dərəcədə
dəyişir. Nəticədə oğlanlarda səsin tembrində də dəyişiklik nəzərə çarpır, səsin bir interval
aşağı düşməsi nəticəsində səsin mutasiyası baş verir.
Yeniyetmələrlə aparılan araşdırmalardan aydın olur ki:
-yeniyetmə şəxsiyyəti cinsi mənsubiyyət tələblərinə uyğun formalaşır;
-yeniyetmə oğlan və qızlar üçün səciyyəvi olan cinsi xüsusiyyətlər mövcuddur;
-yeniyetmə qızlarda əxlaqi keyfiyyətlər, yeniyetmə oğlanlarda isə iradi keyfiyyətlər digər
xüsusiyyətlərə nisbətən daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verir;
-müəyyən olundu ki, yeniyetmə şəxsiyyətinin formalaşdırılmasında və onlar arasında
qarşılıqlı münasibətlərin təkmilləşdirilməsində yaş və fərdi-cinsi xüsusiyyətlərin nəzərə
alınması zəruri şərtdir;
- araşdırmalardan əldə olundu ki, yeniyetməlik dövründə cinsi tərbiyənin həyata
keçirilməsi zəruridir və bu proses zamanın tələbatına cavab verməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətlərinin
formalaşmasına təsir göstərən ayrı-ayrı cəhətlərin araşdırılması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik bu mövzunun psixoloji cəhətdən daha ciddi
araşdırılması ilə bağlıdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədəki tövsiyələrdən ali və orta ixtisas
məktəblərinin müəllimləri, magistrant və doktorantlar, eləcə də psixoloqlar istifadə edə
bilərlər.
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Основные моменты, способствующие
формированию психологических особенностей
подрасткогого возраста
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В период полового созревания формируются у мальчиков и девочек вторые половые
признаки. Как ясно видно из исследования, что в половое воспитание и психология
половых различий в формировании личности очень важно принимать во внимание.
Особенно в подростковом возрасте мальчики и девочки хорошо зная друг друга
узнають психологию противоположного пола. Это положительно влияет их поведения
и на восприятия. Он также закладывает основу для подготовки к их будущей семейной
жизни.
N. Xosrovova

The main opportunities that stimulating the formation of the
psychological features of the adolescence period
Summary
Boys and girls during puberty is starting to take shape in the second sexual signs. The
research ise clear that the formation of personality psychology of sex education and sexual
differences, it is important to take into consideration. Especially for girls and boys betwett the
ages of teens know each other, learn the psychology and the behavior of the opposite sex, a
positive effect on perceptions. At the same time prepare the ground for their future family life.
Redaksiyaya daxil olub: 13.04.2016
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Мировоззренческая основа духовного гуманизма
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Açar sözlər: mənəviyyat, humaniзm, mənəvi və əxlaqi dəyərlər, insanşunaslıq
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Современное образование носит информационно-ориентированный, а не
воспитательно-образовательный характер. Оно не помогает человеку познать самого
себя и сформировать благородные качества характера, основанные на осознании
единства всего сущего и приоритете человеческих ценностей. Характер - главное
богатство человека. Только добродетельный характер делает человека личностью,
достойной уважения. Он позволяет такой личности достичь не только материальных
ценностей, необходимых для полнокровной жизни, но достичь внутренней гармонии,
радости и счастья. И очевидно, что главной целью образования является воспитание
характера у человека с детства, начиная с воспитания в семье и на всех уровнях
последующего воспитательно-образовательного процесса.
Сегодня образованный человек знает почти все об окружающем мире, но почти
ничего о собственной реальности. У.Черчилль однажды сказал: «Человек завоевал все,
но он не завоевал самого себя». Мир, который окружает нас, кажется нам
многообразным, сложным, подчас непознаваемым, и это вызывает в нас чувство
неуверенности, которое мы хотим преодолеть еще большим объемом знаний.
Количество знаний растет как снежный ком, но… стал ли мир, в котором мы живем
безопаснее и стабильнее? Будут ли наши дети счастливее, приобретя какую-то сумму
наиновейших знаний, помогут ли им эти знания в решении жизненных проблем, в
налаживании гармоничных отношений с другими людьми?.. Какими должны быть
знания, которым следует обучать ребенка? В чем цель образования? Какого человека
можно назвать образованным?
«Восточная мудрость гласит: «Хорошее Образование заключается не только в
чтении нескольких книг, накапливании книжных знаний и передаче этих знаний
другим людям. Нет никакой пользы в получении одного лишь книжного знания.
Обретая только книжные знания, вы сами становитесь подобны книге. Истинное
Образование содействует
достижению Единства, Равенства и Мирного
сосуществования людей. Чтение книг, периодических изданий и обретение книжного
знания представляет собой так называемое светское образование. Многие люди в
современном мире получают только такое образование. Но его нельзя назвать
Истинным. Истинное Образование проявляяется из Сердца и называется Воспитание
(Educare). Образование и Воспитание сильно отличаются друг от друга! Воспитание –
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это Основа, а Образование – это то, что поддерживается Основой. Все тексты, которые
мы читаем, дают нам только Образование. Но этого совершенно недостаточно. Мы
должны стремиться получать Образование вместе с Воспитанием».
Если мы обратимся к этимологии слова «образование» и заглянем в «Толковый
словарь живого великорусского языка» Владимира Даля, то прочитаем следующее:
«Образить – придать должный, красивый вид; возделать /поле/, исправить.»
«Образовывать, образовать» - давать вид, образ, обтесывать или слагать, составляя
нечто целое; совершать, улучшать духовно, просвещать; иногда – давать наружный
лоск, приличное, светское обращение, что и составляет разницу между Просвещать и
образовывать. Науки образовывают ум, воспитание – нравы. Ум человека
образовывается легче, нежели сердце…»
Характер определяет судьбу человека, ибо «что посеешь, то и пожнешь».
Естественно, нет смысла отказываться от обычных академических дисциплин, нужно
наполнить их новым содержанием, использовать их не как самоцель а как инструменты,
которые помогают иллюстрировать эти концепции и жить ими. Мы должны наконец
осознать, что функция образования состоит не в том, чтобы передавать знания из
поколения в поколение. Результат образования не знания, а мудрость. Мудрость – это
применяемое знание, это знание, реализованное через единство головы, сердца и рук.
Это то, что мы поняли, прочувствовали, реализовали на практике и увидели, что это
работает. Тогда это становится опытом. Мудрость – это опыт. Когда мы учим детей
знаниям, мы учим их, что думать, когда мы направляем их к мудрости, мы учим их, как
думать, т.е., как им быстрее добраться до их собственной правды. Определённый объём
знаний должен перейти от поколения к поколению, но путём критического осмысления.
Нужно не механическое заучивание фактов и данных, а развитие у детей способностей
и навыков применения полученного знания на практике. Знание утрачивается, а
мудрость остаётся. Многое ли мы помним из того, чему нас учили в школе и даже в
институте? Очень немногое пригодилось нам в жизни и стало нашим опытом.
Профессия учителя, несомненно, самая благородная, самая трудная и важная.
Именно учитель играет главную роль в формировании будущего страны и всего
человечества, ведь его личность влияет на несколько поколений молодых людей. Но
для того, чтобы это влияние было действительно вдохновляющим, учитель сам должен
глубоко осознавать и практиковать общечеловеческие ценности, быть примером для
учеников. Его мысли, слова и дела должны быть в совершенной гармонии. Дети сразу
чувствуют фальшь и не прощают её. Настоящий учитель сознаёт ответственность своей
работы, хорошо знает свой предмет, постоянно расширяет свои знания о нём и свой
кругозор, относится к детям, которых он учит, с такой же заботой, как и к своим
собственным.
Как можно преподавать духовно-нравственные ценности в школе?
Все дети проводят определённое количество времени вне школы: играют на улице,
занимаются в спортивных секциях, разнообразных кружках, музыкальных или
художественных школах. Всё это может быть использовано для выявления ценностей.
Например, занятия спортом – для развития умения работать в команде, взаимовыручки,
для преодоления желания состязаться, превосходства над менее удачливым и т.д. В
драмкружке, например, можно предложить ученикам сценарий, иллюстрирующий
общечеловеческие ценности или попросить их самостоятельно найти или написать
такой сценарий. Использовать можно любой вид внеклассной работы: дискуссии,
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викторины, КВН, оказание помощи старикам, сиротам, бедным, походы, дни спорта,
школьные праздники и творческие кружки.
Другой подход называется интегрированным. т.к. общечеловеческие ценности
интегрированы в школьные предметы. Академические дисциплины являются
инструментами выявления ценностей, выработки правильной жизненной позиции,
вместо того, чтобы быть самоцелью, разрозненными знаниями о явлениях внешнего
мира. Каждый предмет должен быть средством формирования хорошего характера и
ценности должны составлять единое целое с программой каждого урока.
Например, история изобилует биографиями выдающихся людей, которые проявляли
силу духа и приверженность высоким истинам. Дети должны заучивать не только даты
и факты, но рассматривать каждое историческое событие через призму
общечеловеческих ценностей, высказывать своё отношение и своё видение других
возможных решений в каждом конкретном случае. Они должны задаваться вопросами:
«А как бы я поступил в этой ситуации?», «Что чувствовали и думали участники этих
событий?», «Чему нас учит это происшествие?». Тогда будущие поколения будут в
большей степени застрахованы от повторения одних и тех же исторических ошибок.
Биология – наука о жизни, а жизнь – наш лучший учитель. Занятия по биологии
должны проходить в большей степени не в душных классах, а на природе. Её нужно
изучать практически, наблюдать, поддерживать жизнь: ухаживать за деревьями,
высаживать цветы, кормить птиц, лечить больных животных, восхищаться чудом
жизни, уважать и беречь её.
Очень легко ввести общечеловеческие ценности в гуманитарные науки: языки,
литературу. Материал этих занятий, выбранный учителем, должен носить морально –
этический характер. Нужно вместе с детьми анализировать характер и поведение
персонажей, предлагая им поставить себя на их место, даже проводить небольшие
драматические сценки и ролевые игры.
Очень развивают душевные качества пение, музыка и рисование. Было бы хорошо
предложить детям проявить инициативу и самим подобрать песни, музыку или сюжеты
для рисования, которые бы соответствовали их интересам и чувству прекрасного.
На уроках физики можно говорить о новых достижениях науки, подтверждающих
её связь с духовностью, о том, что в духовной жизни действуют те же принципы и
законы, что и в мире материи. В школьных учебниках по физике об Исаак Ньютоне
говорится только как об ученом. Сам Ньютон имел богословское образование и часто
повторял: "Законы механики я вывожу из законов Божьих".
Даже в математике простые действия с числами можно обыграть, сделав условия
задач, где это уместно, с этическим содержанием. (Например, действие «деление»
сопоставимо с умением делиться и т.д.). Важно показать практическую полезность
изучаемых дисциплин для повседневной жизни и целью их изучения должно стать
утверждение истины о единстве и взаимосвязи всего сущего, проявленной в
добродетельном и сильном характере.
Чтобы стать творцами гуманного образовательного мира, учителям необходимо
победить свой авторитаризм: «принять в сознание измерение духовности и мыслить на
его основе; облагораживать свой характер, утончать своё отношение к детям и
окружающим; взращивать в себе творящее терпение; совершенствовать искусство
любить детей, любить ближнего, радоваться всему возвышенному и прекрасному;
руководствоваться в решении педагогических задач мудростью; тянуться к чтению
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трудов классиков педагогики»,- говорит Ш.Амонашвили.
Ш.А. Амонашвили говорит, что для победы над собой учителю необходимо
соблюдать 3 заповеди: «Верить в безграничность каждого Ребёнка. Верить в свою
Искру Божию. Верить в преобразующую силу гуманной педагогики».
«Сегодня дети, завтра – народ», говорил В.А. Сухомлинский. Учитель,
облагораживающий и возвышающий сущность человека Любовью, Красотой и
Знанием, есть главный воспитатель народа. У него для каждого ребёнка находится
тёплое и ободряющее слово, и на уроках горят глаза детей; он умеет найти ключик к
сердцу самого «трудного» ребёнка, расширяет свой кругозор и увлекает детей к
познаванию и творчеству; он постоянно совершенствует свои качества и каждый его
урок – ступенька нравственного совершенствования ученика.
В поиске путей решения нравственных задач в общеобразовательной школе,
связанных с духовным выбором человека между добром и злом, заняты и другие
зарубежные страны, тем самым проблемы духовно-нравственного воспитания
разрастаются до общечеловеческих масштабов. Более чем за двадцать
постперестроечных лет на территории бывшего СНГ выросло новое поколение
молодежи. Эти дети воспитывались не на добрых мультфильмах и сказках, детскоюношеских фильмах символизирующих справедливость и добро, а на фильмах ужасов
и агрессивных боевиках. В период Перестройки мораль общества значительно
деформировалась. СМИ того периода, так же как и в настоящее время, пропагандируют
мораль «хищников», думающих только о личной, сиюминутной выгоде. Известный
педагог Н. И. Пирогов в работе «Универсальный вопрос» подчеркивает: «вся наша
нравственность, правда, добро, свет - все учение. И учить не воспитывая, значит не
учить, а делать что-то другое». К.Н.Вентцель, будучи «романтиком в педагогике»,
писал о необходимости объективно и научно констатировать законы духовного
развития ребенка, постоянно видеть цель – развитие в нем свободной творческой
личности.
Понятие «духовность» относится к разряду трудно определяемых, личностно
сокровенных, как сокровенна душа каждого человека. В современной педагогической
науке, как и в обществе в целом, еще нет достаточно полного осознания и определения
этих понятий. Однако духовность как устремленность к высшему, как некий высокий
нравственный ориентир, символизирующий силу духа человека, его веру в
возвышенное и земное, вбирает в себя всю полноту и гармонию человеческого бытия.
Высшей духовной способностью человека признана его способность любить.
Именно любовь помогает человеку раскрыть свои жизненные силы и делает его
подлинно человеком. Я.А.Коменский считал, что стремление к всеобщей гармонии
добродетелей возможно лишь тогда, когда сердца людей будут насыщаться
«божественной любовью». Гуманистические идеи воспитания духовности опираются
на то, что человек начинает путь становления и развития, когда пробуждается его душа,
ибо воспитание есть доверие души, ее открытость доброму и светлому образу
окружающего мира.
К сожалению, современная педагогика и психология не следуют в своей
практической деятельности заветам древних учителей и мудрецов, постигших на
собственном опыте все величие, космичность и красоту истинной человеческой
природы. Учителя в школах не говорят детям: «Дети, живите и радуйтесь на счастье
всем нам». Звучит другой лозунг: «Учиться, учиться, учиться», но чему? Учиться,
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чтобы жить, или жить, чтобы учиться? «Надо воспитывать не ребенка, а саму жизнь в
ребенке!» - говорил М.Ф. Квинтилиан. «Ребенок может возненавидеть учение, которое
ему бы следовало полюбить». Очень важно, чтобы детей воспитывали и обучали люди
высоких моральных принципов, благородные и добродетельные. Ибо главное богатство
человека – добродетельный характер, который формируется по мере того, как человек в
процессе воспитания и самовоспитания освобождается от таких проявлений его низшей
природы как злость, ненависть, зависть, гордыня, ревность, вожделение. Достичь этого
можно, выявляя и развивая присущие изначально человеку общечеловеческие ценности.
Эти качества лежат в основе личности человека и проявляются через его поступки.
Современная концепция образования, основанная на общечеловеческих ценностях
распространилась по всему миру и практикуется в настоящее время уже в 95-ти
странах, а в 20-ти странах существуют специализированные на этой программе
институты. На основе этой программы доктором А. Джумсаи и преподавателем Л.
Барроуз из Таиланда была разработана методика для учителей по организации и
проведению уроков по общечеловеческим
ценностям. В основу этой программы
положен принцип «Educare» от латинского «Educere», означающий выявление того,
что уже находится внутри». Этот термин используется для обозначения сути
программы, которая пресследует цель не обучения в привычном смысле, а
образования, т.е. придание осознанной формы тому, что изначально свойственно
человеческой природе и связано с вечными духовно-нравственными ценностями.
Принцип «Educare» («Эдюкаре») имеет два аспекта: мирской и духовный, потому что,
для гармоничного развития человеческой личности и светское, и духовное
образования необходимы, подобно тому, как птице для полёта необходимы два
крыла. Такое образование возможно лишь тогда, когда человек начинает заниматься
самоисследованием.
На состоявшихся в январе 2012г. в Москве XI Международных педагогических
чтениях Ш.А. Амонашвили подчеркнул: «Настало время, когда мы, педагоги, должны
говорить о таком фундаментальном понятии, как духовный гуманизм. Только через
изменение педагогического сознания на основе понятий духовности, гуманности,
любви, добра, мира, блага – можно будет преодолеть «бич» образования –
авторитаризм с его последствиями умножения бездуховности и безнравственности в
современном обществе. Авторитарной педагогике противостоит гуманная педагогика,
которая во главу угла ставит духовные ценности».
Духовность как вершина педагогической реальности способна наполнить новым
светом весь образовательный процесс, внести гармонию мыслей и созвучий в другие
педагогические измерения, такие, как наследственность, воспитание, среда. Путь
обретения себя в воспитательном пространстве образования – это путь приобщения к
высшим нравственным ценностям, понятный и близкий сердцу каждого, так как у
каждого из нас есть выбор – кто-то приходит к доброте через материнскую ласку и
любовь к земле, кто-то через отцовский наказ и любовь к отечеству, кому-то выпадает
путь через молитву и поклонение божественным началам.
Понятия «дух», «душа» и «духовность» входят в педагогическое пространство,
традиционно связывая духовность с единством трех основополагающих ценностей
человеческого бытия (Истины, Добра, Красоты), соответственно выделяя три сферы
духовной деятельности – познание, искусство, нравственность. «Я верю, что у человека
есть душа, притом не такая душа, которую можно размельчить по частям научным
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исследованием, – пишет Ш.А. Амонашвили.
Гуманистическая парадигма на современном этапе очень богата по своему
содержанию. Ее определяют разные концептуальные идеи, подходы, имеющие свои
пути исследования и практического решения, но важно то, что все их объединяет общее
сущностное начало. Искусство отрывает человека от обыденности сознания и,
приобщая к высокому, утончает внутренние движения души. Активное включение в
содержание образования культурологических основ позволяет педагогу прийти к тому,
что высшие духовные ценности, проникая в мир мыслей и чувств ребенка,
трансформируются в переживания высокого духовного порядка и становятся
достоянием личности.
Общечеловеческие ценности не существуют как абстракция. Они проявляются как
национальный дух, национальное самосознание, национальная культура. Все
национальное есть источник общечеловеческого. «Школа – ревнивый хранитель
Национального духа. Истина школы устанавливает закон: школа каждого народа
должна взращивать в своих питомцах национальный дух народа. Истина о
национальном духе родной школы выстраивает перед нами особые задачи:
воспитывать национальный дух через национальную культуру, через язык народа,
через литературу, искусство и историю своей страны; воспитывать уважение к
традициям и религиозным чувствам своего народа, воспитывать в любви к родине. И
только на основе воспитания национальной культуры воспитывать интерес, уважение к
духовным ценностям других народов и отдельных людей,- пишет Ш.А. Амонашвили.
«Вы должны понимать разницу между образованием и воспитанием. Образование
ориентировано на информацию. Воспитание ориентировано на трансформацию.
Образование ограничено физическим и умственным уровнями. Образование берёт
начало в воспитании. Воспитание относится к нашим внутренним чувствам и чистоте
сердца. Наша речь, песни и образ жизни должны происходить из сердца. В этом суть
воспитания. Только те, кто наделён практическим знанием и мудростью смогут понять
и уяснить идею воспитания. Даже после получения нескольких учёных степеней вы не
можете называться по-настоящему образованным, если вам не хватает чистоты сердца.
Образование и воспитание сильно отличаются друг от друга. Воспитание – это основа,
а образование – это то, что поддерживается основой. Все тексты, которые мы читаем,
дают нам только образование. Но этого совершенно недостаточно. Мы должны
стремиться получать образование вместе с воспитанием», - пишет Сатья Саи Баба.
В жизнь человечества постепенно входит новая наука – наука Человекознания,
основанная на Высшей природе человека и присущей ему духовности. Существующая
материальная наука преследует мирские цели, духовность ведет к высшей цели: к
раскрытию истинной природы человека, к его самореализации. Духовность позволяет
ощущать и переживать Единство, присущее всему Творению.
Поэтому необходимо наряду с обычной светской программой, включить науку
«Человековедения», науку о Человеке, о его истинной Сущности в образовательный
процесс учебных заведений всех уровней. Человековедение, как Знания о человеке,
превосходит все существующие науки, это Высшая наука, ибо, познав себя, человек
познает Всё. Но познать такую науку и осуществить её на практике, сможет лишь
человек способный, как гласит Древняя Мудрость: «Любить всех и служить всем», т.е.
человек, осознавший Единство всего Сущего. В этом не только смысл жизни каждого
человека, в этом основа существования и благоденствия всего человечества.
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Но такого человека надо воспитать, взрастить. Нужна система воспитания и
образования, способная пробудить и закрепить в человеке присущую ему от рождения,
но не проявленную в нём внутреннюю истинную духовную Сущность.
Поэтому так актуальны программы и методические разработки уже имеющиеся и
те, которые с учётом требований текущего момента необходимо подготовить для
осуществления последовательного и вдумчивого привнесения общечеловеческих
ценностей в воспитательно-образовательный процесс, там, где это ещё не
произошло.
Личность воспитывается личностью, духовно богатая личность может быть
воспитана только высоко духовной личностью. Это тот уровень интеллектуального и
духовного развития, к которому должен стремиться, каждый, кто носит высокое звание
учитель.
Гуманизм во всех его проявлениях как идейно-ценностный комплекс в XXI в. стал
включать в себя все высшие ценности, выработанные человечеством на долгом и
противоречивом пути своего развития и получившие название общечеловеческих. К
ним относятся: человеколюбие, свобода, справедливость, достоинство человеческой
личности, трудолюбие, равенство и братство. Гуманизм - величайшее достижение
человечества, его историческая миссия еще не выполнена. Когда-то Достоевский сказал:
“Красота спасет мир”, Н.К. Рерих повторил его слова, но добавил одно слово.
“Сознание Красоты спасет мир”. Красота, как явление, обладает наиболее тонкой и
высоковибрационной энергетикой. Греческое слово “Космос” кроме значения
“порядок” имеет еще одно – “красота”. Через Красоту мы идем от хаоса к Космосу, от
беспорядка к упорядочению в любой области человеческой деятельности. Так давайте
будем жить, помня нравственные заповеди; сеять разумное, доброе, вечное, беречь друг
друга; помнить о прошлом, вершить настоящее, верить в будущее; оставлять после себя
светлую память.
Актуальность статьи. В последние годы значительное внимание уделяется
исследованию гуманизма. Актуальность Сегодня все больше внимание должно быть
направлено на гуманизацию сфер общественной жизни и акцентирующим внимание на
заботе о человеке, о его здоровье и благополучии.
Научная новизна статьи. Oпределяется тем, что гуманизм представляет собой не
только особую идею человека, но и систему смыслообразующих оснований
индивидуального и социального планов существования личности, имеющих
онтологическое обоснование в универсуме.
Практическая значимость статьи. Практическая значимость проблемы
определяется тем, что ее материалы и выводы могут быть использованы в научной,
преподавательской, лекционной работе, в базовых курсах по философии,
культурологии.
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Rущи щуманизмин дцнйаэюрцшц ясасы
Хцлася
Məqalədə humanizm ideyaları tədris prosesində dünyagörüşün əsasları olan bir məsələ
kimi araşdırılır. Dəyərlərə istiqamətlənmiş təhsillə yanaşı, akademik fənləri milli özünüdərklə
birləşdirənin mövcud konsepsiyaların icmalı verilir.
R. Khalilov

Пщилосопщиъал фоундатионс спиритуал щуманисм
Sуммарй
The article considers the ideas of humanism, associated with ideas of humanism as an
ideological world outlook foundation in the educational process. A review of existing
concepts in the field of value-based education, in addition to combining academic disciplines
and science of self-knowledge is given as well.
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Altı yaşlı uşaqların temperament xüsusiyyətləri
və onların psixoloji məzmunu
Günel Manaflı
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. E.Quliyev
psix.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: temperament, sinir sistemi, qıcıqlandırıcı, introvert, reaktivlik
Ключевые слова: темперамент, нервная система, раздражительный, интроверт,
реактивность
Key words: temperament, nervous system, irritant, introvert, reactivity
6 yaşlıların fərdi xüsusiyyətləri içərisində temperament xüsusiyyətləri xüsusi yer tutur.
Uşağın temperamentini hələ erkən yaşda müəyyən etmək mümkündür. Temperament
davranışın hərəkət halı üçün xarakterikdir. Dinamik xarakter dedikdə fəaıiyyətin hərəkət halı
üçün səciyyəvi olan xüsusiyyətləri nəzərdə tutulur. Hələ həyatının ilk günlərində körpələr
bioloji tələbatlarını müxtəlif səviyyədə ifadə edirlər. Kimi bu narahatlığını emosionallıqla,
kimi də zəif hərəkətlərlə bildirir.
Uşağın temperamentinin fizioloji əsasını onun ali sinir fəaliyyəti təşkil edir. İ.P.Pavlov
sinir sisteminin xassələrini (güc, müvazinət, mütəhərriklik) Müəyyən etmişdir. Həmin
xassələr aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Oyanma və ləngimənin qüvvəsi (beyin qabığı hüceyrələrinin iş qabiliyyətini, onların
dözümlülüyünü müəyyən edir).
2. Onların müvazinət dərəcəsi (oyanma qüvvəsinin ləngimə qüvvəsinə müvafiqlik dərəcəsi
və ya onların tarazlığı).
3. Oyanma və ləngimənin mütəhərrikliyi (onların bir-birini əvəz etmə sürəti) [1, 394].
Sinir sisteminin xassələri bir-birilə qarşılıqlı əlaqədədir. Onlar bir-birilə özünəməxsus
surətdə uzlaşır və sinir sistemi tipini müəyyən edir. Sinir sistemi tipi fizioloji, temperament
tipi psixoloji anlayışdır. Temperament tipi sinir sistemi tipi əsasında formalaşır, başqa sözlə,
sinir sistemi tipi temperamentin fizioloji əsasını təşkil edir.
Akad. İ.P.Pavlov sinir sistemi xassələrinə uyğun 4 əsas tipi müəyyən etmişdir:
1. Sanqvinik - zirək tip (qüvvətli, müvazinətli, cəld);
2. Xolerik - coşğun tip (qüvvətli, müvazinətsiz);
3. Fleqmatik - sakit tip (qüvvətli, müvazinətli, asta);
4. Melonxolik - zəif tip (zəif) [1, 395].
Sinir fəaliyyəti tipi orqanizmin təbii xüsusiyyətidir. O, irsiyyətlə şərtlənir, lakin dəyişməz
deyildir. Onlar inkişaf edir və həyat şəraitinin təsiri ilə az da olsa dəyişirlər. Deməli,
temperament sinir sistemi tipinin davranış və rəftarda təzahürü kimi meydana çıxır, yəni hər
bir temperament tipi müəyyən bir sinir sistemi tipinə uyğun gəlir. Temperament irsi mənşəli
olmaqla sinir sistemi tipinin davranış və rəftarda təzahürü kimi meydana çıxır. Qeyd etmək
lazımdır ki, göstərilən tiplər heç də konkret mahiyyət daşımır. Onlar arasında kəskin fərq
yoxdur.
"Təmiz" temperament tipinə çox nadir hallarda rast gəlinir. Əksərən insanlarda dörd
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müxtəlif tempement tiplərinin xüsusiyyətləri təzahür edir. Bundan əlavə insanlarda bütün
temperament tiplərinin xassələrini müşahidə etmək çox çətindir. Hətta temperamentin
təzahürünə yaş da öz təsirini göstərir. O, uşağın ali sinir fəaliyyətinin və bütünlükdə
psixokasının ümumi qanunauyğunluğu kimi şərtlənir. Altı yaşlıların sinir sisteminin yaş
xüsusiyyətlərinə qıcıqlandırıcıların zəifliyi, onların qeyri-müvazinətliliyi, yüksək həssaslığı,
yaşlılarla müqayisədə gücün tez bərpa olunması aiddir. Bununla bağlı altı yaşlılarda
müvazinətlilik, inertlik və zəif tiplər, həmçinin onların tiplərinin təzahüründə yaşla əlaqədar
davranışda ziddiyyət aşkar olunur. Lakin uşaqların temperamentini aşağıdakı tiplər üzrə
qruplaşdırmaq mümkündür:
Sanqvinik-zirək tip: Bu tipə mənsub olan uşaqlar güclü, müvazinətli və hərəkətlidirlər.
Hissləri, əhval-ruhiyyəsi çox dəyişkən olduğundan insanlara, obyektlərə münasibətini
asanlıqla büruzə verirlər. Çevik və narahatdırlar, təsirə tez məruz qalırlar. Mimikaları canlı və
hərəkətləri ifadəlidir. Sifət cizgilərindən bilmək olur ki, onun əhval-ruhiyyəsi, əşyalara və ya
insanlara qarşı münasibəti necədir. Diqqətlərini tez mərkəzləşdirə bilirlər. Tez istiqamətlənir,
razılaşır, öz fəaliyyətini tapşırıq, izah əsasında qururlar. Bir işdən başqa işə cəld keçir və onun
xüsusiyyətlərini tez mənimsəyirlər.
Xarici qıcıqlayıcıya həssasdırlar. Hisslərini sürətli teaksiyaların təsiri ilə tez büruzə verir,
tez təsirlənir, özündən çıxır, emosional hərəkətlər edir, tez də sakitləşirlər. Maraqlandıqları
şeyləri öyrənmək üçün enerji sərf edir, yüksək fəallıq göstərirlər. Çox enerjili və
çalışqandırlar. Yeni işə böyük enerji ilə qoşulur, uzun müddət dayanmadan işləyə bilirlər.
Nitqlərinin sürətli olması bu tipə xas xüsusiyyətdir. Çevik ağla malik olub hazırcavablıqları
ilə seçilirlər. Hissləri, əhval-ruhiyyəsi, maraq və meylləri dəyişkəndir. Mənimsəmə
qabiliyyətləri güclüdür, ağılları itidir. Əksərən xarici təəssüratlardan tez yayınırlar.
Xolerik-coşğun tip: Bu tipə mənsub olan uşaqlarda maraqlar sabit və davamlı olur. Onlar
çətinlikdən qorxmurlar. Özlərini itirmir, böyük enerji ilə onu aradan qaldırmağa çalışırlar.
Xoleriklər üçün yüksək reaktivlik, aktivlik, reaksiyaların sürətlə yaranması səciyyəvidir.
Lakin onlarda aktivliklə (fəallıq) müqayisədə reaktivlik (reaksiya əmələ gətirmə qabiliyyəti)
daha üstün olur. Sanqviniklərdən fərqli olaraq onlar az plastik və bir qədər rigiddirlər.
Hadisələri dərindən təhlil etmədən münasibət bildirir, hövsələsizlik, səbirsizlik,
tündməcazlıq nümayiş etdirirlər. Həddindən artıq coşğunluqları ilə seçilirlər. Onlar
sanqviniklərə nisbətən iradəlidirlər. İşi tələsik, başdansovdu görməyə meylli olsalar da bu
onların tezliklə nəticə əldə etmək marağından irəli gəlir. Maraqları davamlı və sabitdir. Çox
inadkardırlar. Lakin diqqətlərini keçirtməkdə çətinlik çəkirlər. Psixi templəri cəlddir.
Fleqmatik - sakit tip: Bu tipə mənsub olan uşaqlara yüksək reaktivlik, az plastiklik, böyük
rigidlik və introvertlik xasdır. Onlar təmkinli, ləng, sakit, astagəldirlər. Fleqmatikləri
güldürmək, ağlatmaq, həyəcanlandırmaq, ümumiyyətlə emosional hala gətirmək bir qədər
çətindir. Yaşlı və yaşıdlarla da çətin ünsiyyət yaradırlar. Suallara gec cavab verir və
fikirlərini çatdırmağa tələsmirlər. Bu tipli uşaqlar öz hiss və emosiyalarını cilovlayır, lakin
əsəbiləşdikləri vaxt yüksək aqressivlik (təvazökarlıq,hədə-qorxu) nümayiş etdirirlər,lakin
onları sakitləşdirmək çətin olur. Temperament xassələrindən kənar olan davranış zərərli
nəticələr də verə bilər. Gec alışdırları mühitdən, insanlardan ayrılmağa da çətinlik çəkir və
bunu faciə kimi qarşılayırlar. Emosiyaları za olduğundan onları güldürmək və ya
hirsləndirmək çətindir.
Əgər sinifdə uşaqlar bərkdən gülüşürlərsə, o, duruxub qalır. Hətta çətinliklər zamanı da
özünü sakit aparır. Fleqmatik uşaqların hərəkətləri asta, yerişi ağırdır. Lakin bu cəhət onların
maraqsızlığı, qabiliyyətsizliyi kimi qiymətləndirə bilməz. Səbirli, təmkinli və soyuqqanlıdırlar.
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Əksinə, onlarda daxili gərginlik, məsuliyyət hissi daha çoxdur. Bu işi dəfələrlə götür-qoy
etdikdən sonra həyata keçirilməsinə təşəbbüs göstərirlər. Onların şəxsiyyətində davamlı
cəhətlər üstünlük təşkil edir. İntrovertdirlər, yeni adamlarla ünsiyyətə girməkdə çətinlik
çəkirlər. Özlərinə sahib olmağı bacarırlar.
Melanxolik - zəif tip: Bu tipə mənsub olan uşaqlara yüksək senzitivlik, həssaslıq,
küsəyənlik xasdır. Əhəmiyyətsiz bir şey onların gözlərinin yaşaqmasına səbəb ola bilər.
Onların əhvalı cüzi təsirlərdən dəyişmir. İfrat dərəcədə həssas olur, lakin bunu asanlıqla
büruzə vermirlər. Onlar az reaktivdirlər. Hər hansı hadisəyə münasibətini müəyyənləşdirmək
çətin olur. Uzun müddər bir fəaliyyət üzərində istiqamətlənir, yaxud hərəkətsiz dayanırlar.
Zahirən laqeydlik göstərdikləri hadisələr onlarda daxili narahatlıq yaradır. Uzun müddət
təsirdən azad ola bilmirlər. Özlərini aşağı qiymətləndirirlər. Bildikləri şeylər haqqında fikir
söyləmək istəmir, müsahibəyə və dialoqa can atmırlar.Öz güclərinə inamsız olduğundan
rastlaşdıqları çətinlik onlarda qorxu hissi yaradır. Hərəkətləri və nitqləri süst və ağırdır.
Ağlayanda da asta ağlayırlar. Özlərinə inamsızdırlar, inadkar deyillər. Özlərini tez-tez itirir,
verilən tapşırığı sona qədər başa çatdıra bilmirlər. Psixi templəri astadır. Rigid və
introvertdirlər [ 2,168].
Temperament xüsusiyyətləri müxtəlif yaş mərhələlərində müxtəlif formada təzahür edir.
Uşağın aktivliyi, ləngliyi yaşlılardan fərqlənir. Onun hər bir yaş dövrü üzrə xüsusiyyətlərini
bilməklə temperament tipini müəyyənləşdirmək mümkündür. Temperament xassələrinin
irsiyyətlə bağlı olduğunu nəzərə alaraq ona qarşı tədbirlər görmək mənfi xarakter əlaməti kimi
izah etməyə çaılşmaq olmaz. Müəllim uşaqla rəftar və davranışı, ona verilən tapşırığı, tələbi,
temperament xassələrini nəzərə almaqla tənzimləməlidir. Əks halda uşaqlarda maraq oyatmaq,
onları fəaliyyətə cəlb etmək, təlim materiallarını mənimsətmək çətin olur. Onlar tez
yorulurlar. Uşaqların sinir sisteminin gücü (və ya gücsüzlüyü) onun yuxusunun (o bərk yatır,
yuxusu sakitdir) həyati göstəricisi bunu bir daha təsdiq edir. bu zaman gücün tez (və ya gec)
bərpa olunması onun ac olduğu zamanda özünü necə aparmasında, vaxtında onu
yedirtmədikdə (qışqırır, ağlayır və ya sakitlik göstərir) müşahidə olunur [ 3,135].
Deməli, temperament əlamətləri daxili tənzimləmədə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Uşaq
özünüreallaşdırma tələbatını ödəmək üçün özünün psixoloji tempini tələblərə uyğunlaşdırmaq
məcburiyyəti ilə üzləşir. Müşahidələr göstərir ki, altı yaşlıların bu cəhdi bu zaman
uğursuzluqla nəticələnir. Sistemli təlim temperamentin digər xüsusiyyətlərinin, təfəkkür
müstəqilliyinin, hafizənin genişliyinin, diqqətin davamlılığının da əlverişli inkişafına təkan
verir.
Məqalənin aktuallığı. Getdikcə təlim prosesində şagirdin özünü bir şəxsiyyət kimi dərk
və təsdiq etməsi, öz potensial imkanlarını reallaşdırması üçün əlverişli şərait yaranır. Bu gün
məktəbdə təlimin təşkilinə verilən yüksək tələblər səmərəli fərdi psixoloji yanaşmaları zəruri
etmişdir. Təlim prosesində altı yaşlıların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması
məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Altı yaşlıların fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinin və tipoloji
xarakteristikasının öyrənilməsi baxımından mövzunun işlənməsi yenilik kimi
dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, uşaq bağçalarının tərbiyəçiləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Свойства темперамента шести летних детей и
их психологическое содержание
Резюме
Научная статья посвящено особенностием температента шестилетних детей. В
статье исследована психологическая сущность темпераменты и была указана
сравнительная характеристика типов темперамента. Автор в полном праве указывает на
то, что системное обучение характеристик темперамента способствует развитию
продольжительности внимания.
G. Manaphli

The temperament features of six-aged children and
their psychological significance
Summary

The scientific article has been dedicated to the temperament features of six-aged children.
It has been investigated the psychological significance of the temperament and it has been
given compared description of the temperament types. The author surely notes that the
systematic training intensifies the developing of temperament features and the durability of
attention.
Redaksiyaya daxil olub: 28.04.2016
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Uşaqların aqressiv davranışının və
hiperaktivliyin psixokorreksiyası
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İnkişafında anomaliyaları olan uşaqların xüsusiyyətlərinin və potensial imkanlarının aşkar
edilməsi, inkişaf qüsurlarının aradan qaldırılması məqsədilə inkişafetdirici-korreksiya
proqramlarının işlənib hazırlanması və həyata keçirilməsi aktual problemlərdəndir. Rus
defektoloqları (V.İ. Lubovski, N.A. Nikaşina, T.A. Vlasova, K.S. Lebendski, M.S. Pevzner və
b.) müəyyənləşdirmişdir ki, təlimdə geridə qalan uşaqların hamısını heç də əqli cəhətdən
qeyri-normal uşaqlar sırasına aid etmək olmaz.
Psixi inkişafda geridə qalma ilk növbədə özünü məktəb təliminin ilkin pillələrində
şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişləri mənimsəyə bilməməsində, təlim tələblərinə adaptasiya
oluna bilməməsində göstərir. Bütün bunların elmi-psixoloji təhlili psixi inkişafda geridə qalan
uşaqların kliniki-fizioloji və pedaqoji-psixoloji cəhətdən normal inkişafda olan və əqli
cəhətdən geridə qalan uşaqlardan fərqli xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirməyə gətirib
çıxarmışdır.
Uşaqların fəaliyyət növlərindən, ən əsası əşyavi və rollu oyunlar, quraşdırma, təsviri
fəaliyyət kimi faydalı fəaliyyət növlərindən kənar olan bu cür uşaqların ümumi əqli inkişafı
geri qalmış olur. Bu uşaqlarda obrazlı və sözlü–məntiqi təfəkkür, sözlü-mücərrəd hafizə kimi
psixi proseslər zəif inkişaf etmiş olduğundan, onların bilikləri formal olur. Valideynlər uşağın
nitq qabiliyyətlərinə əsaslanaraq, onları hətta vunderkind adlandırır. Nəticə etibarilə belə
uşaqlarda özləri haqqında qeyri-adekvat yüksək özünüqiymətləndirmə formalaşır. Bu cür
uşaqlarda təlim sahəsindəki çətinliklər birinci sinifdə deyil, təlim proqramının getdikcə
çətinləşdiyi pillələrdə diqqəti cəlb edir.
Valideynlər və müəllimlər uşaqdan şikayətlənərkən əsasən uşağın tənbəlliyini qeyd edirlər.
Tənbəlliyin əmələ gəlməsinə bir sıra səbəblər təsir göstərir. Bu səbəblərdən biri uşağa qarşı
olan tələbkarlığın həddindən artıq olmasıdır. Bəzi hallarda müəllim və valideynlər normal
səviyyədə oxuyan uşağı tənbəl adlandırır, özləri uşağı tam fəallaşdıra bilmədiklərinə
baxmayaraq, günahı uşaqda görürlər. Nəticədə uşaqlar həyatı əyləncə kimi görür, təkcə özü
istədiyi işləri görür, böyüklərin tapşırığına riayət etmirlər. Psixoloqlar, uşağın həyat və
fəaliyyətində müşahidə olunan bu tip situasiyaların birinci səbəbini uşaqların ərköyün
tərbiyəsilə bağlayırlar.
Şagirdlərin təlimdə geridə qalmasında fəaliyyət tempinin ləngliyinin də xüsusi təsiri
vardır. Bu kimi situasiyalarda uşaq nə qədər səy və çalışqanlıq göstərsə də onun fəaliyyət
tempi ləng olduğundan ətrafdakılar elə düşünür ki, uşaq tənbəldir və işi axıra çatdıra
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bilməyəcək. Bunu uşağın tənbəlliyi ilə əlaqələndirmək düzgün deyil. Bu uşağın sinir
sisteminin cərəyan etmə sürəti ilə bağlıdır və fizioloji təbiətə malik bir haldır.
Uşaq orqanizminin energetik imkanlarının yüksək olmaması onun təlimdə geridə
qalmasına səbəb olur. Bu cür uşaqlar uzun müddət çarpayıda uzanmağı, saatlarla bir yerdə
oturmağı, barmaqları ilə oynamağı sevirlər və nəticədə yorulmuş olurlar. Böyüklərin fikrincə,
bu cür boş şeylərə görə uşaq yorula bilməz. Uşağın özünəinamsızlığı və həyəcanlı olması
onun başqaları tərəfindən tənbəl olması kimi başa düşülür.
Uşaqlarda bəzən beynin üzvi zədələnməsi onlarda dalğınlığın, diqqətsizliyin və diqqətin
digər funksiyalarının formalaşmamasına səbəb olur. Diqqətin funksiyalarına mənfi təsir
göstərən amillərə hiperaktivlik, impulsivlik, yüksək hərəki fəallıq kimi hallar aiddir.
Korreksiya hər hansı bir qüsurun, çatışmazlığın və əyintinin düzəldilməsidir. Korreksiya təsiri
tədbirləri psixi funksiyaların aktual inkişaf səviyyəsinə yönələrək, müvafiq yaş normalarından
kənara çıxmaq hallarının aradan qaldırılmasına istiqamətlənməlidir.
Korreksiyaedici tədbirlərin həyata keçirilməsi o zaman zəruri hala çevrilir ki, subyekt
inkişafdakı əyintiləri anlamır və onların yaranması daxili, psixi amillərin təsiri altında baş
verir. Əmələ gələn qüsurlar, əyintilər və çatışmazlıqların qarşısı vaxtında alınmadıqda, daha
çox irəliləyir, əsasən təlimdə və davranışda ağır nəticələrə səbəb olur. Adətən, təlim sahəsində
müşahidə olunan öyrənən subyekt kimi şagirdin özü tərəfindən dərk olunmadığı kimi,
öyrədən və tərbiyə edən subyekt kimi müəllim və tərbiyəçi tərəfindən də aydın dərk olunmur.
Bu zaman müəllim fənnin mənimsədilməsində yaranan maneələrin həqiqi səbəblərini
aydınlaşdıra bilmir. Buna görə də onun şagirdə yönəlmiş ümumi tələbləri şagirdə az səmərə
verir. Şagird təlim sahəsində olan uyğunsuzluqlarını aradan qaldırmaq üçün “necə çalışmaq”,
“necə səy göstərmək” lazım olduğunu dərk etməkdə çətinlik çəkir. Uşaqlarda müşahidə
olunan davranış pozğunluğuna daxil olan aqressivlik, coşqunluq, hiperaktivlik, utancaqlıq və
qorxaqlıq kimi amillər böyük təsirə malikdir.
Məktəbəqədər və yeniyetmə yaşlı uşaqların davranışında müşahidə olunan ən geniş
yayılmış davranış pozğunluqlarından biri də aqressiv davranışdır. Bu cür davranışın əsasını
istəyə daha tez və rahat yolla çatmaq niyyəti təşkil edir. Məktəbəqədər müəssisələrdə və
məktəblərdə fəaliyyət göstərən praktik psixoloq aqressiv davranışın 3 əsas cəhətini bilməlidir:
1.Aqressiya nədir;
2.Onun təzahürünün mümkün səbəbləri hansılardır;
3.Onu necə korreksiya etmək olar.
Uşaqda aqressiv davranışın əmələ gəlməsində ailənin və tərbiyənin böyük rolu var.
Psixoloq konkret olaraq, hər hansı bir uşaqda müşahidə olunan aqressivliyin səbəblərini və
motivlərini ilk növbədə müəyyən etməyi bacarmalıdır. Aqressivlik fiziki və psixi cəhətdən
şərtlənmiş olur. Hələ körpəlik və erkən uşaqlıq dövründə uşaqlarda müxtəlif səbəblərlə
şərtlənmiş aqressiv reaksiyalar müşahidə olunur. Uşağın aqressivliyini həmişə mənfi hal kimi
qiymətləndirmək düzgün deyil. Ona görə ki, o uşaq üçün hələlik fiziki və sosial baxımdan
özünü müdafiə funksiyasını yerinə yetirir. Adətən uşaqlarda gözlənilməz aqressiv reaksiyalar
yaş böhranları dövründə meydana gəlir. Əgər aqressiv davranış bu səbəblə bağlıdırsa və
konkret uşaq üçün tipik deyilsə, deməli, uşağın tipik çətinlikləri və problemləri vardır və o,
ətrafındakı insanların köməyinə ehtiyac duyur.
Uşaqlarda aqressivliyin korreksiyası eyni zamanda, onu əhatə edən yaşlılar, valideynlər,
müəllim və tərbiyəçilərlə də aparılmalıdır. Müəyyən edilmiş səbəblərdən asılı olaraq
psixoloqun yaşlılara bu kimi məsləhətlər verməsi vacibdir:
 Uşağa olan neqativ ustanovkanın pozitiv istiqamətdə dəyişdirilməsi;
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 Uşaqla qarşılıqlı münasibətlər tərzinin dəyişdirilməsi və yaxşılaşdırılması;
 Müəllim və tərbiyəçilərin ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirməklə onların uşaqla
davranış repertuarının genişləndirilməsi;
 Ətrafdakıların uşağa qarşı ümumi münasibət strategiyasının dəyişdirilməsi.
Aqressiv uşaqlarla psixokorreksiya işinin qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr durur. Bu
vəzifələr aşağıdakılardır:
1.Başqa adamın vəziyyətini anlamaq bacarığının inkişaf etdirilməsi;
2.Öz emosiyalarını sosial cəhətdən qəbul olunan həddə idarə etmək və təqdim etmək
bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;
3.Gərginliyin zəiflədilməsi üsullarının öyrədilməsi;
4.Ünsiyyət vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi.
Uşaqlarda aqressivliyin neytrallaşdırılması yolu ilə korreksiyası üçün rus psixoloqu
M.A.Stepanova bir sıra metodlar irəli sürür: balıncla savaşmaq; fiziki güc tələb edən
hərəkətlər etmək; kağız cırmaq; döymək istədiyin adamın şəklini çəkib, ona “zərbə” vurmaq;
psixogimnastika; kollektivdə öz davranışını tənzim etmək vərdişlərinin inkişafına yönəlmiş
oyun və etüdlər; izoterapiya element- lərindən istifadə edilməsi; aqressiv uşaqlara güc
xarakterli rollar verməklə tamaşa- lar hazırlatmaq və s. (48, s. 95)
Hiperaktivlik impulsivliyi və dalğınlığı qeyri-normal olan uşaqlar üçün səciyyəvi olmayan
təzahürlərdəndir. Bu cür uşaqlar bir qayda olaraq, hər hansı bir obyekt üzərində öz
diqqətlərini az və ya çox müddətdə cəmləşdirməyi bacarmır, qarşıya qoyulan vəzifəni yerinə
yetirə bilmir, onun icrasında ehtiyatsızlıq edirlər. Onlarda dalğınlıq və diqqətin pozulması
səbəbsiz olur. Perenatal patologiya, doğuşun kəskin keçməsi və psixososial uşaqlarda
hiperaktivliyi yaradan səbəblərdir.
Bu uşaqlar böyüklərin tələblərinə əhəmiyyət vermir, onlara müqavimət göstərirlər. Belə
uşaqlarla korreksiya işinin təşkilində onların bir sıra bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi böyük
rola malikdir. Bu bacarıqlara aşağıdakılar daxildir:
 Diqqətin konsentrasiyasının inkişaf etdirilməsi;
 Başlanmış işin sona çatdırılması bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi;
 Öz hərəkətlərini idarə etdirmək bacarığının formalaşdırılması;
 Əzələ gərginliyinin aradan qaldırılması;
 Emosional gərginliyi nəzarətdə saxlamaq və tənzim etmək bacarıqlarının
inkişaf etdirilməsi;
 Yaşlılar və həmyaşıdlarla qarşılıqlı münasibətlər sisteminin genişləndirilməsi.
Psixoloq yaşlılarla, valideynlərlə iş aparan zaman onlara öz uşaqları ilə qarşılıqlı
münasibətlərində dəyişikliklərin edilməsinin zəruriliyini bildirir. Onlara bildirməlidir ki,
hiperaktiv uşaqları tərbiyə edərkən intizam – cəza tədbirləri, qadağalar faydasızdır.
Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesində uşaqların aqressiv davranışının neqativ
ustanovkasının pozitiv istiqamətdə dəyişdirilməsi, ünsiyyət vərdişlərinin inkişaf etdirilməsinin
nəzərə alınması məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tərbiyə prosesində aqressiv davranışın və hiperaktiv uşaqların
psixoloji xüsusiyyətləri, onların korreksiyası sistemli şəkildə araşdırılmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Psixologiya fakültələrində mühazirələrin
oxunmasında, praktik psixoloqun işində istifadə edilə bilər.
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парадоксы, перспективы. Вопросы психологии, 2004.
А. Бабаева

Uşaqların aqressiv davranışının və hiperaktivliyin psixokorreksiyası
Резюме
Научной статье автор указывает агрессивное поведение и психологические
особенности гиперактивности. В статье исследованы роль и влияние семье и
воспитание в формировании агрессивного поведения. В статье показано агрессивное
поведение и способы коррекции гиперактивности.
A.Babayeva

Psycho-correction of hyperactivity and aggressive behaviour of children
Summary
The author indicates psychological features of hyperactivity and aggressive behaviour
of children in the scientific article. It has been investigated the role and influence of
upbringing and family in the forming of aggressive behaviour in the article. It has been
indicated the correction roles of hyperactivity and aggressive behaviour.
Redaksiyaya daxil olub: 27.05.2016
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3 yaşın böhranı və onların təzahür xüsusiyyətləri
Fəridə Rəhimova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
ped. ü.f.d., dos. K.Ə. Məmmədova
Açar sözlər: böhran, simptomlar, neqativizm, parapibertat, pubertat böhranları
Ключевые слова: кризис, симптомы, негативизм, парапибертат, пубертат кризысы
Key words: crisis, symptoms negativism, parapibertal, pubertat crisies
Sıçrayış xarakterli keçidlərlə xarakterizə olunan yaş böhranlarının psixoloji mənbəyini
uşaqların fiziki və psixi imkanları ilə onun ətrafdakılarla qarşılıqlı münasibətləri arasındakı
ziddiyyətlər təşkil edir. Bir sıra təzahür formaları ilə xarakterizə olunan böhran uşaqların
şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşmasında mənlik şüurunun ilkin müşahidəsi ilə səciyyələnir.
Uşaqların inkişafında belə sıçrayış xarakterli keçidlər “yaş böhranları” adlanır. “Böhran”
sözü yunan mənşəli söz olub, “çıxış, dönüş anı” mənasını verir. Böhran bir yaş dövründən
digərinə keçid anında meydana gələn konfliktin bu və ya digər dərəcədə ifadəli formasıdır.
Yaş böhranları qaçılmazdır və uşağın psixi inkişafında güclü psixoloji təsirə malikdir. Yaş
böhranlarının mənbəyini uşağın fiziki və mənəvi imkanları ilə onun ətrafdakılarla qarşılıqlı
münasibətlərinin və fəaliyyət növlərinin əvvəlki formaları arasındakı ziddiyyət təşkil edir.
Uşaqların psixi inkişafında yaş böhranı və onların təzahür xüsusiyyətlərinin elmi-psixoloji
cəhətdən araşdirilmasi sahəsində Azərbaycan psixoloqlarından Ə. Bayramov, Ə.Əlizadə,
M.Həmzəyev, Ə.Qədirov, E.Quliyev, Q.Əzimov, eləcə də rus psixoloqlarından L.Vıqotski,
A.Leontyev, A.Markova, L.Slavina və başqaları əhəmiyyətli tədqiqatlar aparmış, həm
erkən uşaqlıq, məktəbəqədər, həm də məktəb yaşı dövründə yaş böhranlarının psixoloji
məzmu- nuna aydınlıq gətirmişlər.
Aparılan elmi tədqiqat işlərində uşaqların orqanizminin anatomik-fizioloji, psixoloji
dəyişiklikləri, yaş böhranlarının mahiyyəti, yaranma dövrləri, bu dövrlərdə özünü göstərən
təzahür formaları, ünsiyyət prosesləri, idrak imkanları, hisslərin dəyişilməsi və s. problemlər
geniş təhlil olunmuşdur. Bütün bunların əhatəsində uşağın şəxsiyyətinin inkişafi üçün mühüm
faktlar qeydə alınmışdır.
Rus psixoloqu L.S.Vıqotski uşaqlığın “çətin dövrləri” fikri ilə bağlı qeyd etmişdir ki,
böhranlı yaş dövründə uşaqların inkişafı nəinki dayanmır, ləngimir, əksinə, fövqəladə
dərəcədə inkişaf sürətli şəkildə davam edir. Bu mərhələdə uşaqların həddindən artıq inadkar
olması bəzi psixi sabitsizliklə müşayiət olunsa da, şəxsiyyətin irəliyə doğru köklü
dəyişmələrinə gətirib çıxarır.
ABŞ psixoloqu D.Levitsona görə, insanın həyatı stabil dövrlərlə dəyişmələrin
növbələşmələrindən ibarətdir. Stabil yaş dövrlərində insanın psixi həyatının müxtəlif
komponentləri bir-biri ilə müvazinətdə olduğu halda, böhranlı dövrlərdə bu müvazinət
pozulur (1,133).
Alman psixoloqu A.Adlerin fikrincə, “qələbə hissi” körpənin psixi siması üçün müsbət
qiymətləndirməyə, təqdir edilməyə olan “aclığın” xarakterik təzahürüdür. Uşaq fəaliyyətinin
subyekti baş verən böhranın daşıyıcısı və obyektidir. Onun həyatında baş verən yaş böhranları
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içərisində ən kəskin təəssürat doğuran 3 yaşın və yeniyetməlik yaşın böhranlarıdır.
Bu problemə münasibət bildirən Azərbaycanın görkəmli psixoloqu, profes- sor Ə.Əlizadə
bu haqda belə yazır: ”Parapibertat (3yaş) və pubertat (11-12 yaş) krizlərinin ümümi cəhət
ondan ibarətdir ki, həmin yaş dövründə uşağın sosial inkişafı şəraitində köklü dəyişikliklər
baş verir: uşaqda yaşlılara yeni fikri münasibət əmələ gəlir, bir əsas fəaliyyət növü başqası ilı
əvəz olunur. Keçid mərhələlərində uşaq və yeniyetmələrin psixi inkişafına düzgün istiqamət
verildikdə yaş krizləri spesifik məna kəsb edir (2, 29).
Erkən uşaqlıq dövrünün sonunda xüsusi məna kəsb edən yaş böhranı başlayır. 3 yaşın
böhranı məktəbəqədər uşaqlıq dövründə müşahidə olunan ən ağır və dərin yaş böhranıdır.
Erkən uşaqlıq dövründə uşaqlarda şəxsiyyətin inkişafı üçün də zəmin yaranmış olur. Uşaq
özünü başqa əşyalardan, onu əhatə edən adamlardan ayırmağa başlayır. Bu isə uşaqda ilkin
özünüdərketmə formasının meydana gəlməsinə səbəb olur.
3 yaşlı uşaqda onun özü haqqında təsəvvürlər yaranır. Nəticədə uşaq özünü adı ilə deyil,
“mənim”, “mən” əvəzlikləri ilə adlandırmağa başlayır. Bununla bağlı olaraq, “3 yaşın
böhranı” özünü qabarıq göstərir. Uşaq “mən” kəlməsini işlətməklə özünün müstəqilliyə olan
meylini büruzə verir; onda mənlik şüurunun ibtidai forması müşahidə olunur. Bununla
əlaqədar olaraq uşaq böyüklərdən asılı olsa da müstəqil hərəkət etməyə, “mən özüm”- deyə
şəxsi fəallıq göstərməyə başlayır.
Artıq 3 yaşda özünü dərketmə uşağa təkcə öz tələbatını ödəmək deyil, bu tələbatın
mahiyyətini başa düşmək imkanı verir. Uşaqda öz “mən”i haqqında ilk fikirlər yaranır.
Mənlik şüuruna dialektik baxımdan yanaşmaq lazımdır. O, bir tərəfdən insanı həyat şəraitində
tutduğu mövqeyilə, digər tərəfdən özünün mənəvi, mədəni inkişafı, dünyagörüşünün artması,
öz iradə və xarakterini tərbiyə etməsi, təkmilləşdirməsi və s. ilə əlaqədar dəyişir və inkişaf
edir” (3, 36).
3 yaş böhranı praktik olaraq cinsi identifikasiyanın formalaşması ilə eyni vaxtda və sıx
qarşılıqlı əlaqədə baş verir. D.İ.İsayev və B.E.Kaqanın fikrincə, formalaşan “Mən” nəinki
ümumi “Mən”, həm də zəruri surətdə müəyyən oğlan və qız “Mən”idir. Uşağın cinsindən və
ailədəki vəziyyətindən asılı olaraq onunla valideynlər arasında müəyyən münasibət üslubu
yaranır. Valideynlər uşaqların tərbiyəsində oğlan və qız tərbiyəsi ilə bağlı cəhətlərə daha çox
diqqət yetirməyə başlayırlar (4, 270-271).
3 yaşın böhranı ilk dəfə Elzoy Kelerin “Üç yaşlı uşaqların şəxsiyyəti haqqında” əsərində
öz əksini tapmışdır. Müəllif tərəfindən bu böhranın bir neçə vacib simptomları da qeydə
alınmışdır:
Neqativizm. Bu mənfi reaksiya bir adamın başqa adama münasibəti ilə bağlıdır. Bu zaman
uşaq böyüklərin müəyyən tələblərinə tabe olmaqdan imtina edir. İnadkarlıq. Bu reaksiya
uşağın özünün şəxsi qərarıdır. İnadkarlığı təkidliliklə qarışdırmaq olmaz. İnadkarlıq onunla
bağlıdır ki, uşaq öz tələblərində, qərarında israrlıdır. Burada şəxsiyyətin fərqləndirilməsi baş
verir. Tərslik. Bu hal neqativizmə və inadkarlığa daha yaxındır, lakin özünün spesifik
xüsusiyyətlərinə malikdir. Tərslik bir qədər şəxssiz xarakter daşıyır. Tərslik uşağın evdə
hökm sürən qayda-qanunun əleyhinə qəti etirazıdır. Özbaşnalıq. Bu zaman uşaq sərbəstliyə
cəhd göstərir. Uşaq özü nəyi isə sərbəst etmək istəyir. Bu hal 1 yaşın böhranını xatırladır.
Lakin orada uşaq yalnız fiziki müstəqilliyə cəhd göstərir. Burada isə söhbət daha dərin,
müstəqil fikir və qərərsiz niyyətdən gedir. Yaşlıların nüfuzdan düşməsi. Ş.Büler yazırdı ki,
ananın uşağından “axmaq” sözünü eşitməsi həmin ailənin ən böyük faciəsidir. Etiraz-qiyam.
Bu hal əsasən valideynlərlə şəxsi mübahisələrdə özünü göstərir. Uşağın bütün davranışı
qiyamı xatırladır. Guya ki, uşaq ətrafdakılarla müharibə vəziyyətindədir, həmişə onlarla
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konfliktdədir. Tək uşaqlı ailədə despotizmə cəhdə meyil müşahidə olunur. Uşaq
ətrafındakıların hamısına münasibətində zalımlığını təzahür etdirir, bunun üçün də çoxlu
sayda yollar axtarır (5, 255).
3 yaşlı uşaq artıq özünə qarşı yönəldilmiş haqsızlığa, səhv nəticəyə, tənqidə, yersiz
nəzarətə etirazını bildirir. Başqaları tərəfindən ciddi qəbul olunmasına səy göstərir. Əldə
etdiyi müstəqillik isə onu öz məsuliyyətini artırmaq, davranışını iradi formaya salmaq
məcburiyyəti ilə üzləşdirir.
Neqativizm odur ki, uşaq məhz böyüklərin dediyinə görə hərəkət etmək istəməməsidir. Bu
zaman reaksiya hərəkətin məzmununa deyil, böyüklərin təklifinə görə verilir. Bu isə
neqativizmə yeni xüsusiyyət daxil edir-uşaq verilən tələbi yerinə yetirmir, çünki bunu ondan
xahiş edirlər.
Problemlə bağlı belə bir situasiyanı misal gətirək:
“Sevda (3 yaşlı) öz valideynləri ilə qonaqlığa getmək istədiyini bildirdikdə anası ona
etiraz edir. Bu zaman Sevda öz istədiyinə nail olmaq üçün tərslik edir, ağlamağa başlayır.
Qızının ağladığını görən ana “yaxşı, ağlama. Dur paltarlarını geyin, səni də qonaqlığa
aparıram” deyir. Anasının razılığına baxmayaraq, Sevda ağlamağında davam edir və heç
yerindən də tərpənmir.”
Əslində bu situasiyada valideynin, sonradan uşağın istəyini qəbul etməsi Sevdada neqativ
reaksiya yaradır. O, indi böyüklərin onu qonaqlığa aparmaq istədiklərini bildiyi üçün
qonaqlıqdan imtina etməyə başlayır. Burada situasiya elə gətirir ki, neqativizm Sevdanı öz
affektiv istəklərinə baxmayaraq başqa cür hərəkət etməyə məcbur edir. Bu böhran dövründə 3
yaşlı uşaqda kəskin şəkildə müstəqilliyə cəhd və yaşlılardan asılı olmamaq hissi güclənir. Bu
böhran dövrünün əsas simptomları: tərslik, inadkarlıq, höcətlik, etiraz-qiyamdır. Belə neqativ
simptomların arxasında “mən” sistemi, şəxsi fəallıq, “Mən özüm”ün dərki, öz nailiyyətlərinə
qürrələnmək hissi dayanır. Bu yaş böhranının simptomlarını ümumiləşdirərək göstərmək olar
ki, “3 yaş böhranı” uşaq şəxsiyyətinin və ətrafdakı insanlarla sosial qarşılıqlı münasibətlərin
yenidən qurulması zəminində baş verir.
Beləliklə, problemin tədqiqi ilə bağlı aşağıdakı təklifləri nəzərə almağı məqsədəuyğun
sayırıq:
1. Uşağın psixi həyatında “yaş böhranları” “məhsuldar dövr” kimi səciyyələndirilməlidir.
2. Böhran dövründə yaşlıların uşaq şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaları zəruridir.
3. “Yaş böhranı” dövründə uşaqların həyatında baş verən dəyişikliklər müsbət yönümə
istiqamətləndirilməlidir.
4. İnkişafda böhranların baş verməsi qarşısıalınmaz bir proses olduğuna görə, yaşlılar
onun qarşısını almağa deyil, uşağın bu mərhələni “ağrısız”, “fəsadsız” keçməsini təmin
etməlidirlər.
Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesində 3 yaşın böhranı və onun təzahür
xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması məqalənin aktuallığını bir daha sübut edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tərbiyə prosesində “yaş böhran”ının psixoloji xüsusiyyətləri və
bu böhranın vacib simptomları sistemli şəkildə araşdırılmışdır.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Psixologiya fakültələrində mühazirələrin
oxunmasında, praktik psixoloqun işində istifadə edilə bilər.
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3-х летной возрастной кризис и особенности их проявление
Резюме
Научной статье автор указывает, что 3-х летный возрастной кризис наиболее
серьезный и глубокий кризис, что наблюдается дошкольном возрасте. В 3-х летном
ребенке возникают представлении о себе. В статье автор объясняет психологические
особенности 3-х летного возрастного кризиса.
F. Rahimova

3-year-old age crises and the peculiarities of their manifestation
Summary
The scientific article author indicates that 3-h flying age crisis the most serious and deep
crisis that exists the preschool age. The presentation appear in 3-h flying child about itself.
İn article author explains the psychological particularities 3-h year age crisis.
Redaksiyaya daxil olub: 25.04.2016

172

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Məktəbəqədəryaşlı uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyətinin
və qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafı
Şəkər Orucəliyeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
magistrantı
Rəyçilər: psix.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova
psix.ü.f.d. L.M. Qurbanova
Açar sözlər: ünsiyyət, qarşılıqlı münasibət, əməkdaşlıq, attraksiya
Ключевые слова: общение, взаимный отношений, сотрудничества, аттраксия
Keywords: intercourse, mutual relation, cooperation, attracsia
İnsanların bir-birlərinə olan "şəxsi" münasibətləri, "fərdlərin qarşılıqlı münasibətləri"
xüsusi sosial-psixoloji reallıqdır, bu da nəzəri-eksperimental tədqiqatların əsas predmetini
təşkil edir. "Qarşılıqlı münasibətlər” anlayışını müəyyənləşdirərkən qeyd etmək lazımdır ki,
mütləq insanın insana qarşılıqlı münasibəti olmalıdır. Buna əsasən qarşılıqlı münasibətlər
simmetriklik və əks əlaqə kimi xüsusiyyətlərə malikdir. Həqiqətən də insanların başqa
adamlara olan hər hansı münasibətlərinə qarşılıqlı münasibətlər kimi baxmaq olmaz. Y.M.
Kolominski hesab edir ki, qarşılıqlı münasibətlər birgə fəaliyyət prosesində insanın insana
olan münasibətlərinin xüsusi bir növüdür ki, bu zaman bilavasitə və ya bilvasitə, həmin anda
və ya bir müddət sonra şəxsi cavab münasibətləri imkanı yaranır" [ 3, 9].
Uşağın yaşıdları ilə ünsiyyətində kommunikativ tələbatlar əsas inkişafetdirici amillərdən
biri kimi özünü göstərir. Bu tələbatlar daim dəyişir. Bunlarla əlaqədar iki yanaşma mövcuddur.
Əgər kommunikativ tələbatın məzmunu uşağın həyatının hər bir dövründə aparıcı olan
fəaliyyət növü ilə əlaqədardırsa, deməli, bu tələbatın məzmunu dəyişmir. Çünki bu dövrdə
əsas fəaliyyət növü oyun fəaliyyətidir. Amma məlumdur ki, oyunun xarakteri mütəmadi
olaraq yeniləşər [1].
Məktəbə hazırlıq ərəfəsində uşaqları ünsiyyətə sövq edən inkişafetdirici qüvvələrdən biri
də uşaqlıq dövrünün ən çətin əlaqələrini yaratmağa-istiqamətlənmiş əməkdaşlığa olan
ehtiyacdır. Əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi bu əməkdaşlıq da praktiki, işgüzar xarakter daşıyır
və birgə oyun fəaliyyəti nəticəsində yaranır. Amma tədricən oyunun məzmunu dəyişir.
Süjetli-rollu oyunların əvəzinə qaydalı oyunlar gəlir. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar üçün
bu başqa adamlarla münasibətlər yaratmaq təcrübəsi, ictimai qaydaların mənimsənilməsi
prosesidir, çünki qaydalı oyunlar ümumi qaydalar şəklində öz vəzifəsini, borcunu dərk
etməyə kömək edir.
3-6 yaşlı uşaqların yaşıdları ilə ünsiyyətində seçicilik xarakterikdir. Uşaqların seçici
münasibətlərinin əsasını müxtəlif keyfiyyətlər təşkil edə bilər. Bura təşkilatçılıq, qayğıkeşlik,
oyun fəaliyyətində və konstruktiv fəaliyyətdə müvəf- fəqiyyət, yaşıdı ilə ünsiyyətə və qəbul
olunmağa tələbat, yaşlılar tərəfindən qəbul olunma tələbatı, həmyaşıdın kommunikativ
tələbatını ödəyə bilmək bacarığı və s. Uşaqlar böyüdükcə seçicilik sabitlik, dərkedilmə
parametrlərinə uyğun olaraq dəyişir. "Populyar" uşağın qrupda yeri daha sabit olur. Bu
uşaqlara seçici münasibətin əsasında yaşıdlarının onlarla kommunikativ ünsiyyət tələbatlarını
ödəyə bilmək durur.
T.A.Repina uşaq qrupunun aşağıdakı struktur komponentlərini müəyyən etmişdir:
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Davranış: buraya ünsiyyət, birgə fəaliyyətdə qarşılıqlı təsir və qrup üzvlərinin bir-birilə
davranışı daxildir. Emosional şəxsiyyətlərarası münasibətlər: buraya işgüzar münasibətlər
(birgə fəaliyyətdə), qiymətləndirmə (uşaqların bir-birini qiymətləndirməsi) və şəxsi
münasibətlər aiddir; Koqnitiv münasibətlər: buraya uşaqların bir-birini qavraması və başa
düşməsi (sosial persepsiya) aiddir ki, bunun nəticəsində qarşılıqlı qiymətləndirmə və
özünüqiymətləndirmə yaranır .
Müəllif qeyd edir ki, şəxsiyyətlərarası münasibətlər mütləq ünsiyyət, fəaliyyət və sosial
persepsiya zamanı özünü göstərir [5,208].
Uşağın yaşıdlar qrupundakı həyatında şəxsiyyətin yerini müəyyənləşdirmək üçün status
anlayışından istifadə edilir. Status insanın şəxsiyyətlərarası münasibətlər sistemindəki
vəziyyətini əks etdirir. Psixoloji ədəbiyyatda bir çox hallarda satış termininin sinonimi kimi
mövqe termini də işlənir. Mahiyyət etibari ilə şəxsiyyətin statusu, birinci növbədə onun
mənsub olduğu qrupun statusu ilə şərtlənir. C. Morenoya görə, məktəbəqədər yaşlı uşaqlar
kifayət qədər sabit kiçik qruplar yaradırlar və bu qrupun üzvlərinə müəyyən statuslar verilir.
Uşaq bağçası qrupu özünəməxsus kiçik qrup kimi genetik olaraq sosial birliyin ilk pilləsini
təşkil edir. Burada uşaq şəxsiyyətinin formalaşması üçün çox vacib olan ünsiyyət və
fəaliyyətin müxtəlif növləri inkişaf edir, yaşıdlarla ilk münasibətlər yaranır.
Uşaq qruplarında adətən 2-3 uşaq öz cəzbediciliyi ilə seçilir: onlarla çoxları dostluq etmək,
bir yerdə oturmaq istəyir, xahişlərini həvəslə yerinə yetirirlər. Adətən belə uşaqları lider
adlandırırlar. Uşaqlara xas olan liderlik başqalarına təsir göstərməyi, onları fəaliyyətə təhrik
etməyi bacarmaq kimi başa düşülür.
Liderlik qrupun funksiyası kimi müəyyən olunur, ona görə də onu qrup məqsəd və
vəzifələri baxımından öyrənmək lazımdır. Liderlik fenomeni ənənəvi olaraq qrupun
məqsədini müəyyən etmək, qərar qəbulu, aktual situativ və perspektiv məqsədlərin yerinə
yetirilməsi yolları, üsul və vasitələrinin planlaşdırılmasını təşkil etmək, qrup üzvlərini konkret
işlərə təhrik etmək, onların birgə fəaliyyət və səylərini əlaqələndirməklə bağlıdır. Bu yaş
dövründə liderlikdən deyil, belə uşaqların populyarlığından, cəzbediciliyindən danışmaq daha
məqsədə- uyğundur. Sosial psixologiyada tədqiq edilən "attraksiya" fenomeni buna daha
yaxındır. Attraksiya (ingilis dilində "attrakt"-"cəzb etmək, cəlb etmək") qavranılan insanın
cəlbediciliyinin formalaşması prosesidir ki, onun nəticəsində şəxsiyyətlərarası münasibətlər
yaranır.
Yaşıdları ilə ilk əlaqələrin təcrübəsi uşağın sonrakı sosial və mənəvi inkişafının təməlinin
qoyulmasına gətirib çıxarır. Ona görə də, qrupda uşağın mövqeyinə nəyin təsir göstərməsi
məsələsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qrupda daha çox populyar olan uşaqların keyfiyyət və
qabiliyyətlərini təhlil edərkən belə nəticəyə gəlmək olur ki, onları bir-birinə cəlb edən, öz
yaşıdlarının rəğbətini qazanmağa kömək edən xüsusiyyətlər mövcuddur.
Müvəffəqiyyətin sirrləri. Fəaliyyətdə müvəffəqiyyət əldə etmək uşağın qrupdakı
mövqeyinə müsbət təsir göstərir. Əgər bu müvəffəqiyyət ətrafdakılar tərəfindən də qəbul
edilirsə, onda uşağa münasibət də yaxşılaşır. Uşaq daha aktiv olur, özünüqiymətləndirməsi və
iddia səviyyəsi yüksəlir.
Uşağın qrupda populyar olmasının əsasında onların fəaliyyəti durur. Birgə fəaliyyətin
təşkilində bacarıq və məhsuldar fəaliyyətdə müvəffəqiyyət qazanılması ümdə şərtlərdəndir.
Uğurlu fəaliyyət şəraitində uşaqlar aktiv olur, öz tələblərini müstəqil həyata keçirirlər,
müvəffəqiyyətsizlik isə passivliyə yaşıdlarla və yaşlılarla ünsiyyətə marağın itməsinə gətirib
çıxarır. Qrupdakı populyarlıq fenomeni yaşıdlarla ünsiyyətə tələbat və bu tələbatın ödənilməsi
dərəcəsi ilə müəyyənləşir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların qrupda "məşhur" olmalarının
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səbəblərindən biri də oyun bacarıqlarının üstünlük təşkil etməsidir. Süjetli-rollu oyunlarda
uşaqların sosial aktivliyinin və təşəbbüskarlığının xarakteri müəyyən olunur. Uşağın rollu
oyunlardakı mövqeyi həmişə eyni olmur-bəziləri aparıcı rollarda, digərləri isə ikinci dərəcəli
rollarda iştirak edirlər. Uşağın yaşıdlar qrupunda populyarlığı birgə oyun fikirləşmək və təşkil
etmək bacarığından asılıdır.
Əlverişli mövqe konstruktiv fəaliyyətdəki uğurlarla da bağlıdır. Bu fəaliyyət növündəki
uğurların artması müsbət təsir formalarının sayının çoxalmasına və uşağın statusunun
yüksəlməsinə səbəb olur. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər kommunikativ tələbatların
ödənilməsi ilə əlaqədardır. Qrupda populyar uşaqlara qarşı seçici münasibətlərin əsasında
həmyaşıdın kommunikativ tələbatını adekvat olaraq ödəyə bilmək qabiliyyəti durur. Yaşıdlar
tərəfindən daha çox üstünlük verilənlər onlara qarşı xeyirxahlıq, qayğıkeşlik, həssaslıq
göstərən uşaqlardır. Lider uşaqlar özlərinin təşəbbüskarlığı, yaşıda olan təsirin zənginliyi və
müxtəlifliyi ilə seçilirlər.
Uşağın həmyaşıdları qrupunda mövqeyi ilə onun idrak və sadə əmək fəaliyyətindəki
müvəffəqiyyəti arasında da qarşılıqlı asılılıq var. Bu fəaliyyətdə yüksək uğur uşaqlarda
aktivliyin, öz gücünə inamın artmasına, özünüqiymətləndirmənin yüksəlməsinə, başqasına
kömək etmək, qayğı göstərmək kimi keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur. Ümumiyyətlə,
yaşlılar gündəlik ünsiyyətdə uşaqlara düzgün davranış qaydaları aşılamalıdır. Eyni zamanda
uşaqlar müsbət davranışa meyl göstərir, tədricən uşaq öz hərəkətlərini qiymətləndirir. Bu da
böyüklərin hansı davranışı müsbət qiymətləndirməsi ilə əlaqədardır. Kiçik məktəbəqədər yaşlı
uşaqlar oyuncaqlarla düzgün davranmaq, gün rejimini gözləmək kimi mədəni-gigiyenik
vərdişlər mənimsəməyə başlayır. Orta, xüsusilə də yuxarı məktəbəqədər yaşlılar başqa
uşaqlarla qarşılıqlı münasibəti ifadə edən qaydaların mənimsənilməsini ön plana çəkir və
yoldaşların maraqların, onlarla qarşılıqlı əlaqə qaydalarını, mürəkkəbləşən fəaliyyəti
mənimsəməyə çalışır. Uşaq şəxsiyyətinin göstəricilərindən biri də onlarda iddia səviyyəsinin
təzahürüdür. Uşağın iddia səviyyəsi də özünü təsdiqinə ciddi cəhdi emosional münasibətlərin
yarandığı zaman büruzə verir. Böyüklərin tələbi ilə uşaq yeni sosial törəməyə, özünütəsdiqə
çalışır.
Beləliklə, məktəbəqədər dövrdə birgə fəaliyyətdə müvəffəqiyyət qazanmaq aparıcı
motivdir. Bu dövrdə dostluq münasibətləri üstünlük təşkil edir. Böyük qruplarda həmyaşıdları
çox vaxt pedaqoq tərəfindən hər hansı fəaliyyətə görə yüksək qiymətləndirilərkən seçirlər.
Məqalənin aktuallığı. Ünsiyyət və qarşılıqlı münasibətlər bir-biri ilə sıx əlaqədə
olduğuna görə onlar uşağın psixi inkişafına müsbət təsir göstərir. Aktuallıq ondadır ki,
yaşıdlarla ünsiyyət şəxsiyyətin təşəbbüskarlıq kimi xüsusiyyətlərinin yaranmasına səbəb olur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların həmyaşıdları ilə
ünsiyyətinin psixoloji inkişaf xüsusiyyətləri müəyyənləşdirilmiş, onların yaşıdları ilə
münasibətlərindəki ziddiyyətlərin aradan qaldırılması yolları öyrənilmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələrindən məktəbəqədər
tərbiyə müəssisələrində təlim-tərbiyə işinin daha səmərəli şəkildə qurulmasında istifadə oluna
bilər.
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Развитие общения и взаимных отношений детей
дошкольного возраста со своими сверстниками
Резюме
Научная статья посвящена исследованию общения детей дошкольного возраста со
своими сверстниками. В статье были раскрыты суть психологических
взаимоотношений и структурные компоненты детских груп. Автор с достоверностью
отмечает что, ребенок усваивает правила взаимных отношений и общения в социальной
практике на основе изменений в этом процессе.
Sh.Orujalieva

Development of communication and mutual relation
between the children of pre-school age and their coevals
Суммарй
The scientific article has been devoted to investigate a communication between the
children of pre-school age and their coevals. It is revealed psychological relationships and
structural components of children communities in the article. The author truely notes that a
child masters the rules of mutual relation and communication in the social practise on the
basis of changing in this process.
Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2016
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МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
Volter inteqral tənliklərinin Matlab mühitində
təqribi həll texnologiyaları
David Nəsibov
AzTU-nun dosenti
Lalə Əliyeva
riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru,
AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun elmi işçisi
Rəyçilər: r.ü.e.d.,prof. H.İ. Aslanov
f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: inteqral tənliklər, təqribi həll, nüvə, düyün nöqtələri, şəbəkə
Ключевые слова: интегральные уравнения, приближенное решение, ядро, узловые
точки, сетка
Key words: integral equations, approximate solution, the core nodes, mesh
Bildiyimiz kimi, məchul funksiya inteqral işarəsi altında olan tənliklərə inteqral tənliklər
deyilir. İnteqral tənliklərin xüsusi növü olan Volter inteqral tənliklərinin həmişə yeganə həlli
var. Buna görə də həmin həll təqribi üsullarla da tapıla bilər. Məqalədə ikinci növ Volter xətti
və qeyri-xətti inteqral tənlikləri üçün kvadratur düsturlar üsulu verilmiş və Matlab riyazi
sisteminin köməyi ilə həlli göstərilmişdir.
Əvvəlcə II növ Volter xətti inteqral tənliyinə baxaq:
b

y ( x)  K ( x, s ) y ( s ) ds  f ( x) ,



x  [ a, b] .

(1)

a

Burada y(x) - məchul funksiya, K(x,s) - inteqral tənliyin nüvəsi, f(x) isə sərbəst həddir.
Bircins tənlik (f0) yalnız trivial həllə malikdir, (1) qeyri-bircins tənliyin həllinin varlığı isə
K(x,s) nüvəsinin və f(x) sağ tərəfin üzərinə qoyulan müxtəlif məhdudiyyətlərdən asılıdır
(məsələn, K(x,s) nüvəsi s=a, x=b, x=s düz xətləri ilə əhatə olunan üçbucağın tərəfləri
üzərində və daxilində kəsilməz, f(x) isə [a,b]-də kəsilməz olarsa, (1) tənliyinin yeganə həlli
var).
(1) inteqral tənliyində
b



(2)

A ( x)  K ( x, s) ( s)ds
a

inteqral operatoru iştirak edir. Aydındır ki, x-in istənilən qiymətində  ( x)  A ( x)
funksiyasının qiymətləri yalnız s<x olduqda  (s ) funksiyasının qiymətləri ilə təyin olunur.
İnteqral tənliklərin ədədi həlli zamanı bu tənliklərə daxil olan inteqrallar adətən sonlu
cəmlərlə əvəz olunurlar. Müxtəlif kvadratur üsulların köməyi ilə inteqral operatorlar cəmlərlə
əvəz edilir. (1) inteqral tənliyinə kvadratur üsulu tətbiq etmək üçün aşağıdakı bərabərlikdən
istifadə etmək lazımdır:
b



y ( xi )  K ( xi , s ) y ( s )ds  f ( xi ) ( i  1, n ).

(3)

a
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Bu bərabərliklər verilmiş tənlikdən asılı olmayan x dəyişəninin qeyd olunmuş xi
qiymətlərində alınır. Şəbəkənin xi düyünləri xüsusi şəkildə seçilə bilər, ya da, məsələn, f sağ
tərəfi cədvəl şəklində verildikdə qabaqcadan verilə bilər.
xi qiymətlərini kvadratur üsulda düyün nöqtələri kimi qəbul edib, onun köməyi ilə (3)dəki inteqralı cəm ilə əvəz etsək, onda aşağıdakı sistemi alarıq:
y ( xi ) 

i

 A K ( x , x ) y( x )  f ( x )  R
j 1

j

i

j

j

i

( i  1, n ),

i

(4)

burada A j - kvadratur düsturun çəkiləri, Ri - aproksimasiya xətalarıdır. Ri xətasını kifayət
qədər kiçik qəbul edib, onu nəzərə almamaq olar. Onda aşağıdakı xətti cəbri tənliklər
sistemini alarıq:
yi 
yi  ~
y ( xi ) ,

Burada

i

A K
j 1

j

ij

y j  f i ( i  1, n ).

f i  f ( xi ) ,

K ij  K ( xi , x j ) ,

(5)
~
y - axtarılan

y

funksiyasının

yaxınlaşmalarıdır. (5) tənliklər sisteminin həlli xi düyünlərində axtarılan funksiyanın təqribi
qiymətlərini verir.
(5) sistemini aşağıdakı şəkildə yazaq:


i 1

A K
j 1

j

ij

y j  (1  Ai K ii ) yi  f i

( i  1, n )

(6)

və ya
1  A1 K11

  A1 K 21 1  A2 K 22

...
...

  AK
 A2 K n 2
1 n1


 y1   f1 
   
 y 2   f 2 
 ...    ...  .
...
   
... 1  An K nn  y n   f n 

Göründüyü kimi, bu sistemin əmsallarının matrisi üçbucaq matrisdir. Əgər matrisin bütün
diaqonal elementləri sıfırdan fərqlidirsə, onda y1 , y 2 , ..., yn qiymətlərini aşağıdakı rekurrent
düsturla tapmaq olar:

yi  (1  Ai K ii ) 1  f i 


i 1

A K
j 1

j

ij


y j 


( i  1, n ).

(7)

Kvadratur düsturun düyünlərini seçməklə və Ai əmsallarının kifayət qədər kiçik olmasını
təmin etməklə (1  Ai K ii )  0 ( i  1, n ) şərtinin ödənməsinə nail olmaq olar.
h addımı və bərabərməsafəli düyünləri olan trapesiyalar kvadratur düsturdan istifadə edək.
Onda (7) düsturu aşağıdakı şəkildə olar:
h


yi  1  K ii 
2



1

i 1


h
 f i  K i1 y j  h K ij y j  ( i  1, n ).


2
j 2





(8)

(8) düsturu ilə hesablamanı realizə edən II növ Volter inteqral tənliyindəki
Volt_II_Rect(K,f,a,b.h) funksiyasını Matlab dilində yazaq.
function [y] = Volt_II_Rect(K,f,a,b.h)
format long
x=[a:h:b]
y(1)=f(x(1));
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fer i=2:1:fix((b-a)/h+1)
s=0;
if i>2 for j=2:1:(i-1)
s=K(x(i),x(j))*y(j)+s
end
end
y(i)=((1-h/2*K(x(i),x(i)))^(-1))*((f(x(i))+...
(h/2)*K(x(i),x(1))*y(1)+h*s));
end
İndi isə aşağıdakı inteqral tənliyə baxaq:
x



y ( x)  e ( x  s ) y ( s )ds  e  x , x  [0,1] .

(9)

0

Əvvəlcə tənliyin dəqiq həllini tapaq və bunun üçün tənliyi iki dəfə ardıcıl diferensiallayaq.
x



y   y ( x)  e ( x  s ) y ( s )ds  e  x ,
0

x



y   y   e ( x  s ) y ( s )ds  y ( x)  e  x  y  .
0

Deməli, aşağıdaki tənliyi alırıq:
y   y   0 ,
y (0)  1, y (0)  0 .
Sonuncu tənliyin dəqiq həlli y  1 olur. Bu tənliyin bərabərməsafəli düyünləri olan
trapesiyalar düsturundan istifadə edərək təqribi həllini tapaq. Matlab dilində bu misalın həll
ardıcıllığı aşağıdakı kimidir.
clc
format shorte
a=0; % inteqrallama parçasının başlanğıcı
b=1; % inteqrallama parçasının sonu
K=@(x,s)exp(-(x-s)); % tənliyin nüvəsi
f=@(x)exp(-x); % tənliyin sağ tərəfi
y_ exact=@(x) 1; % dəqiq həll
h=0,25; % şəbəkə addımı
x = a:h:b; % şəbəkə düyünlərində dəyişənin vektor qiyməti
n=size(x,2);
y1 = zeros(1,n); % dəqiq həllin vektor qiyməti
for j=1:n
y1(j)=y_exact(x(j));
end;
plot(x,y);
hold on;
y_approx=Volt_IIRect(K,f,a,b,h)
y2=transp(y_approx);
plot(x,y2,’or’);
axis([a,b,0.99,1.01]);
h=0.05;
x=a:h:b;
y_approx=Volt_II_Rect(K,f,a,b,h)
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y3=transp(y_approx);
plot(x,y3,’sr’);
xlabel(‘x’);
ylabel(‘y’);
hold off;

Bu qaydaya əsasən iki ədədi eksperiment aparaq: h  0.05 və h  0.25 addımı ilə şəbəkədə
tənliyin təqribi həllini tapaq. Hesablamanın nəticələri aşağıdakı cədvəldə yerləşdirilib:
x

h  0.25 olduqda y

h  0.05 olduqda y

0.00
0.25
0.50
0.75
1.00

1.00000000000000
1.00131529252038
1.00263231503517
1.00395106981982
1.00527155915278

1.00000000000000
1.00005210423069
1.00010421117622
1.00015632083675
1.00020843321241

Şəkildə kəsilməz xətlə tənliyin dəqiq həlli, dairələrlə şəbəkənin h  0,25 addımı ilə,
kvadratlar ilə isə h  0,05 addımı ilə təqribi həlləri işarə olunmuşdur.

Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi inteqral tənlikləri üçün müxtəlif təqribi həll
üsulları və uyğun proqramlar işlənmişdir. Son dövrlərdə hesablama riyaziyyatının
məsələlərinin həlli üçün Matlab riyazi sisteminin tətbiqi aktual məsələlərdəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə II növ Volter xətti inteqral tənliklərinin təqribi həlli
üçün kvadratur düsturlar göstərilmiş və onların Matlab riyazi sisteminin köməyi ilə həlli
realizə olunmuşdur.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. II növ Volter inteqral tənliklərini təqribi həll
etmək bacarığı praktiki tətbiqlər üçün vacib məsələdir. Matlab riyazi sisteminin köməyi ilə
alınmış nəticələri çox asanlıqla cədvəl, qrafik, funksiya şəklində göstərmək mümkündür.
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Технология приближенного решения интегральных
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Резюме
Умение приближенно решать интегральные уравнения одна из важных задач
практического применения. В статье рассмотрен метод квадратурных формул для
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The technology of the solution of integral equations of
Volterra in the Matlab environment
Summary
Ability to approximately solve the integral equation is one of the important tasks of
practical application. The article describes the method of quadrature formulas for linear
Volterra integral equations of the second kind, and shows the implementation of solutions to
specific examples using the Matlab system.
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Söhbət Tağıyev
AzTU-nun dosenti
Mehriban Niftəliyeva
AzTU-nun dosenti
Rəyçilər: tex.e.ü.e.d., prof. M.A. Dünyamalıyev
f.-r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev
Açar sözlər: istilikkeçirmə tənliyi, sərhəd şərtləri, başlanğıc şərtləri, Furye üsulu
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0  x  , t  0 областында qeyri-bircins
2



istilikkeçirmə tənliyi üçün

u t  u xx  e t cos x  1
u (0, t )  t ,

sərhəd şərtləri və

 
u , t   t  1
2 

u ( x,0)  sin x

(1)
(2)
(3)

başlanğıc şərtləri daxilində sərhəd məsələsini həll edək.
Bu məsələni aşağıdakı mərhələlər üzrə həll edək.
1) мярщялядя (1)-(3) мясялясини сярщяд шяртляри бирcинс олан мясяляйя
v( x, t )  1 (t ) 

бярабярлийи васитясиля
v ( x, t )  t 

x
 2 (t )  1 (t )
l

2x


(4)

функсийасы сечиб, йени мяcщул w( x, t ) функсийасы дахил едяк:
2x
u ( x, t )  t 
 w( x, t )
(5)

2) u ( x, t ) -нин (5) ифадясини (1)-(3) мясялясиндя йериня йазсаг, w( x, t ) функсийасы üçün

wt  w xx  e t cos x,


 
w(0, t )  0 , w  , t   0 ,
2 


w( x,0)   2 x  sin x



сярщяд мясялясини аларыг. Суперпозисийа принсипиня эюря бу мясялянин щялли бирcинс
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~ w
~ ,
w
t
xx

 ~
~  
w(0, t )  w  , t   0 ,
2 


~ ( x,0)   2 x  sin x
w



(9)
(10)
(11)

мясялясинин щялли иля гейри-бирcинс

wt  w xx  e t cos x,


 
w  , t   0,
w (0, t )  0 ,
2 


w ( x,0)   2 x  sin x



(12)
(13)
(14)

мясялясинин щяллинин cяминя бярабярдир:
~ ( x, t )  w ( x, t ) .
w( x, t )  w
3) Əvvəlcə (9)-(11) мясялясини щялл едяк. Bu məsələnin həllini Furye üsulu ilə
~ ( x, t )  X ( x )T (t )
w
шяклиндя ахтараг:
 X    X  0 ,
T  X 
XT   X T 

   0  
T
X
T    T  0 .
(13) сярщяд шяртлярини нязяря алсаг,
 X    X  0 ,



 X ( 0)  X  2   0
 

Штурм-Лйувил мясялясини щялл едиб, онун  n  (2n) 2 мяхсуси ядядлярини вя X n ( x)  sin 2nx
мяхсуси функсийаларыны тапырыг. Онда
2
Tn (t )
 4n 2  Tn (t )  Cn e 4 n t , Cn - ихтийари сабитлярдир.
Tn (t )
Демяли,
~ ( x, t )  C e 4 n2t sin 2nx
w
n
n
funksiyası (9) тянлийинин хцсуси щялляридир; aydındır ki, onların xətti kombinasiyası
olan

~( x, t )  C e 4 n2t sin 2nx
w
(15)


n1

n

~ ( x, t ) функсийасы (10)
cями (9) тянлийинин щялли олаcагдыр. Айдындыр ки, беля гурулмуш w
сярщяд шяртлярини юдяйир. Cn сабитлярини еля сечяк ки, (11) башланьыc шярти дя юдянсин:

~( x,0)   2 x  sin x  C sin 2nx .
w

n

n1
2x
 
Бу бярабярликдян алырыг ки, Cn -ляр ( x)    sin x функсийасынын  0 ,  -дя

 2
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{sin 2nx}n1 системи цзря Фурйе ямсалларыдыр:
Cn 

4


/ 2


0

/ 2
/ 2
 2
4   2x
4n 2  1
 2x


 sin x  sin 2 xdx    
sin 2 x dx  2 sin 2 xd sin x   (1) n1
.

2
 
 0  
n
(
4
n

1
)
 


0







Бу ямсаллары (15)-дя йериня йазыб (9)-(11) мясялясинин щяллини
2

~ ( x, t )  2 ( 1) n1 4n  1 e 4 n2t sin 2nx .
w

 n1
n ( 4n 2  1)
(16)
şəklində tapmış oluruq.
4) İndi isə (12)-(14) мясялясини щялл едяк. Bu məsələnin hяллиni


w ( x, t )   wn ( x) sin 2nx

(17)

n1

 
сырасы шяклиндя ахтараг. (12) тянлийиндя e  t cos x функсийасыны x дяйишяниня эюря  0 ,   2
{sin
2
nx
}
дя
цзря Фурйе сырасына айырыб (17)-и бу тянликдя йериня йазаг:


e t cos x  e t  bn sin 2nx ,
n 1

bn 

4


/2



cos x sin 2nx dx 

0







8n
(4n 2  1)

 w  (t )  4n
n 1

n

2



e t cos x  e t



8n

  ( 4n
n 1

wn (t ) 

2

 1)

sin 2nx 


e t  sin 2nx  0 .
 (4n  1)

8n
2

Бурадан алырыг ки, wn (t ) функсийалары (22) башланьыc шяртини нязяря алмагла
8n
 
2
e t ,
wn (t )  4n wn (t ) 
2
 ( 4n  1)
(18)

 w ( 0)  0
 n
мясялясинин щялли олмалыдыр. Сабитин вариасийасы цсулундан истифадя едяк. Яввял бирcинс
(19)
wn (t )  4n 2 wn (t )  0
тянлийинин цмуми щяллини тапыb, бу щялдя иштирак едян сабитi t -нин функсийасы кими эютцрцб
тяляб едяк ки, тапдыьымыз щялл (18) гейри-бирcинс тянлийиni юдясин:
wn
 4 n 2 
(ln wn )  4n 2 
(19) 
wn
2

 An  An (t ) : wn (t )  An (t )e 4 n t  wn (0)  0 , An (0)  0 .
2
2
2
8n
e t 
(18)  An e 4 n t  4n 2 An e 4 n t  4n 2 An e 4 n t 
(4n 2  1)
t
2
8n
8n
( 4 n2 1) t
e

A
(
t
)

A
(
0
)

e( 4n 1)  d ,
n
n

2
2
(4n 1)
0 (4n  1)
2
8n
1
An (t ) 
e( 4n 1) t 1 ,
2
2
(4n 1) 4n 1
бурада An (0)  0 olduğunu нязяря алдыг. Онда

An (t ) 
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wn (t ) 









2
2
2
8n
8n
e ( 4 n 1) t  1  e  4 n t 
e t  e  4 n t .
2
2
2
2
( 4n  1)
( 4n  1)

Сонунcу ифадяни (17)-дя йериня йазыб (12)-(14) мясялясинин щяллини тапырыг:
2
2 
4n
w ( x, t )  
e t  e 4 n t sin 2nx .
(20)
2
2
 n1 ( 4n  1)
5) Беляликля, (6)-(8) мясялясинин щялли (16) вя (20) функсийаларынын cяминя бярабярдир:





~ ( x, t )  w ( x, t )  2
w( x, t )  w




2


2




 ( 4n
n 1





( 1) n 1

n 1



4 n 2  1  4 n 2t
e
sin 2nx 
n ( 4n 2  1)



2
4n
e t  e  4 n t sin 2nx 
2
 1)

2






2 
4 n 2  1  4 n 2t
4n
n 1
(

1
)
e

e t  e  4 n t  sin 2nx .

2
2
2
n ( 4n  1)
( 4n  1)
n 1 





6) Нящайят, (1)-(3) мясялясинин ахтарылан щялли (5) дцстуруна ясасян
u ( x, t )  t 

2x 2

 






2 
4 n 2  1  4 n 2t
4n
n 1
e

e t  e  4 n t  sin 2nx .
( 1)
2
2
2
n ( 4n  1)
( 4n  1)
n 1 





şəklində olacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. İstilikkeçirmə tənlikləri daşıdıqları fiziki mənasından asılı
olmayaraq riyaziyyatda, xüsusilə parabolik tip tənliklərin öyrənilməsində əhəmiyyətli
yerlərdən birini tutur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə həll edilmiş məsələ nümunələri göstərilən üsulların
mahiyyətini və tətbiqini daha ətraflı şərh edir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə istilikkeçirmə tənliyinin həllində
istifadə edilən üsulların tətbiqi konkret sərhəd məsələlərinin həlli üçün göstərilmişdir.
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Об одной краевой задаче для уравнения теплопроводности
Резюме
Независимо от физического смысла уравнение теплопроводности и аналогичные
уравнения играют важную роль в математике, особенно при изучении уравнений
параболического типа. В статье рассмотрена краевая задача для нелинейного уравнения
тепловодности и показано применение методов решения этих задач.
S. Tagiyev
M. Niftaliyeva

A boundary value problem for the heat equation
Sуммарй
Regardless of the physical meaning of the equation of heat conduction equation and the
like are important in Math, especially in the study of parabolic equations. The article
considers the boundary value problem for nonlinear equations of warm water and shows the
application of methods for solving these problems.
Redaksiyaya daxil olub: 19.05.2016
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Fredholm inteqral tənliklərinin Matlab dilində
təqribi həllinin proqram təminatı
Sədi İsmayılov
AAHM-in dosenti
İlhamə Ələkbərova
AzİU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.İ. Aslanov
f.-r.ü.f.d.,dos. N.X. Şərifov
Açar sözlər: funksiya, tənlik, inteqral, parametr, addım, proqram
Ключевые слова: функция, уравнение, интеграл, параметр, шаг, программа
Key words: function, equation, integral, parameter, step, program
Fredholm inteqral tənliklərində nüvəyə qoyulan tələblər onların təqribi həll üsullarını
digər tənliklərin təqribi həll üsullarından fərqləndirir. Bildiyimiz kimi bu tənliklərdə iştirak
edən parametr müəyyən şərtləri ödədikdə onun yeganə həlli olur. Təqdim olunan məqalədə
Fredholm inteqral tənlikləri üçün kvadratur düsturlar üsulu ilə təqribi həll alqoritmi verilmiş
və Matlab riyazi sisteminin köməyi ilə bu üsulun tətbiqi göstərilmişdir.
Kvadratur üsulunu
b



y( x)   K ( x, t ) y(t )dt  f ( x) , x  [ a, b]

(1)

a

şəklində verilmiş II növ Fredholm xətti tənliyinə tətbiq edək. Burada y (x) məchul
funksiya,  - inteqral tənliyin parametri, K ( x, t ) inteqral tənliyin nüvəsi, f (x) isə sərbəst
həddir.
(1) tənliyinin təqribi həllini kvadratur üsulu ilə tapaq. [a, b] parçasında x1 , x2 ,..., xn
düyünlü şəbəkə düzəldək. (1) tənliyini şəbəkə düyünlərində yazaq:
b



y ( xi )   K ( xi , t ) y (t )dt  f ( xi ) (i  1, n) .

(2)

a

Kvadratur düsturla (2) bərabərliyindəki inteqralları sonlu cəmlərlə aproksimasiya edək:
yi  

n

A K
j 1

j

ij

(i  1, n) .

y j  fi

(3)

Burada yi  ~y ( xi ) , f i  f ( xi ) , K ij  K ( xi , x j ) , ~y - axtarılan y funksiyasının yaxınlaşması,
A j - kvadratur düsturun çəkiləridir.

(3) tənliklər sisteminin həlli xi düyünlərində axtarılan funksiyanın təqribi qiymətlərini
verir. Buna görə interpolyasiyanın köməyi ilə (1) inteqral tənliyinin bütün [a, b] parçasında
təqribi həllini qurmaq olar.
Tutaq ki,   1 və x1 , x2 ,..., xn şəbəkəsi isə h addımlı müntəzəm şəbəkədir. Trapesiyalar
kvadratur düsturundan istifadə edək. Onda (3) xətti cəbri tənliklər sistemi aşağıdakı şəklə
düşər:
yi  h

n

 K
j 1

j

ij
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burada 1  n  0,5 ,  j  1 ( j  2, n  1) .

Bu düstura görə hesablamanı realizə edən funksiyanı Matlab dilində yazaq.
function [y] = Fred_II_Rect(K,f,a,b,h)
x = a:h:b;
n=size(x,2);
wt=1/2;
wj=1;
A = zeros(n);
for i=1:n
A(i,1)=-h*wt*K(x(i),x(1));
for j=2:n-1
A(i,j)= -h*wj*K(x(i),x(j));
end;
A(i,n)= -h*wt*K(x(i),x(n));
A(i,i)= A(i,i)+1;
end;
B = zeros(n,1);;
for j=1:n
B(j,1) = f(x(j));
end;
y = A/B;
İndi isə bu funksiyanın köməyi ilə (1)
tənliyini inteqrallama sərhədləri a   , b   ,
parametr
K ( x, s) 


1

3
10

,
və

nüvə
sağ

tərəfi

xs
0,64cos (
) 1
2
f ( x)  25  16 sin 2 x olduqda həll edək. Tənliyin
2

dəqiq həlli
y ( x) 

17 128

cos 2 x
2 17

kimi olacaq.
Bu tənliyin trapesiya düsturunu tətbiq
etməklə kvadratur üsulla təqribi həllini bərabər
ölçülü şəbəkədə h 

Şəkildə kəsilməz əyri ilə dəqiq həll,
dairələr ilə isə təqribi həll işarə olunub.


addımı ilə tapıb dəqiq həll ilə müqayisə etmək lazımdır. Bu məsələnin
18

Matlab dilində yazılışı aşağıdakı kimidir.
close
all clear
all clc
format long;
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h=pi/18;
a=-pi;
b=pi;
lambda = 3/(10*pi);
K = @ (x1,s)1/(0.64*(cos((x1+s)/2))^2-1)*lambda;
f = @ (x1)25-16*(sin(x1))^2;
y_exact=@ (x1)17/2+128/17*cos(2*x1);
y_approx=Fred_II_Rect(K,f,a,b,h);
plots(a,b,h,y_exact,y_approx);
Hesablamanın nəticələri aşağıdakı cədvəldə yerləşdirilmişdir:
X
0.00000000000000
0.17453292519943
1.57079632679490
2.96705972839036
3.14159265358979

dəqiq həll
16.02941176470588
15.57533267415272
00.97058823529412
15.57533267415272
16.02941176470588

təqribi həll
16.02941176470589
15.57533267415272
00.97058823529412
15.57533267415273
16.02941176470588

İndi isə cırlaşmış nüvəli inteqral tənliyin təqribi həll üsulunu araşdıraq.
K ( x, t ) 

m

 ( x) (t )
i

i 1

i

(5)

şəklində olduqda ona cırlaşmış nüvə deyilir. Burada  ( x)im1 ,  ( x)im1 - [a, b] parçasında
kəsilməz funksiyaların xətti asılı olmayan sistemidir.
(5) nüvəsini II növ Fredholm tənliyində nəzərə alsaq, cırlaşmış nüvəli tənlik alarıq:
b

m

y( x)     i ( x)  i (t ) y(t )dt  f ( x) , x  [ a, b] .

a  i 1



(6)

(6) bərabərliyində inteqrallama və cəmləmə əməllərinin yerini dəyişsək, alarıq:
y ( x)  

m

b

i 1

a

 i ( x)  i (t ) y(t )dt  f ( x) , x  [a, b] .
b



ci   i (t ) y(t )dt , i  1, m .

(7)
(8)

a

əvəzləməsi aparmaqla (7) cırlaşmış nüvəli tənliyin həlli üçün (6) tənliyini aşağıdakı kimi
yaza bilərik:
y ( x)  f ( x)  

m

 c  ( x) ,
i 1

i

i

x  [ a, b] .

(9)

Qeyd edək ki, ci sabitləri məchulları olub, axtarılan funksiyanın inteqrallarıdır. Bu
sabitləri hesablamaq üçün xətti cəbri tənliklər sistemini quraq, bunun üçün (9)-u (6)-də nəzərə
alsaq, aşağıdakı bərabərliyi alarıq:
b
m


 



(
x
)
c


(
t
)
f
(
t
)


c j j (t ) dt   0 , x  [ a, b] .
(10)
 i  i 
i




i 1
j

1


a


funksiyalar sistemi xətti asılı olmadığından bu xətti kombinasiyanın bütün
m

 ( x)im1
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əmsalları sıfra bərabərdir:

ci   i (t )  f (t )  

a
b



və ya

ci  

m

b

 
j 1

m

c 
j 1

j

j


(t )  dt  0 , i  1, m ,


(11)

b



c j  j (t )  i (t )dt   i (t ) f (t )dt , i  1, m .
a

(12)

a

b

 ij    j (t )  i (t )dt , i, j  1, m

və

b



f i   i (t ) f (t ) dt , i  1, m

a

(13)

a

əvəzləmələri aparmaqla (12) bərabərliyini ci məchullarına nəzərən xətti cəbri tənliklər
sistemi şəklində yaza bilərik:
1   11   12 ...   1m  c1   f1 

   
m
   21 1   22 ...   2 m  c2   f 2 
ci     ij c j  f i , i  1, m və ya 
     . (14)
j 1

...

  
m1


...

  m 2

...

...

...
...
   
... 1   mm  cm   f m 

Əgər  ədədi requlyardırsa, onda bu sistemin determinantı sıfırdan fərqlidir və o yeganə
həllə malikdir.
Beləliklə, (6) cırlaşmış nüvəli inteqral tənliyin həllinin alqoritmi (13) inteqrallarının
hesablanmasından və (14) xətti cəbri tənliklər sisteminin həllindən ibarətdir. (6) tənliyinin
həlli sonra analitik olaraq (9) şəklində yazılır.
Bu alqoritmi realizə edən funksiyanı Matlab dilində yazaq:
function [y] = Degenerate_Fred_II (a, b, lambda, alpha, beta, f)
syms x
format lonq
n = length (alpha)
r = zeros (n,1);
M = zeros (n);
for i=1:n
r(i) = int(beta(i)*f, x, a, b);
for j=1:n
M(i,j) = -lambda*int(beta(i)*alpha(j), x, a, b);
end
end for i=1:n
M(i,i) = 1 + M(i,i);
end
c = M/r
y_x = 0;
for i=1:n
y_x = y_x + c(i)*alpha(i);
end
y = y_x*lambda + f;
end

190

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi son dövrlərdə hesablama riyaziyyatının
məsələlərinin həlli üçün Matlab riyazi sisteminin tətbiqi aktual məsələlərdəndir. Məqalədə
Fredholm inteqral tənlikləri üçün təqribi həll üsullarının bu sistemdə realizəsi verilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Fredholm inteqral tənliklərinin təqribi həll
alqoritmləri şərh edilmiş və Matlab riyazi sistemində misal nümunələri ilə əyanı həlli
göstərilmişdir.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktiki tətbiqlər üçün Frodqolm inteqral
tənliklərinin təqribi həlli vacib məsələdir. Matlab riyazi sistemi alınmış nəticələri cədvəl,
qrafik, funksiya şəklində göstərməyə və həlli təhlil etməyə imkan verir.
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Программное обеспечение приближенного решения
интегральных уравнений Фредгольма на языке Матлаб
Резюме
В статье дан алгоритм приближенного решения интегральных уравнений
Фредгольма методом квадратурных формул и показано применение данного метода с
помощью системы Матлаб.
S. Ismayilov
I.Alekberova

Software approximate solution of Fredholm integral
equations of the language Matlab
Summary
In the article the algorithm for the approximate solution of Fredholm integral equations by
quadrature formulas and shows the use of this method using the Matlab system.
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Tullantı sularının bioloji təmizlənməsi
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Rəyçilər: r.ü.e.d., prof. H.İ.Aslanov
f.-r.ü.f.d., dos. N.Х.Şərifov
Açar sözlər: tullantı suları, ağır metallar, bioloji təmizləmə, çirklənmə dərəcəsi,
mikroorqanizmlər, aktiv lil, aerotel, aerob, anaerob
Ключевые слова: сточные воды, тяжелые металлы, биологическая очистка, степень
загрязнения, микроорганизмы, активный ил, аеротел, аероб, анаероб
Key words: Garbage waters, heavy metals, degree of biological cleaning, getting dirty,
microorganisms, active silt, aerotel, aerob, anaerob
Metalların kimyəvi və elektrokimyəvi üsullarla emalı sənaye müəssisələri tullantıları ətraf
mühitə çox ciddi ziyan vurur. Yeni yaşayış sahələrinin, nəhəng texniki qurğuların,
hidrotexniki komplekslərin, elektrik stansiyalarının, ağır sənaye müəssisələrinin tikintilərin
tullantıları təbiətə mənfi təsir edir və ekoloji tarazlığı pozur. Təmizlənməmiş və ya yaxşı
təmizlənməmiş sənaye suları təbiətə çox böyük ekoloji ziyan vurur. Bu tullantı sularının
tərkibindəki ağır metallar insan sağlamlığına da mənfi təsir edir. Insan orqanizmində ağır
metalların təsiri ilə müxtəlif qan-damar, ürək, sinir xəstəlikləri baş verir. Ona görə də ətraf
mühitin mühafizəsi insanların qarşısında duran ən mühüm problemlərdən biridir.
Müasir dövrdə texnogen proseslərdə ətraf mühitə tərkibində çoxlu miqdarda Ni, Cr, Cd,
Hg, Cu və s. ağır metallar olan tullantı suları axıdılır. Hazırda tullantı sularının təmizlənməsi
üçün müxtəlif üsullardan istifadə edirlər.
Bu məqsəd üçün əsasən reagent, ionmübadilə, biokimyəvi və bioloji metodlardan istifadə
edirlər. Tullantı sularının təmizlənməsi zamanı ətraf mühitin təmizlənməsi ilə bərabər, həm də
bir sıra qiymətli, əlvan metallar çirkli sulardan ayrılır. Bu metallardan sənayenin müxtəlif
sahələrində istifadə edilir.
Sənaye tullantı sularının ağır metallardan təmizlənməsi üçün reagent metodundan geniş
istifadə edilir. Bu metodun əsasını neytrallaşma, oksidləşmə reduksiya, çökdürmə reaksiyaları
təşkil edir. Reagent üsulundan istifadə etməklə böyük həcmdə, müxtəlif qatılıqda tullantı
sularını təmizləmək mümkündür.
Bioloji təmizləmə metodu az tətbiq olunsa da, iqtisadi cəhətdən əlverişli üsuldur. Bu
üsulun əsasını tullantı sularında olan üzvi birləşmələrin canlı orqanizmlərin köməyi ilə
parçalanması təşkil edir. Ədəbiyyatda çox zaman bioloji təmizləmə ilə, biokimyəvi təmizləmə
metodlarını eyniləşdirirlər. Lakin bioloji təmizləmə ilə biokimyəvi təmizləmə bir-birindən
fərqlənən metodlardır. Bu metodun tətbiqi ilə sənaye sularından üzvi, zəhərli birləşmələri
ayırmaq mümkündür. Bioloji metod heterotrof mikroorqanizmlərin müxtəlif üzvi
birləşmələrlə qidalanaraq biokimyəvi dəyişikliyə uğramasına qalmasına əsaslanır. Öz həyat-
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fəaliyyəti dövründə bakteriya və mikroorqanizmlər toplanaraq suda aktiv lil qatı əmələ gətirir.
Bu lil qatı suyun bioloji təmizlənməsini təmin edirlər. Mikroorqanizmlər tullantı sularında
olan mürəkkəb kimyəvi birləşmələri, zülalları, alifatik və aromatik birləşmələri, tərkibində
azot, kükürd və bəzi metallar olan birləşmələri təmizləmək qabiliyyətinə malikdirlər.
Üzvi birləşmələrin mikroorqanizmlərin köməyi ilə zəncirvarı parçalanma reaksiyaları
oksigenli(aerob) və ya oksigensiz(anaerob) mühitdə baş verir. Hər iki mühitdə baş verən
proses bioloji təmizlənməni təmin edir. Bioloji təmizləmə prosesi mikroorqanizmlərin həyat
və fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitdə daha da intensivləşir. Ümumiyyətlə bioloji təmizləmənin
sürət və keyfiyyəti bir sıra faktorlardan asılıdır. Çirkləndiricilərin tərkibinin
mikroorqanizmlərə təsiri böyükdür. Məsələn fenol və farmolin zülalın proto-plazması ilə
kompleks birləşmələr əmələ gətirir. Hidrogen peroksid və xlor güclü oksidləşdirici təsir
göstərir, spirt, efir, aseton isə hüceyrənin lipid qatını məhv edir. Bu maddələrin miqdarı
tullantı sularında çox olarsa təmizləmənin sürəti zəifləyir. Hətta zəhərli olmayan duzların artıq
miqdarı da mikroorqanizmlərin hüceyrədaxili osmotik təzyiqinə təsir edir. Bu da
mikroorqanizm hüceyrələrində suyun miqdarının azalmasına təsir edir. Səthi aktiv maddələr
də mikroorqanizmlərin həyat-fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Təmizləmə sürəti mühitin pHdan da asılıdır. Təmizləmənin intensivliyi üçün mühitdə pH-ı 4-9 aralığında olmalıdır.
Mikroorqanizmlərin fəaliyyəti üçün vacib faktorlardan biri də suyun oksigenlə
zənginliyidir. Mühitdə oksigen çatışmazlığı mikroorqanizmlərin həyat-fəaliyyətinin aşağı
düşməsinə gətirib çıxarır. Bu da təmizləmə sürətini zəiflədir.
Bioloji təmizləmənin sürəti və effektliyi aerotenlərdə aktiv lilin qatılığından da asılıdır.
Aktiv lilin aşağı qatılığı təmizləmə prosesini ləngidir. Üzvi birləşmələrlə zəngin sənaye
sularında karbohidrogenlərin miqdarı çox olduğundan mikroorqanizmlərin yaşaması üçün
əlverişli şərait yaranır. Mühitdə azot, fosfor birləşmələri də mikroorqanizmlər tərəfindən asan
mənimsənilir.
Temperaturun da mikroorqanizmlərin həyat-fəaliyyətinə təsiri böyükdür. Bütün
mikroorqanizmlər temperaturun təsirinə davamlılığına görə mezofil, psixofil və termofil
olmaqla qruplara bölünür.
Mezofil mikroorqanizmlər 20-40°S temperaturda yaşamaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bu
qrupa mikroorqanizmlərin böyük bir qismi aiddir.
Bəzi mikroorqanizmlər 3-10°S temperaturda yaşamaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bu
mikroorqanizmlər psixofillərdir.
Yüksək 50-70°S temperaturda yaşayan mikroorqanizmlər isə termofillərdir.
Ümumiyyətlə bütün mikroorqanizmlər aşağı temperaturlarda yüksək temperaturlara
nisbətən daha fəal olurlar. Ona görə də tullantı sularının bioloji üsullarla təmizləmə prosesi
əsasən 20°S-də aparılır.
Ümumiyyətlə bioloji təmizləməyə təsir edən bütün faktorlar bir-biri ilə əlaqədardır.
Temperaturun artması endogen elementlərin oksigenə tələbatını artırır. Həmçinin aktiv lilin
tərkib və xassələrin də bioloji təmizləmənin intensivliyinə təsiri böyükdür.
Bioloji təmizləmə prosesi aparılarkən çirkli sular böyük həcmli, bağlı çənlərə(aerotenlərə)
axıdılır və orada oksigenlə zənginləşdirilir. Çənlərə onurğasız heyvanlar daxil edilir. Tullantı
sularının tərkibində olan üzvi çirkləndiricilər həll olunmuş, kolloid və həll olunmamış halda
olur. Bakteriyalar ətraf mühitdə külli miqdarda fermentlər ifraz edilir. Bu fermentler yuksək
fəallığa malik olaraq hüceyrənin pərdəsindən keçərək ona daxil olur, hüceyrədə gedən
metabolizm biokütləni artırır. Beləliklə mikroorqanizmlər tullantı sularında rast gəlinən
çirkləndiricilərdən onu azad edir.
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Təmizləyici qurğuların birinci bölməsində üzvi maddələrin mikroorqanizmlərlə
parçalanması baş verir, ikinci bölməsində sular duruldulur və lillərdən ayrılır. Qurğunun alt
hissəsində suların aktiv lillər və hava ilə intensiv qarışdırılması, üst konusvarı hissəsində isə
yaranmış çirkləndirici hissəciklərin sərbəst çökməsi nəticəsində burada suların təmizlənməsi
üçün optimal imkan yaranır. Aktiv lillərin bir hissəsi qurğunun dibində olan ara boşluğunda
yenidən qurğuya qaytarılır. Çökmüş lillərin artıq hissəsi isə xüsusi boru vasitəsi ilə qurğudan
kənarlaşdırılır.
Bioloji təmizləyici qurğuda eyni zamanda və ardıcıl olaraq oksidləşmə, sorbsiya, asılı
halda olan aktiv lil təbəqəsindən süzülmə və suların şəffaflanması prosesləri aparılır.
Bioloji üsulla təmizlənmiş sulardan texniki məqsədlər üçün istifadə edilir. Bu suların
tərkibi azot, fosfor və digər yararlı maddələrlə zəngin olduğundan torpağa verilən gübrələri də
qismən əvəz edə bilər. Bu sulardan texniki bitkilərin suvarılmasında da istifadə etmək olar.
Təbii suların əvəzinə təmizlənmiş tullantı sulardan istifadə olunduqda, texniki ehtiyaclar
üçün sərf olunan su qıtlığı aradan qalxar və şirin suların ehtiyatının tükənməsinin qarşısı alınır.
Bioloji təmizləmə üsulunun tətbiqi ilə tullantı sularından təkrar istifadə olunmasında imkan
yaranır.
Bioloji təmizləmə üsulu ekoloji və iqtisadi cəhətdən səmərəli üsuldur.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə texnogen proseslərdə ətraf mühitə tərkibində ağır
metallar olan tullantı suları axıdırlır. Müxtəlif üsullardan istifade etməklə sənaye tullantı
sularının təmizlənməsinin aktuallığı göstərilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bioloji təmizləmə üsulunun mahiyyəti, ekoloji və
iqtisadi cəhətdən səmərəliliyi irəli sürülür.
Məqalənin praktiki əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən bioloji təmizləmə
metodu vasitəsindən tullantı sularının təmizlənməsində istifadə etmək olar.
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Биологическая очистка сточных вод

И. Гамзаева
А. Гянджалиева
А. Мехтизаде

Резюме
В статье рассматриваются методы биологической очистки сточных вод и
обосновывается экономическая выгода этих методов.
I.Hamzaeva
A.Ganjalieva
A. Mehdizade

Biologikal cleaning of the garbage waters
Summary
Essence of the method of biological cleaning in the article, are put forward efficiency from
ecological and economical side.
Redaksiyaya daxil olub: 02.05.2016

195

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Təqdim olunan məqalələrə tələblər
1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir.
2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı,
elmi məqalələrin yazılışına 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 (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman – 14 şrift 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 başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan
alınan nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır.
6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri,
vəzifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail.
7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı;
ikinci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri,
vəzifəsi, daha sonra elektron poçtu (E-mail).
8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir.
9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna
malikdir.
10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin
Elmi Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından
çıxarışlar əlavə olunur.
11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli
sürülən elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş 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 işarə olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa 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
şəkildə verilməlidir.
15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri 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 işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron
poçt ünvanı göstərilməlidir.

196

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети
MЦNDЯRИCAT

ФИЛОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
İsmayıl Kazımov, Xəlil Xəlilov. Yazıçının virtual imkanları …………………………….3
Qəndab Əliyeva. M.İbrahimovun "Xosrov Ruzbeh" povestində milli idealın təsviri ……8
Ülkər Şahniyarova. Racism on adventures of Huckleberry Finn ……………………….14
Şəfaqət Mahmudova. Temporal deyksisin ifadə olunmasında zamanın qrammatik
kateqoriyasının əhəmiyyəti ……………………………………...19
Naride Gasimli. The role of archaisms in mass media ………………………………….25
ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
Абель Магеррамов, Насим Абышов. Cредств компьютерной техгологии на тему:
Ильгар Тагиев, ЛалаНасибова. «О роли Азербайджанской нефти в дело великой
победы» ……………………………………………..33
Günay Hacıyeva. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin kadr hazırlığı sahəsindəki
islahatları. Qazax Müəllimlər Seminariyasının yaradılması …………45
Nigar İsmayılova. “Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası və hüququn əsasları”
fənninin tədrisi zamanı tələbələrdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin
formalaşdırılmasının bəzi aspektləri ……………………………….48
Arzu Əhmədova. Pedaqoji və metodik ədəbiyyatda dərsdənkənar vaxtlarda
vətənpərvərlik tərbiyəsinin qoyuluşu və işləmə səviyyəsi ……………55
Nərminə Məmmədova. Təlim prosesində tədris avadanlıqları və resursların istifadəsinə
yeni yanaşmalar ………………………………………………59
Günel Əhmədova. Əqli geriliyi olan kiçikyaşlı məktəblilərin hafizəsinin xüsusiyyətləri ……….65

Samirə Tağıyeva, Ağahüseyn Əmənov. Sadə üstlü bərabərsizliklərin həllinin
alqoritmlərin təsvir üsullarından istifadə etməklə öyrədilməsi ..........69
Həbibə Məhərrəmova. Dövrü operatorlar və onların öyrədilməsi metodikası ................73
Valeh Məmmədov. Məntiqi məsələlər tərtibinin və həll üsullarının öyrədilməsi ............78

197

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

İlqar Hacıyev. Kompyuter texnikasının köməyi ilə şagirdlərdə idrak fəaliyyətinin
fəallaşdırılmasının təşkili ..........................................................................81
Əbülfət Pələngov, Asya Qidayeva EXCEL proqramında məntiqi funksiyalar və
ondan istifadə ..........................................................85
Leyla Abbasova. İnformatikadan siniflər üzrə tətbiqi proqramların öyrədilməsinin
vəziyyəti ...............................................................................................91
Севил Зейналова, Təranə Novruzova. V sinifdə şəkilli mətnlərlə işin şagirdlərə
öyrədilməsi ..........................................................95

Nahidə Acalova, Nərmin Hüseynli. İbtidai siniflərdə həndəsə materialının tədrisinin

ümumi məsələləri ..............................................98

Zenfira Tağıyeva, Fərid Hüseynli. Kiçik yaşlı şagirdlərdə alqoritmik mədəniyyətin
formalaşdırılması imkanları .................................102
Sevinc Cəbrayılzadə, Cavid Hüseynov. İbtidai siniflərdə informatika fənninin
öyrədilməsində şagirdlərin qarşılaşdıqları çətinliklərin aradan qaldırılması yolları ……106
ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Gülay İbrahimli. XX əsrdə Azərbaycan psixoloqlarının əsərlərində yaş və pedaqoji
psixologiya məsələləri ………………………………………………110
Münəvvər Məmmədova. Diqqətin psixoloji mahiyyəti və onun psixofizioloji
mexanizmi …………………..…………………………….114
Humay Nəbiyeva. Pedaqoji təfəkkür konteksində müəllim-şagird münasibətlərinin
psixopedaqoji meyarları …………………………………………..119
Elnarə İsazadə. Tələbələrin təlim şəraitinə adaptasiyasına emosional-hissi halların
psixoloji təsiri ………………………………………………………..123
Vəfa Alıyeva. Təlimdə geridə qalmanın əlamətləri və səviyyələri …………………….128
Nuranə Ağazadə. Müasir dərsdə müəllim-şagird münasibətlərinin formalaşma
səviyyəsinin psixoloji təhlili ……………………………………….132
Sevər Mirzəyeva. Tələbələrdə imtahanqabağı stress və onun təzahür xüsusiyyətləri ...136
Günay Əsgərli. Azərbaycan gənclərində milli mənlik şüurunun formalaşdırılması
yolları ………………………………………………………………….140

198

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Nəcibə Xosrovova. Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətlərinin
formalaşmasına təkan verən əsas məqamlar ……………………..144
Риза Халилов. Мировоззренческая основа духовного гуманизма ………………..148
Günel Manaflı. Altı yaşlı uşaqların temperament xüsusiyyətləri və onların psixoloji
məzmunu ……………………………………………………………..156
Ayşən Babayeva. Uşaqların aqressiv davranışının və hiperaktivliyin
psixokorreksiyası …………………………………………………...160
Fəridə Rəhimova. 3 yaşın böhranı və onların təzahür xüsusiyyətləri ………………….164
Şəkər Orucəliyeva. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyətinin
və qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafı …………………………….168
МЦЯЛЛИМИН ЮЗЦНЦТЯЩСИЛИ ЦЧЦН
David Nəsibov, Lalə Əliyeva. Volter inteqral tənliklərinin Matlab mühitində
təqribi həll texnologiyaları …………………………….172
Söhbət Tağıyev, Mehriban Niftəliyeva. İstilikkeçirmə tənliyi üçün bir sərhəd
məsələsinin həlli ……………………………177
Sədi İsmayılov, İlhamə Ələkbərova. Fredholm inteqral tənliklərinin Matlab dilində
təqribi həllinin proqram təminatı ……………….182
İnsaf Həmzəyeva, Arzu Gəncəliyeva,
Əminə Mehdizadə. Tullantı sularının bioloji təmizlənməsi …………………………..187

199

Elmi əsərlər 2016/1

Бакы Гызлар Университети

Няшриййат директору: Гасым Абдурящимов
Няшриййат редактору: Алямзяр Фятялийева
Dиzayn: Севда Гулийева

Йыьыlmaьa верилмиш: 06.06.2016
Чапа имzаланмыш: 10.06.2016
Каьыz форматы: 27 х 18
Чап вяряги: 10,8 ч.v.
Сайы: 200 нцсхя

Jurnal BQU-nun mяtbяяsиndя nяшr olunmuшdur.
M.Sяnanи kцч., 62
Jurnalыn web sяhиfяsи: http//www.swnews.org
Elektron poчt цnvanы: jurnal@swnews.org
Tel: (012) 595 30 02; (070) 569-77-59

200

