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Müasir ingilis dilində idiomatik ifadələr və
onların Azərbaycan dilində qarşılığı
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Açar sözlər: idiomatik ifadələr, ekvivalent üsul, analoq üsulu, təsviri üsul, kalka üsulu
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Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində böyük rol oynayan idiomatik ifadələr dilin tarixi
inkişaf prosesində yaranmış və nəsildən-nəslə keçərək dövrümüzə qədər gəlib çıxmışdır.
İdiomatik ifadələr dilin yaradıcısı və daşıyıcısı olan xalq tərəfindən yaradılır. Xalqın həyatı,
adət-ənənələri ilə bağlı olaraq meydana gələn bu ifadələrlə tanışlıq bizə həmin xalqın tarixini
və xarakterini dərindən başa düşməyə imkan verir.
İdiom yunan sözü olub mənası “xüsusi hal” deməkdir. İdiomun tərkibindəki sözlər bu
bütövün daxilində öz əvvəlki leksik-semantik və qrammatik əlamətlərindən məhrum olur və
yalnız birlikdə dəyərlilik kəsb edir. Fikrin yığcam, dəqiq və obrazlı ifadəsinə xidmət edən bu
birləşmələri əmələ gətirən sözlərin hər biri ayrı-ayrılıqda məna strukturuna malik olsa da,
onlar tərkibdə öz məna strukturlarını dəyişərək bütövlükdə birləşmənin məna strukturunun
elementlərinə çevrilir. Bir sözlə, bu ifadələrin məna strukturu tərəflərinin ayrı-ayrı mənalarına
deyil, onları yaradan komponentlərin bütövlükdə ifadə etdiyi mənaya əsaslanır. [1, 56]
Oksford dilçilik və fonetika lüğətinə görə idiomun tərifi belə verilir: idiom məcazi məna
verən söz birləşmələrinin ifadə edilməsidir. Burada məcazi məna dedikdə sözün normal
izahatından və hərfi mənasından fərqlənən ifadələrin təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. [3, 78]
İdiomları təşkil edən sözlər bizə bəzən qəribə, qeyri-məntiqi və qrammatik cəhətdən
düzgün görünməsələr belə, biz onları dəyişə bilmərik. Onlar dilin lüğət tərkibinə daxil
olduqları kimi öyrənilməlidir. Beləliklə, idiomlar aşağıdakı quruluşa malik olan sözlərdir:
 İdiomlar dilin lüğət tərkibinə daxil olduqları kimi istifadə olunmalıdır; biz onları dəyişə
bilmərik.
 İdiomları təşkil edən sözlər həm həqiqi, həm də məcazi mənaya malikdir.
 İdiomların özlərinə məxsus dəyişməz qrammatik quruluşları olur. (Biz onların
quruluşunda ancaq zaman və ya əvəzlikləri dəyişə bilərik) [4, 23].
Bəzi tədqiqatçılar hesab edir ki, idiomlardan yalnız şifahi nitqdə istifadə olunur. Lakin bu
tamamilə yalnış fikirdir, çünki idiomatik ifadələrə bədii ədəbiyyatda, hətta qəzetlərdə rast
gəlmək mümkündür. Ədəbi dilin demək olar ki, bütün üslublarında istifadə olunduğundan
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onları öyrənmək dil öyrənən hər bir şəxs üçün vacibdir.
Mənaca bütöv, sabit leksik tərkibli və sintaktik strukturlu bu birləşmələrdə sözlər üzvi
surətdə elə birləşir ki, onları bir-birindən ayırmaq, birini başqası ilə əvəz etmək və hər bir
sözü müstəqil mənada düşünmək olmur. Komponentlərin ilkin forma və məzmununun itməsi
ilə bütöv tərkib tamamilə fərqli məna və vəzifə kəsb etmiş olur.
İdiomatik ifadələrin mənası dərin, forması yığcam və gözəldir. Onlar müəyyən
məfhumları dolayı yolla, məcazi məna vasitəsi ilə ifadə edir. Leksik tərkibinə və qrammatik
quruluşuna görə dildə hazır şəkildə mövcud olan bu ifadələr nitqdə yenidən yaradılmır, lakin
yenidən təkrarlanıb canlandırılır.
İdiomatik ifadələri başqa bir dilə eyni ilə, hərfi tərcümə etmək çətindir. İdiomları başqa bir
dilə kəlmə-kəlmə tərcümə etsək, bu idiomlarda ifadə olunan məna təhrif edilər, hətta çox
əcayib ifadələr yaranar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, idiomatik ifadələrin hansı mənanı ifadə etdiyini kontekst
daxilində təxmin etmək olar. Həmçinin, dil öyrənənlərin mövcud bilikləri, dünyagörüşü də
idiomların anlaşılmasında müəyyən rol oynayır. Çünki idiomları sözbəsöz tərcümə etmək
qeyri-mümkündür. Hətta dili öyrənən şəxs birləşmənin bütün sözlərinin mənasını bilsə belə
idiomun tam mənasını anlamaqda çətinlik çəkir. Onları yalnız bütöv bir ifadə şəklində
tərcümə etmək lazımdır. Məsələn, ingilis dilində elə idiomatik ifadələr var ki, tərkibində
saylardan istifadə olunsa da Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı saylardan istifadə olunmur.
Məsələn:
One and all – hamı bir nəfər kimi;
The one and only – yeganə və s.
Ümumiyyətlə, ingilis dilində olan atalar sözləri, zərbi-məsəllər və idiomları Azərbaycan
dilinə tərcümə etmək üçün bir neçə metoddan istifadə edilir. Bu metodların ən çox istifadə
olunanlarını aşağıdakı şəkildə qruplaşdırmaq olar: [1, 79]
1. Ekvivalent üsulu: bu tərcümə növü vasitəsilə ingilis dilində verilmiş idiomların
mənasını ana dilimizdə tam əks etdirə bilirik. Belə ifadələrin sintaktik quruluşu çox vaxt birbirinə uyğun gəlmir ki, bu da ingilis və Azərbaycan dillərinin qrammatik quruluşları arasında
fərqli xüsusiyyətlərlə bağlıdır. Məsələn: as cold as ice – buz kimi soyuq; red as blood – qan
kimi qırmızı və s.
2. Analoq üsulu: tərcümənin bu növü isə idiomların mənasını Azərbaycan dilində ifadə
edə bilsə də, onların bədiilik xüsusiyyətlərini fərqli əks etdirir. Məsələn: smell a rat – gözü su
içməmək; a drop in the bucket – dəryada bir damla; it is an ill wind that blows nobody good –
şər deməsən, xeyir gəlməz və s.
3. Təsviri üsul: Azərbaycan dilində müvafiq ekvivalenti olmayan frazeoloji vahidlər təsviri
yolla tərcümə edilir. Məsələn: to fiddle while Rome burns – ölkənin ağır günündə xırda-xuruş
işlərlə məşğul olmaq və s.
4. Kalka və ya birbaşa tərcümə üsulu: digər tərcümə üsulları ilə tərcümə edilə bilməyən
ifadələr əsasən bu üsulla tərcümə olunur. Məsələn: an egg today is better than a hen
tomorrow – bugünkü yumurta sabahkı toyuqdan yaxşıdır; the hand is worth two in the bush –
soğan olsun, nəğd olsun və s. Kalka tərcümə növündən daha çox Bibliyadan götürülmüş, antik
və mifik dövrün frazeologizmlərin tərcüməsi zamanı istifadə olunur. Lakin qeyd etmək
lazımdır ki, ingilis dilində olan frazeoloji birləşmələrin əksəriyyəti Azərbaycan dilinə
ekvivalent üsulu ilə tərcümə olunur. Məsələn: jump with joy – papağını göyə atmaq; hit the
nail on the head – durnanı gözündən vurmaq; that’s another pair of shoes – bu başqa məsələ;
send in one’s papers – istefa vermək; when pigs fly – dəvənin quyruğu yerə dəyəndə və s.
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Tarixi çox qədim olan idiomatik ifadələrin meydana gəlməsi məsələsi olduqca maraqlıdır.
Bunlar əsrlər boyu, cəmiyyətin və dilin inkişafı ilə yaranmış, dilin lüğət tərkibinə daxil olaraq
yaşamışdır. Məsələn, müasir ingilis dilində işlənən “to pay through the nose – ora-bura pul
xərcləmək”; “the apple of one’s eyes – gözlərinin işığı olmaq”; “to burn one’s fingers – uğur
qazanmamaq” və s. kimi ifadələrin kökü, yaranma və işlənmə tarixi çox qədimlərə gedib çıxır.
Şübhəsiz, hər ifadənin özünə məxsus tarixçəsi vardır.
Biz idiomların mənşəyinə nəzər salsaq onların xalqın inkişaf tarixini əks etdirdiyini daha
aydın başa düşərik. Məsələn: get up on the wrong side of the bed – ovqatı təlx olmaq. Qədim
Roma dövründə oyanıb yatağın sol tərəfindən düşmək uğursuzluq hesab olunurdu. Bu
səbəbdən günün də pis keçecəyinə inanılırdı. Digər bir idioma nəzər salaq: not my cup of tea –
zövqümcə deyil. Bu ifadənin müsbət mənalı variantı “it’s my cup of tea” XIX əsrdən etibarən
ingilislərin bəyəndikləri əşyanı ifadə etmək üçün istifadə olunur. Bunun səbəbi ingilislərin
çayı çox sevməsidir. 1920-ci ildə artırılan “not” sözü isə sevmədikləri bir şeyi ifadə etmək
üçün işlədildi.
Məqalənin aktuallığı. Hər hansı bir dilin dərindən mənimsənilməsi üçün isə həmin dilin
frazeologiyasını bilmək zəruridir. Bu səbəbdən idiomatik birləşmələrin yaranma üsulları,
semantik xüsusiyyətləri, daxili və xarici strukturu, tərcümə olunma imkanlarının öyrənilməsi,
istifadə olunma sahələrinin təhlili həm nəzəri, həm də praktik cəhətdən aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İdiomların dilin frazeologiyasındakı yeri, bu ifadələrin üslubi
məqamlarda istifadəsi, bir dildə mövcud olan idiomların başqa bir dildə ekvivalentinin
tapılması kimi məsələlər mövzunun elmi yeniliyi hesab oluna bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mövzunun praktik əhəmiyyəti onun ümumi
dilçilikdə, eləcə də, dilin idiomatikasının araşdırılmasında, ingilis dilində mövcud olan
idiomların Azərbaycan dilinə tərcüməsində, frazeologiyasının öyrənilməsində, idiomatik
lüğətlərin tərtibində istifadə oluna bilməsindədir.
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Н.Ибрагимова

Идиоматические выражения в современном английском языке
и их эквиваленты в Aзербайджанском языке
Резюме
Статья посвящена идиоматическим выражениям в современном английском языке и
их эквивалентам в азербайджанском языке. Идиоматические выражения, играющие
большую роль в обогащении словарного состава языка, возникли в процессе
историического развития языка и дошли до наших дней, передаваясь из поколения в
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поколение. Идиоматические выражения создаются народом — создателем и носителем
языка. Эти выражения, возникшие под влиянием жизни, обычаев и традиций народа,
позволяют глубже понять историю и характер народа.
N.İbrahimova

Idiomatic Expressions in Modern English and
their Equivalents in Azerbaijani
Summary
The article is dedicated to the idiomatic expressions in modern English and their
equivalents in Azerbaijani. Idiomatic expressions playing a great role in the enrichment of the
vocabulary arose in the process of historic development of the language and survived by
transmitting from generation to generation. Idiomatic expressions are created by people who
are a founder and native speaker of language. Such expressions which appeared under the
influence of life, customs and traditions of a nation allow a better understanding of the history
and nature of the nation.
Redaksiyaya daxil olub: 27.02.2017
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Müasir təhsilin məzmununun pedaqoji-psixoloji məsələləri
Sərvər Şirinov
ADPU-nun magistrantı
E-mail: server.shirinov@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ə.V.Tanrıverdiyev
filol.ü.f.d., dos. R.Ə.Hümmətova
Açar sözlər: müasir təhsil və onun məzmunu, dərsliklər
Kлючевые слова: современное образование и его содержание, учебники
Key words: modern education and its contents, textbooks
Dəyişən dünyamızda trafaret düşüncə tərzi artıq öz erasını başa vurmuşdur. Beləcə sürət
erasına qədəm qoymuşuq. Yəni bir növ innovasiyalı təhsil zamanın tələbidir. Məlumdur ki,
təhsilin fəlsəfi, pedaqoji, psixoloji, kulturoloji əsasları olmalıdır. Bu isə öz növbəsində təhsilin
humanistləşdirilməsi, humanitarlaşdırılması və demokratikləşdirilməsini aktuallaşdırır.
Humanitarlaşma dedikdə biz bunun təhsilin məzmununda — tədris planı, proqram,
dərsliklərdə necə əks olunmasını da başa düşməliyik. Yəni müasir təhsilin məzmunu
humanitarlaşmanı özündə əks etdirməlidir.
Prof.A.O.Mehrabov yazırdı: “Hazırda ümumi təhsildə iki mənfi tendensiya mövcuddur:
təlimdə informasiyanın və çoxfənliliyin tutumunun artırılması. Bunlar isə təlim müddətinin
uzanmasına, eyni vaxtda fənlərarası əlaqələrin qırılmasına və materialların təkrarlanmasına
gətirib çıxarır. Bu isə öyrənənlərin düşüncəsində dünyanın inteqral mənzərəsini yaratmağa
imkan vermir və dar texniki düşüncəyə təhrik edir, eyni zamanda, təhsil prosesi bir tərəfdən
siyasiləşdirilir, digər tərəfdən isə lazım olmayan fənlərlə yüklənir” [2, 78].
Prof. A.O.Mehrabov bu cür problemlərin aradan qaldırılması üçün kurikulumun faydasını
da vurğulamışdır.
Təhsilin məzmununu müəyyənləşdirərkən üç komponent nəzərdə tutulur: verilən biliklərin
fundamentallığı, praktikliyi, vətəndaşyönlülüyü. Əjdər Ağayevdən gətirdiyimiz bu istinad öz
mahiyyəti etibarı ilə sürətlə inkişaf edən insanı rəqabətli modern dünyada, informasiyalı
cəmiyyətdə yaşamağa, fəaliyyət göstərməyə hazırlamalıdır [1, 3].
Şagirdlərin hazırlıq və inkişaf səviyyəsi təhsilin məzmununa uyğun olmalıdır. Bununla
yanaşı, dialoq və əməkdaşlıq şəraiti yaradılmalı, şagird tədqiqatçı, müəllim isə bələdçi
olmalıdır. Eyni zamanda psixoloji yardım, qarşılıqlı hörmət və etibar əsas xüsusiyyətdir.
Təhsil sistemi məktəbəqədər təhsildən başlayır və digər pillələrlə davam edir. Uşaq
bağçaları, məlumdur ki, icra hakimiyyətlərinin nəzdindədir. Bu isə öz növbəsində təhsilin
parçalanması kimi qiymətləndirilə bilər. Çünki əgər bağçalar Təhsil Nazirliyinin nəzdində
olsaydı, kurikulum ordan başlayardı. Bu isə pedaqoji-psixoloji tamlığı pozur, sistematiklikdə
ləngimələrə gətirib çıxarır.
Müasir təhsilin məzmununa — tədris planına daxil olan təsviri-incəsənət və musiqinin
insanın estetik zövqünə önəmli dərəcədə müsbət mənada xeyri vardır.
Müasir dövrdə təhsilin məzmunu: Məktəbəqədər təhsil, ibtidai təhsil və natamam orta
təhsil, ümumi orta təhsil, texniki peşə məktəbi, orta ixtisas təhsili, ali təhsil, ixtisasartırma
təhsili, magistratura təhsili, doktorantura təhsili və s. təhsildə özünü göstərir.
Təhsilin məzmununu əks etdirən pedaqoji sənədlər, təhsilin milli konsepsiyası, milli
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kurikulum, tədris planları və proqramları, yeni dərslik və dərs vəsaitləri təhsilin məzmunu
kimi səciyyələnir [3, 14].
Dərsliklərə müasir təhsilin məzmunu prizmasından yanaşma və onun pedaqoji-psixoloji
aspektləri… Məlumdur ki, dövlətimizin dərslik siyasəti vardır. Bu isə öz növbəsində
şagirdlərimizdə yaradıcılıq vərdişləri, məntiqi təfəkkür formalaşdırır və onun inkişafını təmin
edir. Bununla yanaşı, həmin dərsliklər demokratik dəyərlərə üstünlük verən dövlət təhsil
standartlarına, kurikulumlara əsaslanır. Biz burda kurikulum dərsliklərinin daha keyfiyyətli,
daha məzmunlu, daha yaradıcı, daha əsaslı olduğunu vurğulamaq üçün dərsliklərə nəzər
yetirsək, bunu görərik. Məsələn, X-XI sinif ədəbiyyat dərslikləri kurikulum sistemindən
kənarda qaldığı üçün, öyrədici qabiliyyəti, istifadə imkanı, dəyərliliyi aşağı səviyyədədir. Bu
isə müasir təhsilin məzmununa cavab vermir. Burada pedaqoji-psixoloji aspektlər nəzərə
alınmamışdır [4].
Azərbaycan dili və ədəbiyyat dərsliklərindəki nöqsanlar və çatışmazlıqlar bizi həmişə
narahat edir. Son dövrlərdə buraxılan ədəbiyyat dərsliklərində və müntəxəbatlarda qüsurlar,
səhvlər daha çoxdur. Konkret olaraq X və XI siniflər üçün nəşr edilən ədəbiyyat dərsliklərini
və müntəxəbatlarını, həmçinin ədəbiyyat nəzəriyyəsini göstərmək olar. Adlarını çəkdiyimiz
kitablardakı qüsur və çatışmazlıqları bir neçə qrupa bölmək olar: dil-üslub qüsurları,
məzmunla bağlı səhvlər, elmi səhvlər, metodiki səhvlər, orfoqrafik səhvlər və s.
Bizi və şagirdləri ən çox narazı salan cəhət həmin dərsliklərin çox qəliz, ağır, çətin
anlaşılan dildə yazılmasıdır. Məlumdur ki, dərsliklər elmi-kütləvi, elmi-publisistik üslubda
yazılmalıdır. Yəni elmi biliklər, fikir və mülahizələr məhz aydın, anlaşıqlı və təsirli dillə ifadə
olunmalıdır. Lakin təəssüf ki, ədəbiyyat dərslikləri elmi-kütləvi dildə deyil, demək olar ki,
elmi dildə yazılmışdır, onların üslubunda akademizm güclüdür.
Bundan başqa, yuxarıda qeyd elədik ki, dərs vəsaitləri də təhsilin məzmunundan kənarda
qalmamalıdır. X siniflər üçün hazırlanmış ədəbiyyat müntəxəbatında “Koroğlu” dastanının
“Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolu verilərkən dastanın 2004-cü il nəşrindən (“Çaşıoğlu”
nəşriyyatı), Elmlər Akademiyasının Ədəbiyyat İnstitutunda qorunan “Koroğlu” arxivindən,
çağdaş aşıqların ifasında yazıya alınmış qollardan geniş istifadə edilib. Bu isə dastanın
məzmununa və ideyasına ciddi zərbə vurmuşdur. Hansı ki bu, şagirdlərin şüuruna və
şüuraltına yaxşı şeylər yeritmir. Qüsurlardan birinə baxaq:
Məlumdur ki, Həmzə dəyirmanda Koroğlunu və dəyirmançını aldadır. Koroğlu Həmzə
sandığı dəyirmançıya deyir ki, adə, ay keçəl, bəri çıx. Dəyirmançı deyir, haraya çıxım, ölsəm
də çıxmaram. (Çünki Həmzə onu aldatmışdı ki, Koroğluya dəyirmançı beyni lazımdır).
Koroğlu irəli yeriyir ki, dəyirmançını tutsun. Dəyirmançı geri çəkilir, çəkilir... və başı
dəyirmanın pərinə keçir... “Pər yazıq dəyirmançını bircə dəqiqədə öldürür” (s. 139)
Bu cümləni oxuyanda adam çox pis olur, ovqatı pozulur. Çünki el qəhrəmanı Koroğlunun
əli ilə heç vaxt zəhmətkeş insan ölməz. Lap təsadüfi olsa da. Xalq öz dastanını bu cür
yaratmayıb. Koroğlu dəyirmançı öləndən sonra heç bir şey olmamış kimi dəyirmandan çıxır
və Qıratın hayına qalır. Bu, necə xalq qəhrəmanıdır?
Əvvəlki müntəxəbatlarda Koroğlunun əli ilə yaxşı adam — sadə xalq nümayəndəsi ölmür,
əksinə, Koroğlunun əli ilə ölümdən xilas olur. Bu isə xalq qəhrəmanının xarakterinə,
dastandakı missiyasına uyğundur. (Dəyirmançını Həmzə hesab etsə də) [5].
Bundan başqa, ədəbiyyat nəzəriyyəsində də qüsurlar özünü göstərməkdədir.
Bu kitabda qulaq qafiyəsi haqda yazılıb: “Qafiyə bəzən sözlərin tələffüzcə, yazılışca
yaxınlığından yox, eşitmə oxşarlığından, sədasından yaranır” (səh. 26). Bu fikir dolaşıq
olduğundan gülməli alınıb. Çünki həmin cümlədən belə çıxır ki, guya tələffüzcə yaxınlıq ayrı
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şeydir, eşitmə yaxınlığı, oxşarlığı başqa şey. Məgər sözlər qulaqla eşidilmir?
Bundan başqa, əfsanələr, rəvayətlər, vəsfi-hallar, mahnılar haqqında, hətta dramatik növün
janrları haqqında məlumat yoxdur. Həm də “Şifahi xalq ədəbiyyatı janrları” bölməsində ədəbi
növlərin janrları sistemli, səliqəli şəkildə, müfəssəl deyil. Belə ki, lirik, epik, dramatik növ
haqqında məlumatlar ayrı-ayrı verilməyib.
Dastanlar köhnə qayda ilə — aşıq yaradıcılığının tərkibində verilib. Bu da X sinif
ədəbiyyat dərsliyi ilə uyğun gəlmir (s. 19)
Təbii ki, bütün bunları kurikulum sistemi tamamilə aradan qaldıracaq. Məsələ
burasındadır ki, biz təhsilin bu cür problemli məzmununu konseptual olaraq sistemli şəkildə
həll etməliyik ki, öz dəyərliliyini itirməsin [6].
Müasir təhsildə yeni zaman başlayır. Biz burda ancaq üzdə olan bəzi faktları saf-çürük
etməyə çalışdıq və bizcə, araşdırmanın vəzifəsi də elə bundan ibarətdir. Qalanı isə zamanın
işidir…
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə kurikulumla bağlı müasir
təhsilin məzmununun ən aktual məsələləri araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yeni təhsilin məzmununa uyğun olaraq ilk dəfə 1011-ci siniflərin ədəbiyyat dərsliklərindəki bəzi nöqsanlara toxunulur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, magistrant və doktorantlar, eləcə də tələbələr istifadə edə bilərlər.
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Педагогические и психологические проблемы
современного образования
Резюме
В статье содержание современного образования был привлечен к исследованию. В
связи с этим, педагогические и психологические проблемы образования были изучены
с разных аспектов. Можно прийти к такому выводу, что проблемное содержание
современного образования должно концептуально в систематическом виде так решено,
чтоб не теряло свою ценность.
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The content of the pedagogical-psychological
problems of modern education
Summary
The article has been investigated content of modern education. In this regard, pedagogicalpsychological problems of education were investigated various respects. So we can conclude
that, the content of the concept of modern education in a systematic way to solve the problem
that the value of their own to lose.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2017
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Bədii əsərlərin təhlilində fəndaxili inteqrasiyadan istifadə
Cəvahir Qəhrəmanova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.Xəlilov
filol.ü.f.d., dos.F.Əsgərov
Açar sözlər: inteqrasiya, fəndaxili inteqrasiya, təhlildə inteqrasiya, orta məktəb
Ключевые слова: интеграция, интеграция урочных занятий, интеграция в анализе,
средняя школа
Key words: integration, integration within the subject, integration in analysis, secondary
school
Bədii əsərlərin təhlilində fəndaxili inteqrasiyadan istifadədən danışarkən ilk növbədə
inteqrasiya, fəndaxili inteqrasiya anlayışlarına nəzər yetirək.
İnteqrasiya – latın sözü olub bərpa olunma, doldurulma, hissələrin bütöv bir tam halında
birləşməsi, özü də sadə, mexaniki birləşməsi deyil, bir-birinə daxil olmaqla, bir birinə təsir
etməklə birləşməsi deməkdir [2, 311].
Təlimdə bu söz bir neçə məna kəsb edə bilər. Əvvəla, şagirddə dünya haqqında tam
təsəvvür yaratmaqdır (burada inteqrasiya təlimin məqsədi kimi nəzərdən keçirilir). Belə
inteqrasiya nəticəsində şagird dünyanın ayrı-ayrı hissələrinin sistem şəklində birləşməsini
ifadə edən biliklər qazanır, dünyanın və ya sistemlərin, elementlərin bir-biri ilə əlaqəli olduğu
vahid vəhdət kimi təsəvvüründə canlandırır. İkincisi, biliklərin bir-birinə yaxınlaşmasının
ümumi bünövrəsinin tapılmasıdır (burada inteqrasiya təlim üsuludur). Üçüncüsü, şagirdlərin
inkişafının nəticə göstəricisi kimi. Təlimin məqsədi müqayisə edərək, nəticə çıxararaq, verilən
obyekti müxtəlif dərketmə sayəsində yaranan təsəvvür və anlayışlar nəticəsində müxtəlif
sahələrdə öyrənməkdir [5, 16].
Azərbaycan Respublikasında Ümumi Təhsilin Konsepsiyasında da (Milli Kurikulum)
inteqrativlik əsas prinsip kimi götürülür. Əslində müasir təhsilin əsas məqsədlərindən biri də
ümumi biliklərin sistem halında birləşdirilməsi, bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Məhz bu
zaman şagird bir şəxsiyyət kimi tam formalaşmış olur. Çünki, şagirdin birtərəfli deyil,
hərtərəfli inkişafı onun cəmiyyətə inteqrasiyasını asanlaşdırır. Fəndaxili və fənlərarası
inteqrasiya Azərbaycan Respublikasının təhsil sistemində ən çox istifadə olunan inteqrasiya
növlərindəndir. Fənlərarası ayrı-ayrı, lakin yaxın və oxşar fənlərin inteqrasiyasıdır. Fəndaxili
inteqrasiya isə eyni fənn daxilində iki və daha artıq oxşar və yaxın mövzu inteqrasiya
olunmasıdır. Fəndaxili inteqrasiya həmin mövzunun daha yaxşı qavranılmasında, biliklərin
möhkəmləndirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu zaman şagirdlərdə fikir yürütmə,
tədqiqatçılıq, nəticə çıxarma, ümumiləşdirmə bacarığı formalaşır. Fəndaxili inteqrasiyanın
yaradılması ədəbiyyat fənninin qarşısında duran müasir tələblərdən biridir. Fəndaxili əlaqəyə
ədəbiyyat dərslərində ciddi yanaşılmalı və bir vasitə kimi onun imkan və yollarından
maksimum dərəcədə istifadə olunmalıdır.
Ədəbiyyat dərslərində müxtəlif bilik və bacarıqlar əlaqələndirilə bilər. Bunlardan biridə
bədii əsərlərin təhlilində fəndaxili əlaqənin yaradılmasıdır. Müxtəlif siniflərdə keçirilən ədəbi
əsərlərin təhlilinin əlaqəli şəkildə aparılması şagirdlərdə qazanmış olduqları bilikləri bir daha
süzgəcdən keçirməyə imkan verir. Belə ki, bu zaman şagird iki və daha artıq təhlilə cəlb
olunmuş müxtəlif bədii əsərdə oxşar və fərqli məqamları aşkara çıxarma və ümumi
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nəticəyəgəlmə bacarığını ortaya qoyur, keçmiş biliklərə qayıdaraq onlara istinad edir ki, bu da
keçmiş biliklərin daha da dərinləşdirilməsinə və möhkəmləndirilməsinə şərait yaradır.
V sinif
Mövzu
“İki Ana”
(Ə.Cəfərzadə)
“Ana ürəyi”
(S.Şirazi)

VI sinif
Mövzu
“Ana Rəhmi”
(Əfsanə)

VII sinif
Mövzu
“Manqurt”
(Ç.Aytımatov)

VIII sinif
Mövzu
“Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dustaq
olduğu boy”,
“Ana” faciəsi

IX sinif
Mövzu
“Ana”
(Ə.Cavad)
“Qaytar ana

Siniflər üzrə ədəbi əsərlərin təhlili ardıcıllığı davam edir. Bu ardıcıllıq sadədən mürəkkəbə
doğru gedir. Məsələn;
5-ci sinifdə məzmun xətləri üzrə əsas və alt-standartlarda qeyd olunur:
1. Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri
Şagird: 1.2. Ədəbi əsərlərin təhlili üzrə bacarıqlar nümayiş etdirir.
1.2.2. Ədəbi nümunələrdəki surətləri xarakterik xüsusiyyətlərinə görə müqayisə edir.
1.2.4. Ədəbi nümunələrin (nağıl, təmsil, hekayə) mövzu və ideyasını izah edir.
6-cı sinifdə 1. Ədəbiyyat və həyat həqiqətləri
Şagird: 1.2. Ədəbi əsərlərin təhlili üzrə bacarıqlar nümayiş etdirir.
1.2.2.Ədəbi nümunələrdəki əsas və köməkçi surətləri müqayisə etməklə fikirlərini əsaslandırır.

1.2.4.Ədəbi nümunələrin (nağıl, təmsil, hekayə, əfsanə, rəvayət, dastan) mövzu və
ideyasını şərh edir və s.
Standartların bu inteqrativ xüsusiyyəti bütün siniflər üzrə davam edir. Siniflər üzrə ədəbi
əsərlərin təhlilinə aid fəndaxili inteqrasiyadan gətirilən nümunələrə diqqət yetirək. Məsələn,
ana obrazı ədəbiyyatımızda ən çox istifadə edilən mövzular arasındadır. V-IX siniflərin
hamısında bu mövzuya geniş yer verilmişdir.
Yuxarıda verilmiş cədvəl bunun bariz nümunəsidir ki, burada ana obrazı olan əsərlərin
siniflər üzrə nümunələri göstərilmişdir. Qeyd edilən əsərlərdə ana obrazı yaradılmış, ananın
müqəddəsliyi, ucalığı, onun övladlarına olan məhəbbəti öz əksini tapmışdır. Bu əsərlər
içərisində yer alan “İki ana” və “Ana ürəyi” hekayələrində hətta heyvanların belə balalarına
olan məhəbbəti poetik dillə ifadə olunmuşdur.
“Ana rəhmi” əfsanəsi və “Ana” faciəsində obrazlar baxımdan çox yaxınlıq vardır. Məsələn,
Natəvan ana ilə Səlma ananın ən böyük özəllikləri bağışlamaq qabiliyyətinin olmasıdır.
Natəvan ana əliyi balalarına bağışlayır onu buraxır, çünki özü də belə bir hiss yaşamışdır.
Səlma ana isə öz böyüklüyünü göstərərək oğlunu öldürən Muradı bağışlayır. Səlma ana
Natəvandan fərqli olaraq yaralı bir anadır, Natəvan övlad acısı yaşamamışdır. Lakin nə vaxtsa
Natəvan ananın da bir daha övladlarını görməmək qorxusu ilə üzləşməsi və qəlbindəki
mərhəmət hissi ona övladlarına doğru yolu göstərməsində kömək olur.
VII və VIII siniflərdə tədris olunan Ç.Aytımatovun “Manqurt” əsərilə “Qazan bəyin oğlu
Uruz bəyin dustaq olduğu boy da ana obrazları yer almışdır. Hər iki əsərdə də ana narahatlığı,
onun övladına qovuşmaq arzusu, bunun naminə düşməndən belə qorxmaması bədii dillə
əksini tapmışdır. Bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən analardan biri də Nayman anadır. Ana
təsadüf nəticəsində eşitdiyi bir xəbərdən şad olur, çünki bu sözügedən oğlan onun oğlu ola
bilər. Nayman-ana dəqiq bilmir həmin oğul onun oğludurmu, lakin kiçik ümid belə onu
təhlükəli yollardan çəkindirmir, bu yolda o canını ortaya qoyur. Həmçinin Burla ana da,
oğlunu düşündükcə yerində dayana bilmir. Qırx incə belli qız-oğlanla Qara ayğırını minir,
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qılıncına qurşanır və Qazanın dalınca gedir. Adları qeyd edilən digər əsərləri də bu yolla
inteqrasiya etmək mümkündür.
Müəllim əsərin təhlili zamanı şagirdlərə suallar ünvanlaya bilər. Bu suallar düşündürücü,
maraqlı və tədqiqatçılıq imkanları yaradan olmalıdır. Məsələn:
M: Uşaqlar sizcə ədəbiyyatımızda daha hansı əsərlərdə ana obrazı vardır?
Ş: Həmin əsərləri sadalayır.
M: Ana obrazları hansılardır?
Ş: Məsələn, Gülyaz (“İki Ana”), Natəvan (“Ana Rəhmi”) və s. (təbii ki, bu sadalamada
siniflər nəzərə alınmalıdır.) .
M: Həmin obrazları səciyyələndirin.
Ş: Ana obrazlarının təhlilini edir ümumiləşdirmə aparır.
Eyni və müxtəlif siniflərdə fəndaxili təhlili digər bir-birinə yaxın və oxşar mövzular
arasında da aparmaq olar. Məsələn, dastanlarda da bu əlaqəni yaratmaq mümkündür.
Azərbaycanın çoxəsrlik tarixini, insanını, onun yaşam tərzini, adət-ənənəsini özündə əks
etdirən dastanlarımız da, dərslikdə fəndaxili inteqrasiya ilə istər məzmun, ideya, istərsə də
obrazlar baxımda əlaqələndirilməlidir. Aşağıdakı cədvəldə siniflər üzrə “Koroğlu” dastanı və
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının qol və boylarından nümunələr qeyd edilmişdir.
VI sinif
Mövzu
“Düratın itməyi” qolu
(“Koroğlu” dastanından ).
“Basatın Təpəgözü
öldürdüyü boy” (“KitabiDədə Qorqud” dastanından).

VII sinif
Mövzu
“Durna Teli” qolu
(“Koroğlu”
dastanından).

VIII sinif
Mövzu
“Qazan bəyin oğlu Uruzun
dustaq olduğu boy”,
“Qazlıq qoca oğlu Yeynək
Boyu” (“Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanından). “Koroğlu ilə Bolu
bəy” (“Koroğlu”dastanından)

Hər iki dastan qəhrəmanlıq dastanıdır, bunları da məhz ən çox da bu xüsusiyyət birləşdirir.
Elə hər iki əsərin ideyasını qəhrəmanlığın tərənnümü, vətənsevərlik, vətən uğrunda, haqqədalət uğrunda mübarizə təşkil edir. Iki dastan arasında oxşarlıqlar olduğu kimi bir çox
fərqlər də vardır. Bu oxşarlıqlar və fərqlər dastanlar keçilən zaman təhlil, yolu ilə inteqrasiya
olunmalıdır. Məsələn, dastanların oxşar və fərqli cəhətlərini interaktiv təlim metodlarından
müqayisə cədvəli ilə fəndaxili inteqrasiya etmək olar.
№
1.
2.
3.

4.

“Kitabi-Dədə Qorqud” Dastan
Dastan I minilliyin ikinci yarısında
formalaşmışdır.
Azərbaycan xalqının formalaşdığı
dövrlərdə təşəkkül tapmışdır.
Dastan biri digərinə məzmunca bağlı,
lakin müstəqil süjet xəttinə malik bitkin
əsərlərdən ibarətdir. Lakin Dədə
Qorqudda boy
Qəhrəmanların yaşadığı məkan var: Oğuz
eli
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“Koroğlu” Dastanı
Dastan XVI-XVII əsrlərdə yaranmışdır
Azərbaycan millətinin formalaşdığı
dövrlərdə təşəkkül tapmışdır.
Dastan biri digərinə məzmunca bağlı,
lakin müstəqil süjet xəttinə malik bitkin
əsərlərdən ibarətdir.
Koroğlu dastanında qol adlanır.
Qəhrəmanların yaşadığı məkan var:
Çənlibel
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Qazan xan və Koroğlu obrazlarını da fəndaxili inteqrasiya ilə təhlil etmək və bu iki obraz
arasında oxşar və fərqli məqamları qeyd etmək dərsin effektivliyini artırar. Məsələn, hər iki
obrazın döyüşlərdə göstərdiyi qəhrəmanlıq, şücaət və vətənpərvərliklərinin təhlili və tədqiqi
şagirdlərin həm bilik, həm də bir vətəndaş-şəxsiyyət kimi formalaşmasında böyük rol oynayar.
“Qazan bəyin oğlu Uruzun dustaq olduğu boy”a və “Durna teli qolu”na diqqət yetirək. Bu iki
əsəri fəndaxili inteqrasiya ilə (VI-VII siniflər) təhlil etmək yerinə düşər. Məsələn, Qazan
bəyin və Koroğlunun oğulları düşmən əlinə keçərkən hər iki atanın narahatlığı əsərdə öz
əksini tapır.
— Oğlanın anası belə dedikdə Qazanın ağlı başından gedir, qara bağrı sarsılır, ürəyi
yerindən oynayır, qaranlıq çökmüş gözləri qan-yaşla doldu [1.18]
Xoca Əziz dedi:
— Eyvazı, Dəmirçioğlunu, Bəlli Əhmədi Aslan paşa tutub zindana salıb... Dünya
Koroğlunun gözündə qaraldı, əlini atıb Qıratın yüyənindən tutur, elə qəzəblə ata sıçrayır ki,
Qıratın yerində başqa bir at olsaydı, çoxdan beli sınmışdı [3.30]
Bu iki obraz öz övladı üçün narahat olur, onların xilas olması üçün düşmənlərlə üzbəüz
dayanır, onlarla mübarizə aparır və bu döyüşdən üzüağ çıxırlar.
Eyvaz, Dəmiçioğlu, Bəlli Əhməd, Yeyənək, Uruz, Basat kimi Oğuz və Çənlibel
qəhrəmanlarının da əlaqəli təhlili unudulmamalı, bu və digər qəhrəmanlar haqqında olan boy
və qollar da dərsdən kənar oxu materialı kimi verilə və igidlər arasında əlaqəli təhlil yaradıla
bilər
Yuxarıda qeyd edilən (eyni zamanda başqa bir-birinə mövzu, ideya, obrazlar və s.
cəhətdən oxşar) mövzuların inteqrativ yolla şagirdlərə mənimsədilməsi qazanılmış biliyin tam
və aydın dərk edilməsinə şərait və imkan yaradır. Əslində inteqrasiya sırf dərslə
məhdudlaşmamalı, dərs və dərsdən kənar mövzular bir-biri ilə əlaqəli olmalıdır. Bu zaman
şagird bir şəxsiyyət kimi formalaşa və cəmiyyətdə özünə lazımlı və dəyərli yer tuta bilər.
İnteqrasiya dərsdə məqsədə çevrilməməli, dərsin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi
üçün vasitə olmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ümumtəhsil məktəblərində fəndaxili inteqrasiyanın
böyük əhəmiyyətindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Siniflər üzrə ədəbi əsərlərin təhlilinə aid fəndaxili
inteqrasiyadan gətirilən nümunələrin təhlili məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil məktəblərində fəndaxili təhlili
bir-birinə yaxın və oxşar mövzular arasında da aparmaq olar.

Ədəbiyyat
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2. Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. Bakı: Müəllim, 2014.
3. Hüseynoğlu S, Həsənli B, Mustafayeva Aynur, Məmmədova S. Ədəbiyyat: Ümumtəhsil
məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik. Bakı: Bakınəşr, 2014.
4. Kurrikulumların hazırlanması və tətbiqi məsələləri. Bakı: Kövsər, 2008.
5. Qurbanov V. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı: Müəllim, 2014.
6. Süleymanova A, Bağırova T. Ədəbiyyat: Ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinfi üçün
dərslik. Bakı: Təhsil, 2013.
7. Süleymanova A, Bağırova T, Muradova İ. Ədəbiyyat: Ümumtəhsil məktəblərinin 5-ci
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Дж.Гахраманова

Использование внутри-дисциплинарной интеграции
в анализе литературных произведений
Резюме
Урочная интеграция является одним из основных спросов на занятиях по
литературе. Таким методом уроки по литературе могут связывать темы во многих
формах в одних и других классах, одна из которых является анализом литературных
произведений.
Анализы литературное произведения способствует лучшему освоению в
использовании урочной интеграции
G.Qahramanova

Use Of The Intra-Disciplinary Integration In The
Analysis Of Literary Works
Summary
İntegration within the subject is one of contemporary demands of the subject of literature.
By menas of that literature topics in the same and different classes can be linked together in
different ways that one of them is the analysis of literary works.
The application of integration within the subject promotes the better comprehension of the
lesson in the process of analyzing literary works.
Redaksiyaya daxil olub: 03.03.2017
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Realilərin dilçilikdə öyrənilmə problemləri
Ləman Əlizadə
BAAU-nun magistrantı
Email: alizadeh.laman@gmail.com

Rəyçilər: filol.ü.f.d., prof. H.K.Quliyev
filol.ü.e.d., dos. S.Rzayeva

Açar sözlər: reali, ekvivalentsiz leksika, milli kolorit, termin, mədəniyyət
Ключевые слова: реалия, безэквивалентная лексика, национальный колорит,
термин, культура
Key words: reali, non-equivalent lexicon, national colorit, term, culture
Hər bir xalqın özünəməxsus tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, məişət və yaşayış tərzi
vardır. Bütün bu milli koloritlə bağlı külli miqdarda söz və ifadələr mövcuddur ki, həmin söz
və ifadələr bir dildən başqa dilə tərcümə zamanı bəzi çətinliklər törədir. Bu da tərcüməçidən
xüsusi bacarıq və yanaşma tərzi tələb edir. Belə sözlərdən biri də realilərdir. Realilər bir
xalqın yaratdığı, həmin xalqın dilində mövcud olan ekvivalentsiz söz və ya söz birləşmələridir.
Bir xalqa, millətə, ölkəyə aid əşya anlayış və ya hadisələrin adlarıdır. Realilərin başqa dillərdə
qarşılığı yoxdur.
Reali latın mənşəli realis,realia sözündən olub (orta əsr latın dilində real şey, həqiqi,
maddi əşya, cism) mənası şey, əşya deməkdir. Burada maddi mədəniyyət əşyasını ifadə edir.
Reali sözün kökü "s" isə cəm şəkilçisidir. Bəzi mətnlərdə reali-məvhum, termin mənasında da
işlənir. Reali ingilis dilində “culture words” adlandırılır. Realilər dilimizdə əsasən reali və ya
realiya formalarında işlədilir. Reali termini Azərbaycan dilçiliyində demək olar ki, son illərdə
işlədilməyə başlamışdır. Lakin rus dilçiliyində bu termin çoxdandır ki, işlədilir. Reali
termininin izahı da məhz rus dilçiliyindən götürülmüşdür. Bu sahədə geniş tədqiqat aparmış
rus dilçiləri S.V.Vlaxov və S.Florin realiləri “Başqa xalqa məxsus spesifik anlayışlar bildirən
söz qrupları” hesab edirlər (4, 433).
Realilər başqa dillərə tərcümələr vasitəsilə keçir. Bu sözlər tərcümə olunarkən çətinliklər
meydana çıxır. Əsasən ədəbiyyat və kütləvi informasiya vasitəsilə daxil olur. Əsərin mənsub
olduğu xalqın milli adət ənənələri, məişət tərzi, tarixini özündə əks etdirir, müəyyən təəssürat
yaradır. Realiləri digər sözlərdən fərqləndirən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, realilər sırf bir
ölkəyə və ya mədəniyyətə aid olur və başqa xalqların dilində onun ekvivalenti olmur.
A.D.Şveyser realiləri "ekvivalentsiz leksika" adlandırır (7, 23).
Ekvivalentsiz leksika və ya sözlər hər hansı bir xalqın dilində olan spefisik söz və ya söz
birləşməsidir. Bəzən orijinaldan hər hansı bir mətni tərcümə edərkən müəyyən söz və ya söz
birləşmələri meydana çıxır ki, onların tərcümə dilində ekvivalenti olmur. Yəni bu sözlərə
tərcümə dilində tam uyğun olan söz tapmaq olmur. Bunlara ekvivalentsiz leksika və ya
ekvivalentsiz sözlər deyilir. Ekvivalentsiz sözlər bu və ya digər bir xalqın dilində olan hər
hansı bir məfhumu, anlayışı, əşyanı bildirir. Buraya xüsusi adlar, cografi adlar, tayfa, xalq,
qəbilə adları, qəzet, jurnal adları, təşkilat, idarə adları, pul vahidlərinin adları, oyun adları və s.
adlar daxildir.
Realilərin dəqiq tərifini vermək bir qədər çətindir. Çünki alimlər arasında realinin tərifi
məsələsində dəqiq razılaşmalar yoxdur. Bir neçə alimin realilər haqqındakı fikirlərinə diqqət
yetirək: A.V.Federov qeyd edir ki, yalnız yerli xalqa məxsus, digər xalqların məişətində
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mövcud olmayan milli xüsusiyyətli sözlər realilər adlanır (8, 135). Q.D.Tomaxinin yazır ki,
"Realilər-bunlar dili öyrənilən ölkənin məişətinə, tarixinə, mədəniyyətinə, qəhrəmanlarına,
ənənələrinə, adətlərinə aid real faktlardır (5, 64).
Dilçilikdə realilərlə bağlı geniş tədqiqatı bolqar dilçiləri Sergey Vlaxov və Sider Florin
aparmışdır. “Непереводимое в переводе” adlı kitabda yazılır: “Realilər müəyyən bir coğrafi
ərazinin, xalqın, ölkənin, tayfanın maddi həyatını, ictimai-tarixi cəhətlərini özündə əks etdirən
obyektlərin adlarını ifadə edən sözlərdir və bu səbəbdən özündə milli, lokal və tarixi kolorit
ehtiva edir və digər dillərdə qarşılığı yoxdur” (4, 7). İlina qeyd edir ki, elə sözlər (və ya söz
birləşmələri) reali adlanır ki, onlar bir xalqın həyatı (mədəniyyəti, məişəti, sosial və tarixi
inkişafı) üçün səciyyəvi olan obyektlərin adını ifadə etsin və digər xalq üçün yad olsun (6, 29).
Realilər başqa xalqların dilində ya müvəqqəti ya da həmişəlik qalır. Həmin xalqın dilinə
alınma söz kimi keçir və dilini zənginləşdirir. Çox vaxt daxil olduğu dildə yazılış və deyiliş
qaydası olduğu kimi qalır, bəzənsə transliterasiya üsulu ilə verilir. Məsələn; Creole-Kreol.
Kreol-Amerikaya lap əvvəllər gəlmiş köçəri ispanların və fransızların nəsillərinə deyilirdi.
Qurban Səidin Əli və Nino kitabında bir çox realilər işlənmişdir. Əsər ingilis dilinə
tərcümə edilmişdir. İngilis dilinə tərcümə edilmiş əsərdə realilər daha aydın görünür.
Onlardan bir neçəsi ilə tanış olaq.
"His broad beard and his nails were tinted with henna" (1, 11).
"Onun qalın saqqalı və dırnaqları xınalı idi" (2, 18).
Göründüyü kimi, həna burada realidir və müəyyən dəyişikliyə uğramışdır yəni
transliterasiya edilmişdir.
"Allah, Allah," he said, and pursed his lips in a worried frown" (1, 12).
"Allah, Allah deyərək qayğıkeşliklə dodaqlarını sıxdı" (2, 19).
Burada isə Allah sözü realidir və heç bir dəyişikliyə məruz qalmamışdır.
Realilər şərti olaraq 2 yerə bölünür: 1. Yerli realilər; 2. Yad realilər.
Bunları öz və özgə realilər adı altında da qruplaşdırmaq olar. Yerli realilər deyərkən hər
hansı konkret bir xalqın dilində yaranmış realilər nəzərdə tutulur. Məsələn, Azərbaycan dilinə
aid bir neçə realiyə diqqət yetirək;
Yemək adları – dolma, piti, düşbərə; Şirniyyat adları — şəkərbura, badambura
Abidə və dastan adları — Orxon-Yenisey, Dədə Qorqud.
Milli geyim adları – çarıq, çuxa, araqçın və s. Bu kimi realilər məhz Azərbaycan xalqına
və dilinə məxsus realilərdir. Ona görə də bu realiləri yerli və ya öz realilər adlandıracağıq.
Yad və ya özgə realilər başqa xalqın dilindən keçən realilərdir və bu realilər alınma
sözlərin tərkibinə daxil olur. Həmin alınma sözlər – realilər tərcümə zamanı ya olduğu kimi
yazılır, ya da transliterasiya üsulu ilə verilir. Özgə realilər bəzən keçdiyi dilin qayda
qanunlarına uyğunlaşaraq həmin dilə aid istər leksik şəkilçilər, istərsə də hal şəkilçiləri qəbul
edib dəyişir.
Yeni yaranmış texnikaya ad onun icra etdiyi işə uyğun olaraq qoyulur. Məsələn ingilis
dilində olan washing machine iki sözün birləşməsindən yaranıb yumaq və maşın. Bu da
müvafiq olaraq Azərbaycan dilinə paltaryuyan maşın kimi tərcümə edilmişdir.
Biz ixtisarların müəyyən bir hissəsini də realilərin tərkibinə daxil edə bilərik. Bəzi
ixtisarlar hətta söz kimi anlaşılır.
Radar — radio detection and ranging.
NATO — North Atlantic Treaty Organization.
DVD — digital video disk.
UNESCO — United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
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Bəzən elə sözlər olur ki, onları həm realilərin həm də terminlərin tərkibinə daxil etmək
mümkündür. Bu səbəbdən bəzən terminlərlə realilər eyniləşdirilir. Lakin bu tamamilə yalnış
bir fikirdir. Terminlərlə realilər arasında həm oxşar həm də fərqli cəhətlər mövcuddur.
Terminlər elm, texnika, ixtisas sahələrinə aid olan dəqiq anlayışlı sözlərdir. Dilə yeni
terminlər daxil olarkən ilk olaraq bu terminin dildə qarşılığı axtarılır, əgər dilimizdə bu
terminə uyğun söz tapılarsa həmin terminlə əvəzlənir. Lakin realilərin başqa dildə heç bir
qarşılığı yoxdur. Məsələn aşağıdakı ingilis dilindən keçən terminlərə diqqət yetirək. Deputat,
anket, struktur, effekt, praktika. Bu terminlərin hər birinin dilimizdə qarşılığı mövcuddur:
deputat - millət vəkili, anket-sorğu, struktur-quruluş, effekt-təsir, praktika-təcrübə.
Lakin realilərdə bu qarşılıq olmur. Məsələn "Holi" sözünün Azərbaycan dilində qarşılığı
yoxdur. Çünki "Holi" realidir. Hind xalqına məxsus bayram adıdır.
Realilərlə terminlərin əsas fərqi isə ondan ibarətdir ki, realilər müəyyən bir xalqa, ölkəyə
aid olur və başqa ölkənin, xalqın dilində olmur. Tərcümə vasitəsilə keçir. Terminlər isə bir
xalqın dilindən başqa bir xalqın dilinə keçir və işlənir. Bəzənsə o xalqın dilində öz sözü kimi
istifadə edilir və həmişəlik qalır. Terminlərin fəaliyyət dairəsi ixtisasa və elmi ədəbiyyata aid
olur. Realilərin fəaliyyət dairəsi əsasən bədii ədəbiyyata aid olur. Terminlərlə realilərin digər
fərqi isə onların yaranma prosesiylə bağlıdır. Terminlər hər hansı hadisənin, əşyanın
yaranması ilə meydana gəlir. Bu əşyanın yayılması ilə termin özü də yayılır. Yəni əşya nə
qədər geniş yayılarsa termin də bir o qədər geniş yayılır. Məsələn, "radio". Realilər isə təbii
şəkildə, xalqın dilində, xalq tərəfindən yaradılır. Məsələn, "lirə" -türk xalqına aid pul vahidi.
Hər xalqın mədəniyyətində xeyli miqdarda milli spefisik realilər mövcuddur. Onları ayrıayrı sahələrə aid qruplara bölməklə daha ətraflı tətbiq etmək olar. Bu realilər insanın mənəvi
həyatına, dünyəvi təbiətinə uyğun olaraq bir neçə qrupa ayrılır. Hər hansı bir ölkənin ictimai
və mədəni həyatı, tarixi şəxsiyyətləri, adət və ənənələri, məişət əşyaları, ictimai təşkilatları,
ictimai xadimləri, yazıçıları, alimləri, bəstəkarlarının, dastan və əsər qəhrəmanlarının, təbii
hadisələrin adlarlı və s. bir çox sözlər realilərin əhatə dairəsinə aiddir. Leksik-semantik
baxımdan onlar aşağıdakı kimi qruplaşdırılır:
1) Coğrafi və Etnoqrafik realilər; 2) Folklor və mifoloji realilər; 3) Məişət realiləri; 4)
İctimai və tarixi realilər. Bunlar S.V.Vlaxov və S.Florinin bölgüsünə əsasən
quruplaşdırılmışdır.
Realilər müəyyən bir xalqın mədəniyyəti ilə bağlı olduğundan bu sözlər tərcümə zamanı
rast gəlinən problemlərdən biri hesab olunur. Bu sözlərin tərcüməsi tərcüməçidən xüsusi
diqqət, yanaşma tərzi tələb edir və onların tərcüməsində müxtəlif tərcümə strategiyalarından
istifadə olunur. Dilin lüğət tərkibində özünəməxsus yer tutaraq onu zənginləşdirən, milli
kolorit ifadə edən realilər geniş tədqiqata ehtiyacı olan sahələrdən biridir.
Məqalənin aktuallığı. Realilərə aid hələ də dərin tədqiqat işləri aparılmamışdır.
Tərcüməni çətinləşdirən milli koloritli sözlər-realilər haqqında məlumat böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yad dilli realiləri aşkara çıxarmaq, onların təsvirini vermək,
doğma dilimizdə onlara yaxın ekvivalentlərlə ifadə etmək işin əsas elmi yeniliyidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən lüğət üzərində işləyən
mütəxəssislər, eləcə də xarici dilin (ingilis) tədrisində müəllimlər metodik vəsait kimi istifadə
edə bilərlər
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Изучение проблемы реалия в лингвистической
Резюме
Реалий это группа слово связанные е культурой определенного народа. Эти слова
считаются одной из проблемы встречающихся во время перевода. Перевод реалий
требует от переводчика особого внимания и во время их перевода используются разные
стратегии перевода. Занимая особое место в словарном составе языка они обогащают
её. Разделяющиеся па различные группы реалий-это группа слов требующие широкого
исследования.

Studying problem of realia in linguistic

L.Alizade

Summary
Realia are word constructions that deal with certain nation's culture. These words are
considered one of the problems encountered during the translation. Translation of realia
requires special attention from translator and use different translation strategy during translate.
Realia holds a special place and enrich the contents of the language dictionaries. They are
divided different groups. Realia is a word groups that needs extensive research.
Redaksiyaya daxil olub: 04.03.2017
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Технические способы перевода англоязычных терминов
Саида Мехдиева
старший преподаватель
Азербайджанского Университета Языков
E-mail: saida_mehdiyeva@mail.ru
Рецензенты: д.ф.по.филол., доц.К.Х.Джафарова
д.ф.по.филол., доц.Т.А.Джалилова
Ключевые слова: технический перевод, заимствование, термины, языковые
элементы
Açar sözlər: texniki tərcümə, alınmalar, terminlər, dil elementləri
Key words: technical translation, borrowing, terms, language elements
Самым простым способом перевода является заимствование, которое позволяет
заполнить пробел, обычно металингвистического характера. Заимствования составляют
особый пласт лексики как с точки зрения процессов номинации, так и в плане
мотивированности. Являясь одним из возможных ответов на потребности номинации,
возникающие в результате языковых контактов и расширения под влиянием других
языковых социумов, они представляют собой определённую экономию языковых
усилий при порождении речи, так как для заполнения номинативных лакун, возникших
в данном языке, используются готовые единицы чужого языка. В то же время, потеря
прежних ассоциативных связей, существовавших в языке, из которого они
заимствованы, влечёт за собой и потерю возможно присущего заимствованным словам
в языке источника мотивированности. Это вызывает существенные трудности при
распознавании их смысла в процессе восприятия речи.
Заимствование как процесс использования элементов одного языка в другом
обусловлено противоречивой природой языкового знака: его произвольностью как
разрешающей заимствование силой и непроизвольностью как препятствующим
заимствованию фактором. Этим, по-видимому, и объясняется то обстоятельство, что
процесс заимствования в современном английском языке, как, впрочем, и в русском
языке, по имеющимся данным, весьма непродуктивен. В количественном отношении
он значительно уступает таким процессам номинации, как словообразование и
семантическая деривация. Сказанное, однако, не означает, что доля заимствований в
современном английском языке не столь велика. Заимствованные приблизительно из 50
языков мира, лексические единицы составляют почти 75% словарного состава
английского языка и включают пласты лексики, заимствованные в различные
исторические эпохи и под влияянием различных условий развития и существования [2,
78]. Среди них исторические, географические, социальные, экономические, культурные
и прочие условия.
Являясь результатом длительного исторического взаимодействия языков,
заимствование как процесс и заимствование как результат этого процесса представляют
собой значительный интерес для истории языка, в рамках которой получают детальное
освещение не только причины заимствований, но и их языки-источники.
Примечательны также пути, формы и типы заимствований, а также преобразования,
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которые претерпевает заимствованное слово в новой для него языковой среде.
Заимствования интересны, прежде всего, тем, какое влияние они оказывают на
системное устройство лексики конкретного языка, а также своим особым, в случае
сохранения ряда генетических характеристик, статусом в заимствовавшем их языке.
Это влияние наиболее очевидно тогда, когда в процесс заимствования втягиваются
не только отдельные единицы, но целые группы слов, между которыми в языкеисточнике существовали определённые отношения.
Значительное число заимствований английского оказываются в языке-источнике
Генетически
производными
и
характеризуются
структурно-семантической
зависимостью и выводимостью. При условии заимствования обоих членов таких
словообразовательных пар деривационные отношения между ними сохраняются и в
заимствующем их языке. Например:
gloss – глосса, заметка на полях, толкование; glossary – глоссарий, словарь; dynasty –
династия, dynastic – династический и т.д.
При групповом характере заимствований в английском языке имеет место не только
пополнение подсистемы простых и производных слов. Возникает значительное число
морфологически членимых единиц, чья комплексность хорошо ощущается носителями
английского языка. В итоге происходит формирование новых словообразовательных
моделей. Таким образом, существенно расширяются как сам состав морфем
английского языка, так и его словообразовательные возможности [3, 43].
Многие заимствования под влиянием системы, в которую они вошли, претерпевают
значительные фонетические, грамматические и даже семантические изменения,
приспосабливаясь, соответственно, к фонетическим, грамматическим и семантическим
законам данной системы.
Процесс ассимиляции может быть настолько глубоким, что иноязычное
происхождение таких слов не ощущается носителями английского языка и
обнаруживается лишь с помощью этимологического анализа. Это наиболее верно,
например, для скандинавских и ранних латинских заимствований типа get – получать,
skill – умение и другие. В отличие от полностью ассимилировавшихся и усвоенных
заимствований частично ассимилировавшиеся иноязычные единицы сохраняют следы
своего иностранного происхождения в виде фонетических, (garage, chаise-longue),
грамматических (singular – datum) и семантических особенностей (taiga, kopeck, rouble
и другие заимствования из русского языка, обозначающие чуждые англичанам реалии и
понятия). C целью адекватного их описания в толковых словарях английского языка
лексикографами широко используется энциклопедическая информация, сообщающая о
местах распространения, формах существования, способах применения обозначаемых
объектов и явлений. Так, при толковании слова taiga наряду с указанием родовой
характеристики и дифференциальных признаков, позволяющих увидеть специфику и
отличие данной реалии от наиболее близких и известных носителям английского языка
реалий, даются указания климатической зоны, географического ареала: taiga – swampy
coniferous forest of Siberia, beginning where the tundra ends.
Описание заимствованных названий денежных единиц типа rouble также
предполагает указание как на то, что это денежная единица, занимающая определенное
место в общей системе денежных единиц, так и на страну, в которой она находится в
обращении: rouble – see money table: 100 kopecks, Russia.
Переводчика прежде всего интересуют новые заимствования и даже заимствования
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индивидуального характера. Следует отметить, что зачастую заимствования входят в
язык через перевод, среди них фигурируют семантические заимствования, или
«ложные друзья переводчика», которых следует особенно опасаться [4, 99].
Актуальность статьи. Изучения способов и проблем перевода технической
терминов направленности обусловлена расширением сотрудничества между локальный
и зарубежными компаниями и растущим объемом коммуникации в этой
профессиональной области.
Научная новизна статьи. Научная новизна работы состоит в том, что в ней
проводится сопоставительное исследование представления технический терминологий
в общем и терминологическом словарях.
Практическая значимость статьи. Практическое значение работы состоит в том,
что выводы настоящего исследования могут найти применение в лексикографической
практике создания общих и терминологических словарей.
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İngilis dilli terminlərin tərcüməsində texniki üsullar
Xülasə

Məqalənin məqsədi texniki terminlər və onları rus dilində ekvivalentlərini nəzərə almaq,
rus tərcüməçilərinin terminlərin ingilis dilindən rus dilinə tərcüməsi zamanı istifadə etdiyi ən
sürətli strategiyaları təsnif və müəyyən etməkdir. Bu məqsədlə, texniki terminlər tərcümə
olunmuş mətnlərdə rus variantına uyğun olaraq eyniləşdirilir və müqayisə olunur.

Technical means in translation of English terms
Summary

S.Mehdiyeva

The purpose of this article is to take into account technical terms and their equivalents in
Russian language and also is to classify and identify the most frequent strategies which are
used by Russian translators in the process of translating the terms from English into Russian.
For this purpose, technical terms were identified and compared with their Russian
counterparts in translated texts.
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Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsinin əsasında dildə olan sözlərin semantik mənasının
genişlənməsi, söz yaradıcılığı üsulları, başqa dillərdən tərcümə prosesi (kalkaetmə) və
alınmalar durur. Ümumiyyətlə, söz yaradıcılığında əsas yeri leksik-semantik və qrammatik
üsullar, həmçinin başqa dillərdən kalkalar tutur. Kalka üsulu ilə söz yaradıcılığı müasir
Azərbaycan dilinin leksik-qrammatik sisteminin inkişafının əsas yollarından biri olaraq
leksika və söz yaradıcılığını, semantika və tərcüməşünaslıq məsələlərini özündə əks etdirir.
Tərcümə dilin lüğət tərkibinin leksik-semantik potensialını zənginləşdirən mühüm
mənbələrdən biridir. Tərcümə dilində işlədilən bir çox leksik vahidlər lüğət tərkibinin bir
elementi olsa da, çox zaman ümumişlək səciyyə daşımır, müəyyən sahələrdə, bu və ya digər
situativ şəraitdə işlədilir. Xüsusilə, müasir dövrdə ingilis və rus dilindəki elmi-kütləvi
ədəbiyyatın təsiri altında müxtəlif materialların Azərbaycan dilinə tərcüməsi ilə əlaqədar
dilimizə bir çox söz və terminlər keçmiş və bunların quruluşu kimi formalaşan yeni söz və
ifadələr yaranmağa başlamışdı.
Belə ki, ictimai-iqtisadi, siyasi inkişaf dilin söz yaradıcılığı sistemində də özünü göstərir,
dildə kalkalar kimi yeni növlü leksik-qrammatik vahidlərin yaranmasına səbəb olur. Buna
görə də elmi-texniki tərəqqi ilə bağlı olan anlayışları ifadə etmək üçün yeni məzmun
Azərbaycan dilinin özündə mövcud olan modellərlə verilir.
Tərcümə prosesində yeni anlayış ifadə edən söz və ifadələr müqabilində ikinci dildə
semantik motivasiya mövcud olduğu halda bunlar kalka edilir. Deməli, yeni anlayış və
mənanın başqa dildə ifadəsi üçün onun özünün daxili struktur modelləri müəyyən edilmiş olur.
Hazırda Azərbaycan dilinə ingilis və rus dilindən elmi-texniki, ictimai, siyasi mətnlərin
tərcüməsi ilə bağlı leksik vahidlər daxil olur və onlar aid olduğu sahələrdə işlənir. Bu zaman
əmələ gələn vahidlərin hər biri dilin öz daxili materialı əsasında yarandığına görə dilin daxili
inkişaf qanunları həlledici rol oynayır. Tərcümə prosesində leksik vahidlərin yaradılmasında
ən geniş istifadə edilən üsullardan biri də kalka yoludur. Bu üsulun mahiyyəti haqqında
dilçilik ədəbiyyatında müxtəlif fikirlər mövcuddur: «…Kalka sözün hissələr üzrə tərcümə
edilib, sonra həmin hissələrin mexaniki surətdə birləşdirilməsidir» (5, 126).
Venuti qeyd edir ki, ölkə mədəniyyətinin kər kəsə açıq olması onun digər ölkələrin
dilindən edilmiş tərcümələri ilə mütənasiblik təşkil edir (9, 14).
Tədqiqatlar göstərir ki, ölkədə nə qədər çox kitab buraxılarsa, həmin dildən tərcümələrin
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sayı da o qədər çox ola bilər. Böyük dillərlə müqayisədə kiçik dillərə tərcümə dinamikası
müxtəlifdir. Sözsüz ki ingilis dili nəhəng bir dildir və onun içərisində çoxlu sayda variantları
mövcuddur. Attalinin söylədiyi “ingilis dili geniş yayılmış bir dil olduğu üçün onun avtonom
variantları yarana bilər” fikri bundan əvvəlki cümlənin doğruluğunu bir daha sübut edir.
Şübhəsiz ki, tərcümə olunası əsərlərin sayı artdıqca, maşin tərcüməsinə maraqda
genişlənir. Bununla belə istər klassik istərsə də müasir şah əsərlərin beynəlxalq aləmdə
şöhrəti, tanınması tərcümədədən asılıdır. Buna görə də xüsusi məqsəd üçün edilən tərcümə ilə
bədii əsərlərin tərcüməsi arasında fərq qoyulmalıdır.
Məlum olduğu kimi, mədəniyyət insana məxsus maddi və mənəvi dəyərlərin məcmusudur.
Mədəniyyətlərarası ünsiyyətin əsas variantlarından biri də tərcümədir. Tərcümə vasitəsilə
mədəniyyətlər toqquşur, müxtəlif mədəniyyətlər bir-birilə tanış olur və qaynayıb qarışır.
Tərcümə mədəniyyətlər arasında kommunikasiya rolunu oynayır. Ona görə də tərcümə
mədəniyyətin əsas kateqoriyasıdır. Lakin mədəniyyətlərarası böyük fərqlər tərcüməyə də öz
təsirini göstərir. Bu fərqlər mütərcimdən hər iki dilin daşıyıcısı olan xalqın etik mədəni
normalarını bilməsini və tərcümə zamanı nəzərə almasını tələb edir.
Əgər biz tərcüməni bir sənət növü kimi qəbul etsək, bu zaman hər tərcümənin içərisində
öz mühiti həm də bir funksiyası olduğunu bilməliyik. Bu funksiyalari tapmaq və təhlil etmək
tərcümə yaradıcılığının əsas özəlliklərini ortaya qoymağa imkan verir. Bildiyimiz kimi,
tədqiqatçının tərcüməni, onun aparici prinsiplərini, mütərcimin orijinala yanaşma priyomlarını
lazımınca incələyib, təhlil etmək imkanı vardır. Əlbəttə ki, bu zaman mürtəcimlə müəllif
arasinda qarşılıqlı əlaqə mövcud olur. Bunun da əsər üçün önəmli bir şey olacağını düşünmək
olar. Çünki qarşılıqlı fəaliyyət müəllifə mütərcimin fikrini tərcümədə daha dolğun ifadə
etməyə kömək edir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tərcümə həm də bilik mənbəyidir.
Mədəniyyət, sənət, ədəbiyyat başqa dildə axtarıldıqda, orijinala müraciət, tərcümə zamanı
priyomlara söykənmə, daha səmərəli priyomlardan istifadə tərcümənin daha müvəffəqiyyətli
olmasına xidmət edə bilər. Tərcüməçi ona söylənilən tənqidi və iradları qəbul edə bilməli,bu
sənətə olan sədaqət və hörmətini ortaya qoymağı bacarmalıdır. Tərcüməçi tərcümə zamani
orijinal müəllifi qədər geniş əhatəli dünyagörüşünə malik olmazsa, o zaman işi də uğurlu alına
bilməz. Bunun üçün də tərcüməçi nəinki milli və oxşar mədəniyyətlərdə gedən prosesləri
izləyə bilməli, həmçinin də digər xalqların tərcüməşünaslığında işlənmiş priyomları,
müddəaları, prinsipləri ilə yaxından tanış olmalı, yeri gəldikdə onlardan səmərəli şəkildə
istifadə etməlidir.
Azərbaycanda isə tərcümə işi orta əsrlərdə dini ədəbiyyatın tərcüməsi ilə başlamışdı.
Lakin ilk əvvəllər tərcümə hər yerdə olduğu kimi Azərbaycanda da hakim zümrə üçün edilirdi.
SSRİ-nin tərkibində olduğu dövr ərzində isə tərcümə işi sürətlə inkişaf etmiş, böyük
tərcüməçilərordusu yaradılmışdı. Ən yaxşi yazıçı və mütəfəkkirlərimiz tərcümə ilə məşğul
olmuş həm bədii həm elmi ədəbiyyatı tərcümə etmiş və ondan bəhrələnmişlər. Bunun
sahəsində Azərbaycanın ali və orta məktəblərində dərsliklər yaranmış, ədəbiyyat və elm
inkişaf etmiş, mədəni irsimiz zənginləşmiş, Azərbaycan Avropa mədəniyyəti ilə tanış olmağa
başlamışdır. Bu işdə tərcümə və tərcüməçilərin rolu danılmazdı. Dil bilmək özü bir
mədəniyyətdir, eynilə tərcümə də. Tərcümə vasitəsilə biz müxtəlif mədəniyyətlərlə tanış olur
və onlardan bəhrələnirik. Azərbaycanın görkəmli sənətkarları M.F.Axundov, A.Səhhət,
C.Cabbarlı, M.Müşfiq, Ə.Cavad, S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza və s. tərcümə
sənətinə öz töhfələrini vermişlər. Milli mədəniyyətimizin göstəricisi olan ədəbiyyatımızı
xarici ədəbiyyatla tanış etmək üçün çoxlu tərcümələr edilib. Şübhəsiz ki, ingilis dilindən
Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı tərcüməçi forma, məzmun, mətnin strukturu, mətnin
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ritmini, mətnin seqmentasiyasını və s. kimi əlamətlərin verilməsini daim diqqət mərkəzində
saxlamalıdır. Azərbaycan dili ilə ingilis dilinin leksik-frazeoloji, morfoloji-sintaktik sistemi
eyni olmadığından yerdəyişmə elementləri eyni olan sözlər, söz birləşmələri, cümlənin hər
hansı hissələri, yaxud bütöv bir cümlə tamamilə fərqli struktura malik olur. Tərcümədə
cümlənin sintaktik quruluşunun dəyişməsi həm də digər səbəblərdən asılı ola bilər. İngilis
dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə qarşıya çıxan çətinliklərdən danışarkən biz ilk növbədə
azərbaycan və ingilis dillərinin qrammatik quruluşunda olan fərqlərlə bağlı məqamları da
ortaya qoymalıyıq.
XX əsrin 60-cı illərin əvvəllərindən xarici ədədi nümunələr, xüsusilə ingilis dilində olan
əsərlər dilimizə rus dili vasitəsilə tərcümə olunurdu. Adekvatlıq haqqında geniş məlumatı biz
məqaləmizin əsas hissəsində vermisik. Əsas hissədə həmçinin bədii tərcümənin əhəmiyyəti,
növləri, xüsusilə də adekvat tərcümə haqqında geniş məlumat vermişik. Adekvat tərcümənin
digər tərcümələrdən fərqini də xüsusi şəkildə qeyd etmişik. Bu məqalədə biz həmçinin ingilis
dilindən azərbaycan dilinə tərcümə zamanı adekvatlığın nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu
göstərməyə çalışmışıq.
İndiyədək adekvat tərcümə işi düzgün səkildə aparılmamışdır. Nəzəri baxımdan bu
mövzu Azərbaycan dilçiləri tərəfindən az çox demək olar ki, heç tədqiq olunmayıb. Rus
dilçiləri tərəfindən isə adekvat tərcümə müəyyən dərəcədə tədqiq olunmuşdur. Bəzi dilçilər
adekvatlıq anlayışını ayrıca termin kimi, bəzilər isə ekvivalentlik anlayışının sinonimi kimi
götürürdü.
Təcrübi cəhətdən isə adekvat tərcümə Azərbaycan mütərcimləri tərərfindən geniş şəkildə
istifadə edilmişdir. Belə ki, bir sıra mütərcimlər ingilis ədəbi nümunələrini adekvat şəkildə
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişlər.
Tədqiqatlar göstərir ki, son vaxtlar praktik fəaliyyət sahəsi kimi tərcümə sənətinə maraq
olduqca yüksəkdir. Lakin bunun bir çox mənfi tərərfləri də vardır. Bu mənfi cəhətlərdən
biridə tərcümə sahəsində baş alıb gedən qeyri-peşəkarlıqdır. Tərcüməçi çevirdiyi əsərləri elə
özəlləşdirməli, elə tərcümə etməlidir ki, əsərin tərcümə olunduğu hiss olunmasın. Hər hansı
bir dili bilmək hələ tərcüməçi olmaq demək deyil. Tərcümə edən şəxs ilk növbədə
tərcüməşünaslığın əsaslarını, dünya praktikasının hansı tərcümə modellərinə əsaslandığını
bilməlidir. Bugünkü tərcümə bir neçə il bundan qabaqkı tərcümədən kəskin şəkildə fərqlənir.
Ən azı müasir texnologiyanın inkişafı bu sahədə ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
Kompyuter texnologiyasının inkşafı həcmcə böyük amma keyfiyyətcə aşağı olan tərcümələr
etməyə imkan verir. Müasir dövrdə Azərbaycanda tərcümə ilə bağlı az sayda layihə hazırlanıb.
Burda əsas məqsəd azərbaycanlı oxucunu dünya ədəbiyyatı ilə, fəlsəfəsi ilə və s. ilə tanış
etməkdir. Bununla yanaşı, tərcümə sahəsində çatışmazlıqıda vurğulamaq lazımdır. Müasir
dövrdə tərcümə sahəsinin öz tələbləri vardır. Burada tərcüməçi müəyyən müstəqilliyə,
sərbəstliyə sahib olur, ancaq müəyyən çərçivə daxilində. Tərcümə materialının seçimi
tərcümə sahəsinin qarşısında duran əsas məsəslədir. Tərcümə sahəsindəki problemləri həll
etmək üçün ilk növbədə orijinaldan tərcümə olunan əsərlərin sayını artırmaq lazımdır. Xalqlar
məhz tərcümə ədəbiyyatları vasitəsilə bi-birlərinin adət-ənənəsi, tarixi, mədəniyyəti ilə tanış
olurlar. Tərcümə dillərarası və mədəniyyətlərarası ünsiyyətin spesifik forması, o cümlədən
yetkin qoşa dilliyin ən yüksək pilləsidir. Məhz bu ali sənətin sayəsində xalqların bədii
təfəkkürü formalaşır, mənəvi sərvətləri bir-birinə qaynayıb qarışır.
Korney Çukovski bədii tərcümənin yüksək sənətkarlıq proqramını belə təsəvvür edirdi:
“Tərcüməçinin yaradıcılıq ilhamı yalnız o vaxt səmərəli ola bilər ki, o, orijinaldan ayrılmasın,
amma hərfən, yəni sözbəsöz, kəlmə-kəlmə tərcümə üsulundan yaxasını qurtarsın, təbəssümü
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təbəssümlə, musiqini musiqi ilə, səmimiliyi səmimiliklə təcəssüm etdirsin, fikrin kəskinliyini,
hissin dərinliyini, obrazın parlaqlığını, rənglərin və səslərin füsunkarlığını, intonasiyanın
ahəngdarlığını oxucuya çatdırsın. Bütün bunlar tərcüməşünasliqda adekvatlığın özü deməkdir.
ADEKVAT — bir-birinə uyan, uyğun gələn, həmahəng olan deməkdir. Latın dilindən Avropa
dillərinə keçən və dilimizdə də çox rast gəlinən bu kəlməyə bərabər bölünmüş, bir-birinə
uyğun gələn müəyyən şeyləri yaxud məziyyətləri ifadə etmək üçün işlədilir. Misal üçün
adekvat tədbirlər, adekvat fikirlər və s. Adekvatlıq [lat. Adaeguatus – bərabərləşdirilmiş –
uyğunluq, bərabərlik ekvivalentlik] mahiyyət etibarı ilə digər qarşılığını tam mənası ilə
qarşılayan, ehtiva edən düşüncə tərzidir. Adekvatlıq həm də tərcüməşünaslığın bir
kateqoriyası kimi fəaliyyət göstərir. Adekvatlıq-qeyri-adekvatlıq kateqoriyası. Bu kateqoriya
ekvivalentlik kateqoriyasına oxşasa da, tam eyniyyət təşkil etmir. Belə ki, ekvivalentlik
mətnin (orijinalın) tam, mükəmməl (tamdəyərli) tərcüməsi deməkdir. Adekvatlıq isə orijinala
ən yaxın, orijinalın məzmununu kifayət qədər ifadə edən tərcümə variantlarından biri
mənasına gəlir.
Tərcümə dəqiq və dolğun ifadəni sevir, bir dildən başqa dilə ötürülən fikri, ifadəni, sözü
tərcümə edilən dilin bütün normalarına uyğunlaşdırmaq tərcümənin nə qədər çətin proses
olduğunu göstərir. Dilçi alimlərimizdən bir qrupu bu fikirdədir ki, qəzetlərin dilində istifadə
edilən əcnəbi terminlərin, ifadə və sözlərin tərcüməsi zamanı məzmunun saxlanılması vacib
şərtlərdəndir.
Məqalənin aktuallığı. İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümədə adekvatlıq çox vaxt
pozulur. Məqalədə bu problemlərin aradan qaldırılması və tərcümədə adekvat üsulların
seçilməsi araşdırılmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Artıq tərcümə işində hərfi tərcümə üsullarından deyil, yeni
adekvat üsullardan istifadə işin əsas elmi yeniliyidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tərcüməçilər, ali və orta ixtisas
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Л.Ибрагимли

Переводческая профессия и адекватность
Резюме
Практика последних лет еще раз доказывает, что нет таких мыслей, которые нельзя
перевести на родной язык. Любая мысль, любое предложение, переводимое с одного
языка на другой должно передавать национальный колорит, национальную
окрашенность, не отдаляясь от контекста и соответствуя нормам и стандартам
переводимого языка. Целью перевода является попытка выхода за пределы родного
языка и сближения языков.
L.İbrahimli

İn translation from English to Azerbaijani adequate protection
Summary
İn translation from English to Azerbaijani adequate protection. At least experience shows
that there is no any thought In the richest languages of the world which is not immpossible to
translate it to other languages. With only one word, any thought must not avoid not only
national point of view but also from the context while translating to other languages.
Redaksiyaya daxil olub: 04.03.2017
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Ədəbiyyat dərslərində obrazların müqayisəli təhlili
Firuzə Əkbərova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: Firuze.ekberli.96@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü..e.d., prof.Z.Xəlilov
ped.ü.f. d., dos.B.Həsənov
Açar sözlər: müqayisə, metod, interaktiv, qəhrəman, üsul, ədəbiyyat, dərs, şagird,
metodik, təhlil
Ключевые слова: сравнение, метод, интерактивный, герой, прием, литература,
урок, ученик, методический, анализ
Key words: comparison method, interactive, hero, welcome, books, lesson, student,
methodical, analysis
Müasir dövrdə sürətlə modernləşən Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin insan
kapitalının inkişafı çağırışlarına cavab verməsi istiqamətində yeni addımların atılması uğurla
həyata keçirilən təhsil strategiyasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Təhsilimizin gələcək
inkişaf istiqamətlərini müəyyənləşdirən bu mühüm sənəddə qeyd edilir ki, ölkə
iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının sürətləndirilməsi ilə yanaşı, insan
kapitalının inkişafı, şəxsin müasir bilik və bacarıqlara yiyələnməsinin təmin edilməsi ən
mühüm şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin başlıca vəzifəsini təşkil edir [1].
Ədəbiyyat fənn kurikulumda göstərilir ki, müasir məktəbdə müstəqil düşünməyi,
qazandıqları bilikləri tətbiq etməyi, qarşılaşdıqları problemləri həll etməyi bacaran, saf
mənəviyyatlı, təşəbbüskar, yaradıcı, demokratik ruhlu, humanist gənclər tərbiyə edilməsi
sosial tələb kimi meydana çıxır. Orta məktəbi bitirən hər bir gənc bədii ədəbiyyatı, digər
mənbələri oxumağı, təhlil etməyi, qiymətləndirməyi, öz biliklərini müstəqil şəkildə artırmağı
bacarmalı, fasiləsiz təhsilə hazır olmalıdır [2].
Təlim prosesində şagirdlərin bilik və bacarıqları fəal, yaradıcı şəkildə mənimsəməsi, fənn
üzrə əldə etdiyi bilikləri tətbiq etməsi və müstəqil yaradıcı düşünmə qabiliyyətləri
aşılanmasına zəmin yaradan metod və üsullardan istifadə bu baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb
edir.
Məlumdur ki, təlim prosesində bədii mətnlərin təhlilində başlıca vəzifə şagirdlərə əsərin
ideya-bədii xüsusiyyətlərini aşkara çıxarmaq, qiymətləndirmək bacarığının aşılanmasıdır. Bu
məqsədlə məktəb təcrübəsində müxtəlif təlim metodu və üsullarından, yeni təlim
texnologiyalarından istifadə edilir.
Məlumdur ki, həyatı obrazlı şəkildə əks etdirən söz sənəti — bədü ədəbiyyatın
mərkəzində insan, onun taleyi dayanır. Həyatda olduğu kimi ədəbi əsərlərdə də müsbət və
mənfi xarakterli insan obrazları ilə rastlaşırıq. Aydındır ki, yazıçının həyati problemlər
qoyduğu, konfliktləri əks etdirdiyi əsərdə yalnız müsbət və ya yalnız mənfi obrazlar yaratması
reallıqla səsləşməzdi. Həyat həqiqətlərindən söz açan sənətkar insan xarakterləri ilə bağlı istər
müsbət, istərsə də ziddiyyətli məqamlara da toxunmalıdır. Aydın məsələdir ki, bütün
insanların psixoloji xüsusiyyətləri, xarakteri, davranışı, digər insanlara münasibəti, həyata,
cəmiyyətə baxış tərzi eyni deyildir. Bu müxtəlifliyi real həyatda olduğu kimi yüksək ideyabədii dəyərə malik, oxucu rəğbəti qazanmış bədii əsərlərin qəhrəmanlarında da görə bilərik.
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Biz həyatda bu ziddiyyətlərin mövcudluğunun, xeyirlə şərin mübarizəsinin şahidi oluruq.
Hələ qədim zamanlardan, “Avesta”da, Nizami Gəncəvinin, İmadəddin Nəsiminin
yaradıcılığında xeyirlə şərin, zülmətlə işığın mübarizəsini, biri-birinə zidd olan qüvvələrin
qarşılaşdırılmasını görürük. Həyatdakı bu ziddiyyətləri obrazlı şəkildə əks etdirən, oxucuya
mənəvi dəyərlər aşılayan sahələrdən biri də söz sənətidir.
Məlumdur ki, orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisinin vəzifəsi müasir dünyagörüşlü,
vətənpərvər, müstəqil, yaradıcı düşüncəli insan tərbiyə etmək, həyatı bacarıqlar
formalaşdırmaq, onun mənəvi aləmini zənginləşdirmək, həyat hadisələrini, insanları
qiymətləndirməyi, yaxşını-pisdən ayırmaq bacarığı aşılamaqdır. Olduğundan, bədii əsərlərin
qəhrəmanlarının müqayisəli təhlili, sadalamış olduğumuz bu keyfiyyətlərin şagirddə
formalaşmasına gətirib çıxarır. Şagird obrazları müqayisəli təhlil edərək, onların
məziyyətlərini, mənfi cəhətlərini araşdıraraq əslində bir növ həyati bacarıqlar əldə etmiş olur.
Müstəqil fəaliyyət nəticəsində qazanılmış həyati bacarıqlar isə şagirdlərin şəxsiyyət kimi
formalaşması baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərin təhlili zamanı, müəllim fəndaxili əlaqədən istifadə
etməklə obrazları müqayisəli təhlili müxtəlif yollarla təşkil edilə bilər. Əsərin ideya-bədii
xüsusiyyətlərinin araşdırılması zamanı obrazlar müqayisəli təhlil oluna bilər. Məsələn,
obrazların xarakteri, əməlləri, nitqi, əsərdəki digər qəhrəmanlara münasibəti, vətənə, əməyə
münasibəti və s. müqayisə oluna bilər.
Məsələn, eyni əsərin qəhrəmanı olan obrazlar, məsələn N.Gəncəvinin “Kərpickəsən
qocanın dastanı” əsərindəki kərpickəsən qoca və cavan oğlanın əməyə münasibəti müqayisə
oluna bilər. Belə müqayisə əsərin ideyası, hər iki obrazın xarakteri, biri-birindən fərqli
cəhətləri ilə bağlı düzgün qənaətin yaranmasına səbəb olur.
Bundan əlavə məqsəddən asılı olaraq, eyni sənətkarın fərqli əsərlərindəki obrazları
müqayisə edə bilərik. N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərindəki Xosrov və “İsgəndərnamə”
əsərindəki İsgəndərin obrazlarının müqayisəsi şagirdlərin hər iki hökmdar obrazının
xarakterik xüsusiyyətlərini, fərqli və oxşar cəhətlərini mənimsəməyə imkan verir. Bu tipli
müqayisə olunan obrazlar müxtəlif sənətkarların əsərlərində iştirak edən digər obrazlar
arasında da aparıla bilər.
Araşdırma göstərir ki, ənənəvi təlim zamanı geniş şəkildə istifadə olunmuş, obrazlar
müqayisəli təhlil edilərkən şagirdlərlə müsahibələr keçirilmiş, cədvəllər vasitəsilə oxşar və
fərqli cəhətlər müqayisəli şəkildə təhlil edilmişdir. Müqayisə üsulu bir qədər fərqli şəkildə
hal-hazırda fəal/interaktiv təlimdə də mühüm yer tutur.
V sinif üçün kurikulum üzrə “Ədəbiyyat” dərsliyində və müəllim üçün metodik vəsaitdə
bu metodların tətbiqi ilə əlaqədar müəllimlər üçün faydalı tövsiyələrin, konkret dərs
nümunələrinin işlənilməsi təqdirəlayiqdir. Vəsaitdə qeyd edilir ki, müqayisə cədvəlindən
istifadə zamanı müqayisə üçün bir-birinə oxşar, mahiyyət etibarilə yaxın obyektlər (obrazlar,
əsərlər, janrlar və s.) götürülür. Müqayisənin tətbiqi zamanı vahid əsas (məsələn, müqayisə
olunan obrazların vətənə, əməyə, insanlara və s. münasibəti) gözlənilməli, obyektlərin
xüsusiyyətləri bu əsaslar üzrə aşkara çıxarılmalıdır. Obyektlər arasındakı oxşar, yaxud fərqli
cəhətlərin (eləcə də eyni vaxtda hər iki cəhətin) aşkara çıxarılması ilə yanaşı, oxşarlıq və
fərqlərin izahı, aralarındakı əlaqələrin səbəbi aydınlaşdırılmalı, nəticə çıxarılmalıdır. Məsələn,
S.Rəhimovun beşinci sinifdə tədris olunan, əmək mövzusunda yazılmış “Qara torpaq və sarı
qızıl” hekayəsindəki hər üç qardaş obrazının təhlilində aşağıdakı müqayisə cədvəlindən
istifadə məqsədəuyğun sayılır:
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Qardaşların

Şahməmməd

Xanməmməd

Bəyməmməd
1. Zəhməti sevmir,
faydalı bir iş görmür,
ortada yeyib qıraqda
gəzir
2. Ağır zəhmətə qatlaşan
atasını saymır. Xeyli
sonralar – atası öləndən
sonra onun ləyaqətli
adam olduğunu anlayır

1.

Əməyə
münasibəti

1. Əməyə xor
baxır, heç bir işlə
məşğul olmur

1. Tənbəldir, iş
görmək onun üçün
ən ağır cəzadır

2.

Atalarına
münasibəti

2. Atasının
nəsihətlərini
dinləmir, sözlərinə
əhəmiyyət vermir

2. Atasının
zəhmətini
qiymətləndirmir,
dediklərinə əməl
etmir

Venn diaqramından bədii əsərləri, ədəbi qəhrəmanları, nəzəri anlayışları və s. müqayisə
etmək məqsədilə istifadə olunur. Müqayisə aparmaq üçün kəsişən dairələr çəkilir, nəyin
müqayisə olunacağı və dairələrdə oxşar və fərqli cəhətlərin necə qeyd ediləcəyi izah olunur.
Fərqli cəhətlər sağ və sol tərəfdə, oxşar cəhətlər kəsişmə dairəsində qeyd edilir [4, 14-15].
Venn diaqramından istifadə də obrazların müqayisəli təhlilinin aparılmasının səmərəli
üsullarındandır. Bu metoddan ədəbi qəhrəmanların qarşılaşdırılması, oxşar və fərqli
cəhətlərinin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə istifadə olunur. Bu zaman şagirdlərin əvvəl
mənimsəmiş olduğu biliklər aktuallaşdırılır, qiymətləndirmə bacarığı formalaşdırılır.
Müqayisənin yekunu olaraq şagirdlər əsərin ideya-bədii dəyəri ilə bağlı ümumiləşdirmə aparır,
nəticə çıxarırlar.
Ədəbiyyat dərslərində Venn diaqramı vasitəsilə müxtəlif əsərlərin qəhrəmanlarının da
müqayisəsi faydalıdır. Məsələn, fəndaxili əlaqə imkanlarından bəhrələnərək müxtəlif
siniflərdə tədris olunan “Dərzi şagirdi Əhmədin nağılı”ndakı Əhməd obrazı ilə “Yetim
İbrahimin nağılı”ndakı İbrahim obrazını müqayisəli təhlil etmək mümkündür. Müəllimin
tapşırığı ilə hər iki obrazın oxşar cəhətlərini müəyyənləşdirən şagirdlər bu nağıl
qəhrəmanlarının səciyyəvi cəhətlərini — ağıllı, fərasətli, cəsarətli, dürüst, sözündən
dönməyən, səbirli, inadkar olduğunu qeyd edirlər.
Hər iki obraz hökmdarlara qarşı qoyulmuş, öz ağıl və fərasətinə görə hökmdar və vəzirdən
üstün tutullmuşdur. Məhz öz bacarığı, dərrakəsi sayəsində Əhməd öz ölkəsini düşmənlə
müharibədən, Yetim İbrahim isə xalqı zalım hökmdar və vəzirin zülmündən xilas edir. Fərqli
cəhətləri isə Yetim İbrahim şər qüvvələri təmsil edən hökmdar və vəzirə qarşı mübarizə
aparıb sonda qalib gəlir. Xalqı, axmaq hökmdar və hiyləgər vəzirin zülmündən xilas edir.
Əhməd inadkarlığı, sözündən dönməməsi ilə hökmdarı razı sala bilir və zindandan xilas olub
onun qızı ilə evlənir.
Müzakirə zamanı Yetim İbrahim və dərzi şagirdi Əhməd obrazlarının müqayisəli təhlili
şagirdlərin hər iki nağılın ideya-məzmununu dərindən mənimsəməsinə, xeyirlə şəri
müəyyənləşdirmək bacarığının inkişafına səbəb olur. Şagirdlər dərsdə müzakirə zamanı ədəbi
qəhrəmanların müqayisəli təhlili nümunəsindən çıxış edərək real həyatda qarşılaşdıqları
insanları da səciyyələndirməyi, onların müsbəti, cəhətlərini müəyyənləşdirmək, öz
mülahizələrini əsaslandırmaq bacarığına yiyələnirlər.
Metodist alim S.Hüseynoğlunun fikrincə, müqayisə üçün götürülmüş obyektlərdəki
əlamətlərin ardıcıl aşkara çıxarılması müqayisə priyomunun mühüm xüsusiyyətidir. Məsələn,
Yusif Sərrac və Şah Abbas surətləri qarşılaşdırılarkən əvvəl onların vətənə, sonra xalqa, daha
sonra dinə və s. münasibətlərindəki fərq aydınlaşdırılmalıdır.
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Obyektlər arasındakı oxşar, yaxud fərqli əlamətlərin (eləcə də eyni vaxtda hər iki əlamətin)
aşkara çıxarılması, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, hələ müqayisənin tamamlanması və
səmərəli keçməsi demək deyildir. Bu prosesdə oxşarlıq və fərqi izah etmək, obyektlər
arasındakı əlaqələrin səbəbini aydınlaşdırmaq vacib olduğu kimi, nəticə çıxarmaq,
ümumiləşdirmə aparmaq da zəruridir [7, 62].
Müqayisə prosesində qarşılaşdırma obrazların xarakterinin, əməllərinin, nitq
xüsusiyyətlərinin açılmasına, əsərin dərindən qavranılmasına gətirib çıxarır. Bu zaman
müəllimin yönləndirici, istiqamətləndirici fəaliyyəti xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müzakirə
zamanı qarşılaşdırılan obrazlarla bağlı fərqli fikirlərin səslənməsi, söylənilən mülahizələrin
əsaslandırılmasına nail olmaq çox vacibdir.
Obrazların müqayisəsi zamanı bir cəhətə də diqqət yetirilməlidir. Bəzi ədəbi qəhrəmanlar
xarakter, xasiyyət baxımından fərqlənsə də, amal, həyat mövqeyi baxımından oxşar olur. Bu,
həmin qəhrəmanların müqayisəli təhlili zamanı üzə çıxarılır. 7-ci sinifdə tədris olunan
M.İbrahimovun “Azad” hekayəsindəki Azad və Fərda obrazları biri-birindən xarakter
baxımından fərqlənir. Azad sakit təbiətlidir, çox danışmağı, açıb-ağartmağı xoşlamır. Fərda
isə coşqun təbiəti, üsyankarlığı, öz dərdini dostu ilə paylaşması, hadisələrə fəal münasibət
bildirməsi ilə diqqəti cəlb edir. Azad ilk baxışdan hadisələrə sakit tərzdə yanaşan, laqeyd kimi
görünsə də həyatdakı haqsızlıqların ağrısını daxilən çəkir, susmasına baxmayaraq, daim
düşünür, narahat olur. Əslində Fərda ilə xarakter baxımından fərqlənsə də, onların hər ikisi
milli düşüncəli, vətənin azadlığını istəyən və buna can atan qəhrəmandır. Onlar milli azadlığa
nail olmaq, xalqının azadlığı, gələcəyi naminə mübarizə aparmaq amalı ilə yaşayır, öz
həyatının mənasını xalqının gələcəyi naminə mübarizə aparmaqda görür.
Azad və Fərda obrazları unudulmaz obrazlardır. Onları unudulmaz edən öz xalqının
gələcəyinə laqeyd yanaşmamaları, milli istiqlal düşüncəsi ilə yaşaması, azadlıq uğrunda
mübarizə aparmasıdır. Həmin obrazların müqayisəli təhlili zamanı nəticə etibarilə əsərin
mahiyyətinin, ideyasının üzə çıxarılmasına xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Aparılan tədqiqat, eləcə də məktəb təcrübəsi bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, obrazların
müqayisəli təhlili şagirdləri müstəqil düşünməyə, yaradıcı fəallığa sövq edir. Çünki şagird
müqayisə prosesində ədəbi qəhrəmanların xarakteri, davranışı, əməlləri, başqalarına
münasibəti barədə düşünür, oxşar və fərqli cəhətlərin fərqinə varır. Bu onun, gələcəkdə
qarşılaşdığı həyat hadisələrini, insanları müqayisə etmək, düzgün nəticə çıxarmaq bacarığına
yiyələnməsinə kömək edir. Eyni zamanda müqayisədən məqsədyönlü istifadə şagirdin ədəbi
biliklərini dərinləşdirmək, bədii mətni müstəqil təhlil etmək bacarığının təkmilləşdirilməsi ilə
yanaşı, tənqidi, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirir.
Məqalənin aktuallığı. Obrazların müqayisəli təhlili şagirdləri müstəqil düşünməyə,
yaradıcı fəallığa sövq edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdin ədəbi biliklərini dərinləşdirmək, bədii mətni müstəqil
təhlil etmək bacarığının təkmilləşdirilməsi ilə yanaşı, tənqidi, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf
etdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ədəbiyyat dərslərində bədii əsərin təhlili
zamanı, müəllim fəndaxili əlaqədən istifadə etməklə obrazları müqayisəli təhlili müxtəlif
yollarla təşkil edilə bilər
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Сравнительный анализ литературных героев
на уроках литературы
Резюме
В статье исследуется пути и возможности сравнительного анализа литературных
героев на уроках литературы. Освещается некоторые актуальные теоретические
вопросы сравнительного анализа и делается выводы о путях их применения в школьной
практике. На примере применения приема сравнения при изучении различных
произведений даются методические рекомендации по использованию некоторых
интерактивных методов.
F.Akberova

Comparative analysis of literary heroes in literature classes
Summary
The article investigates the ways and possibilities of comparative analysis of of literary
heroes in literature classes. It highlights some of the relevant theoretical questions of
comparative analysis and draw conclusions on ways of their application in school practice.
For example, the application receiving the comparison in the study of various works are
guidelines on the use of certain interactive methods.
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Azərbaycan ədəbiyyatı tədrisi tarixinin 1950-1960-ci illər
mərhələsində istifadə olunmuş dərslik və proqramlar
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1950-60-cı illərə aid olan proqram və dərslikləri əvvəlki dövrlə müqayisə etsək görərik ki,
həmin təlim materialları məzmun cəhətdən müəyyən dərəcədə dəyişilmişdir. Təbii ki, hər
dövrün proqram və dərslikləri eyni ola bilməz və hər dövrün proqram və dərsliklərində
müəyyən dərəcədə nöqsanlara rast gəlinir. Müharibədən sonrakı dövrdə mövcud olmuş
proqram və dərsliklərin qeyd etdiyimiz nöqsanlardan təmizlənməsi əsas məqsəd olmuşdur.
a) Tədris işi təlim, təhsillə yanaşı, qurmaq və yaratmaq istiqamətinə yönəlir. (7, 160)
Müharibədən sonra proqram və dərsliklərin vəziyyətində yaxşıya doğru dəyişikliklər
müşahidə olunur, tərbiyə məsələləri qabardılırdı. Ədəbiyyat proqram və dərsliklərinin
məzmunu daha da dolğunlaşır (4, 41). Müharibədən sonrakı dövrdə orta məktəblərin
qarşısında mədəni və savadlı adamlar yetişdirmək kimi bir vəzifə dururdu. Həmçinin
ədəbiyyat yığıncaqlarında müharibə abu-havasından uzaqlaşmaq və müasir tələblərə cavab
vermək məqsədilə ədəbiyyat proqramları və dərslikləri tez-tez müzakirəyə çıxarılırdı, bəzən
də tənqid olunurdu. Həmin proqramların qüsurlarını aşağıdaki kimi göstərə bilərik:
1) İcmal mövzularına çox vaxt ayrılırdı
2) Xüsusilə X sinifdə az vaxt ərzində 20-25 yazıçının bir çox əsərlərindən bəhs edilirdi
3) İdeya cəhətdən əhəmiyyətsiz əsərlər proqrama salınırdı
4) Orta məktəb dərsliklərində nəzəri materiallar həddən artıq idi
5) Dərsliklərdə və materiallarda “vahid axın nəzəriyyəsi”nə yer verilirdi
6) Bədii təhlilə çox az vaxt ayrılırdı
Bir müddət sonra bu proqramlar aradan qalxdı. Qiymətli əsərlərin dərsliklərə salınmasına
və Sovet ədəbiyyatına daha çox vaxt verilməsinə başlanıldı. Beləliklə, 1953-cü ildən sonrakı
proqram və dərsliklərdə böyük dəyişikliklər edildi (6, 42). M.F.Axundov, Füzuli, Nizami,
M.Ə.Sabir, C.Məmmədquluzadə, S.Vurğun və b. görkəmli şair və yazıçılarımıza ədəbiyyat
dərsliklərində daha çox yer ayrıldı. H.Cavid, S.Hüseyn, N.Nərimanov, T.Şahbazi, H.Nəzərli,
M.Müşfiq kimi yazıçılarımız əvvəlki dövrlərdə dərsliklərdən çıxarılsa da, yenidən proqram və
dərsliklərə qaytarıldı.
b) Bu dövrdə ədəbiyyatdan təlim materialları arasında Sovet ədəbiyyatı nümunələrinə
nisbətən geniş yer verilir (7, 161). Bu dövrün proqramlarının qarşısında əsas bir məqsəd var
idi: Ədəbiyyatın dərindən öyrənilməsi. Həmin bu əsas məqsəd də mövcud proqramlarda
dəyişikliklərə gətirib çıxarırdı. 1951-1952-ci ilə qədər:
 VIII sinifdə — ən qədim zamanlardan XVIII əsrin sonuna qədər olan dövr;
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 IX sinifdə — XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı;
 X sininfdə — XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı öyrədilirdi.

1951-1952-ci ildən sonra isə X sinifdə ancaq Sovet ədəbiyyatı keçilməyə başlandı.
C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev, Ə.M.Şəbüstəri kimi sənətkarlar 1950-ci ilə
qədər X sinifdə keçilirdi. Artıq 1951-ci ildən etibarən həmin sənətkarlar IX sinifdə tədris
olunmağa başlandı. Orta məktəbin ədəbiyyat proqramlarında Sovet ədəbiyyatının həcmi
zaman keçdikcə artdı. S.Vurğunun “Zəncinin arzuları”, “Zamanın bayraqdarı”, “Vaqif”;
S.Rüstəmin “Mərkəzi komitə”, “Qaçaq Nəbi”, “Təbrizim”; M.Hüseyn “Abşeron”; M.Cəlal
“Bir gəncin manifesti”; M.Rahimin “Leninqrad göylərində”, Ə.Həsənin “Müharibə” kimi
yazıçılar və əsərlər öyrənilməklə orta məktəbdə Sovet dövrünün xüsusiyyətləri şagirdlərə
daha dərindən aşılanırdı. Lakin daha bir qüsur var idi: proqramlar yüngülləşdirilməli olduğu
halda, daha da ağırlaşdırılırdı. Belə ki, gənc nəslin dünyagörüşünün genişləndirilməsi
məqsədilə bir çox başqa nümunələr proqrama daxil edilirdi.
c) Bu proqramlarda ədəbiyyat nəzəriyyəsinin öyrənilməsinə tələb qismən artır (7, 162).
Bundan əvvəlki dövrlərdə nəzəriyyəyə o qədər də əhəmiyyət verilmirdi. Amma ədəbiyyat
nəzəriyyəsi bədii əsərin şagirdlərə daha dərindən mənimsədilməsində böyük rola malikdir.
1950-ci ildən sonrakı proqramlardakı ədəbiyyat nəzəriyyəsi mövzularının inkişafını müşahidə
edirik. Çünki 50-ci illərdə nəzəriyyəyə tələb güclü idi.
Dinc quruculuq illərində mövcud proqramlarda artıq şəxsiyyətə pərəstiş mövzusundan
uzaqlaşmağa başlanılırdı. Bunun nəticəsi idi ki, proqram və dərsliklərimiz daha da zənginləşdi.
“Məktəbin həyatla əlaqəsini möhkəmlətmək və SSRİ-də xalq maarifi sistemini daha da
inkişaf etdirmək haqqında” qanunda sagirdlərə bilikləri möhkəm öyrətməli, uşaqlara əxlaq və
estetik tərbiyənin, əməyə məhəbbət fikirlərinin aşılanılması vacib sayılırdı. 1960-cı ildə
Azərbaycan müəllimlərinin IV qurultayı keçirildi. Həmin qurultayda dərs kitablarının, tədris
proqramlarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi müzakirə edildi. Həmçinin şifahi xalq
ədəbiyyatının və aşıq yaradıcılığının təlim materiallarını proqrama daxil etmək və dərs
prosesində bunları izah etməyin əhəmiyyəti vurğulandı. 1961-ci ildə Azərbaycan aşıqlarının
III qurultayından sonra proqrama Aşıq Ələsgər və b. aşıqlar və aşıq yaradıcılığı mövzuları
daxil edilir. 1960-ci ildə istehsalat təlimi verən orta ümumtəhsil əmək politexnik məktəbləri
üçün ədəbiyyat proqramları hazırlanır (7, 166). Həmin proqramlarda göstərilir ki, ədəbiyyat
tarixi IX-XI siniflərdə tədris edilir. 1963-cü ildə çap olunmuş ədəbiyyat proqramında orta
məktəb qarşısında olan vəzifələr əsasən bunlardır: Elmli, kommunist fikirli və əxlaqlı adamlar
yetişdirmək. Ancaq bu qanunun çatışmayan cəhətləri də mövcud idi. Belə ki bu qanunda
proqramlarda:
1. Müasir ədəbiyyata üstünlük verilmirdi.
2. Azərbaycan folkloru və Azərbaycan ədəbiyyatına az yer verilirdi.
3. Milyonlarla insanın ilham və sevinc mənbəyi kimi Sovet ədəbiyyatı göstərilirdi.
Bu proqrama əsasən IX-XI siniflərdə ədəbiyyat tarixi tədris edilirdi. Rus ədəbiyyatı və
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı IX sinifdə keçilirdi. X sinifdə 1917-1930-cu illər arası olan
ədəbiyyat öyrədilirdi. XI sinifdə isə 1930-cu ilə ildən o dövrə qədər, yəni 1963-cü ilə qədər
olan ədəbiyyat tədris edilirdi.
Ümumiyyətlə, 60-cı illərdə proqramlarda nöqsan və çatışmazlıqlara görə proqramlar
ətrafında bir sıra şəxslər müzakirələr aparmış və öz fikirlərini irəli sürmüşdülər. Həmin
müzakirələrdə F.Qasımzadə, C.Xəndan, Ə.Qarabağlı, Z.Səmədov, Ş.Mikayılov, C.Əhmədov,
A.Abdullayev, H.Balıyev, İ.Zülfüqarov, A.Bədəlov, M.Rzaquluzadə, M.Məsimov,
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S.Abdullayeva, F.Ə.Məmmədova, A.Bağırzadə, X.İbrahimov, H.Eyvazov və b. yazıçılar,
alimlər proqramların quruluşu ilə bağlı qiymətli fikirlər söyləmişdilər. Həmin fikirləri
aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Təlim materiallarının məzmunu ilə bağlı müzakirələrdə iştirak edən mütəxəssislərin
əksəriyyəti ədəbiyyatdan təlim materiallarının seçilməsi ilə əlaqədar proqramın qüsurlarını
qeyd edir və bu haqda öz mülahizələrini söyləyirlər (7, 168):
a) Təlim materialı kimi proqrama daxil edilən ədəbi şəxsiyyətin mövqeyi aydın olmalıdır;
b) Proqramın tərtibində lazımı anlayışların öyrədilməsi diqqət mərkəzində olmalıdır.
Ş.Mikayılov “Vacib məsələ” adlı məqaləsində qeyd edir ki, ədəbiyyat nəzəriyyəsi ədəbi
əsərlərin öyrədilməsində çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. Əsərin öyrədilməsi üçün həm açar
rolunu oynayır, həm də baza yaratmış olur. Onun fikrincə ədəbiyyat nəzəriyyəsini gözəl
qavramış şagird gözəl nitqə, ədəbi-bədii danışığa və obrazı səciyyələndirmək bacarığına
yiyələnir.
2. Müzakirələrdə proqramın quruluşu, materialların siniflər üzrə bölüşdürülməsi bir
problem kimi elmi-pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini cəlb etmiş və müzakirə obyektinə
çevrilmişdir (7, 169). “Ədəbiyyat proqramı haqqında qeydlər” adlı məqaləsində Cəfər Xəndan
qeyd edir ki, proqramlarda dəyişiklik edilmədən, buraya lazım olmayan əlavələr edilmişdir.
Hətta proqramlarda 1917-1930-cu illlərin mövcud olmadığı da bildirilirdi. Buna görə də
həmin proqramlar haqqında kəskin müzakirələr aparılmışdır. Dövrün başlıca tələbi
proqramlarla təlim materiallarını tənzim etmək və dərslikləri elmi tədqiqatın nəticələrinə
əsaslandırmaq idi.
Dərsliklər: Dərsliklərlə proqramlar arasında müəyyən bağlılıq olmalıdır. Bu baxımdan
yanaşsaq deyə bilərik ki, Böyük Vətən müharibəsindən sonrakı illərdə ədəbiyyat dərslikləri
çox inkişaf etmişdi. Bu dövrün “Ədəbiyyat” dərsliklərindəki nöqsanlar yavaş-yavaş aradan
qaldırılır, təkmilləşdirilirdi. Dərsliklərin hazırlanması Azərbaycanın görkəmli alimlərinə
həvalə edilmişdi: “V sinif üçün “Ədəbiyyat” dərsliyi Q.Musayevin, VI sinif üçün
“Ədəbiyyat” dərsliyi İ.Babayevin, VIII sinif üçün “Ədəbiyyat” dərsliyi H.Araslının, IX sinif
üçün “Ədəbiyyat” dərsliyi F.Qasımzadənin və M.C.Cəfərovun, X sinif üçün “Ədəbiyyat”
dərsliyi M.A.Dadaşzadənin və C.X.Hacəyevin, müəllifliyi ilə çap olunmuşdur. Orta məktəb
11 illik kimi fəaliyyət göstərdikdə, VII sinif üçün “Ədəbiyyat” dərsliyi Ə.Qarabağlı və
M.Aslanov tərəfindən yazılmışdır (7, 173).
Bu dərslikləri işləyib hazırlayan alimlər tanınmış ədəbiyyatşünas, filoloq alimlər idi.
Dərsliklərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə təkmilləşdiyi məhz bu tanınmış alimlərin əməyinin
nəticəsi idi. Bu dövrdə mətbuatda dərsliklərin çatışmazlıqları barədə deyilən təkliflər nəzərə
alınmış və nöqsanlar aradan qaldırılmışdı. Tanınmış ədəbiyyatşünas Ə.Mirəhmədov
“Mülahizələrim, təkliflərim“ (1965) məqaləsində bildirir ki, Füzuli, Zakir, S.Ə.Şirvani və
H.Cavidin əsərlərini tədris edərkən ərəb fars sözləri və ifadələrini anlamaq çox çətin idi. O
vurğulamışdır ki, ifadə tərzləri və icmallar dəyişdirilməli, bir yazıçı ən çox 2 sinifdə
öyrədilməlidir.
P. Xəlilovun 1964-cü ildə yazmış olduğu “Sovet ədəbiyyatının son nailiyyətləri” kitabında
qeyd edilirdi ki, proqramlarda dəyişiklik edilsə də, dərsliklərdə tez bir zamanda dəyişiklik
etmək mümkün olmadığına görə dərslik və proqramlar arasında yaranan fərq tədris
prosesində çətinliklər yaradırdı. Bu kitabda Ə.Ələkbərzadənin “Tamaşa qarının nəvələri”,
Ə.Vəliyevin “Budağın xatirələri”, İ.Əfəndiyevin “Dağlar arxasında üç dost” kimi əsərləri
təhlil edilirdi.
Bu dövrdəki “Ədəbiyyat” dərslikləri əvvəlki illərə nisbətən uğurlu olsa da, yenə də
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onlarda nöqsanlar var idi. V-VII siniflərdə sənətkar və onların əsərlərindən gətirilən
nümunələrdə, VIII-X siniflər üçün olan “Ədəbiyyat” dərsliklərində isə işlənmə tərzi və təhlilə
görə qüsurlar mövcud idi. Bundan əlavə nöqsanlardan biri də bu idi ki, hər hansı bir
şəxsiyyətin adı proqram icmalında çəkilir, dərsliklərdə isə lazım olmayan ağır zehni
məlumatlar verilirdi. Həmçinin o dövrün dərsliklərində sual-tapşırıq sistemi və təhlil quruluşu
da nöqsanlı idi. İlk nəzərdə elmilik kimi diqqəti cəlb edən, bu baxımdan da oxucuya xoş təsir
bağışlayan həmin cəhət dərs kitabı üçün nöqsandır, onu pedaqoji-psixoloji tələblərdən
uzaqlaşdıraraq, ümumi material toplusuna çevirir
Bu dövrdəki “Ədəbiyyat” dərslikləri əvvəlki illərə nisbətən uğurlu olsa da, yenə də
onlarda nöqsanlar var idi. V-VII siniflərdə sənətkar və onların əsərlərindən gətirilən
nümunələrdə, VIII-X siniflər üçün olan “Ədəbiyyat” dərsliklərində isə işlənmə tərzi və təhlilə
görə qüsurlar mövcud idi. Bundan əlavə nöqsanlardan biri də bu idi ki, hər hansı bir
şəxsiyyətin adı proqram icmalında çəkilir, dərsliklərdə isə lazım olmayan ağır zehni
məlumatlar verilirdi. Həmçinin o dövrün dərsliklərində sual-tapşırıq sistemi və təhlil quruluşu
da nöqsanlı idi. İlk nəzərdə elmilik kimi diqqəti cəlb edən, bu baxımdan da oxucuya xoş təsir
bağışlayan həmin cəhət dərs kitabı üçün nöqsandır, onu pedaqoji-psixoloji tələblərdən
uzaqlaşdıraraq, ümumi material toplusuna çevirir.
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, metodik şərtlər pozulmamalı, didaktik
prinsiplərə tam əməl olunmalı və pedaqoji-psixiloji amillər nəzərə alınmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin aktuallığında göstərilən şərtlərlə yanaşı, dərslik tərtib
edərkən proqrama tam əməl olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərslik və proqramlarda olan qüsurların
aradan qaldırılmasından ibarətdir.
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Ф.Рагимова

Использованные учебники и программы для обучения истории
Азербайджанской литературы в 1950-60 годах
Резюме
В обучении методики Азербайджанской литературы в 1950-60 годах между
учебниками и программы были приняты серьёзные мероприятия для преодолении
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текущего несоответствия. В эти мероприятиям были вовлечены учёные
литературоведения и методисты. Достижения в методике обучение литературы играл
большую роль в дальнейшем развитии.

37

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

F.Rahimova

Textbook and programs used in 1950-1960 years stage of
history of azerbaijan literature teaching
Summary
Strict measures were taken to eliminate existing incompatibility amidst program and
textbook in methods of teaching of Azerbaijan literature in 1950-1960s. Literary criticscholars and methodologists were involved in these measures. The acquired accomplishment
s created circumstance for father development of methods of the literature teaching.
Redaksiyaya daxil olub: 03.03.2017
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Orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisi prosesində fəal
(interaktiv) təlim metodlarının seçilməsinin əsas şərtləri
Gülay Heydərova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: fidi.fidos@mail.ru
Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos.A.Hacıyev
ped.ü.f.d., dos.Ə.M.Abbasov
Açar sözlər: təhsil, təlim, interaktiv, metod, islahat
Ключевые слова: образование, обучение, интерактивный, метод, реформа
Key words: education, training, interactive, method, reform
XXI əsr elm və texnologiya əsridir. Bu isə, ilk növbədə, insan resurslarının
təkmilləşdirilməsi üçün potensial imkanların səfərbər edilməsini tələb edir ki, bu da gənc
nəslin yetişdirilməsində, geniş mənada vətəndaş tərbiyəsində böyük uğurların bünövrəsini
qoyur, mənəvi təkamülə gətirib çıxarır. Müasir dünyamızın inkişaf dinamikasına xas olan bu
məntiq yalnız təhsil müstəvisində böyük uğurlarla nəticələnir. Təsadüfi deyildir ki, dünyanın
ən inkişaf etmiş ölkələri qloballaşma şəraitində məhz həmin təcrübəyə istinad edərək özlərini
dünya arenasına çıxara bilmişlər.
Ötən əsrin sonlarından bütün dünyada, eləcə də Azərbaycanda təhsilə yeni baxışlar
meydana gəlmişdir ki, burada da bir neçə istiqamət özünü göstərir. Əsas istiqamətlərdən biri
təhsilin kütləviliyinə, cəmiyyətin inkişafında təhsilin rolunun artan tələblərinin ödənilməsinə
nail olmaqdan ibarətdir.
XXI əsr həm də demokratik vətəndaş cəmiyyəti, informasiyalı cəmiyyət quruculuğu ilə də
səciyyələnir. Ona görə də təhsil həm məzmunu, həm də pedaqoji prosesdə tətbiq olunan
metod və texnologiyaları ilə demokratik vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna xidmət etməlidir.
Buradan da digər istiqamətlər: təhsilin məzmununun yeniləşdirilməsi və təlimin metod və
texnologiyalarının modernləşdirilməsi meydana çıxır.
Müasir məktəb bir sıra cəhətlərlə səciyyələnir. Elmi-texniki nailiyyətlərin təkcə iqtisadiistehsal sahəsində deyil, təhsildə təlim-tədris prosesində geniş yer tutması, digər cəhətdən
cəmiyyətdə yüksək intellektuallığın, fikir azadlıqları mövqeyinin bərqərar olması, milli və
ümumbəşəri dəyərlərin vətəndaş hazırlığında yüksək qiymətləndirilməsi dövrümüzdə təhsil
işinin məzmunu, təlim-tərbiyə prinsipləri, metodları və vasitələrinin və s. həm
yeniləşdirilməsini, həm də təkmilləşdirilməsini aktuallaşdırır.
İnkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, yeni əsrdə cəmiyyətin və insanların inkişafı
üçün yaradıcı, müstəqil, düşünən və inkişaf edən şəxsiyyət formalaşmalı, yetişdirilməlidir. Bu
əsasda Azərbaycan təhsil sisteminin də beynəlxalq sistemə inteqrasiyası zəruri və vacib bir
faktor kimi ortaya çıxır. Müasir təhsil konsepsiyasının üstünlüyü məhz ondadır ki, bu
konsepsiya şəxsiyyətin formalaşdırılmasını təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi kimi
dəyərləndirir.
Əlbəttə, belə bir yanaşma tərzi cəmiyyət üçün təqdirəlayiqdir və bunun əsasında həyatımız
üçün dəyərli və ləyaqətli şəxsiyyətlər yetişir. Bu prosesdə təlimin struktur dəyişmələri də
meydana çıxır, hafizə unudulmamaq şərtilə idrak prosesləri dərinləşdirilir, şagirdlərdə
müstəqil düşüncə və mühakimə yürütmə vərdişləri, əqli nəticə çıxarma bacarıqları
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formalaşdırılır.
1999-cu ildə qəbul olunmuş Təhsil Sahəsində İslahat Proqramında vətəndaşların təhsil
hüququnu təmin etmək, Milli Təhsil Konsepsiyasının müddəalarını gerçəkləşdirmək, azad
bazar iqtisadiyyatı şəraitində pedaqoji kadr hazırlığı prosesini təkmilləşdirmək, keyfiyyətli
kadr hazırlığını təmin etmək, təhsilin idarə olunma mexanizmini intensivləşdirmək kimi
mühüm məqsədlər qarşıya qoyulmuşdur. [21.3.] Bu məqsədlərin həyata keçirilməsi isə məhz
birinci olaraq məktəbdən başlayır. Bütün bunları nəzərə alaraq təhsildə elə təlim
metodlarından istifadə olunmalıdır ki, onlar özlərində aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyətini və
yeni biliklərə sərbəst yiyələnməyi aşılama yollarını birləşdirmiş olsun. Fəal təlim (interaktiv)
metodları bu deyilənləri əhatə etmək imkanına malikdir.
Müasir dövrdə təlim prosesində qarşıda duran ən mühüm vəzifə yüksək bilik və bacarığa
malik, öz vətənini dərindən sevən, müstəqil düşüncəyə və ardıcıl təfəkkürə yiyələnmiş, milli
və bəşəri dəyərlərə hörmət edən şəxsiyyət formalaşdırmaqdır ki, bu vəzifənin əsas ağırlığı da
humanitar fənlərin, xüsusən Azərbaycan dili təliminin üzərinə düşür.
Azərbaycan dili dərslərində interaktiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərin müstəqil
düşüncə və fikir yürütmə qabiliyyətlərinin inkişafına, onların bir şəxsiyyət kimi
formalaşmasına imkan yaradır, gələcək cəmiyyətimiz üçün dəyərli və ləyaqətli şəxsiyyətlər
yetişdirir.
Köklü islahat və dəyişikliklərlə müşayiət olunan müasir təhsil konsepsiyasının üstünlüyü
məhz ondadır ki, bu konsepsiya şəxsiyyətin formalaşdırılmasını təhsil sisteminin başlıca
vəzifəsi kimi dəyərləndirir. Əlbəttə, belə bir yanaşma tərzi cəmiyyət üçün təqdirəlayiqdir və
bunun əsasında həyatımız üçün dəyərli və ləyaqətli şəxsiyyətlər yetişir. Bu prosesdə təlimin
struktur dəyişmələri də meydana çıxır, hafizə unudulmamaq şərtilə idrak prosesləri
dərinləşdirilir, şagirdlərdə müstəqil düşüncə və mühakimə yürütmə vərdişləri, əqli nəticə
çıxarma bacarıqları formalaşdırılır. Bu təlim-tərbiyə isə yeni pedaqoji təfəkkürün təzahür
formaları kimi meydana çıxır.
Şagird üçün ən maraqlı dərs bilavasitə onun özünün aktiv iştirak etdiyi, onun təfəkkür
imkanlarına əsaslanan tədris məşğələsidir. Əsl dərs odur ki, şagirdi məktəbə həvəslə
gətirməyə vadar etsin, elmi bilikləri onun üçün zövq mənbəyinə çevirsin. Həyatın daimi
inkişafda olduğunu nəzərə alsaq, ənənəvi təlim metodlarının müasir təlim metodları ilə əvəz
olunması günümüzün əsas tələblərindən biri kimi qarşıya çıxır. Bir cəhəti də qeyd etmək
lazımdır ki, yeni pedaqoji təfəkkürün təzahür forması kimi meydana çıxan interaktiv təlim
metodlarının köməyi ilə şagirdlərin təfəkkürünü inkişaf etdirmək, onların idrak fəaliyyətini
daha səmərəli təşkil etmək mümkündür. Ağıl və hissin vəhdəti şəraitində həyata keçirilən bu
təlim metodları şagirdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün böyük imkanlar açır, onlar
üçün xüsusi məna kəsb edir.
Bu gün tədris prosesinin bütün mərhələlərində hər bir müəllim müasir dərsin
tələblərinə — interaktiv metod və üsullardan istifadəyə əsaslanmalıdır. Qarşılıqlı əlaqəyə
əsaslanan, şagirdlərin daha fəal, müəllimin isə istiqamətləndirici olduğu interaktiv təlim
metod və üsullarının tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, onu hər bir şagird üçün daha
əhəmiyyətli və maraqlı fəaliyyət sahəsinə çevirir, dərsdə, məşğələdə fəallığın maksimum
artmasına zəmin yaradır və bununla da təlimin inkişafetdirici aspektini nəzərəçarpacaq
dərəcədə gücləndirir. İnteraktiv təlim metodlarının tətbiqi şagirdlərdə müstəqil düşünmək,
sərbəst rəy söyləmək, hər hansı problem barədə başqasının fikrinə münasibət bildirmək, digər
fərqli nöqteyi-nəzəri təsdiq və yaxud inkar etmək, çoxluğun qərarını qəbul etmək, öz qərarının
üstündə durmaq və s. xüsusiyyətlərin formalaşmasına bilavasitə kömək göstərməklə
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təfəkkürün tənqidiliyi, müstəqilliyi və çevikliyinə zəmin yaradır.
İnteraktivlik əslində pedaqoji üsul kimi müəllimlərin iştirakı ilə şagirdlərin bir-biri ilə
ünsiyyət prosesində yeni biliklərin əldə edilməsinə imkan verən bütün təlim üsullarının
məcmusundan ibarətdir. Tədris prosesində fəal (interaktiv) təlim metodlarının seçilməsinin bir
sıra ümdə şərtləri vardır ki, bunları aşağıdakı kimi xarakterizə edə bilərik:
— Şagirdlərin aktiv fəaliyyəti;
— müəllimin şagirdlə və şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığı;
— bütün şagirdlərin tədris prosesinə fəal cəlb olunması;
— didaktik oyunlardan istifadə olunması;
— şagirdlərin sinifdə qeyri-ənənəvi yerləşdirilməsi.
İnteraktiv təlim metodlarından istifadə şagirdlərdə:
— müstəqil düşünməyi, sərbəst rəy söyləməyi;
— şəxsiyyəti qiymətləndirməyi;
— başqaları ilə əməkdaşlıq etməyi;
— başqalarını dinləməyi;
— başqa fikirlərə qarşı dözümlü olmağı;
— öz fikirlərini arqument və faktlarla dəqiq izah etməyi;
— tənqidi təfəkkürü;
— kompromis variantın tapılmasını;
— natiqlik qabiliyyətini və s. formalaşdırır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsil sistemində yeni təlim texnologiyaları ilə keçirilən
dərslərin mahiyyətini izah etmək, təhsil işinin məzmununun, təlim-tərbiyə prisiplərinin,
metodları və vasitələrinin yeniləşdirilməsini, həm də təkmilləşdirilməsini məqalənin aktuallığı
hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kurikulum konseptual sənədinin üstünlüyünü izah etmək və bu
sənədin şəxsiyyətin formalaşdırılmasında təhsil sisteminin başlıca vəzifəsi kimi
dəyərləndirməkdən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistarntlar istifadə edə bilərlər.
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Активе в обучении средней школы (интерактивный)
выбор методов обучения общие условия
Резюме
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Интерактивность с участием учителей, таких, как тот факт, что метод обучения
студентов, чтобы общаться друг с другом, что позволяет приобретение новых знаний
представляет собой совокупность всех методов обучения. Активная деятельность в
процессе обучения (интерактивные) методы обучения селекции несколько важных
условий, которые описаны в статье.
G.Haydarova

Active in the middle school teaching (interactive) selection
of training methods general conditions
Summary
Interactivity with the participation of teachers, such as the fact that the method of teaching
students to communicate with each other, allowing the acquisition of new knowledge is the
totality of all training methods. Active in the learning process (interactive) training methods
of selection are several important conditions, which are described in the article.
Redaksiyaya daxil olub: 10.03.2017
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глаголов,

Müasir dilçilikdə feil əsas tədqiqat obyektlərindən biridir. Dildə feil mühüm rola malikdir.
Cümlənin formalaşmasında və fikrin ifadəsində feilin iştirakı vacibdir. Feil cümlədə digər nitq
hissələrini ətrafına toplayaraq cümlənin formalaşmasında əsas rol oynayır. V.V.Vinoqradov
qeyd edir ki, feil dilin əsas vəzifəsi olan kommunikasiya üçün təkan, yaradıcı başlanğıc,
“təşkilati məzkəz” rolunu oynayır (2, 511).
Feilin leksik, qrammatik xüsusiyyətləri, quruluşca növləri, ismin, sifətin, zərfin, sayın,
əvəzliyin, leksik mənası, feil düzəldən şəkilçilərin mənşəyi, ismin halları, tamamlıq və idarə
əlaqəsi, feilin məcazi məna alıb-almaması, onun omonim, sinonim, antonim və çoxmənalılıq
xüsusiyyətləri, tarixən hansı inkişaf yolu keçməsi və hansı üslubi məqamlarla işlənməsi,
həmçinin fəlsəfi-məntiqi qanunlar və s. ilə üzvi surətdə bağlıdır.
Feillərdə leksik və qrammatik xüsusiyyətlər bir-biri ilə sıx bağlıdır, ona görə də onların
leksik-semantik mənası qrammatik xüsusiyyətləri ilə birlikdə tədqiq edilir. Qrammatik
kateqoriyalarının çoxluğu və müxtəlifliyi feillərin semantik çalarlığını bir qədər də artırır.
Yəni başqa qrammatik kateqoriyalara nisbətən feilin semantik strukturu daha zəngindir.
Feilin semantik cəhətdən təsnif etmək üçün bir çox leksik-qrammatik xüsusiyyətləri
nəzərə almaq lazımdır. İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində feillərin dilçilikdə leksiksemantik xüsusiyyətinə görə, ən ümumi bölgüsü feilin idarə əlaqəsinə görə növləridir. Bu
prinsipə görə feillər iki qrupa bölünür:
1) özlərindən sonra obyekt tələb edən feillər, bu qrup feillərə təsirli feillər deyilir
(transitive verbs). Məsələn, to send (göndərmək), to bring (gətirmək), to see (görmək), to
recognize (tanımaq), to destroy (yıxmaq), to build (tikmək, çəkmək), to make (yaratmaq), to
express (qurmaq, təsvir etmək), to base (əsasını qoymaq), to erect (tikmək, qurmaq), to create
(yaratmaq), to found (qurmaq, yaratmaq) və s.
Bu misalları aşağıdakı cümlələrdə tətbiq etmək mümkündür. Məsələn:
She loved me for the dangers I had passed;
And I loved her that she did pity them.
Mən çətinliklərdən keçdiyim üçün o məni sevir;
Və o onları məyut etdiyi üçün mən onu sevirəm. (1, 28)
No one knows I am here – Heç kəs bilmir mən burdayam (1, 274)
Heaven bless you for your goodness – Allah sənə yaxşılığın üçün təşəkkür edir (1, 85)
2) özlərindən sonra obyekt tələb etməyən feillər, bu qrup feillərə təsirsiz feillər deyilir
(intransitive verbs). Məs.: to laugh (gülmək), to sleep (yatmaq), to go (getmək), to enter (daxil

43

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

olmaq), to look (baxmaq), to swim (üzmək) run (yüyürmək), flow (tökülmək), fly (uçmaq),
float (üzmək), jump (tullanmaq), leap (söykənmək), spring (tullanmaq), bound (atılmaq) və s.
Aşağıdakı misallarda fikrimizi aydın açaq. Məs.:
Nobody is going to touch your money – Heçkim sənin puluna toxunmayacaq (1, 134)
Then why do you fly to her so often – Sən nə üçün belə tez-tez ona uçursan? (1, 155)
Don’t you miss your father and mother terribly sometimes? – Sən bəzən ata və anan üçün
olduqca darıxmırsan? (1, 211)
Bu bölgü universal məzmunludur və demək olar ki, bütün dillərə xasdır. Təsirlilik və
təsirsizlik kateqoriyalarına görə feillər leksik sistemdə özünü üç şəkildə göstərir:
1) təsirli feillər arasında semantik münasibətlər;
2) təsirsiz feillər arasında semantik münasibətlər;
3) təsirli və təsirsiz feillər arasında semantik münasibətlər.
O.Musayevin yanaşmasına görə, təsirli feillərin ən başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,
onlar təkbaşına işlənərkən leksik mənaca ümumi olur, sanki tamamlanmır. Məsələn: “I am
writing” cümləsində işlənən “What are you writing” “to write” — sözü təsirli feildir. Bu növ
feillər, bir qayda olaraq, vasitəsiz tamamlıq rolunda çıxış edir. Yəni ki, mənasını tamamlamaq
üçün mütləq onlardan sonra obyekt (vasitəsiz tamamlıq) işlənməlidir. Məsələn: I sent a letter
to him. She showed her picture to me. The postman brought the parcel yesterday. The
children saw many interesting things in the museum. Mother made a delicious cake last week.
I recognize him at once by his walk (4, 131-132).
Təsirsiz feillər qeyri-icbari yəni sərbəst, təsirli feillər isə icabri hal və hərəkət bildirir.
Təsirsiz feillər üçün minimum bir fasilə (subyekt), təsirli feillər üçünsə minimum bir fail, bir
obyektlə əlaqəyə girmək səciyyəvidir. Təsirsiz feillərin ən başlıca cəhəti və təsirli feillərdən
fərqləndirən xüsusiyyəti odur ki, bu feillər heç bir obyektə ehtiyac olmadan cümlədə müstəqil
işlənir (6, 197)
Məsələn: We laughed all together. The child was sleeping soundly when I entered the
room. They went to the village.
Deməli, xüsusi olaraq qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilində feilin təsirli və ya təsirsiz
olmasını göstərən heç bir morfoloji əlamət olmadığı üçün bu mənalar yalnız cümlə daxilində
aydınlaşır.
Azərbaycan dilinin feilləri həm leksik tərkibinin, həm də qrammatik kateqoriyalarının
zənginliyi ilə başqa nitq hissələri içərisində xüsusi yer tutur.
“Azərbaycan dilində təsirli feillər təsirlik halında işlənən və kimi?, nəyi?, nə? suallarından
birinə cavab verən müstəqim obyekt (vasitəsiz tamamlıq) tələb edir” (3, 167). Yəni feilin
təsirli olması üçün onun tərəflərindən biri mütləq vasitəsiz obyekt olmalıdır, məsələn: “gör,
bil, de, eşit, yazdım, bildim, gördü, dediniz, eşitsinlər” və s. kimi feillər yuxarıdakı suallardan
birinə cavab olan obyekt tələb edir və subyektin icra etdiyi işin həmin obyekt üzərinə
keçdiyini, ona təsir etdiyini göstərir. Həmçinin, feilin zəruri deyil, yəni fakültativ aktantı
təsirlik hal vasitəsilə idarə olunsa belə, bu feili təsirli saymaq olmaz. Deməli, istənilən feili
təsirli halda olduğunu bilmək üçün feilə aşağıdakı tələblərə görə təhlil edilir:
1. Feilin tərəflərindən biri vasitəsiz obyekt olmalıdır;
2. Bu istənilən deyil, məhz, zəruri aktant olmalıdır.
“Təsirli feillər bu və ya digər əşya üzərinə yönələn hərəkəti bildirir. Bu hərəkətləri
obyektsiz təsəvvür edə bilmərik. Obyekt bu feillərin mənalarını konkretləşdirir və çox vaxt
onlarsız feil bitmiş məna ifadə etmir, məsələn: “I love” whom? (Mən sevirəm (kimi?)). İngilis
dilində feil bəzən iki vasitəsiz obyekti idarə edir: Məsələn: He asked the teacher a question.
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John gave me a book və s.” (5, s.295)
Məqalənin aktuallığı. Feillərin leksik-semantik qruplarının daha geniş araşdırılması
baxımından məqalə aktual hesab oluna bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə feillərin leksiksemantik qruplarının növləri ətraflı tədqiq olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Лексически-семантические группы глаголов
в английском и азербайджанском языках
Резюме
Эта статья посвящена лексико-семантическому исследованию глаголов в
английском и азербайджанском языках. Сравнительное исследование глаголов играет
важную роль для исследователей и для изучающих языки. Здесь определяются
значения глаголов на английском и на азербайджанском языках, и используются во
многих статьях, определяются схожесть и различие.
L.Huseynli

Lexico-semantic groups of the verbs in the English
and Azerbaijani languages
Summary
This article devotes to the lexicon-semantic analysis of the verbs in the English and
Azerbaijani languages. Comparative research of the verbs has got a great importance for both
the investigators and the learners of these languages. Here is identified meanings of verbs and
applied to several language materials in English and Azerbaijani, the similarities and
differences among them have been determined.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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İngilis dilinin tarixi dövrlərinə dair bəzi məqamlar
Mirsadiq Cəfərov
ADU-nun baş müəllimi

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Ç.M.Qaraşarlı
filol.ü.f.d., dos.K.H.Cəfərova

Açar sözlər: qədim ingilis dili, anqllar, saksonlar, yutlar, işğalçılar, keltlər
Ключевые слова: старый английский язык, англов, саксов, ютов, оккупанты, кельты
Key words: old English, angles, Saxons, jutes, invaders, Celts
İngilis dilinin tarixi köklərinə qayıdıb nəzər salsaq görərik ki, bu dil bir necə yüz il bundan
əvvəl Britaniya adasının istilaları nəticəsində yaranmışdır və işğalçılar Avropanın şimal
sahilləri boyu ərazilərdə məskunlaşmışdılar.
İlk istilalar min beş yüz il bundan əvvəl anqllar tərəfindən həyata keçirilmişdi. Anqllar
İngilis kanalını (La Manş) keçən german tayfalarının üzvləri idilər. sonradan Britaniyaya daha
iki tayfanın üzvləri keçdi. Onlar saksonlar və yutlar idi. Bu qruplar Britaniyada bir neçə min il
yaşayan keltlərlə qarşılaşdı. Keltlər və işğalçılar arasında müharibə başladı. Bu savaşlarda
keltlərin böyük əksəriyyəti həlak oldu, ya da qula çevrildilər. Bəziləri soradan Uels
adlandırılan yerlərə köçdülər. Uzun illər ərzində saksonların, anqlların və yutların danışdığı
dillərin qarışığı nəticəsində anqlosaks, ya da qədim ingilis dili təşəkkül tapmışdır.
NORTH SEA
Germanic invasions
of the 5th century
JUTES
ANGLES
SAXONS
Qədim ingilis dilini başa düşmək olduqca çətindir. Belə ki, bu dildə olan yazı
nümunələrini bəzi ingilis dili üzrə ekspertlər oxuya bilirlər, o dövrdən bir neçə yazı nümunəsi
qalıb ki, onlardan biri o dövrdə qəhrəman krala həsr olunmuş “Beovulf” poemasıdır.
Tədqiqatçılar poemanın VI-VII əsrlərə aid olduğunu bildirirlər. Poemanın müəllifinin kim
olduğu da məlum deyil.
Elə isə, müasir ingilis dilindən nə qədər fərqli olduğunu görmək üçün həmin əsərdən bir
parça təqdim olunur:
PAET PE GARDE
Pna msarye dagum peord eynnig
Pyim sty pjumon huba apelinzal ella
Ppe medon, ope feyla feela opcach
Op cash esfode eopl syddan ayun pash
Təxminən min yüz il bundan əvvəl Britaniya yenidən, bu dəfə şimaldan vikinqlər
tərəfindən istila edilir. Danimarka. Norveç və başqa şimal ölkələrindən gələn vikiglər ticarət
yollarını genişləndirmək və qul bazarları tapmaq istəyirdi. Onlar bəzi bölgələrdə güclənərək,
müvəqqəti bazarlar yaratmışdılar. Eyni zamanda da bu bazarların bir hissəsi gücləndirilib
daimi məskunlaşma məntəqələrinə çevrilmişdi. Vikinglər Britaniyada da məskunlaşmışdı.
Ingilis dilində bu gün mövcud olan bir sıra sözlər vikinglərdən alınmıdır. Məsələn, “sky”
BRITAIN
IRELAND
SCOTLAND
WALES
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(səma), “leg” (ayaq), “egg” (yumurta), “lift” (qaldırmaq) və “take” (götürmək) kimi sözlər
şimal xalqlarınin qədim dillərdən gəlir.
Britaniya daha bir istilaya 1066-cı ildə məruz qaldı. Tarixdə bu Norman İşğalları adlanır.
Bu işğallara İstilaçı Vilyam başçılıq edirdi. Normanlar Fransanın şimalına Normandiyadan
çıxmışdılar. Onlar Britaniyanın hökmdarları olmuş və bir neçə yüz ilı ərzində fransızca
danışmışlar. O zaman ən mühüm dillərdən biri hesab edilən fransız dilində savadlı adamlar
danışırdı. Adi insanların dili isə əvvəlki kimi qədim ingilis dili olaraq qalırdı.
Qədim ingilis dilinə fransız dilindən bir çox sözlər keçmişdir. Məsələn, ”damage” (zərər) ,
“prison” (həbsxana) , “marrage” (evlilik) və s. kimi sözlər ingilis dilinə fransız dilindən gəlib.
Ingilis dilində qanunlar və hökumətə aid bir sıra sözlər də normanların danışdığı fransız
dilindən gəlib. Bu sözlərə “jury” (juri), “parlament” (parlament), “justice“ (ədalət, ədliyyə)
kimi sözləri göstərmək olar.
Norman hökmdarlarının istifadə etdiyi fransız dili səkkiz yüz il bundan əvvəl insanların
danışdığı ingilis dilinə böyük təsir göstərib. Ekspertlər dilin tarixində bu dövrü Orta ingilis
dili adlandırırlar. Zaman keçdikcə normanlar artıq əsl fransız dilində danışa bilmirdi. Onların
işlətdiyi dil fransız və orta ingilis dilinin qarışığından ibarət idi.
Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dili bu günə kimi bir sıra dövrlərdən keçmişdir. Qədim
İngilis dili (Old English) təqribən 450-1100-cü illəri, Orta dövr ingilis dili (Middle English)
1100-1500-ci illəri, Erkən Müasir ingilis dili (Early Modern English) - 1800-cü illəri ve
Müasir ingilis dili (Modern English) 1800 1500-cü ildə bu günkü günümüzü əhatə edir.
Orta ingilis dili müasir ingilis dilinə oxşayır, lakin onu indi başa düşmık çox çətindir. O
dövrdən bir çox yazılı abidə qalmışdır. Lakin həmin dövr ingilis ədəbi dilinin ən görkəmli
əsərin 1400-cü illərdən Londonda yaşamış şair Ceffri Çoser tərəfindən yazılmış məzmun
“Kenteberri nağılları” hesab edilir. Əsər Kentaberri şəhərinə səfər edən müxtəlif insanların
dilindən söylənilən şerlər toplusu şəklində yazılıb.
Müasir ingilis dili ilə müqayisədə nə qədər fərqli görmək üçün həmin əsərdən bir parça
təqdim olunur:
And whan I he wolde never fine
Go reben on this cursed book af night
Al sodeinfy three feves have I pliaht
Out of his book right as he redde, and eke
I with my fist so took him on the cheeke
Ghat in oure fir he fil backward adown.
And up he sterte as dooth a wood feon
And with his he smoot me on the heeb
Ghat in the floor I fay as I were deed.
And whom he swaah how stiffe that I fay
He was agast, and walde have fleb his way,
Giff ate laste out of my swough I braide:
“O hastou slain me, false thief?” I saide,
“And for my fand thus hastou morodred me?
Er I be deed vit wol I kisse thee.”
Ekspertlər bu bölgədəki insanların proto-hind-Avropa dilində danışdığını söyləyirlər. Bu
dil artıq mövcud deyil və buna görə də mütəxəssislər onun nə cür səsləndiyini deməkdə
çətinlik çəkirlər. Amma Avropa dillərinin çoxunun əsasında məhz proto-hind-Avropa dili
durur. Buraya qədim yunan, alman və latın dilləri daxildir. Bildiyimiz kimi latın dili danışıq
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dili kimi artıq mövcud deyildir. Lakin müasir ispan, fransız və italyan dillərinin kökü məhz
latın dilindən gəlir. Qədim alman dili Holland, Danimarka, alman, Norveç, İsveç və ingilis
dilinin formalaşmasına gətirib çıxarmış dillərdən birinin əsasını təşkil edir.
Müxtəlif dillərin danışıldığı ölkələrdə insanların bir-birilə ünsiyyətini təmin etmək üçün
çox vaxt ingilis dili rəsmi dövlət kimi çıxış edir. Elə Hindistan buna yaxşı bir misal ola bilər.
ingilis dili 24 müxtəlif dilin hər birində bir milyondan artıq insanın danışdığı bu ölkədə hamı
üçün ümumi bir dildir.
Müasir dövrümüzdə ingilis dili siyasi danışıqlar və biznes dilinə çevrilib. Əsas elmi ədəbi
araşdırmalar da ingilis dilində aparılır. Beynəlxalq razılaşmalara əsasən, təyyarələrdə işləyən
bələdçilər ingilis dilini bilməlidir. Cənubi Amerika və Avropa məktəblərində ən çox tədris
olunan dil ingilis dilidir. Filippində və Yaponiyada uşaqlar ingilis dilini ən kiçik yaşlarından
öyrənməyə başlayırlar. İngilis dili Britaniya, Kanada Birləşmiş Ştatlar, Avstraliya və Cənubi
Afrika olmaqla, yetmiş beşdən çox ölkənin rəsmi dilidir.
Yaxşı haldır ki, ölkəmizdə gənclərimiz ingilis dilinin tarixini öyrənməklə onlar dili daha
dərindən mənimsəmiş olurlar. Belə ki, müasir ingilis dilində elə sözlər və ya elə qrammatik
qaydalar vardır ki, onlar yalnız qədim və ya orta dövr ingilis dili haqda məlumatı olduqda
öyrənə bilərlər. Məsələn, keçmiş qeyri müəyyən zamanı formasını düzəldərkən qaydasız
fellərin məhz qədim ingilis dilindən bu günümüzə kimi gəlib çıxdığını həmin mənbələrə
əsaslanarkən bilmiş olarlar. Məsələn, to write-wrote-written, to read-read-read, to do – diddone və s. Hətta indiki dövrdə də işlənən bir sira geyim adları (məsələn, Wrangler), elə qədim
ingilis dilində yer adlarını və ya tayfa (məsələn, Kent) adını bildirir.
Məqalənin aktuallığı. Qeyd etmək lazımdır ki, son zamanlar bu mövzuya aid elmi
məqalələrin azlığı bir növ bu məqaləni aktual etmişdir. Elmi tədqiqat işi aparan magistr, eləcə
də bakalavr pillələrində təhsil alan tələbələr, ixtisas dilinin dövrlərinə aid bəzi suallara cavab
tapa bilərlər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ali və orta təhsil müəssisələrində təhsil alan tələbə və şagirdlər
ingilis dilinin qrammatikasını öyrənirlər. Məsələn, onlar sadə keçmiş zamanı (Simple Past)
keçərkən fellərin iki qrupa-qaydalı və qaydasız fellərlə bölünməsilə tanış olurlar. Bu zaman
bəzi fellərin kökdən dəyişməsinin məhz qədim ingilis dilindən gəlməsini bu məqalədən
öyrənmiş olurlar.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ona görə əhəmiyyətlidir ki,
tədqiqatçılar müasir ingilis dilinin hansı dövrlərə bölünməsi, təxminən hansı dəyişikliklərə
uğramasını konkret misallarda görə bilirlər və yeri gəldikdə həmin sözlərdən öz elmi
yaradıcılıq işlərində istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Cercignani, Fausto, — Shakespear’s Works and Elizabethan Pronunciation, Oxford
Clarendon Press, 1981.
2. Mallory J.P. (2005) In Search of the Indo-Europeans, Thames and Hudson.
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М.Джафаров

Некоторые моменты из исторической периоды
aнглийского языка
Резюме
В данной статье рассматриваются некоторые мысли истории английского языка.
При этом отмечается, что старый английский язык, на котором говорят племен —
англов, саксов и ютов, которые были оккупанты этой земли. Первые жители этого
места были кельтские племена, которые начали бороться против этих захватчиков, но
они потерпели поражение от них. В то время как изучение истории английского языка
мы видим, что современный английский вырос в разные периоды, староанглийским,
средний английский, Ранe новоанглийский и поздний современный английский язык.
Поскольку английский язык является ведущим языком в мире, его история изучается
мажоритарных части земного шара.
M.Gafarov

Some points dealing with the historical
periods of the English language
Summary
This article deals with some thoughts of history of English. Here is noted that the old
English language was spoken by the tribes — Angles, Saxons and Jutes who were invaders of
this land. The early inhabitants of that place were Celtic tribes who began to fight against
those invaders, but they were defeated by the them. While learning the history of English we
see that Modern English has grown up in different periods — Old English, Middle English,
Early Modern English and Late Modern English. As the English language is a leading
language in the world, its history is learnt majority parts of the globe.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2017
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Əziz Əfəndizadənin həyat və elmi fəaliyyəti haqqında
Aytən Əhmədova
Avrasiya Universitetinin magistrantı
E-mail: ayten_ehmedova@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.İ.Z.Qasımov
filol.ü.f.d., prof.Ə.Ş.Tahirzadə
Açar sözlər: metod, tədris, elmi yaradıcılıq
Ключевые слова: метод, обучение, научное творчество
Key words: methods, teaching, scientific creativity
Azərbaycanın məktəb və pedaqoji fikir tarixində öz mütərəqqi ideyaları ilə şöhrət tapmış
maarif xadimlərindən biri də Əziz Əfəndizadədir. Görkəmli alim 1924-cü il yanvarın 13-də
Şəkidə Əfəndizadələrin görkəmli nümayəndələrindən, XIX əsrin sonu və XX əsrin
əvvəllərində Azərbaycan elmi, maarifi, pedaqoji fikrinin inkişafında müstəsna xidmətləri olan
və Əfəndiyevlər nəslinin “Prometeyi” adlandırılan Rəcəb Əfəndiyevin ailəsində dünyaya göz
açmışdır. Böyük bir arzuyla müəllimlik edən, vətəninin, millətinin rifahını, gələcəyini,
səadətini maarifin inkişafında görən Rəcəb Əfəndizadə övladlarını da eyni ruhda tərbiyə etmiş,
onların ürəyində ziyalılıq, maarifpərvərlik məşəlinin qığılcımlarını elə uşaqlıq dövründə
yaratmışdır. Əziz Əfəndizadə öz uşaqlıq illərini xatırlayarkən deyirdi: “Evimizə o dövrün bir
sıra ziyalıları gələr, atamla oturub söhbət edər, elmin problemlərindən danışardılar” (1, 102).
Məhz elə bu ziyalı mühiti görkəmli alimin içindəki maarifpərvərlik məşəlinin alovlanmasına
səbəb olmuş, onun həyat yolunun işıqlanmasında böyük əhəmiyyət kəsb etmişdir.
Rəcəb Əfəndizadənin ikinci oğlu olan Əziz Əfəndizadə 1932-42-ci illərdə Bakıdakı 18
saylı məktəbdə orta təhsil almışdır. Ali təhsilinə 1943-cü ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetinin filologiya fakültəsində başlamışdır. Tələbəlik illərindən elmi yaradıcılığa
böyük həvəs və maraq göstərən Əziz Əfəndizadə 1947-ci ildə ali məktəb tələbələrinin birinci
elmi konfransında “Abbas Səhhətin ədəbi dilimizin inkişafında rolu” mövzusunda məruzə
oxumuş və birinci dərəcəli mükafata layiq görülmüşdür. Azərbaycan Dövlət Universitetində
akademik M.Şirəliyev, professor M.Təhmasib, professor Ə.Sultanlı kimi alimlərdən dərs
alması onun qarşısına çıxan ən böyük şanslardan biri idi. O müəllimlərini böyük məhəbbət və
ehtiram ilə xatırlayırdı: “Professor M.Təhmasibi ona görə çox sevirdim ki, o həm orta
məktəbdə, həm də universitetdə mənim müəllimim olmuşdur; professor Ə.Dəmirçizadə və
professor Ə.Qarabağlıdan isə onların müəllimlərinə olan dərin məhəbbətini hiss etmişdim;
demə, onlar atamın sevimli tələbələri olubmuşlar” (1,102). Hələ tələbə olduğu vaxtlardan
yüksək elmi bacarığı ilə seçilən Əziz Əfəndizadə 1948-ci ildə təhsil həyatını uğurla başa
vurmuş, həmin ixtisasdan fərqlənmə diplomu ilə məzun olmuşdur.
Universiteti bitirdikdən sonra fakültə elmi şurasının qərarı ilə Əziz Əfəndizadə təhsilini
davam etdirmək üçün aspiranturada saxlanılmışdır. Aspirantura illərində mətbuatda ilk
məqalələri ilə çıxış etmiş, dilçiliyin nəzəri sahəsi, pedaqoji iş, təlim-tərbiyə prosesi ilə
yaxından maraqlanmışdır. Elə bu səbəbdən namizədlik dissertasiyasını orfoepiyanın
problemləri üzrə yazmışdır.
Ata yolu bütün yaradıcılığı boyu Əziz Əfəndizadənin maraq dairəsində olmuş, onu
düşündürmüşdür. Məhz buna görə də görkəmli alim 1951-ci ildə taleyini vaxtı ilə atasının
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işlədiyi və respublikamızda yeganə elmi-pedaqoji mərkəz olan Azərbaycan Dövlət ElmiTədqiqat Pedaqogika İnstitutu ilə bağlamışdır. Böyük məhəbbətlə müəllimlik peşəsini davam
etdirməklə yanaşı, həm də elmi işçi vəzifəsində çalışmış, 1955-ci ildən isə baş elmi işçi və
şöbə müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Gənc alimin 1952-ci ildə kar-lal uşaqlar məktəbinin 5-ci sinfi üçün “Azərbaycan dili”
dərsliyi, iki il sonra isə “V-VII siniflərdə orfoqrafik səhvlər və onlara qarşı mübarizə yolları”
(4) adlı əsəri çap olunmuşdur. “Prof. Əziz Əfəndizadənin elmi fəaliyyətində Azərbaycan
dilinin tədrisi metodikası üzrə apardığı ardıcıl və sistemli araşdırmalar mühüm yer tutur.
Müxtəlif illərdə nəşr edilmiş “Qrammatik təhlil haqqında” (1958), “Yazılışı çətin sözlər və
onların öyrədilməsi yolları” (1962), “Azərbaycan dili”, ibtidai məktəbin IV sinfi üçün dərslik
(1962), “Orta məktəblərdə imla” (1983) və b. kimi əsərlər onun qələminin məhsuludur” (5,
160). Bu əsərlərin meydana çıxması Azərbaycan dili təlimi sahəsində ciddi tədqiqatlar
aparmağa böyük potensialı, onun zəruri problemlərini həll etmək iqtidarında olan istedadlı bir
alimin meydana gəlməsindən xəbər verirdi.
Əziz Əfəndizadə 1954-cü ildə akademik M.Şirəliyevin rəhbərliyi altında “Azərbaycan
dilinin orfoepiyası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri
namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.
Aqil Əfəndiyev yazır: “Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası sahəsində ardıcıl və sistemli
araşdırmalar aparan alim onun problemlərinin həllini təlimin praktik istiqamətini
qüvvətləndirməkdə, düzgün yazı və tələffüs bacarıqlarını formalaşdıra biləcək metodik iş
sisteminin yaradılmasında görmüşdü. O, həmin istiqamətdə tədqiqatlarını ümumiləşdirib
sistemə salaraq 1975-ci ildə “Orfoqrafiya təliminin elmi əsasları” mövzusunda doktorluq
dissertasiyası müdafiə etmişdi. Əsər məşhur rus metodist-linqvist alimi N.S.Rojdestvenski,
Azərbaycan EA-nın müxbir üzvü Ə.Dəmirçizadə, professor S.Cəfərov, professor A.Axundov,
professor B.Əhmədov, professor M.T.Baranov, qazax alimi professor X.Arqunov, eston alimi
V.Moanso və başqaları tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Geniş dünyagörüşünə,
məhsuldar yaradıcılığa malik olan professor Əziz Əfəndizadə nəinki Azərbaycanda, eyni
zamanda Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistan, Estoniya və Qazağıstanda görkəmli alim, dilçimetodist kimi şöhrət qazanmışdır. O, Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası, Azərbaycan
dilçiliyi və didaktika sahəsində 500-ə qədər əsərin, o cümlədən Azərbaycan dilinə aid 9
orijinal dərslik, 50-dən çox monoqrafiya və metodik vəsaitin müəllifi olmuşdur” (1, 103).
Görkəmli alimin elmi yaradıcılığına nəzər yetirdikdə onun Azərbaycan dilinin təlimi
sahəsində apardığı tədqiqatlar diqqətə layiqdir. Belə ki, o, ilk dəfə olaraq Azərbaycan dili
fənninin ən aktual nəzəri və praktik məsələlərinin eksperimental yolla həll olunmasına
müvəffəq olmuş, sistematik kurs üzrə mükəmməl tədris kompleksi yaratmağa böyük əmək
sərf etmişdir. Azərbaycan dili təliminin metodik prinsipləri haqqında özünün redaktoru
olduğu “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” jurnalının müxtəlif nömrələrində geniş mülahizələrini
irəli sürmüşdür.
Professor Əziz Əfəndizadə Azərbaycan dilinin tədrisində təlimin məzmunu probleminə 40
ildən artıq böyük əmək sərf etmişdir. O, 1995-ci ildən orta məktəb üçün Azərbaycan dili
proqramlarının müəllifi kimi tanınmış, dərsliklərin hazırlanması, təkmilləşdirilməsi və
vaxtaşırı yenilənməsində fəal iştirak etmişdir. “Dərsliklə işləməyə dair ilk rəhbərliyin (“IV
sinifdə Azərbaycan dili“; “Maarif” nəşriyyatı, 1973) müəllifi professor Əziz Əfəndizadə
olmuşdur. İlk dəfə olaraq Azərbaycan dilindən didaktik material, əyani vəsaitlər, imla
məcmuəsi, məktəbli lüğətləri və s. onun təşəbbüsü və müəllifliyi ilə məktəblərə
çatdırılmışdır“ (1, 102).
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Görkəmli alimin 20 ilə yaxın aparılmış axtarışlar nəticəsində yazdığı “Düzgün yazı
təliminin elmi əsasları” (2) adlı kitabı yaradıcılığında xüsusi ilə seçilən ən qiymətli tədqiqat
əsəridir. Bu əsərdə müəllif Azərbaycan dilinin orfoepiyası, qrafikası, orfoqrafiyası ilə düzgün
tələffüz problemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini dərindən araşdırmış, həm dilçilik, həm də metodika
elminə sanballı əsər daxil etmişdir. “Azərbaycanın görkəmli alimi Ağamusa Axundov bu
tədqiqatı belə qiymətləndirir: Əziz Əfəndizadə öz əsərində dilçiliyə dair cəsarətli fikirlər irəli
sürür, metodikanı elmi əsaslar üzərində qurmağın sistemli nümunəsini verir“ (1, 104).
Əziz Əfəndizadənin Azərbaycan dilinin tədrisinin tarixində gördüyü ən böyük və əvəzsiz
iş 1965-1977-ci illərdə çap olunan hərəsi iki cilddən ibarət “Orta məktəblərdə Azərbaycan dili
tədrisi“ (3) adlı kitablardır. Bu kitablarda Azərbaycan dili təliminin məqsəd və vəzifələri,
fonetika, orfoqrafiya, orfoepiya, leksika, qrammatika və s. bölmələr üzrə təlimin metodik
cəhətdən problemləri əks olunmuşdur.
Professor Əziz Əfəndizadənin 1963-cü ildə ilk dəfə olaraq məktəblilər üçün orfoepiya
lüğəti hazırlayıb çap etdirməsi olduqca əlamətdar hadisə idi. Daha sonralar bu lüğət toplanıb
1983-cü ildə yenidən çap olunaraq məktəblilərin ixtiyarına verilmişdir.
Bütün yaradıcılığını dilçiliyə həsr edən görkəmli alimin tədqiqatlarının ən mühüm cəhəti
mübahisəli və praktik baxımdan əhəmiyyətli olan məsələləri araşdırması olmuşdur. Bu
xarakterik cəhəti onun kütləvi xarakterli məqalələrində açıq şəkildə görmək olur. Aqil
Əfəndiyev yazır: “Onun müxtəlif illərdə mətbuatda, o cümlədən Azərbaycan EA-nın xüsusi
nəşrlərində çap olunmuş “Nitq mədəniyyəti” (1954), “Azərbaycan dilinin orfoepiyasının
layihəsi haqqında“ (1957), “O və bu əvəzliklərindən sonra vegülün işlədilməsi qaydasına
dair” (1957), “İki termin haqqında” (1960), “Şair və canlı dil“ (1963), “Azərbaycan dilinin
ədəbi tələffüz qaydaları haqqında“ (1969), “İntonasiya nədir?“ (1976), “Bir şəkilçi (-dır
şəkilçisi) haqqında“ (1985), “Dilçilik terminlərindən istifadə məsələləri” (1987), “Əlifbadan
əlifbaya və vəzifələrimiz” (1962) və s. məqalələr buna misal ola bilər. 1963-cü ildən
“Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi” məcmuəsində alimin “Suallara cavab” seriyasından
100-ə qədər məqaləsi dərc olunmuşdur. Bu məqalələrin böyük əksəriyyəti müəllifin linqvistik
mühakimələrinin məhsulu idi“ (1, 105-106). Bu kitab bu gün də gənc tədqiqatçı və alimlərin
stolüstü kitabına çevrilmiş, bu gün də öz əhəmiyyətini və aktuallığını qoruyub saxlaya
bilmişdir.
Professor Əziz Əfəndizadə olduqca cəsarətli və obyektiv insan idi. O, mübahisəli və həll
olunması vacib olan məsələləri gün üzünə çıxarır, öz fikri və mülahizələrini irəli sürməkdən
əsla çəkinmirdi. Görkəmli metodistin “Məktəb və müəllimlərin ümdə vəzifələri” (1975),
“Dərs planı, imza hökmü və ...“ (1989), “Bal sistemi dəyişdirilməlidir” (1992),
“Nümayəndəyə ehtiyac varmı?” və s. kimi bir çox məqalələri bu qəbildəndir.
Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası üzrə yüksək ixtisaslı kadrların
hazırlanmasında Əziz Əfəndizadənin misilsiz rolu olmuşdur. Belə ki, Elmi-Tədqiqat Pedaqoji
Elmlər İnstitutunda 40 ilə yaxın göstərdiyi fəaliyyət dövründə 40 elmlər namizədi, 4 elmlər
doktoru yetişdirmiş, 20 nəfərin elmi rəhbəri olmuşdur.
Respublikada pedaqoji cəmiyyət arasında olduqca böyük nüfuza malik, metodika
sahəsində əvəzsiz işlər görmüş görkəmli alimin heç bir əməyi qarşılıqsız qalmamışdır. Əziz
Əfəndizadə misilsiz xidmətlərindən dolayı “Şərəf nişanı” ordeni (1978) və 5 medal,
Azərbaycan Ali Soveti Rəsayət Heyətinin “Fəxri Fərmanı”, “Qabaqcıl maarif xadimi”,
“Maarif əlaçısı” döş nişanları və başqa adlarla təltif olunmuşdur.
Aqil Əfəndiyev yazdığı “Əfəndizadələr” kitabında Əziz Əfəndizadə haqqında deyir: “... O,
elmin ziyasında nur alaraq bir insan ömrü yaşamışdı. Özü də ləkəsiz, təmiz bir insan ömrü.
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Özünün məktəbini yaratmışdı — Əfəndizadə məktəbini: o məktəb bu gün də yaşayır: onu
əsərlərində, yetişdirdiyi alimlərin əqidəsində, mənəvi dünyasında, yarım əsrə qədərki bir vaxt
ərzində yaratdığı dil təlimi sistemi ilə təhsil almış bütün şagirdlərin varlığında... indi də
yaşayır“ (1, 107).
Əziz Əfəndizadə ömrünü dilçi-metodist kimi başa vurmuş, 1996-cı ildə dünyasını
dəyişmişdir. Onun qoyub getmiş olduğu zəngin metodik irs bu gün də öz əhəmiyyətini
qoruyub saxlamaqdadır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə görkəmli alim Əziz Əfəndizadənin həyat və elmi
fəaliyyətinin daha geniş tədqiq olunması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik çəqalədə daha çox tədqiqatçı-alimlərin professor
Əziz Əfəndizadənin elmi fəaliyyəti ilə bağlı fikirlərinə yer verilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbə və mağistrantları, eləcə də tədqiqatçı-alimlər istifadə edə bilərlər.
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О жизни и научной деятельности Азиза Эфендизаде
Резюме
В этой статье исследована жизнь и творчество профессора Азиза Эфендизаде. Во
время исследования вместе с воспоминаниями видного методиста были также
анализированы опубликованные материалы связанные с ним.
A.Ahmadova

About Aziz Afandazadehs life and scientific work
Summary
The life and activity of proof. Aziz Afandazadehs has been investigated in this article. Not
just the memories of the prominent Methodist but also the materials published about him have
been analyzed during the investigation.
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“Xan sarayı” əfsanəsinin öyrədilməsində yeni yanaşmalar
Rübabə Qurbanova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: qurbanova.rubabe.43@gmail.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof.Z.Xəlilov
filol.ü.f.d., dos.F.Əsgərov
Açar sözlər: ədəbiyyat fənn kurikulumu, “Xan sarayı” əfsanəsi, dərsin gedişi, problem,
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Müasir dövr təhsilin qarşısında hərtərəfli inkişaf etmiş, savadlı, intellektual səviyyəli
şəxsiyyətlər formalaşdırmaq tələbini qoyur. Bu məqsədlə Azərbaycan Respublikasında
ümumi təhsilin konsepsiyası (Milli Kurikulum) adlı sənəd qəbul etmişdir.
Ümumtəhsil məktəblərində ədəbiyyat təliminin məqsədi bədii ədəbiyyat nümunələrini,
tarixi-ədəbi prosesi öyrənmək, təhlil etmək, şagirdlərin dünyagörüşünü zənginləşdirmək,
mənəvi-estetik inkişafını təmin etməkdir.
Ədəbiyyat fənni təhsil proqramı (kurikulumu) hər bir şagirdin ümumi inkişafı, maraq və
meyilləri nəzərə alınmaqla onun ədəbi təhsili, tərbiyəsi və inkişafı üçün optimal şərait
yaradılmasını nəzərdə tutur [1, 16].
Qüdrətli tərbiyə vasitəsi olan bədii söz sənətimiz şagirdlərin mənəvi-estetik tərbiyəsi,
xalqın ədəbi-mədəni irsini, tarixi keçmişini, mübarizəsini, adət-ənənələrini öyrənmək üçün
mötəbər mənbə, etibarlı qaynaqdır. Müasir məktəbdə müstəqil düşünməyi, qazandıqları
problemləri həll etməyi bacaran, saf mənəviyyatlı, təşəbbüskar, yaradıcı, demokratik ruhlu,
humanist gənclər tərbiyə edilməsi sosial tələb kimi meydana çıxır [4, 113].
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartları və proqramları (kurikulumları) əsasında
hazırlanmış VI sinif ədəbiyyat dərsliyində “Xan Sarayı” əfsanəsinə yer verilmişdir. “Xan
Sarayı” əfsanəsi düşündürücü, dərin, bir o qədər də maraqlı bir nümunədir. Hökmdarın
sənətkara, yaradıcı insana qarşı davranışı, şagirdləri zülmkarlıq, hakimiyyətin verdiyi ixtiyarı
sui-istifadə, ədalət, əməyə hörmət kimi anlayışları dərk edərək düşünməyə sövq edir.
Mühakimə sırasında onlar xarakterlərini formalaşdıracaq nəticələr əldə edirlər. Xanın istəyi
ilə saray tikən ustaya ixtiyar sahibinin davranış, danışıq tərzi, ustanın ona verdiyi müdrik
cavablar şagirdlərdə kimin haqlı, kimin haqsız olduğuna dair fikir formalaşdırır ki, bu da
onların şüurunda qalıcı yer edir. Əfsanədə sənət, sənətkara verilən dəyər, əmək onun
qiymətləndirilməsi mövzusu da işlənmişdir. Mədəniyyətin, incəsənətin qiymətləndirilməsinin
əhəmiyyətinin labüdlüyü əfsanədə ön planda verilmişdir.
Bu mövzunu şagirdlərə çatdırmaqla onların həm dünyagörüşünü artırmaq, həm də estetik
zövqünü formalaşdırmaq və ən əsası əsərin ideyasını müəyyənləşdirmək lazımdır.
Əsərin təhlili zamanı şagirdlər müəyyən bir qənaətə gəlməyə, kimin davranışının daha
düzgün olduğuna qərar verməyə çalışmalıdırlar [3, 23]. Bunun üçün onları hər tərəfli
tədqiqata cəlb edib, düzgün nəticələrə gətirəcək yönəldici suallarla istiqamətləndirmək
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lazımdır. Dialoqda iştirak edən hər iki tərəfin istər danışıq, istərsə də davranış tərzlərini, sənət,
sənətkarlıq, dünya, idarəçilik və s. Bunun üçün isə dərsi düzgün təşkil etmək, dərsin
mərhələlərindən məqsədəuyğun istifadə etmək vacibdir.
Dərsin ilk mərhələsi, bildiyimiz kimi, motivasiyadır. Məhz dərsin uğurlu gedişatının
olması üçün motivasiyanın düzgün şəkildə qoyulması lazımdır. Bu zaman müəllimin
metodoloji yaradıcılığı ön plana keçir və o fərqli motivasiyalar yaratmaqla şagirdlərin
diqqətini mövzuya yönəldə bilər. Bunun üçün bir sıra yollara əl atmaq olar. Məsələn, müəllim
proyektor vasitəsilə bəzi tarixi sarayların, o cümlədən, Şəki Xan sarayının görüntülərini
şagirdlərə izlədərək bu abidələrin onlarda yaratdığı təəssüratları aşkara çıxarır. Beləliklə,
şagirdlərdə xanlar, şahlar, saraylar haqqında məlumat formalaşacaq. Digər bir halda müəllim
motivasiyanı suallar vasitəsilə qoya bilər. Bu zaman müəllim sinifə belə bir sualla müraciət
edir: uşaqlar, Azərbaycanın tarixi abidələrindən hansılarını xatırlayırsınız? Bu sualın
cavabında isə Qız Qalası, Şirvanşahlar Sarayı, Şəki Xan Sarayı kimi abidələrin adları çəkilir.
Müəllim onları xanlar, sarayların tikilməsi barədə məlumatlandırır. Başqa bir motivasiyada
müəllim DVD-də Azərbaycan filmlərindən biri olan “Sehirli xalat” filmindən qısa fraqment
təqdim edir. Uşaqlar həmin fraqmenti izlədikdən sonra müəllim filmdəki xan obrazı ilə bağlı
suallar yönəldir. Xanın geyimi, danışığı, hərəkətləri, ümumiyyətlə, saray mühiti barədə
şagirdlərin fikirlərini öyrənir.
Yuxarıda nümunə göstərilən hər hansı bir motivasiya nümunəsinə müraciət etdikdən sonra
tədqiqat sualı müəyyənləşdirilir və lövhədə qeyd olunur. Misal üçün: “Xan sarayı” əfsanəsinin
məzmunu və ideyası nədən ibarətdir? Əvvəlcə, şagirdlər mətnin fərdi, sakit oxusuna cəlb
edilirlər. Oxu zamanı şagirdlər əsərin hissələrinə başlıq verir, planını tərtib edir, onların
ardıcıllığını müəyyən edir, əsərin ideyasını və janr xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirirlər.
Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllim şagirdləri 4 qrupa bölür və hər qrupa iş
vərəqləri təqdim olunur. İş vərəqində verilən suallar şagirdləri düşündürməli, araşdırmağa
sövq etməlidir. Bu mərhələdə şagirdlərə əsərin məzmununa uyğun belə suallar ünvanlana
bilər:
— Siz necə fikirləşirsiniz, xan ustanı razı salacaqmı?
— Zalım xanın fərmanı sizdə hansı hisləri oyatdı?
— Ustanın sözləri haqqında nə düşünürsünüz?
— İş vərəqlərinin tərtibi də diqqətdən yayınmamalı, cəlbediciliyi, sualların aydınlığı təmin
olunmalı, sualları araşdırmaq üçün istifadə ediləcək mənbə mütləq iş vərəqində qeyd
olunmalıdır.
Məlumat mübadiləsi və müzakirəsi mərhələsində bütün qruplar hazırlanmış cavabları
təqdim edirlər. Bu zaman liderlər çıxış edir və bütün şagirdlərin bir-bir çıxışları dinlənməsi
təmin edilir.
Məlumat mübadiləsi mərhələsi dərsin həlledici mərhələlərindəndir. Bu mərhələdə dərsin
gedişatı boyu əldə edilmiş məlumatlar nəzərdən keçirilir. Qruplar bir-birinin işinin məzmunu
ilə tanış olurlar. Təqdimatların fəal dinlənməsi, çıxış edənlərə sual verilməsi, işgüzar mühitin
yaradılması təmin edilir. Bu zaman cavablarda qeyri-dəqiqlik müşahidə oluna bilər. Onların
aradan qaldırılması sonrakı mərhələdə həyata keçirilir.
Qarşılıqlı mübadilədən sonra məlumatların müzakirəsi mərhələsinə keçirilir. Bu
mərhələnin səmərəli keçməsi müəllimin metodoloji yaradıcılığından, bələdçilik fəaliyyətindən
çox asılıdır. Müəllimin əvvəlcədən istiqamətləndirici suallar hazırlaması faydalıdır. Uşaqlara
belə suallarla müraciət etmək olar: “Oxuduğunuz əfsanədə xan obrazı haqqında nə
düşünürsünüz?”, “Bu haqda başqa fikri olan varmı?” və s. Müzakirə zamanı əfsanənin
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qəhrəmanları — xan və usta haqqında düşüncələr öyrənilir. Mənfi qəbul edilən bir çox
xüsusiyyətin cəmləşdiyi xan obrazının adını əbədiləşdirmə istəyi hər nə qədər normal qəbul
edilsə də, əslində bunu incəsənətə, mədəniyyətə qayğı üçün, gələcək nəsillərə yadigar qoymaq
üçün yox, şan-şöhrət üçün edir. Onun timsalında biz öz çıxarları üçün lazım olanda “əllərini
qızıla tutaram” deyən, ancaq sənətkarın daha yaxşısını tikə bilmə ehtimalını eşidəndə iç üzünü
ortaya çıxaran: ustanı nankor, qədirbilməz adlandıran bir xarakter olduğunu görürük [2, 45].
Müzakirə mərhələsində usta obrazının təhlilinə də yer ayrılır. Müdrik fonda təsvir edilən,
qəzəbli xanın qarşısında susmayan, sənətinə qiymət tələb edən ustanın hər bir sözü, hərəkəti
təhlil olunur və şagirdlərdə yaratdığı təsir öyrənilir.
Nəticə, ümumiləşdirmə mərhələsində indiyə qədər səsləndirilmiş fikirlərin ümumi ideya
halına salınması ön plana çəkilir. Şagirdlərdə belə bir qənaət yaranır ki, əfsanədə əmək insan
və onun həyatında əhəmiyyətli yer tutur. Tikilən hər bir saray, yaradılan hər bir əsər —
incəsənət nümunəsi sadəcə bir şəxsə yox, xalqa, millətə məxsusdur.
Məqalənin aktuallığı. Ev tapşırığı kimi şagirdlərə “Xan sarayı” əfsanəsinin yaratdığı hiss
və duyğularla əlaqədar esse yazmaq tapşırıla bilər. Nəhayət, qiymətləndirmə mərhələsi isə
özünüqiymətləndirmə əsasında, müəllim tərəfindən fərdi qaydada həyata keçirilə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Motivasiya şagirdlərin həm maraq və meyillərinə uyğun
olmalıdır, həm də onları idraki fəallığa sövq etməlidir
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərin
yaradıcı tətbiqetmə biliyi möhkəmləndirilir, onun praktiki əhəmiyyətini artırır. Bu zaman
şagirdlərə praktik tapşırıqlar vermək lazımdır.
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Новые приципы для изучения легенды “Хан Сарая”
Резюме
Для изучения легенды “Хан Сарая” поставленная цель перед нами — это
формировать у учеников эстетическое воспитание, и мы это реализуем активлыми
методами преподования. Учитывая возраст и текущий уровень студентов, выбранные
стандарты проклыдвают путь к достижению заранее определенных результатов
обучения.
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R.Gurbanova

New approaches in the teaching of “Khanxh sharay” legend
Summary
The aim of teaching of the legend “Khanxh sharay” is to develop their estetic level and
form the active teaching methods. Choosing the right standarts for realisation of given lesson
gives the beforehand success teaching prosses.
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ПЕДАГОЖИ ЕЛМЛЯР
Bədii materialların tədrisinin əhəmiyyəti
Sevinc Rəhimova
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
BQU-nun dosenti
E-mail: sevinc_raimova@yahoo.com
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.N.Abbasov
ped.ü.e.d., prof.İ.H.Cəbrayılov
Açar sözlər: təhsil, metod, şagird, bilik, müəllim, ana dili, bədii materal, tədris, müasir,
dərs, məzmun
Ключевые слова: обучение, метод, ученик, знание, учитель, родной язык,
худоественный материал, учебный, современный, урок, содержание
Key words: education, method, pupil, knowledge, teacher, native tongue, material,
teaching, modern, lesson, maintenance
Təhsildə güclü yenilənmə gedir. Tətbiq edilən müasir texnoloji sistemin təlimin
keyfiyyətinə təsiri dövrün təxirəsalınmaz məsələsinə çevrilir. Təhsildə yeni məzmun və yeni
texnoloji metodların, başqa sözlə, sınanılmış sistemlərin tətbiqinə böyük ehtiyac olduğunu
göstərir. Qloballaşan dünyanın bu tələbi ölkəmizdə təhsil sahəsində böyük islahatlar
aparılması zərurəti irəli sürür. Bütün bunlar ilk gündən kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürünün
formalaşdırılmasını sğimul yaradır. Belə bir yanaşma məktəbdə aparılan işlərin keyfiyyətini
yüksəldir. Şagird və müəllim münasibətlərini qarşılıqlı və anlaşıqlı müstəviyə keçirir. İnqilabi
yeniləmə kiçikyaşlı məktəblilərin təfəkkürünü biliklərlə zənginləşdirir, dünyada baş verən
yeniliklərlə silahlandırır, onları ölkənin ictimai həyatı, xalqın, dünəni, bu günü, məişəti və s.
bağlı məlumatlarını bacarıq və vərdişləri oyadır, fikrinin sərbəst və anlaşıqlı şəkildə ifadə
etmək yaradır.
Bədii materialların yüksək səviyyədə tədrisi dərsdə təhsilləndirici, inkişafetdirici və
tərbiyəedici funksiyalarını təmin edir. Şagirdləri elmi-kütləvi mətnləri və eləcə də digər
fənləri («Riyaziyyat», «Azərbaycan dili», «Həyat bilgisi») dərindən mənimsəməyə imkan
verir. Şagirdin ümumi inkişafını yüksəldən bu xarakterli materiallar təbii ki, onların əxlaqına,
mənəviyyatına da təsirsiz ötüşmür. Aparılan müşahidələrvə dərsliklərin təhlili, pedaqojipsixoloji eksperimentlərin nəticələrini sübut edir ki, bunun üçün kiçikyaşlı məktəblilərə
biliklərin ötürülməsi inkişafı vasitələri müəyyənləşdirilməlidir. Sual oluna bilər: bəs bu
vasitələr hansılardır? Birincisi, şagirdlərə dərsdə təqdim olunacaq bədii materialların (hekayə,
nağıl, dastanlardan nümunələr, şeirlər…) məzmunu, ikincisi, məzmuna uyğun seçilən əyani
və texniki vasitələr, üçüncüsü həmin materiallarla əlaqədar şagirdlərə verilən sual və
tapşırıqlar, dördüncüsü, müəllimin istifadə etdiyi Binnovasiyalar və s. Bədii materialların
tədrisi hər şeydən əvvəl aydın, elmi cəhətdən əsaslandırılmış prinsiplərə əsaslanmalıdır.
Təəssüf ki, onların bir çoxu ana dilinin tədrisi metodikası elmində müəyyənləşdirilmişdir.
Şübhəsiz ki, elmi əsaslandırmaya söykənməyən, didaktik cəhətdən sınaqdan keçirilməyən
belə birincilərlə aparılan işlər də çox vaxt gözlənilən nəticəni vermir. Aparılan müşahidələr
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göstərir ki, bədii materialların başlıca məsələləri aşağıdakılardan ibarətdir.
1. Bədii materialların mənimsənilməsində tədrisin bütövlüyün (məqsəd aydınlığı, məzmun,
forma, vasitə və metodların düzgün seçilməsi);
2. Fəsillər və mövzulararası əlaqələrin nəzərə alınması;
3. Məzmunun yaradıcı nəql olunması;
4. Eyni və ya müxtəlif materiallardakı obrazların qarşılaşdırılması, müqayisəsi,
fəaliyyətlərinin izlənməsi, xarakterlərinin tutuşdurulması və qiymətləndirilməsi.
5. Əsas məzmunun və ideyanın yazıçının məqsədinin tutulmasa.
6. Məzmundan tərbiyənin cəhətlərini çıxarılması.
Ana dili təliminin böyük əhəmiyyətindən bəhs edən K.D.Uşinski yazır: «Uşaq ana dilini
öyrənərkən yalnız şərti səsləri öyrənmir, o, eyni zamanda ana dilinin doğma dilindən mənəvi
həyat və qüvvət içir. Ana dili ona heç bir təbiətçinin şah edə bilmədiyi bir şəkildə izah edir, o,
uşağı onu əhatə edən adamların səciyyəsi ilə, içərisində yaşadığı cəmiyyətlə, onun tarixi ilə,
onun arzuları ilə heç bir tarixçinin tanış edə bilməyəcəyi bir şəkildə tanış edir; o uşağı xalq
etiqadlarına, xalq poeziyasına heç bir estetiein edə bilməyəcəyi bir tərzdə daxil edir, nəhayət,
o elə məntiqi məfhumlar və fəlsəfi görüşlər verir ki, əlbəttə, bunu heç bir filosof uşağa
bilməzdi. Prof.A.N.Rəhimov yazır: «Ana dili şagirdlərin düzgün, sürətli, şüurlu və ifadəli
oxumaq, fikrini aydın və məntiqi ardıcıllıqla ifadə etmək bacarıq və vərdişlərinin
formalaşmasında, təfəkkürlərinin inkişafında, elmi-dünyagörüşünün genişləndirilməsində və
gələcəkdə (yuxarı siniflərdə) müxtəlif fənlər üzrə sistematik kursu mənimsəməyə
hazırlanmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir.
Bədii materiallar materiallar ibtidai sinif şagirdlərinin ruhuna çox yaxındır. Belə
materiallar şagirdlərə yalnız ideya, fikir vermir, həm də onları xzalqın yaşadığı ölkənin dünəni,
bu günü və sabahı ilə bağlı biliklərlə silahlandırır, gözləri önündə sözlə çəkilmiş canlı
lövhələr yaradır. Burada şagirdlər təbiət təsvirinə, psixoloji …həsr olunmuş mətnlər oxuyurlar.
Onların əsasında poetik obrazların hiss eləyirlər. V.Q.Belinskinin təbirincə desək, insan
şüurunda baş qaldırmış həyat obrazlarda, şəkillərdə göstərir. Bədii material tərbiyəvi
vəzifələrin həyata keçirilməsinə xidmət edir. Bədii materiallar həyatı, bütün dövrlərdə baş
verən və ya baş verəcək hadisələri şagirdlərin gözləri önündə obrazlaşdırır. Bu əsərlər də
incəsənət və tarixə, təbiətşünaslığa dair məntlərdə olduğu kimi şagirdlərə elmi biliklər verir.
Bu əsərlərin gücü ondadır ki, o həm də şagirdlərin əxlaqına, mənəviyyatına, estetik zövqünə
qida verir və ən başlıcası cəmiyyət üçün insan kapitalı yetişdirir. Həyatı daha yaxşı görməkdə,
onu hiss etməkdə onunla təmazda almaqda şagirdə kömək göstərir. Prof.Y.Ş.Kərimov ibtidai
siniflərdə bədii materialların tədrisi üzərində işin əhəmiyyətindən danışarkən aşağıdakıları
qeyd edir: bədii əsəri oxumağı və başa düşməyib öyrənilmək, əsərdə təsvir olunan həyatı
faktların, hadisələrin, personajların hərəkətlərinin …təbiət lövhələrinin dərindən, hərtərəfli
qavranılması yolu ilə uşaqlarda əxlaqi-estetik tərbiyəni təmin etmək, onlarda oxunan əsərə
emosional münasibət bildirmək qabiliyyəti, gözəlliyə həssaslıq və diqqət, şifahi obrazlarda
aydınlıq və ifadəlilik tərbiyə etmək, yenidən yaratma təxəyyüülünü, əsərdə nədən bəhs
olunduğunu görmək bacarığını inkişaf etdirmək, oxunmuş əsər haqqında təəssüratı vermək,
qəhrəmanların hərəkətinə öz münasibətini bildirmək qabiliyyəti aşılamaq, bədii əsərləri
estetik şəkildə qavramaq bacarığı inkişaf etdirmək zəruridir. N.Q.Çernışevski göstərir, …zərif
bədii əsər həyatın sadəcə olaraq necə olmasından bəhs edir». Elmi-kütləvi mətnlərdən fərqli
olaraq bədii matnriallar şagirdləri tamam başqa vəzifələrlə və özünə məxsus iş formaları ilə
qarşılaşdırır. Ona görə də bədii materialların ən mühüm vəzifələrindən biri şagirdlərdə əxalqi
keyfiyyətlərin formalaşdırılmasından ibarətdir. Bir çox pedaqoq və metodistlər
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(E.A.Adamoviç,
N.A.Korf,
Y.A.Mixk,
M.İ.Onorkova,
A.F.Titov,
K.Q.Barxin,
A.A.Abdullayev, Y.Ş.Kərimov, A.N.Rəhimov və başqaları) materiallarının onun təliminin
mənimsənilməsi ilə əlaqədar fikirlər söyləmişlər. Onların hər birinin tədqiqatında ümumi
cəhət ondan ibarətdir ki, oxu dərslərində bədii materialların öyrədilməsinə ibtidai siniflərdə
geniş yer verilməli, onların şagirdlərin nitq və təfəkkürünə, daxili aləminin, estetik
tərbiyələrin inkişafına xüsusi diqqət yetirilməlidir. Bunsuz ibtidai sinif şagirdlərinin gələcək
mürəkkəb həyata hazırlanması məsələsi müşküldür. Heç də təsadüfi deyildir ki, V.A.Flerov
oxu təliminin təşkili məsələlərindən bəhs edərkən təlimdə başlıca məsələ oxu materiallarının
məzmununu dərindən mənimsətmək, obrazın daxili aləminə varmağı öyrətməkdən ibarətdir.
Uşaq aləmi öz mühitindən, yaşadığı təbiət və cəmiyyətdən kənarda olmadığı üçün hər şey ona
təsir eləyir. Ətinə, qanına, canına işləyir. İnsan adlı dünya xarakterinə təsir göstərir. Görkəmli
pedaqoqlar N.P.Komenski, İ.A.Şerbakov, N.A.Rebenka, İ.Z.Unt və başqaları təbiət və uşaq
aləmi, cəmiyyət və uşaqların həyat tərzi, birincilərin işçilərə təsiri məsələlərini tədqiqat
obyektinə çevirmişlər və tutarlı nəticələrə gəlmişlər. I-IV siniflərdə kiçik həcmli bədii
əsərlərin öyrədilməsinin öyrədilməsinin əhəmiyyətinin dönə-dönə vurğulamışlar. Bu ideyalar
sonralar da görkəmli pedaqoq və psixoloqlar tərəfindən yüksək dəyərləndirmişlər. Bu ideyalar
sonralar həm rus, həm də Azərbaycan metodist alimləri (M.İ.Omarkova, A.S.Abdullayev,
Y.Ş.Kərimov, A.N.Rəhimov) tərəfindən müdafiə olunmuşdur.
Kiçikyaşlı məktəblilərin intellektual inkişafında bədii materialların dərindən
mənimsənilməsi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Hər şeydən əvvəl bədii mətnlər şagirdlərin
tərbiyələndirici qabiliyyətlərini gücləndirir. Onların sosial və əxlaqi ideyalarının
formalaşmasında, onun onun ictimai davranış normalarını mənimsəməsində bədii materiallar
böyük roly oynayır. Bu materiallar və onun yüksək tədrisi əsasında şagirdlərdə vətənə, xalqa,
millətə sədaqət hissləri aşılanır, onlarda xeyirhahlıq, humanistlik duyğuların dostluq,
böyüklərə hörmət özündən kiçiklərə qayğıkeşlik münasibətləri formalaşar. Məktəbə gəldikləri
gündən uşaqların dünyagörüşləri genişləndirilir. Bədii mətnlərsiz şagirdlərin hissinə,
duyğusuna təsir eləmək, ağılların təsir göstərmək onların ürəyini ələ almaq çox çətindir. Bədii
oxu materiallarının məzmunun təcrübə göstərir ki, şagirdləri haldan-hala salır, onların
sevindirir, fərəhləndirir yaxud da kədərləndirir, kövrəlir, göz yaşları axıtğama məcbur eləyir.
İçərilərində yüksək əxlaqi hisslər, duyğular yaradır. Şagirdi əvvəlki düşüncələrində qoparıb
təbii ki, nəcib, xeyirxah …heylər haqqında düşünməyə istiqamətləndirir. Heç şübhəsiz ki,
belə olduğu halda şagird tədris olunan, oxunan materialın mahiyyətinə varmağa, əsərdə irəli
sürülən ideyanı tutmağa çalışır. Məzmunu dərindən, şüurlu öyrənməyə cəhd göstərir. Təcrübə
göstərir ki, belə səmərəli təlim nəticəsində şagirdlərin bütün hissi, duyğusu. Ağlı, istək və
amalı müəllimin pultu altına düşür. Müəllim onu özü istədiyi səmtə, istədiyi faktlar, hadisələr
üzərinə yönəldə bilir. Tədricən şagirddə müəllimə, dərsə, oxuduğu bədii materiala rəğbət
yaranır. Dərsdər-dərsə, oxuduğu mətndən-mətnə xeyirxahlıq, ədalətlilik, namusluluq,
cəsurluluq, mərdlik, fədakarlıq, təvazökarlıq, düzlük, doğruçuluq …kimi məlumatlar alır,
öyrəndiklərini təcrübələrinə tətbiq edə-edə əxlaqi sifətlər əks eləyirlər. Şübhəsiz ki, bu
keyfiyyətlər şagirdlərin əqidəsinə emosional güclü təsir göstərir, gələcək firavan həyatlarının
başlıca şərtinə çevrilir. Yaradıcı qüvvələrini artırır. Bu da bir həqiqətdir ki, qavrayışın
emosionallığı təxəyyülün inkişafına təkan verir. Əslində bədii təfəkkür təxəyyüllə sıx bağlıdır.
Təxəyüülsüz bədii əsərin məzmununu başa düşmək, obrazların daxili aləmini anlamaq,
onların hərəkətlərini izləmək, hiss etmək mümkünsüzdür. Təxəyyül görmə, eşitmə, iybilmə və
s. kimi duyğuların köməyi ilə hərəkətə gəlir. İnsanda obrazların yaranmasına gətirib çıxarır.
Son nəticədə bədii əsər şagirdlərin fantaziyalarını yüksəldir, yaradıcılıq təşəbbüskarlığını
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artırır. Estetik emosiyalarını gücləndirir, bədii zövq tərbiyə edir. Doğma ədəbiyyata, doğma
dilə şagirdlərdə məhəbbət hissləri oyadır. Fikirlərini itiləşdirir, lüğət ehtiyatlarını
zənginləşdirir, sərbəst cümlə qurma bacarıqlarını inkişaf etdirir. Fikirlərini məntiqi əsaslarla
sübuta yetirmək bacarığı aşılayır.
Təcrübə göstərir ki, ibtidai sinif şagirdlərinin oxu materiallarının inkişafında bədii oxu
materiallarının müstəsna əhəmiyyəti vardır. Hekayə, nağıl, dastan parçaları, şerlər, tapmacalar
və s. işlənən söz və ifadələr olduqca sadə, anlaşıqlı dillər verilir. Şagirdlər onları tez anlayır və
oxumaqda çətinlik çəkmirlər. Aydın məsələdir ki, asanlıqla anlaşılan dil materialları (söz,
ifadə, cümlə) tez yadda qalan məzmunu da çətinlik çəkmədən ifadə edə bilmirlər…
Aparılan araşdırmalar sübut eləyir ki, ibtidai siniflərin proqram və dərsliklərindəki
materiallar «elmi-kütləvi», «bədii materiallar» qruplarına daxil edilsə də onların arasında
kəskin fərq qoymaq didaktik cəhətdən o qədər də məqbul sayılmır. «Uşaq ədəbiyyatı məstəqil
mənada ayrıca uşaqlar üçün yazılmış bədii. Elmi-bədii və elmi-kütləvi əsərlərdir». «Çox vaxt
elmi-bədii və elmi-kütləvi terminləri adekvat götürülür». Bizə elə gəlir ki, ayrıca «uşaq
ədəbiyyatı» bədii, «elmi kütləvi» əsərlərdən ibarətdir və onları bir başlıq — «elmi-bədiikütləvi» kimi birləşdirmək daha yaxşı olardı. İndiyədək bədii əsərlərin məqsədi şagirdlərə
oxunan hekayənin; nağılların, şerin… məqsədini mənimsətmək, onlarda sadə mənəvi
təsəvvürlər yaratmaq, bədii obrazlar aləmini açmaq, onlarda obrazların fəaliyyətinə uyğun
(nümunələrlə) hərəkət etməyə vadar etdirməkdir. Elmi-kütləvi materialların məqsədi
şagirdlərin ağlını hərəkət gətirmək, onları elmi ünsiyyətə yönəltməkdi. Hansı ki, bədii
materialların məzmunun da elmi məlumatın elementləri əks olunur. Mükəmməl elmi mətnin
özündə də mənəvi istiqaməti bu və ya digər cəhətləri özünü göstərir. Yeganə fərqli cəhət elmi
kütləvi məntlərdə anlayışların, çətin sözlərin, mətnlərin, məzmunun açılma formalarında və
onlardakı elmi faktların həcmindədir. Elmi-kütləvi əsərlərdə fərziyə olur. Bədii materiallarda
isə konkret qəhrəmanlardan, kokret hadisələrdən söhbət gedir. Elmi kütləvi mətnlər sujetsiz
olduğu halda bədii mətnləri sujetsiz təsəvvür etmək müşkül deyil. V.Q.Belinskinin fikrincə
bədii söz insan şüurunda baş qaldırmış həyatı obrazlarda, şəkillərdə göstərir, fikrini bu və ya
digər elmi məsələni, insanelığın həyat və əmək təcrübəsinin elmi ümumiləşdirilməsi olan
əsərində ifadə edən alim isə hər hansı qaydanı sübut edir. Hekayə, nağıl, dastan, təmsil. Şer,
atalar sözləri, tapmacalar, bədii materiallar olmaqla tərbiyəvi vəzifələrin həyata keçirilməsinə
xidmət edir.
Bütün bunlar müəllimə bədii materialların dərindən və şüurlu mənimsədilməsi üçün
müəllimə istiqamət verir və təlimin effektli keçməsinə şərait yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Təhsildə yeni texnoloji metodların tətbiq edildiyi bir vaxtda bədii
materialların da tədrisində yeni üsulların öyrənilməsi və müəyyənləşdirilməsi baxımından
məqalə actual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik bədii materialların tədrisi zamanı aparıkan
müşahidələrin nəticələrinin məqalədə öz əksini tapması və həmin materialların tədrisi zamanı
başlıca məsələlərin müəyyənləşdirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Значение преподования художественных материалов
Резюме
Современная технологическая система оказывает серьезное влияние на качеству
обучения. В условиях внедрения новых содержательных и технологических методов
огромное значение имеет и метод преподования художественных материалов, который
отвечал бы требованиям дня. В этой связи в статье затрагиваются основные проблемы
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The importance of literary materials
Summary
The modern technologiral system influence on the pedagogical process seriously. The
time in when we use new methods for educational system, literary materials also must be
prepared accordingthe demands of our system. İn this article are dealing with the actual
problem and are spoken about problems which we con observe during educational prpocess.
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Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunması və onun statistik
məlumatlar əsasında qiymətləndirilməsi
İlham Cavadov
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Təhsildə keyfiyyətin idarə edilməsi anlayışının yaranma tarixinə nəzər saldıqda görürük ki,
bu anlayış Azərbaycan pedaqogikasında 2000-ci ilin əvvəlində təhsili idarə etmə fəaliyyətinin
təşkilati-funksional və informasiya-statistik təminatı məsələlərinin tərkibində işlənmişdir.
Təhsili idarə etmə iyerarxiyasının müxtəlif səviyyələrində təhsilin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi müasir nəzarət sisteminin formalaşması kimi verilmişdir. Təhsilin
keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi idarə etmə qərarlarının elmi cəhətdən əsaslandırılması və
qəbul edilməsi üçün konkret fəaliyyət istiqamətlərini ifadə etməyə imkan verir.
Dövlətin təhsil siyasətini müəyyən edən normativ-hüquqi [1, 3] sənədlərin müddəalarında,
ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2013-cü ildə təsdiq olunmuş “Azərbaycan
Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda göstərilmişdir ki, “Təhsilin
yüksək keyfiyyətini təmin etmək üçün təhsil sahəsində monitorinq, keyfiyyət və fəaliyyət
göstəriciləri sistemi inkişaf etdirilməlidir” [2].
Məlumdur ki, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün qiymətləndirmə nəticələri barədə
etibarlı məlumatların olması vacibdir. Əgər etibarlı məlumatlar olmazsa, təhsilin keyfiyyəti
barədə qərarların qəbul edilməsi və hesabatın təqdim olunması mümkünsüzdür. Yalnız
etibarlı məlumatlar əsasında təhsilin keyfiyyətini tədqiq etmək və baş verənlərdən xəbərdar
olmaq, dinamik inkişafın təmin olunması üçün düzgün qərarlar qəbul etmək, cəmiyyətin,
təhsilalanların (şagirdlərin) tələbatına uyğun təhsilin inkişaf strategiyası işləyib hazırlamaq
mümkündür. Ona görə də, təhsil prosesinin nəticələrinin obyektiv, aydın, şəffaf və kəmiyyətlə
ölçüləbilən kompleks göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsi, təhsilin keyfiyyəti haqqında
obyektiv məlumatların toplanması zəruridir.
Müasir dövrdə qlobal inkişafın yeni məqsədlərinə uyğun təhsil və pedaqoji paradiqmaların
dəyişməsi çox vacibdir [4]. Məktəbdə təhsilin nəticələrinin yüksəldilməsində maraqlı olan hər
kəs təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin açıq və anlaşıqlı sisteminə tərəfdar olmalıdır.
Bu yanaşma məktəbdə təhsilin keyfiyyət göstəricilərinin və təhsil xidmətlərinin
səmərəliliyinin yaxşılaşdırılması baxımından çox vacibdir.
Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində həlledici rol oynayır. Lakin
qiymətləndirmə öz-özlüyündə təhsilin keyfiyyətini və şəraitini yaxşılaşdırmır. Ona görə də,
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qiymətləndirmə qiymətləndirmə xatirinə aparılmamalıdır. Qiymətləndirmənin səmərəli olması
üçün o, müəyyən məqsədə xidmət etməli və onun nəticələrinin etibarlılığı qorunmalıdır. Əks
halda etibarsız nəticələr səhv planlaşdırmaya və cəmiyyətdə yanlış məlumatların yayılmasına
səbəb olar. Ona görə də, məktəb rəhbərliyi qiymətləndirmənin nəticələri barədə mütəmadi
olaraq ictimaiyyəti məlumatlandırmalı, təhsili idarəetmə qurumlarına və övladları orada təhsil
alan vətəndaşlara hesabatlar verməlidir. Çünki, qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən təhsilin
keyfiyyətinin və şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün inkişaf strategiyası hazırlanmağa, həmçinin
valideynlər və ictimaiyyət nümayəndələri təhsil sisteminin mövcud durumu barədə
məlumatlandırılmağa xidmət etməlidir.
Bu işin daha səmərəli təşkili aşağıda qeyd olunan məsələlərin həll olunmasını tələb edir:
— təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sahəsində qarşılıqlı əlaqənin təmin edilməsi
üçün təşkilati, hüquqi, texniki siyasətin təyin edilməsi;
— təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilmə sistemini müəyyən edən normativ-hüquqi
bazanın yaradılması;
— təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün informasiya təminatının yaradılması;
— təhsilin keyfiyyətinin idarə edilməsinin göstəricilər və indikatorlar sistemi əsasında
mexanizmlərin və metodiki alətlərin işlənib hazırlanması və aprobasiyası;
— təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sahəsində mütəxəssislərin peşəkarlıq
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi.
Sadalanan məsələlərin həlli təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması
və həyata keçirilməsi üçün vacibdir. Bu səbəbdən təhsili idarəetmə sisteminin ən mühüm
elementlərindən biri təhsilin keyfiyyətinin və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi üçün statistik təminatın olması zəruridir. Çünki, statistik göstəricilər
təhsilin keyfiyyətinin planlaşdırılan nəticələrini əldə etmək üçün icraçıların dəqiq fəaliyyət
ardıcıllığının müəyyən edilməsinə imkan yaradır. Bunun üçün ilk növbədə təhsilin müxtəlif
pillə (məktəbəqədər təhsil, ümumi təhsil və s.) və səviyyələrində (ibtidai, ümumi orta və tam
orta) keyfiyyətin və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi, statistik təhlilinin
aparılması üçün statistik göstəricilər müəyyən edilməlidir. Təhsildə keyfiyyətin təmin
olunması, vahid idarəetmə qərarının verilməsi üçün çox vacibdir.
İlkin müşahidələr göstərir ki, ayrı-ayrı təhsil müəssisələrində keyfiyyətin və təhsil
xidmətlərinin səmərəliliyinin fərqli göstəriciləri əsasında müxtəlif qiymət meyarları ilə
qiymətləndirilir. Məktəbdə heç bir tədqiqat metodlarına əsaslanmayan pərakəndə şəkildə
toplanmış məlumat əsasında təhsilin keyfiyyəti və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyi barədə
hesabat hazırlanır. Hesabatda məktəbin nəticələri fərqli təlim şəraitinə malik məktəblərin
göstəriciləri ilə müqayisə edilir.
Buradan da göründüyü kimi, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin statistik
təminatının formalaşması və təcrübədə tətbiqinin mövcud problemləri idarəetmə sahəsində
fəaliyyətin yeni funksional məzmunda təşkilini zəruri edir.
Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin statistik təminatının formalaşması nöqteyinəzərindən dövlət səviyyəsində vacib olan müəyyən addımların atılması məqsədəuyğun hesab
edilir. Tədqiqatlar göstərir ki, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin əsas
vəzifələrindən biri bu və ya digər kateqoriyalardan olan təhsil müəssisələrinin və ayrı-ayrı
işçilərin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi mexanizmlərinin, təhsil alanların (şagirdlərin) fərdi
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi modellərinin işlənib hazırlanmasıdır. Bu yolla təhsilin
keyfiyyətini zamanın tələbləri səviyyəsinə yüksəltmək, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
etmək, təhsilalanları (şagirdləri) peşəkar inkişafı təmin edəcək ömür boyu təhsilə hazırlamaq
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mümkündür.
Qeyd etmək lazımdır ki, təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin statistik təminatının
əsas xüsusiyyəti ölçülən təzahürlərin qiymətləndirilməsi məqsədilə informasiyaların
toplanması, emalı və təhlili metodologiyası ilə əlaqəlidir. Təhsildə keyfiyyətin
qiymətləndirilməsinin statistik təminatının formalaşması prosesinin aşağıdakı iki istiqamətdə
aparılması məqsədəuyğundur:
Birinci – təhsil fəaliyyətinin müxtəlif səviyyələrində təhsilin keyfiyyətinin monitorinq və
qiymətləndirilməsinin təşkilati-funksional idarə etmə mexanizminin formalaşması.
İkinci isə – təhsilin müxtəlif səviyyələrində keyfiyyətinin qiymətləndirmə sistemini
müəyyən edən normativ-hüquqi bazanın yaradılması, müasir modelin qurulması.
Təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinin statistik təminatının qeyd olunan
istiqamətləri həm ictimai müzakirələrdə, həm nəşrlərdə, həm də normativ-hüquqi sənədlərdə
öz əksini tapmışdır [1-3].
Deməli, keyfiyyətin yüksəldilməsi üçün məktəbdə təhsilin real vəziyyətinin obyektiv və
etibarlı diaqnostikasının aparılması, zəif və güclü tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və dəqiq
şərhlərin verilməsi üçün aşağıda qeyd olunan məsələlərin həlli xüsusi əhəmiyyət daşıyır:
— təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi sisteminin normativ-hüquqi bazanın
hazırlanması;
— ümumi təhsilin pillə və səviyyələri üzrə keyfiyyət göstəricilərinin müəyyən edilməsi;
— ümumtəhsil müəssisələrində təhsilverənlərin fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricilərinin
müəyyən edilməsi.
Göstərilən nəticələrdən birincisi 2009-cu ildə qəbul edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan
Respublikasının qanunun müvafiq müddəalarında [1], digər iki nəticə isə normativ-hüquqi
sənədlərdə [2-3] öz əksini tapmışdır.
Aparılmış araşdırmalara əsaslanaraq ölkə səviyyəsində daha səmərəli idarəetmə
qərarlarının verilməsi üçün aşağıda qeyd olunan istiqamətlər üzrə toplanmış statistik
məlumatlar əsasında təhsilin keyfiyyətinin və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyinin
qiymətləndirilməsi sisteminin qurulması təklif olunur:
 təhsil alanların (şagirdlərin) diaqnostik qiymətləndirilməsinin nəticələri;
 beynəlxalq qiymətləndirmə proqramlarının (PISA, TİMSS, PİRLS) nəticələri;
 9-cu və 11-ci sinif məzunlarının yekun qiymətləndirilməsinin (attestasiyasının)
nəticələri;
 rayon, şəhər və respublika fənn olimpiadalarının, müsabiqələrinin və festivalların
nəticələri;
 qızıl və gümüş medalla təhsilini başa vuran məzunların faizi;
 məzunların ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə qəbul faizi.
Müəyyənləşdirilmiş bu istiqamətlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Təhsilin keyfiyyətinin
qiymətləndirilməsi fəaliyyətinin bu sistem əsasında qurulması və müvafiq normativ-hüquqi
sənədlər əsasında həyata keçirilməsi əldə olunmuş nəticənin obyektivliyinin və
səmərəliliyinin mühüm amilidir. Buradan da göründüyü kimi, təhsilin keyfiyyəti təhsil
müəssisəsinin və təhsilverənlərin fəaliyyətinin keyfiyyət göstəricisi kimi təhsil prosesi
nəticəsində təhsilalanların (şagirdlərin) əldə etdiyi mümkün nailiyyətləri ilə xarakterizə olunur.
Bu halda təhsilalanların (şagirdlərin) əldə etdiyi nailiyyətləri təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin
nəticəsi kimi dəyərləndirmək olar.
Məqalənin aktuallığı. Təhsilin keyfiyyətinin və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyinin
statistik göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsinin elmi-nəzəri əsasları işlənilmişdir.

65

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilin keyfiyyətinin və təhsil xidmətlərinin səmərəliliyinin
statistik göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə keyfiyyətin və təhsil xidmətlərinin
səmərəliliyinin statistik göstəricilər əsasında qiymətləndirilməsinə dair verilmiş yanaşma
təhsil menecerlərinə elmi cəhətdən əsaslandırılmış istiqamət olacaqdır.
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Demokratiyanın inkişafı sahəsində çox böyük uğurlar qazanmış dünyamızın, bütövlükdə
götürülmüş müasir bəşər cəmiyyətinin bərabərhüquqlu vətəndaşı, bərabərhüquqlu üzvü olmaq
üçün hər şeydən əvvəl, təhsildə bərabərliyimizə nail olmalıyıq. Hazırda təhsilimizdə yeniliklə
ənənəvilik arasında gedən mübarizəyə də bu baxımdan yanaşmalıyıq. Təhsilimizdə yeniliyin
qələbəsinə nail olmaq üçün müasir təlim metodlarının mahiyyətindən baş açmalıyıq. Biz
yenilik deyəndə hazırda Qərbdə geniş yayılmış interaktiv təlim üsullarını nəzərdə tuturuq.
İnteraktiv üsulların mahiyyətinin araşdırılmasına keçməzdən əvvəl anlayışın özünü (mənasını)
aydınlaşdırmağa ehtiyac vardır. Çünki, nə qədər qəribə olsa da, bu anlayış bir mənalı şəkildə
başa düşülmür. Məsələn, Rusiyada müəllimlər üçün çap olunan bəzi kitablarda “interaktiv
təlim” termini izah edilərkən göstərilir ki, bu, ingilis dilində “interactive” sözündəndir. Bu
söz isə “inter” və “active” sözlərindən ibarətdir. Buradan isə nəticə çıxarılır ki, ”interaktiv
təlim” qarşılıqlı təsir əsasında qurulan təlimdir. Bizdə də “interaktiv təlim” anlayışının buna
bənzər izahlarına rast gəlirik. Əslində isə... “interaktiv təlim” termini “interakt” (qarşılıqlı
təsir etmək) və ya, daha düzgünü, “interaction” (qarşılıqlı təsir) sözləri ilə izah edilməlidir.
İnteraktiv təlimin məzmun və mahiyyətini aydınlaşdırmaqla bu fikrin doğruluğu sübut
olunur” [1, 4-5].
İnteraktiv təlim nəinki dövrün tələbədir, hətta o, həyatın özüdür. İnteraktiv təlim həyatın
öz qanunudur. Lakin həyatda ziddiyyətlər mövcuddur. İnteraktiv təlim də ziddiyyətlidir. Onun
müsbət cəhətləri olduğu kimi, mənfi cəhətləri də vardır. Ənənəvi və interaktiv metodların
müsbət və mənfi cəhətlərini aşağıdakı cədvəldə görmək mümkündür:
Müqayisə
əsası
1. İnformasiyanın
həcmi

Ənənəvi təlim
Qısa vaxt ərzində böyük həcmdə
informasiyanı əhatə etmək mümkündür.
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2. Blum
taksonomiyası üzrə
öyrənmənin
dərinliyi
3. Təlim prosesinə
nəzarət

İnformasiyanın konkret elementlərini
təkrarlamaq, yaxud yerini müəyyən
etmək, şərh edilən materialı başa
düşmək
Müəllim təlimin tədrisin həcminə və
dərinliyinə, vaxtına və gedişinə yaxşı
nəzarət edir. Öyrənilənlərin işinin
nəticələrini əvvəlcədən demək
mümkündür

4. Müəllimin
şəxsiyyətinin rolu

Müəllimin şəxsi keyfiyyətlərini çox
zaman kölgədə qalır, o, bilik “mənbəyi”
kimi çıxış edir

5. Öyrənənlərin
rolu

Nisbətən passivdir, öyrənənlər təlim
prosesi ilə əlaqədar və onun gedişində
əhəmiyyətli qərar qəbul etmirlər.

6. Təlimin
motivləşmə
mənbəyi

Çox zaman xarici amillər (qiymət,
müəllim, valideynlər, cəmiyyət) motiv
mənbəyi olur

İdrakın bütün
səviyyələrinə
istiqamətlənmişdir
Təlimin həcminə və
dərinliyinə, vaxtına və
gedişinə müəllimin
nəzarəti nisbətən zəif
olur. Öyrənənlərin işinin
nəticələrini əvvəlcədən
demək çətindir
Müəllim öyrənənlər
qarşısında daha aydın,
güclü nəzərə çarpır, lider,
təlimin təşkilatçısı kimi
çıxış edir
daha fəaldır, öyrənənlər
təlim prosesi ilə əlaqədar
və onun gedişində
əhəmiyyətli qərarlar
qəbul edirlər
Bir qayda olaraq daxili
amillər (öyrənənin
özünün marağı) motiv
mənbəyi olur

Göründüyü kimi, interaktiv təlimin də mənfi cəhətləri, çatışmazlıqları vardır. Lakin bunlar
təlimdən imtina etməyə əsas vermir. Müəllimin vəzifəsi onun mənfi cəhətlərini aradan
qaldırmaq, zəif cəhətinin üstün cəhətə çevrilməkdir. Bunun üçün müəllim, 1-ci növbədə,
əvvəlcə özü üçün interaktiv təlimin bu və ya digər üsuluna yiyələnməlidir, bu üsuldan istifadə
təcrübəsi qazanmalıdır. İl boyu bütün dərslərini özünün də yaxşı mənimsəmədiyi interaktiv
üsullarla aparmaqdansa, artıq təcrübədən keçirdiyi üsulların tətbiq edilməsini
planlaşdırmalıdır. İl boyu yaxşı hazırlanmamış interaktiv dərslər aparmaqdansa, yaxşı bildiyi
interaktiv üsullarla bir neçə dərsin aparılması məqsədəuyğundur. Yaxşı hazırlanmamış dərslər
“oyun naminə oyun” xarakteri alacaq və nəticədə şagirdlərin bu cür dərslərə marağına mənfi
təsir göstərəcəkdir. Müəllim istər özünün, istərsə də şagirdlərin interaktiv üsulu mənimsəməsi
üçün əvvəlcə sadə üsullardan başlamalıdır. Məsələn müəllim, söz assosiasiyası, cütlüklərdə,
kiçik qruplarda iş kimi üsullardan başlamalı və tədricən daha mürəkkəb üsullara doğru
getməlidir. Üsulları sadə və mürəkkəb variantları olduğu halda sadədən başlanılmalıdır.
Müəllim bir dərsdə bir neçə interaktiv üsuldan istifadə edilməsindən də çəkinməlidir. Yaxşı
tətbiq edilən bir üsul başdansovdu hazırlanmış bir neçə üsulun tətbiqindən səmərəlidir.
İnteraktiv təlimin mənfi cəhətlərini aradan qaldırmaq üçün:
1. Şagirdlərin yaşına uyğun olan və onların artıq mənimsədiyi interaktiv üsullardan
istifadə edilməlidir.
2. Şagirdlərə qabaqlayıcı tapşırıqlar: materialın daha dərindən başa düşülməsini və ya
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dərsin mövzusunun tamam əhatə olunmasını təmin etmək üçün və b. Məqsədlərlə müstəqil
hazırlaşmağı tələb edən tapşırıqlar verilə bilər.
3. Mövzunun mahiyyətinin açılmasına kömək edən interaktiv oyun, iş üsulu, tapşırıq
seçilməlidir.
4. Qrup daxilində və ya sinifdə şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalı,
tapşırıqların diferensiallaşdırılmasına nail olunmalıdır.
5. Bir məşğələdə ən çox 1-2 interaktiv üsuldan istifadə edilməlidir.
6. İstifadə olunan interaktiv işin, tədbirin, oyunun və s. nəticəsi ətraflı müzakirə edilməli,
mövzunun toxunulmayan məsələləri aydınlaşdırılmalıdır.
İnteraktiv dərslərdə toxunulmayan məsələlərin mənimsənilməsi məqsədilə fənlərarası
əlaqəyə, sənəd, illüstrasiya və başqa informasiya mənbələrinə aid ev tapşırıqları verilməlidir
və s.
“Mənfi cəhətlərin aradan qaldırılmasının digər yolları da mövcuddur. Öz işinə
yaradıcılıqla yanaşan müəllim bu yollardan konkret şəraitdən asılı olaraq istifadə edə bilər.
İnteraktiv təlimin zəif cəhətlərini bayraq edərək ondan imtina etmək həyatın çətinliklərinə
görə intihar etmək kimi ağılsız hərəkət, qeyri-normal hal hesab edilə bilər” [1, 9-10].
Hazırda interaktiv metodlar, fəal təlim metodları, təlim texnologiyaları anlayışlarına teztez rast gəlirik. Xarici beynəlxalq təşkilatlar, milli qurumlar, müasir təlim metod və
texnologiyalarının təbliği müəllimlər arasında yayılması ilə əlaqədar 10 ildən artıqdır ki,
seminarlar, mühazirələr, layihələr keçirirlər. “Öyrənilən yeni tərz, metod, vasitə və
yanaşmalar yaradıcılığı, müstəqilliyi inkişaf etdirməklə yanaşı, insan şəxsiyyətini, onun
insanlara, təbiətə, cəmiyyətə münasibətini, mənəvi dünyasını və s. inkişaf etdirməli,
zənginləşdirməlidir” [2, 35].
İnteraktiv təlim qarşılıqlı fəaliyyət prosesində yaradıcı fəaliyyətə əsaslanmaq deməkdir.
Bu gün məktəb nə üçün interaktiv təlim sorağındadır? Ənənəvi təlimin mahiyyəti ondan
ibarətdir ki, təlimdə müəllimin fəaliyyətinin izahlı illüstrativ xarakteri üstünlük təşkil edir.
Birinci yerə yalnız tədris vəzifələri ilə məhdudlaşan fənn xarakterli bilik, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnmək dururdu. Müəllimin fəaliyyəti ona yönəlirdi ki, necə etsə, hər şeyin aydın
olmasını, başa düşülməsini təmin edə bilər. Bu da təlim fəaliyyətini yerinə yetirərkən
müəllimin başlıca meyarı olurdu. Ənənəvi təlim tipində müəllim-şagirdlə münasibətləri
birtərəfli idi. Şagirdlər müəllimin dediklərini icra edir, onu təqlid edir, müəllim kimi olmağa
çalışır. Dərsdə müəllimlə şagirdlər ancaq işgüzar əlaqə saxlayırlar...
“İnteraktiv təlim şagirdlərə bilik vermə məsələlərində, həm də onları iradi, əxlaqi, əqli,
estetik, mədəni, hüquqi dəyərlər yönümündə inkişaf etdirib formalaşdırır. İnteraktiv metodları
aktuallaşdıran bir sıra tələblər var: 1. İnsanların bazar iqtisadiyyatı cəmiyyətində yaşaması və
hər kəsin özünün bu cəmiyyətdə yaşaya bilməsi üçün hazırlanması zərurəti; 2. Uşaqların 2030 il əvvəlki zamana görə dünyagörüşünün, sosial, texniki məlumatlıq səviyyəsinin yüksək
olması; 3. Deməli, çevik, düşündürücü idrak fəallığını doğurmayan metodlar uşaqların
marağını təmin etmir, onları canlandırmır, fəaliyyətə qoşmur” [2, 39].
“Pedaqoji prosesdə təlim strategiyalarının tətbiqi ilə təlimin məzmunu tamamilə
dəyişilmiş, fənlərin tədrisində ənənəvilik qismən saxlanılsa da, müasirliyə doğru məqsədyönlü
addımlar atılmışdır. Ənənəvi sinif-dərs texnologiyasının fərqli cəhətləri aşağıdakı kimi
qruplaşdırılır: 1. Təxminən eyni yaşdan və eyni hazırlıq səviyyəsindən olan şagirdlər sinfi
təşkil edirlər. Bu tərkib bütün tədris ili boyunca qorunub saxlanır; 2. Sinif cədvəl üzrə illik
plana və proqrama uyğun olaraq işləyir. Buna görə də şagirdlər məktəbə eyni günlərdə və
eyni saatlarda gəlməlidirlər; 3. Məşğələnin əsasını dərs təşkil edir; 4. Dərs, bir qayda olaraq,
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bir tədris predmetinə, mövzuya həsr olunmuşdur və həmin materiallar üzrə eyni qaydada il
ərzində məşğul olurlar; 5. Şagirdlərin işinə müəllim rəhbərlik edir. O, tədris etdiyi predmetin
nəticələrini, hər şagirdin dərdə fəallıq və səviyyəsini qiymətləndirir, tədris ilinin sonunda isə
şagirdin növbəti sinfə keçirilməsi haqqında qərarını verir. 6. Dərsliklər əsasən, ev tapşırıqları
üçün istifadə olunur. Ənənəvi təlim həmçinin yaradıcılıq bacarıqlarının, müstəqilliyin,
fəallığın inkişafına az təsir göstərir. Təsnifatda ki hər bir metodlar qrupu əsas didaktik
məqsədlərin yerinə yetirilməsinə xidmət edir. Ənənəvi təlim metodlarının ən geniş yayılmış
növlərinə şərh, təcrübi və əyani metodları aid edilir. Nəqletmə, müsahibə, təlimatlandırma
şərh metodlarına; çalışma, məşq, özünə nəzarət təcrübi metodlara, illüstrasiya, demonstrasiya
və təsvir əyani metodlara aid edilir. Təlim metodlarının digər təsnifatına şüurun, davranışın və
hisslərin formalaşmasına təsir edən aşağıdakı metodlar daxil edilir: Şüurun formalaşdırılması
metodları (şərh, söhbət, demonstrasiya, təlimat, illüstrasiya): — Davranışın formalaşdırılması
metodları (məşq, çalışma, özünənəzarət); — Hisslərin formalaşdırılması (stimullaşdırma)
metodları (tərifləmə, mükafatlandırma, təsdiqləmə və s.) Rus pedaqoqlarından Y.K.Babanski
ənənəvi təlim metodlarını üç böyük qrupa bölürdü: 1. Təlim-tədris fəaliyyətinin təşkili və
həyata keçirilməsi metodları; 2. Təlim-tədris fəaliyyətinin stimullaşdırma və motivasiya
metodları; 3. Təlim-tədris fəaliyyətinin səmərəliliyinə özünənəzarət və nəzarət metodları;
Təlim metodlarının seçilməsində bəzi meyarlar əsas götürülür. Müəllim dərsin məqsəd və
vəzifələrindən, keçilən fənn və mövzudan, şagirdlərin dərketmə imkanı və hazırlıq
səviyyəsindən çıxış edərək konkret sinif və dərs üçün optimal (münasib) təlim metodlarını
seçib tətbiq etməlidir. Q.Şukinaya görə, ənənəvi təlim metodlarına: a) Məlumatverici —
inkişafetdirici təlim metodları: şifahi şərh (nəql, izah, məktəb mühazirəsi); müsahibə, kitab
üzərində iş. b) Evristik (axtarış xarakterli) təlim üsulları: Evristik müsahibə, disput, müsahibə,
problemli təlim, tədqiqatçılıq. c) reproduktiv təlim üsulları (təkrar, nümunə üzrə iş, və s.)
daxildirsə, Ü.Lerner və M.N.Skatninə görə isə bu metodlara: 1. izahlı-illüstrativ. 2.
reproduktiv, 3. problemli şərh, 4. Qismən axtarış (evristik) 5. tədqiqatçılıq aid edilir. Həm
ənənəvi, həm də yeni təlim texnologiyaları arasında fərqlərin olmasına baxmayaraq, müəyyən
oxşarlıqlar da vardır. Bu oxşarlıq özünü aşağıdakı xüsusiyyətlərdə ifadə edir: 1. Hər iki
metodla keçilən dərslərdə şagirdlərin tərkibi dəyişmir; 2. Mövzuların tədrisi eyni proqram
tələblərinə istinadən həyata keçirilir; 3. Şagirdlərin təlim fəaliyyəti qiymətləndirilir; 4. Dərsin
davam etmə müddəti əsasən eynidir. Ənənəvi təlim və burada tətbiq olunan metodlar öz dövrü
üçün bir çox üstünlüklərə malik olsa da, zamanın, elm və texnikanın inkişafı təlimə yenidən
baxmağı tələb edir. Müasir əsr daha bacarıqlı, çevik, yaradıcı təxəyyülə malik, fəal insanın
tərbiyəsini istəyir. Buna görədir ki, şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi və
onların yeni tələblərə cavab verən şəxsiyyət kimi formalaşdırılması təlimi yeni metodların
tətbiqinə yönəldir” [3, 1246].
İnteraktiv tapşırıqların bir çoxu şagirdin və onun sinif yoldaşlarının şəxsi təcrübəsindən
istifadəni nəzərdə tutur. Bu təcrübə tək məktəb təcrübəsi ilə məhdudlaşmır. İnteraktiv üsullar
həyatda baş verən müxtəlif situasiyaların şagirdlərə tapşırıqlar, müzakirə, rollu oyun və s.
formasında təqdim olunmasına, bu situasiyaların birgə həllinə yönəlmişdir. Bununla bu
üsullar şagirdlərdə həyatda istifadə edilə biləcək bilik və bacarıqların, dəyərlərin
formalaşdırılmasına xidmət edir. İnteraktiv üsullar, xüsusilə, demokratiya və vətəndaşlıqla
bağlı mövzuların təlimi üçün olduqca zəruridir, çünki əgər bu mövzular şagirdlərə tək
mühazirə vasitəsi ilə tədris olunsa, bu məlumat onların hafizəsində ya qalar, ya qalmaz.
Amma interaktiv üsullarla öyrənilən bu mövzular praktik xarakter daşıyır: şagirdlərdə nəinki
biliklər, eyni zamanda yeni texnologiyalar bir sıra xüsusiyyətləri ilə ənənəvi təlim
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metodlarından fərqlənir: şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətinə cəlb edilmələri, müəllim tərəfindən
problemli şəraitin yaradılması, biliklərin şagirdlər tərəfindən müstəqil əldə edilməsi və s.
Qeyd edilən xüsusiyyətlər bəzi ənənəvi təlim metodlarında da olmuşdur, lakin yeni təlim
metodları bütövlükdə göstərilən xüsusiyyətlərə əsaslanır [4, 624].
Ənənəvi təlim zamanı şagirdlərin dərketmə fəallığı passiv, reproduktiv xarakter daşıyır.
Ənənəvi təlimin ən mürəkkəb problemlərindən biri istifadə olunan pedaqoji texnologiyaların
konservatizmi, qeyri-çevik olmasıdır. Müasir informasiya-kommunikasiya dövründə elmin
müxtəlif sahələrində toplanmış bilik kütləsi elə sürətli artır ki, təlimin ənənəvi sxem və
prinsiplərinə əsaslanaraq onları həm öyrənənə çatdırmaq, həm də mənimsətmək, əslində
qeyri-mümkün işə çevrilir [5, 359].
Ənənəvi təlimdə əsas sima olan təhsilverən (trener, müəllim) özündən təlim
informasiyasını buraxan “filtr”, interaktiv təlimdə isə köməkçi, informasiya mənbələrindən
biri rolunu oynayır. Ənənəvi təlimdə müəllimin başlıca vəzifəsi şagirdləri təlim prosesinə cəlb
etməkdən və təlim fəaliyyətinin təşkilinə kömək etməkdən ibarətdir [6, 169]
Məqalənin aktuallığı. Ənənəvi və müasir təlim metodlarının müqayisəli təhlilinin elmi
əsaslarla müəyyənləşdirilməsi hər iki təlim metodlarının analitik təhlili təlimin keyfiyyətinə
əsaslı təsir göstərir. Problem bu vaxta qədər tədqiqat obyekti olmadığına görə onun tədqiqinə
böyük ehtiyac var.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təqdim olunan məqalədə ümumtəhsil məktəblərində ənənəvi və
müasir təlim metodlarının müqayisəsi, oxşarlıqları, təhsilanların fəaliyyətində rolu və
mövqeyi, tədris üsulları təhlil edilib, ümumiləşdirilmişdir. Müqayisəli təhlil nəticəsində hər
iki təlim metodlarının optimal üsul və vasitələrinin qarşılıqlı əlaqələrindən istifadə tarix
təliminin səmərəliliyini yüksəldir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu ondan ibarətdir ki, yaradılmış bu iş
sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri və gənc tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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Сравнительный анализ традиционных и современных
методов обучения: размышления и предложения
Резюме
В статье определена сущность традиционного и интерактивного обучения.
Сравняется содержание современных и традиционных методов обучения, и на
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передний план выдвигаются эффективные средства обоих методов. В статье также
разъясняется дидактическое значение взаимосвязи обоих методов обучения.
L.Eyvazova

Comparative analysis of traditional and modern training
methods: interpretations and suggestions
Summary
Essence of traditional training, active training and interactive training is clarified in the
article. Content of modern training methods is compared with content of traditional training
method and useful means of both methods are brought forward. Didactic significance of
mutual relation of both training methods is clarified and interpreted in this article.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2017
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Tədris prosesində milliliyin inkişaf etdirilməsi yolları
Ləman Kərimova
Bakı Qızlar Universitetinin magistrantı
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Milli-mənəvi keyfiyyətlərin formalaşmasında təlim prosesi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Dərs prosesində şagirdlərə təkcə biliklər, məlumatlar verilmir, eyni zamanda onlarla tərbiyəvi
iş aparılır. Bu iş müəlllim sinfə girən andan başlanır və dərsin sonuna kimi davam etdirilir.
Sinfin təşkilindən tutmuş, ev tapşırığının yoxlanılmasına, şagirdin dərsi danışmasına, yazı
taxtasına çıxmasına, müəllimə, sinif yoldaşları ilə ünsiyyətə həmişə tərbiyəvi imkan yaranır,
tərbiyəvi işin aparılması zərurəti meydana çıxa bilir.
Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan bir çox fənlər millilik əsasında tərbiyə
imkanlarına malikdir. Azərbaycan dili, həyat bilgisi, musiqi, təsviri sənət və digər tədris
fənlərinə müraciət etməklə milliliyin aşılanmasına nail olmaq olar. Hələ vaxtilə ulu öndər
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, “millətin milliliyini musiqi saxlayır”. Yuxarı siniflərdə
ədəbiyyat və tarix dərslərinin bu mənada imkanları daha böyükdür.
İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili, Həyat bilgisi, Təsviri sənət dərslərində bunun da
imkanları genişdir.
Azərbaycan xalqının ən qədim tarixə malik milli-mənəvi dəyərlərindən biri də
dövlətçilikdir. Milli ruhu qorumağın, inkişaf etdirməyin və yeni nəsillərə çatdırmağın ən
mühüm şərti milli dövlətçilikdir. Milli dövlət ancaq ərazinin, maddi sərvətlərin deyil, həm də
milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına xidmət edir.
Milli dövlət bununla səciyyələnir ki, kimlərinsə milli dəyərləri öz qanı bahasına qoruyub
saxlamasına ehtiyac qalmır. Çünki o, ellikcə, bütün xalq tərəfindən, dövlətin öz himayəsi
altında qorunur və inkişaf etdirilir. Yəni dövlətçiliklə millilik birləşmiş olur. Bu bütün
xalqların ən böyük arzusu, idealıdır. Biz bu gün məhz potensial milli birlik dövrümüzü
yaşayırıq. Onun əsasının isə Heydər Əliyev qoymuşdur. (1, 380).
Heydər Əliyev özü milli birlik ideyasının hər cür siyasi ambisiyalardan yüksəkdə durmalı
olduğunu dəfələrlə qeyd etmişdir. “Kim müxalifətdə durursa-dursun, ancaq Vətəninə, xalqına,
mənəviyyatına, məsləkinə müxalifətdə durmasın”. (2, 8).
Azərbaycan dövlətinin atributlarında – onun Konstitusiyasında, himnində, bayrağında və
gerbində millilik və bəşərilik ideyaları öz əksini tapmışdır. Əsas qanunumuzda hər bir
vətəndaşın təhsil hüququna malik olması, bayrağımızda türkçülüyün, islamçılığın, müasirliyin,
demokratikliyin ifadə edilməsi, gerbimizdəki qalxanvariliyin Odlar yurdunun müdafiəsinin
birmənalı qəbul olunmasının, bolluq yaradılmasının və uzunömürlülüyün təmin olunmasının
simvolik, rəmzi işarələri və bütün bunların himnimizin söz və melodiyasında öz əksini
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tapması hər bir vətən övladının, xüsusilə yetişən nəslin milli və ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanan bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələndirilməsini tələb edir. Bütün bunları yetişən nəslə
təhsil quruculuğu prosesində aşılamaq mümkündür. Ona görə də Azərbaycan təhsil sisteminin
əsasında dayanan əsas prinsiplərdən biri məhz onun milli və ümumbəşəri dəyərlərə
əsaslanmasını konkret bir prinsip kimi götürmək zərurətini yaradır. (3, 84).
Ümummili liderimiz H.Ə.Əliyev özünün əksər çıxış və nitqlərində milli tərbiyə,
dövlətçiliyə sədaqət, Vətənə bağlılıq və s. bu kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirmişdir. Bu
barədə böyük öndər deyirdi: “Hər bir xalqın öz adət-ənənəsi var. Biz öz milli-mənəvi
dəyərlərimizlə, öz dini dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik. Xalqımız yüz illərlə,
min illərlə adət-ənənələrimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi yaradıblar və bunlar indi bizim
xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir... Biz gənc nəsli əsrlər boyu sınaqlardan
keçmiş bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda tərbiyələndirməliyik”. (4).
Məlum olduğu kimi, şagirdlərin mənəvi tərbiyəsində mühüm yer tutan millilik həmişə
məktəbin əsas vəzifələrindən biri olmuş və olaraq qalır. Gəncliyin tərbiyəsində bu çox
mühüm həlqə özünün uzunmüddətli və zəngin təsirlər sistemi ilə keçilir. Təhsil müəssisələri o
cümlədən, məktəb insana yeni yanaşma tərzinə, onun şəxsiyyət kimi inkişafına, ruhi-mənəvi
aləminin zənginləşməsinnnə bilavasitə təsir edən orqanizmdir. Məktəb təkcə bilik, təlim
müəssisəsi deyil, həm də şagirdlərin hərtərəfli inkişafını təmin edən universal tərbiyə ocağıdır.
Məktəbdə böyüməkdə olan nəsil geniş biliklər əldə etməklə yanaşı, hərtərəfli tərbiyə olunur.
Məktəbdə uşaqların mənəvi tərbiyəsi işi təlim-tərbiyə prosesinin məzmununua uyğun olaraq
bütün yaş dövrlərində aparılır.
Məqalənin aktuallığı. Təlim prosesində milliliyin nəzərə alınmasının vacibliyi müasir
günümüzün aktual problemlərindəndir. Milli və bəşəri dəyərlərin vəhdətini təşkil edən təlim
prosesi düzgün tənzimlənməlidir ki, milli və ümumbəşəri dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq
üçün təhsilin düzgün təşkilinə nail olunsun.Bu baxımdan məqalənin həsr olunduğu mövzu
aktuallığı ilə fərqlənir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə siyasi təhsilin mühüm prinsiplərindən olan millilik
geniş şərh olunur. Burada Heydər Əliyev irsində millilik öz əksini tapmış, bu irsdən
bəhrələnməyin
milli-mənəvi,
ümumbəşəri
dəyərlərimizi
zənginləşdirə
iləcəyi
əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işinin nəticələri məktəb təcrübəsi
zamanı təlim prosesində millilik prinsipinin tətbiqinə yararlı ola bilər. Məqalədən magistr,
məktəb müəllilmləri və tələbələr bəhrələnə bilər.
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Л.Керимова

Пути развития национальности в учебном процессе
Резюме
Государственность является одним из национально-моральных ценностей древнего
Азербайджанского
народа.
Государственность
обеспечивает
сохранению
Национального колорита и доведение его до будущих поколений, обоснование
просвещение на национальным ценностям является солидной базой для сохранения
национальных ценностей.
L.Karimova

The ways of developing nationalism in training process
Summary
The statehood one of the most important values of Azerbaijani people who have a long
history. National statehood is a significant condition for keeping national spirit, for
developing and delivering it to future generations. Therefore the national and international
orientations of Azerbaijan’s educational system is a solid basis for keeping national values.
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2017
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Sosial-mənəvi inkişafın uşağın məktəb təliminə
hazırlanmasına təsiri və bu işdə valideyn köməyi
Şəhla Əliyeva
ADPU-nun professoru,
pedaqogika üzrə elmlər doktoru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.Y.A.Allahverdiyev
Açar sözlər: inkişaf, sosiallaşma, məktəb, təlim, təhsil, şərtlər
Ключевые слова: развитие, социализация, школа, обучение, учеба, условия
Key words: development, social, school, training, education, conditions
Demokratik dəyişiliklər baş verən müasir dövrdə və vətəndaş cəmiyyətinin yaradıldığı bir
zamanda təhsilin rolu artır, onun funksiyaları genişlənir, uşaqlarda mənəvi dəyərlər haqqında
təsəvvürlərin tərbiyəsi məsələləri üçün məsuliyyət təhsil müəssisələrinin üzərinə düşür. Təhsil
sferasında əsas dəyər oriyentasiyaları müəyyən edilir, baza sosial normaları mənimsənilir,
sosial davranış motivasiyası formalaşır. Uşaqların sosial-mənəvi keyfiyyətlərinin, mənəvi
dəyərlərin, şəxsi tələbatların və vəzifələrin formalaşmasında təhsil sisteminin rolu və yerinin
dərk olunması üçün “şəxsiyyətin sosiallaşması”, “təhsil” və “tərbiyə” arasında qarşılıqlı
əlaqənin müəyyən edilməsi problemi bu gün daha aktualdır. Belə ki, tərbiyə şəxsiyyətin
əxlaqi və vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin inkişafına və formalaşmasına təsir edir. Sosiallaşma
uşağın cəmiyyətin inkişafında fəal iştirakı prosesi kimi, təlim və tərbiyənin mühüm pedaqoji
vəzifəsini təşkil edir.
Məlumdur ki, təhsil geniş mənada həm təlim, həm də müəllimin rəhbərliyi ilə uşaqların
bilik, bacarıq və vərdişləri əldə etdiyi pedaqoji prosesdir. Təlim prosesində uşaqlarda
müəyyən dünyagörüşü yaranır, şəxsiyyət inkişaf edir, insani və vətəndaşlıq keyfiyyətləri
formalaşır. Uşaqlar tərəfindən sosial-mənəvi dəyərlərin mənimsənilməsi, sosial təcrübəyə fəal
surətdə qoşulmaq təlimin əsas vəzifəsidir ki, bu da onların məktəbə hazırlanmasında öz
əhəmiyyətini büruzə verir. Buna görə də təlim şəxsiyyətə, onun sosial durumuna əhəmiyyətli
dərəcədə pedaqoji təsiri özündə ehtiva edir.
Məktəbəqədər təhsil modeli cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və onun sosial-siyasi
oriyentasiyaları ilə şərtlənir. Cəmiyyətin inkişafının hər bir tarixi dövründə şəxsiyyət tipi,
onun qarşılıqlı təsiri və azadlıq səviyyəsi müəyyən olunur. Sosial-mədəni şərtlər hər bir
konkret tarixi sosium üçün spesifik olan müəyyən idraki bilik və bacarıqlar, mənəvi-əxlaqi
dəyərlər, əhəmiyyətli sosial keyfiyyətlər sistemi irəli sürür. Cəmiyyətdə gedən inkişaf uşağın
inkişaf dövrünə də təsir edir. Nazirlər Kabinetinin “Uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili
məsələləri haqqında” qərarına əsasən 5 yaşlıların məktəbdə hazırlıq keçmələrinə start
verilmişdir. Nazirlər Kabinetinin “Uşaqların məktəbə hazırlığının təşkili məsələləri haqqında”
qərarında nəzərdə tutulduğu kimi bu proses müəyyən mərhələlərlə həyata keçiriləcək. Hədəf
2020-ci ilə qədər uşaqların məktəbə hazırlıqla əhatə dairəsini 90 faizə çatdırmaqdır.
Belə qənaətə gəlmək olar ki, bu qərar ilk olaraq 2011-ci ildə doğulan və hazırda 5 yaşı
olan uşaqlara şamil olunacaq. Əvəllər bağçaya gedən 5 yaşlı uşaq gününün 10-12 saatını
məktəbəqədər uşaq müəssisəsində tərbiyəçinin nəzarətində olurdu. Burada o, öz həmyaşıdları
ilə pedaqoji cəhətdən ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən növbəli təşkil olunmuş fəaliyyətlərdə
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iştirak edərək sosial-mənəvi dəyərlərə yiyələnirdilər. Mövcud qərara əsaslanaraq deyə bilərik
ki, məktəbə gedəcək 5 yaşlıların valideynlərinin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Gününün 23 saatını ibtidai sinif müəlliminin yanında olan 5 yaşlının məktəb təliminə belə asan
adaptasiyasından danışmaq çətindir. Bu işdə əsas yük valideynlərin üzərinə düşəcəkdir.
Valideyn bildirməlidir ki, məktəb yalnız bilik mənbəyi deyil, öz qayda-qanunları olan sosial
mühitdir. Məktəbdə yalnız oxumaq deyil, həm də uşaqlarla ünsiyyət etmək lazım gəlir. Bu
isə bəzən uşaqlar üçün oxumaqdan çətin olur. Ona görə də uşaqlara yalnız oxumağı deyil,
uşaqlarla ünsiyyət etməyi də öyrətmək lazımdır, valideynlər və pedaqoqlar uşaqlara cəmiyyət
içərisində mövcud olan davranış qaydalarını, ünsiyyət etmək bacarıqlarını aşılamalıdır.
Məktəbə gələrkən uşaqlar əvvəllər alışdığı tanış uşaq kollektivindən tam fərqli başqa bir
kollektivə düşür. Onlarda ünsiyyət çətinliyi yaranır. Uşağın münaqişəli situasiyalardan
çıxması, yeni dostlarla tanışlığı təlim prosesində də öz əhəmiyyətini göstərir. Əgər uşaq bunu
edə bilmirsə, təlim müvəffəqiyyətindən söhbət gedə bilməz. Uşaqla bu cür böyük işi 1-2 günə
həll etmək olmaz, onu əvvəlcədən 3-4 yaşından başlamaq lazımdır. Məktəb kollektivində
uşağın uğurlu adaptasiyası üçün uşaq iki şərti qəbul etməlidir: nizam-intizam və qaydaları
bilmək. Bu cür məktəbə hazırlıq yalnız oxumaq və yazmaq deyil, həm də uşağın özünün
özünə nəzarət etməsidir. Uşaq öz xoşu ilə gündəlik işlərini özü görməlidir. Uşaq bunları nə
qədər tez öyrənsə, həm təlim baxımından, həm də sosial-mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması
baxımından məktəbə hazırlığı bir o qədər tez təmin olunar. Artıq 5 yaşında təlimə maraq
oyadaraq uşağın daha çox nə ilə maraqlandığını bilmək olar. Bu istək məktəbə getmək, uşaq
kollektivində olmaq, yeni şəraitdə olmaq, bilik öyrənmək ola bilər. Bu istəkləri dəstəkləmək
çox vacibdir. Çünki bunlar uşağın məktəbə psixoloji hazırlığında mühüm rol oynayır. Təlimi
və tərbiyəni elə qurmaq lazımdır ki, uşaq özü məktəbə getmək istəsin.
Uşağın məktəbə hazırlanmasında əsas şərtlər bunlardır:
1. Uşağı onun əsas məqsədlərinə müstəqil nail olmağa yönəltmək.
2. Uşaq kömək istədiyi zaman ona imtina etməmək. Əgər o, tapşırılan işin öhdəsindən
gələ bilmirsə, bilməlidir ki, yanında ona dəstək verən böyük var.
3. Uşağa gördüyü işi bir daha yoxlamağı öyrətmək. Düzgünmü etdi? Heç nəyi
unutmadımı? və s.
4. Onda zaman anlayışını tərbiyə etmək. Bu o deməkdir ki, tapşırılan işi sonraya
saxlamamaq, onu vaxtında və tələsmədən həll etmək.
Uşağın məktəbə hazırlanması, əsasən, psixoloji məsələdir. Əgər psixoloji hazırlıq uğurlu
gedirsə, intellektual hazırlıqda heç bir çətinlik yaranmır. Buna görə də işi elə qurmaq lazımdır
ki, uşaq həm təlim materialını mənimsəsin, həm də sosial-mənəvi inkişaf baxımından
məktəbə getməyə hazır olsun. Onun bu cür hərtərəfli hazırlığı gələcək uğurlu təlim üçün
zəmin yaradır. Bu yaşda qazanılan qabiliyyət və keyfiyyətlər isə məktəbdə və onun müstəqil
həyatında mütləq reallaşacaq.
Bunun üçün valideyn və pedaqoq uşaqları məktəbə hazırlayarkən aşağıdakıları
bilməlidirlər:
1.Uşağa söyləmək lazımdır ki, dərs vaxtı uşaqlarla danışmaq, müəllimdən icazəsiz
yerindən durub gəzişmək olmaz.
2.Məktəb həyatı başlanana qədər valideyn uşağı ona dərs deyəcək pedaqoqla tanış
etməlidir ki, dərs başlananda onu özgə adam kimi qəbul etməsin. Uşaq müəllimin rolunu
qəbul etməlidir.
3.Uşaqlara öz sinif yoldaşları ilə dostluq etmək, güzəştə getmək və münaqişələrə yol
verməmək kimi keyfiyyətləri aşılamaq zəruridir.
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4.Uşaq özünün şagird statusu ilə qürur duymalı və təlimin mühüm və məsuliyyətli
olmasını anlamalıdır.
5.Valideyn də gələcək məktəbli uşağı ilə fəxr etdiyini ona bildirməlidir. Bu onun
nəzərində “məktəb” obrazını daha da yüksəldir. Çünki valideynlərin fikri uşaq üçün çox
qiymətlidir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə 5 yaşlıların məktəbdə təlim hazırlıqları ilə bağlı
məktəbəqədər müəssisələrdə tərbiyəçilərlə və valideynlərlə pedaqoji məsləhətlərin
aparılmasına ehtiyac duyulduğu bir vaxtda elmi-pedaqoji istiqamət verə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafına
kömək üçün tərbiyəçilərin valideynlərlə yeni əlaqə metodları irəli sürülmüşdür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbdə 5 yaşlıların təlimi ilə
məşğul olan müəllimlər, məktəbəqədər tərbiyə müəssisələrinin tərbiyəçiləri, valideynlər və
məktəbəqədər tərbiyə ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr bəhrələnə bilərlər.
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Ш.Алиева

Влияние социально-морального развития ребенка на обучение
ребенка в школе и помощь родителей в этом деле
Резюме
Имеются очень много факторов, влияющих на социализацию и моральное
воспитание детей. В статье раскрываются вопросы влияния этих факторов на
социально-моральное развитие детей. Уровень социализации личности является
важнейшим фактором в адаптации его к общественной жизни. В формировании детей
как полноценная личность, в подготовке к школьной жизни большую роль играет
ранняя социализация, общение со сверстниками и взрослыми.
Родители и педагоги, с добротой проявляющие деятельность в семье, детском саду и
школе являются самими близкими людьми детей. Именно они играют решающую роль
в формировании внутреннего мира ребенка.
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Sh.Alieva

The influence of social and moral development of the child
learning at school and parents help them in this case
Summary
There are many factors influence of children socialization and moral manners. This article
searches social and moral manner how influence of these factors. The level of socialization of
the individual is the most important factor in his adaptation to social life. The formation of
children as a full lich in preparation for school life, an important play early socialization and
communication with their peers and adults. In the family, at kindergarten and at school have
the kindest parent and educators which show that kindness activity. They play main reason for
the inside of child.
Redaksiyaya daxil olub: 14.02.2017
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Təlimin optimallaşdırılması
Əliyyə Əfəndiyeva
Bakı Qızlar Univeristetinin magistrantı
E-mail: eeliyye@mail.ru
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Pedaqogika dərsliklərində təlim müstəqil pedaqoji proses olaraq bilik, bacarıq, vərdişlərə
yiyələnmə anlayışının həyata keçirilməsi kimi izah olunmaqla yanaşı,onun tərbiyə ilə
vəhdətdə olması da qeyd olunur. Təlim iş prosesidir. O, məqsədyönlü fəaliyyət olaraq, əsasən,
idarə edən (müəllim), idarəolunan (şagird) arasında mövcud olan fəaliyyətdir.
Bu gün ölkəmizdə məktəblərin dünya təhsil sisteminə inteqrasiya olunması həm də onun
təşkili formalarının, metodlarının təkmillləşdirilməsini tələb edir. Həm metod və vasitələrin,
həm də pedaqoji prosesin tərəflərinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi pedaqogikada
optimalllaşdırma ideyasının meydana çıxmasına şərait yaratmışdır.
Optimallaşdırma “ən yaxşı olan” deməkdir. Ona görə də ilk növbədə təlimin
optimallığının bəzi meyarlarının müəyyənləşdirmək lazımdır. Başlıca məqsəd hər bir
məktəblinin özünü ən yaxşı inkişaf zonasında hiss etməsinə, real təlim imkanlarına şərait
yaradan təlim müvəffəqiyyətinə nail olmaqdır.
Təlim
prosesini
optimallaşdırmaqla
mövzunu
şagird
tərəfindən
dərindən
mənimsənilməsinə, təlim nəticəsinin yüksəldilməsinə nail olmaq olar. Optimalaşdırma həm
də qısa müddətdə dərin biliklər verməyi nəzərdə tutur. Belə ki, ibtidai siniflərdə müəllimin
sinifdənxaric tədbirlərin hazırlamasına optimal vaxt sərfi həftədə 24 saat və gündəlik hazırığa
2 saat nəzərdə tutur. Ümumtəhsil nizamnaməsinə əsasən şagird ev tapşırığına I sinfdə -1
saatdan, II sinifdə 1,5 saatdan, III-IV siniflərdə 2 saatdan, VII sinifdə-3 saatdan artıq vaxt sərf
etməməlidir.
Optimallaşdırmanın üstünlüyü bundadır ki, minimum zəruri şərtlər şəraitində müvafiq
nəticələr əldə olunur. Optimallaşdırmanın birincisi öncül üsulların,yəni vəzifələrin kompleks
həlli, onların konkretləşdirilməsi, başlıcanın müəyyənləşdirlməsi təlimin fərdiləşdirilməsi
yolu ilə ikincisi təlimə ayrılan vaxta, rəylərə və vasitələrə qənaət etmək üçün müəllim
tərəfindən tətbiq olunan xüsusi tədbirlərin köməyilə həyata keçir.
Təlimin optimallaşdırılması məktəb tarixi və şagird şəxsiyyətinin inkişafı üçün vacibdir.
Bunun üçün mühüm məsələlərdən biri proqram və dərsliklərin tərtibidir ki, bu zaman da bir
sıra tələblərə riayət olunmalıdır.
Şagirdin təhsilinin, tərbiyəsinin, inkişafının planlaşdırılması təlim prosesinin
optimallaşdırlmasının mühüm şərtidir. Müəllim dərsin həlledici, öyrədici vəzifələrini nəzərə
alaraq tədris proqramının tələbləri, dərslikdəki mövzunun məzmunu ilə tanış olur.
Pedaqoqların fikrincə təli prosesinin optimal qurulması şəraitində hər bir kiçik yaşlı məktəbli
tədris materialını əla, yaxşı, kafi səviyyədə məniməsəyir. Şagirdlərin təlim
müvəffəqiyyətlərinin, tərbiyəliliyinin və inkişafının optimal səviyyəsi yeni tədris
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proqramlarının tələblərindən irəli gəlir və müşahidə, sorğu, yazı işləri yolu ilə şagirdlərin
sistemlişəkildə öyrənilməsi əsasnda konkretləşdirilir. Öyrənmə sinifdə və sinifdənxaric
tədbirlərə aparılır. Odur ki, təlimin optimallaşdırılması kiçik yaşlı məktəblilərin real təlim
imkanlarının hökmən öyrənilməsini nəzərdə tutur. Şagirdin təhsilinin, tərbiyəsinin, inkişafının
planlaşdırılması təlim prosesinin mühüm şərtidir. Müəllim dərsin təhsilləndirici, öyrədici
vəzifəsini nəzərə alaraq tədris proqramlarının tələbləri, dərslikdə mövzunu məzmunu ilə tanış
olur. Təlimin optimallaşdırılmasından əlverişli vasitə kimi istifadə etmək üçün müəllim
əvvəlcədən dərsə hazırlaşır. Təlimin optimallaşdırılmasına köməklik üçün “Azərbaycan
Respublikası Təhsil Konsepsiyası” (Milli Kurikulum)nın da tələblərini nəzərə almaq lazımdır.
Təlimin optimallaşdırılması bacarığının fromalaşdırılması müəllimlərin yaradıcı
fəaliyyətinin inkişafı ilə bağlı olduğundan bu proses heç də asan deyil. Təfəkkürün yenidən
qurulması, reproduktiv funksiyadan metodik qərarların yaradıcı qəbuluna keçid vaxt tələb edir.
Odur ki, heç bir xüsusi rəy, vaxt və iradənin gərginliyini tələb etmədən optimal qərarən qəbul
olunması bacarığına yiyələnmək mümkün deyil. Müəllim qərar qəbul edərək hiss edilmədən
gərginlik keçirir, əvvəlcə inamsızlıq vəziyyəti yaşayır, yeni variantlar axtarır. Seçilmiş
variantın həyata keçirilməsi gedişində məqsədə çatmaq üçün iradə və təkidililik nümayiş
etdirir. Bununla yanaşı optimallaşdırmaya yiyələnməyin real çətinliklərini göstərərək,onun
gətirəcəyi faydanı qeyd etmək lazım gəlir.
Təlimin optimallaşdırılması normativin və yaradıcılığın pedaqoji fəaliyyətində qarşılıqlı
münasibət problemini son dərəcə aktual edir. Tədrisin metodikasında hiss edilmədən optimal
qərar qəbul etmək bacarığına yiyələnmək müəllimin fəaliyyətinin bəzi alqoritminə əsaslanır.
Bu, bəzi müəllimlərə əsas verir ki, onlar optimallaşdırmanın təlimdə şablona gətirib çıxması
barədə fikirləşsinlər. Fəqət bu, böyük yanılmadır. Belə ki,optimallaşma yaradıcılıq
elementinin inkişafına yönəlmişdir. Optimal qərarın seçilməsinin bəzi ibtidai bacarıqlarına
yiyələnmə yaradıcılığın inkişafına mane olmur. Elmi cəhətdən əsaslandılımış seçim
müəllimin həmin situasiyada maksimum nəticə əldə etməsinə kömək göstərir. Bu zaman
komkret şəraitdən, vəziyyətdən asılı olmayaraq hansısa şablondan sadəcə istifadə olunan bir iş
üslubu yox, optimallaşmanı savadlı tətbiq etmək nəzərdə tutulur.
Optimallaşdırmada yaradıcılıq elementi təbii baş verir. O, müəllimlərin, metodistlərin
məqsədyönlü işi ilə inkişaf edir. Təlimin optimallaşdırılması həm də dərsliklərin,
proqramların hazırlanması zamanı tətbiq olunur.
Təlimin optimallaşdırılması müəllimdən də zəhmət tələb edir. Bunun üçün o, təlimin
vəzifələrini planlaşdırmalı, şagirdlərin anlama səviyyəsi haqqında müəyyən biliyə malik
olmalı, təlimdə istifadə olunacaq metod və vasitələri bilməli, təlimin təhsilləndirici, həm də
tərbiyələndirici funksiyalarını həyata keçirməli, müəllim şagird münasibətlərini gözləməlidir.
Eksperimentə cəlb olunmuş siniflərin vəziyyəti müəllimilərin təlimin optimallaşdırılması
metodikasına yiyələnmələrinin nə qədər vacib olmasını sübut etdi.
Bütün bunları yekunlaşdıraraq demək olar ki, istər təlim metodları, istərsə də müəllimin
pedaqoji ustalığı təlimin optimallaşdırılmasına xidmət etməlididr.
Məqalənin aktuallığı. Təlim vermədən təhsil mümkün deyil, lakin yaxşı təlim üçün isə
təlimin optimallaşdırılması, ən yaxşı olanının seçilməsi lazımdır. Təlimin optimallaşdırılması
bugünki təhsilimiz üçün aktual hesab olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlimin optimallaşdırılması müasir təhsil üçün öz elmi yeniliyi
ilə diqqət çəkir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqaləmdən məktəb müəllimləri, magistrlar
faydalana bilərlər.
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Oптимизация обучения
Peзюме
Onтимизацuя oбyчeнuя тpeбyeт onpeдeлeнue нeкoтopux особенностей. Oнa
oбecпeчuвaeт noлyчeнue глyбokoгo знания в koрoтkoм nepuoде. Имуществом
onтuмилизацuu являemcя дoступение цели в течении минимальнoм кopoткoм вpeмeни.
A.Afandiyeva

Optimization of training
Summary
Optimization of training requires determination of some criteria. It foresees ensuring a
deep knowledge within a short period. Its advantage is good results are achieved during a
minimally suitable period.
Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2017

82

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

“Müstəqil iş” anlayışı probleminin elmi-metodik
ədəbiyyatda qoyuluşuna dair
Elşad Əzimov
ADPU-nun magistrantı
E-mail: elshadezimov@yahoo.com
Rəyçilər: t.ü.e.d., prof.M.İ.Əmrahov
ped.ü.e.d., prof.M.M.Əmirov
Açar sözlər: müstəqil iş, təlim prosesi, dərketmə fəaliyyəti, bilik mənbəyi, təkrarlayıcı,
idrakı fəallıq
Ключевые слова: самостоятельные работы, процесс обучения, понимание
деятельности, источником знаний, повторяющегося, познавательной деятельности
Key words: independent works, learning process, comprehension activity, the source of
knowledge, repetitive, cognitive activity
Tarixin tədrisi prosesi zamanı şagirdlərin müstəqil işlərinin düzgün təşkil etmək məqsədi
ilə “müstəqil iş” termininin nəyi əhatə etdiyini müəyyən etmək lazımdır. Buna səbəb odur ki,
son dövrlərdə müxtəlif nəzəriyyəçi və metodist alimlərin “müstəqil iş” termini haqqında
müxtəlif baxışların olmasıdır. Bu baxışları şərti olaraq 3 yerə bölmək olar: Bir qrup
tədqiqatçıların fikrincə müstəqil iş öyrətmə metodudur. Bu alimlərə A.Q.Kovaleva, İ.Ş.Buşli
və İ.V.L.Kuzmininani aid etmək olar. İkinci qrup alimlərə görə müstəqil iş təlim priyomudur
(A.F.Solovyeva və b.). Üçüncü qrup alimlərin qənaətinə görə isə müstəqil iş dedikdə,
şagirdlərin fəaliyyətinin təşkili formasını başa düşülür (A.V.Usova və b.) (3, 43).
Şagirdlərin müstəqil işinin tədqiqatçılarından biri olan R.M.Mikelson yazır: “...müstəqil iş
şagirdlər tərəfindən tamamilə köməksiz, lakin müəllimin müşahidəsi ilə yerinə yetirilən
fəaliyyət növüdür” (8, 57).
Lakin digər tədqiqatçı E.J.Qalant R.M.Mikelsondan fərqli olaraq müstəqil işə tərif vermir,
o şagirdlərdə müstəqilliyin təşəkkülünün istiqamətlərini belə müəyyən edir: “1) təşkili texniki
baxımdan müstəqillik, 2) məktəblilərin praktik fəaliyyətindəki müstəqillik, 3) dərketmə
fəaliyyəti prosesindəki müstəqillik (2, 74).
V.P.Strezikozin müstəqil işlərin bilik mənbəyi və təlim metodlarına əsasən təsnif etmişdir:
1) dərslik və dərs vəsaitləri ilə iş; 2) məlumat və elmi ədəbiyyatlarla iş; 3) misal və
məsələlərin həlli; 4) inşa və təsvirlər; 5) adi çap yazı dəftərlərində tapşırıqların icrası; 6)
müşahidə və laboratoriya işi; 7) illüstrasiya materialları ilə tapşırıqların yerinə yetirilməsi; 8)
qrafik işlər (3, 45).
Bu təsnifatdan görünür ki, şagirdlərin təlimə aid müstəqil işlərinə çox yer verilir, amma tər
biyəvi müstəqil işlərə az toxunulur.
Yesipov şagirdlərin müstəqil işlərinə belə tərif vermişdir: “Təlim prosesinə daxil edilən
şagirdlərin müstəqil işi-bilavasitə müəllimin köməyi olmadan, lakin onun tapşırığı ilə xüsusi
ayrılmış vaxtda yerinə yetirilən işdir”. O, müstəqil işlərin mahiyyətini, tədris prosesində yerini
konkretləşdirərək yazır: “Şagirdlərin müstəqilliyini və təşəbbüslərini hər cəhətdən inkişaf
etdirmək prinsiplərinə müvafiq olaraq təlimin metodlarının təkmilləşdirilməsi vəzifəsini
yerinə yetirməlidir” (2, 75).
Tanınmış tarix metodisti N.Q.Dayri şagirdlərin müstəqil işlərinin mahiyyətini onların
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yerinə yetirdikləri tapşırıqların xarakteri, şagirdlərin tərbiyəsi şəxsiyyətin formalaşması üçün
əhəmiyyətli olan tapşırıqlarla, onların əldə etdikləri nəticələrin keyfiyyəti ilə izah edir. Biz
N.Q.Dayrinin bu nəticələri ilə razılaşırıq. Ona görə ki, həqiqətən tədris prosesində şagirdlərlə
müstəqil işin səmərəliliyi, əsasən bu işin təşkili şəraitindən, verilən biliklərin məzmunundan,
bilik mənbəyindən və şagirdlərin nail olduqları nəticələrin keyfiyyətindən asılıdır (9, 417).
M.İ.Mahmudov müstəqil işlərin əsas əlaməti kimi təfəkkürü götürür. Problemli təlimdə
şagirdlər müəllimin köməyi ilə fikri fəallığa yönəldilmiş işlərin yerinə yetirilməsini nəzərdə
tutur (2, 76).
L.P.Aristova, İ.İ.Malkin, J.K.Babanskiy, Q.İ.Şuşina, K.Q.Matveeva və S.İ.Sasalin
şagirdlərin müstəqil işlərində əsas üstünlüyü təşkilati məsələlərə verirlər. Onlar sübut etməyə
çalışırlar ki, bir çox hallarda şagirdlər özləri məcbur olub məchul məsələləri axtarmağa
çalışırlar. Məhz belə vəziyyətdə şagird tapma, həlletmə məsələlərinin texnologiyasına
yiyələnirlər (2, 76).
Müstəqil iş problemi üzrə geniş tədqiqat aparmış P.İ.Pidkasistin müstəqil işləri 4 növə
bölür: 1) nümunə üzrə müstəqil işlər, 2) rekonstruktiv müstəqil işlər, 3) elmi anlayışların
tətbiqinə xidmət edən variantiv müstəqil işlər, 4) yaradıcı müstəqil işlər. Müəllif
uzunmüddətli tədqiqatların nəticəsi kimi müstəqil işlərə belə tərif vermişdir: “Müstəqil iş
qarşıya qoyulmuş məqsədə müvafiq olaraq, şagirdlərin təşkiletmə və onlar tərəfindən
müəyyən fəaliyyətin yerinə yetirilməsi vasitəsidir”. Müəllif çox haqlı olaraq müstəqil işləri
təsnifatlaşdırarkən əsas prinsip kimi şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinin daxili məzmununu
götürmüşdür. Fikrimizcə, müstəqil işlərin səmərəli və düzgün təşkilini unutmaq olmaz (10,
42).
Problemin həllində Azərbaycan alimlərindən olan akademik M.M.Mehdizadə müstəqil
işlərə aid olan tədqiqatları ümumiləşdirmişdir. Ümumiləşdirmənin nəticəsi kimi, müstəqil
işlərin qarşısında duran həm təlim, həm də tərbiyəvi vəzifələri konkretləşdirmişdir (7, 183).
N.M.Kazımov təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinin müxtəlif yollarını və istiqamətlərini
göstərir. Bu metodik istiqamətlər içərisində şagirdlərin müstəqil işlərinə xüsusi yer verir və
şüurlu mənimsəmənin əsasını müstəqil işlərin səmərəli təşkilində görür. N.M.Kazımov
müstəqil işləri hafizəyə yox, təfəkkürə əsaslandığını sübut edir (5, 90).
Q.Y.Talıbov müstəqil işlərə belə tərif verir: “Müəllim və tərbiyəçinin tapşırığı ilə, lakin
bilavasitə onların rəhbərliyi və müdaxiləsi olmadan müəyyən vaxt müddətində şagirdlərin
təlim-tərbiyə prosesində qazandıqları bilik, bacarıq və vərdişləri möhkəmləndirən,
zənginləşdirən fikri fəallığa, axtarıcılığa, tədqiqatçılığa təhrik edən islər sisteminə müstəqil
işlər deyilir (8; 58-59).
M.A.İsmixanov müstəqil işlərə münasibət bildirərək yazır ki, şagirdlərə müstəqil
işləməyin səmərəli yolları öyrətmək, onları öz təhsil fəaliyyətinin subyektinə çevirməyin,
təlim prosesini özünütəhsildə tamamlamağın, gənc nəsli müstəqil və yaradıcı əməyə
hazırlamağın çox mühüm şərtini təşkil edir (4, 10).
Z.F.Kərimov öz tədqiqat əsərində müstəqil işlərin təşkili, təlim prosesində və rolu
məsələlərini işıqlandırmış, yeni biliyin verilməsində, biliklərin möhkəmləndirilməsində, eləcə
də biliklərin yoxlanılmasında tətbiq edilən müstəqil iş növlərinin didaktik rolunu açıqlamışdır
(6, 18).
“Müstəqil iş” anlayışı problemi ilə bağlı sorğu ədəbiyyatı olan ASE-da belə əks
olunmuşdur: “Müstəqillik insanın qarşıya yeni məsələ, problem qoyması və onu ancaq öz
qüvvəsi ilə həll etməsidir. Müstəqillik insanın təfəkkürü, iradəsi və xarakterində təzahür edir.
Müstəqil təfəkkürə malik olan adam başqalarını kor-koranə təqlid etmir, bu və ya digər
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məsələyə dair öz rəyini bildirir, nisbətən mürəkkəb məsələlər irəli sürməyə və onları müstəqil
həll etməyə qabil olur...” (1, 133).
Məqalənin aktuallığı. “Müstəqil iş” anlayışı probleminin elmi-metodik ədəbiyyatdakı
istifadəsinin mühüm didaktik əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq həmin problem bu vaxta
qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir. Təqdim etdiyimiz məqalə bu boşluğun
doldurulmasına kömək edəcək.
Məqalənin elmi yeniliyi. “Müstəqil iş” anlayışı probleminin elmi-metodik ədəbiyyatda
istifadəsi üzrə iş sistemidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Müstəqil iş” anlayışı probleminin elmimetodik ədəbiyyatda qoyuluşundan istifadə üzrə iş sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin
tarix müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər.
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Э.Азимов

О постановке проблемы понятия «самостоятельные работы»
в научно-методической литературе
Резюме
В статье раскрывается сущность понятия самостоятельная работа. Автор
подчеркивает, что анализ литературы, изучение степени разработки данной проблемы
позволяет раскрыть ученикам возможности самостоятельных работ. Для этого важно
определить организацию, содержание самостоятельных работ и их роль и место в
процессе обучения.
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E.Azimov

About staging the issue on formation of the independent works
in methodic and scientific literature at history lessons
Summary
The essence of independent works express on the definition of independent works. The
analyse of the literature, the studying of the level of problem – all of these extend the
students’ capability explaining the essence of the independent works. Because of purpose, it is
essential to identify organizing independent works, its content and necessity in the learning
process. Independent education mainly directed to deepening and expanding students’
knowledge indenpendently.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2017
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Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində tələbə auditoriyasının
idarə olunmasının aktual problemləri
Sahib Məmmədov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ARTİ
E-mail: sahib1960@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.İ.H.Cəbrayılov
ped.ü.e.d., T.B.Eminli

Açar sözlər: pedaqoji təfəkkür, auditoriya, tələbə auditoriyası, auditoriyanın idarə
olunması, aktual problemlər, müəllimin davranışı
Ключевые слова: педагогическое мышление, аудитория, студенческая аудитория,
управление аудиториям, актуальные проблемы, поведение учителя
Key words: pedagogical thinking, the audience, the student’s audience, audience
management, actual problems, the teacher behaviour
Müasir dünyamızda təhsil sisteminin idarə edilməsi strateji məqsədli problemlərdəndir. Bu
işə dövlətimiz səviyyəsində diqqət yetirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev, Nazirlər Kabineti, respublika Təhsil Nazirliyi təhsilimizin dünya təhsil
standartlarına uyğun qurulması, dünya təhsil sistemində layiqli və öncül yer tutması üçün
səmərəli tədbirlər həyata keçirir.
Son on illiklərdə ölkə Prezidentinin təhsili sistemimizin təkmilləşməsinə yönələn Fərman
və sərəncamları bunun bariz nümunəsidir. “Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı
üzrə Dövlət Strategiyası” (1) deyilənlərə əyani nümunədir.
Elə bunun nəticəsidir ki, təhsil müəssisələrinə, o cümlədən ümumtəhsil məktəbləri,
kolleclər, xüsusi məktəblər, institut, konservatoriya, təhsil akademiyası və universitetlərə
rəhbərlik və onların idarə olunması işi getdikcə təkmilləşməkdədir.
Təlim prosesinin idarə olunması — özünün ifadəsini onda tapır ki, tələbə gənclərin
təfəkkür fəaliyyətini proqram materialının şüurlu, daha fəal və dərindən öyrənilməsinə
yönəldir, yeni informasiyalar əsasında biliklərini və məlumatlılıq səviyyələrini artırmağa,
praktik bacarıqlara yiyələnmələrinə, fərasət, zəka, biliyə həvəs, hazırcavablıq kimi psixi
xassələrin səfərbərliyə alınmasına, tədris və elmi vəzifələrin yerinə yetirilməsində biliklərin
dinamik tətbiqinə istiqamətlənir.
Pedaqoji prosesin idarə olunması — “müəllim-tələbə” sistemində yer alan şəxslərin
fəaliyyətinin idarə edilməsidir.
Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində pedaqoji kollektiv üzvlərinin, həm də tələbələrin
özünütəyininə və özünürealizəsinə şəxsiyyətin baza mədəniyyəti əhəmiyyətli elementi kimi
nəzərdən keçirilməlidir. Tələbələrin hər biri təkcə mühazirə və seminar məşğələlərində,
özünütəhsilin köməyi ilə biliklər qazanmaqla, həyati bacarıqlara yiyələnməklə
kifayətlənməməli, fəaliyyətin subyekti kimi özünü dərk etməli, davranışına fikir verməli,
həyatını şüurlu surətdə təşkil etməyi bacarmalıdır. Bütün bunlar isə inkişaf deməkdir, tələbə
şəxsiyyətinin təşəkkül tapıb formalaşması deməkdir.
Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində məktəbə rəhbərlik və onun idarə olunmasının, eyni
zamanda tələbə auditoriyasının idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi aktuallığı ilə qarşıda
dayanır. Bu istiqamətdə xüsusi tədqiqatlara ehtiyac yaranmışdır. Ölkəmizdə məktəbşünaslıqla
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bağlı müəyyən tədqiqatlar aparılmış, bəzi dissertasiya işləri, kitablar və məqalələr qələmə
alınmışdır. Vaxtilə və son dövrlərdə M.M.Mehdizadə, M.Ə.Muradxanov, H.M.Əhmədov,
A.O.Mehrabov, N.M.Kazımov, Ə.Ə.Ağayev, Ə.Ş.Həşimov, A.N.Abbasov, F.A.Rüstəmov,
S.A.Quliyev, L.N.Qasımov, R.M.Mahmudova, F.B.Sadıqov, M.İsmixanov, İ.Hacıyev,
İ.Vəlixanlı, N.Əhmədov, S.Zeynalov, N.Əhmədov, S.Rəşidov, R.Məmmədzadə,
İ.M.Novruzlu, A.Abdullayev, Ə.A.Kəlbəliyev, R.Cabbarov, S.Rəsulov, Ə.Quliyev,
O.H.Rzayev, S.M.Məmmədov, Ş.N.İsmayılov, F.Kərimova, xarici ölkələrdə A.A.Bodalyev,
Y.K.Babanski, Q.V.Dimitrenko, M.İ.Kondakov, V.V.Maskin, N.A.Nikandrov, Y.P.Platonov,
Q.M.Polyanskaya, N.F.Talızina, İ.P.Volkov, L.İ.Umanski, N.A.Şaray, E.V.Şoroxova,
E.F.Filippova, Q.Q.Yeremeyeva məktəbşünaslığın aktual problemlərini araşdırmışlar.
Son dövrlərin tədqiqatları tələbə auditoriyasının səmərəli idarə edilməsi ilə bağlı da geniş
imkanlar yaradır. Ali təhsil sistemində uğurlu nəticələr qazanmaqdan ötrü onun
idarəolunmasına fikir verilməlidir.
Auditoriyanın idarə edilməsi pedaqoji aləmdə yeni problemi olmasa da, konkret tədqiqatın
obyekti də olmamışdır. Əslində, məsələ son dərəcə aktuallıq daşıyır. Tələbə auditoriyasının
idarə edilməsi təhsil müəssisələrinin idarə olunması problemi ilə sıx surətdə əlaqədar olsa da,
məsələyə xüsusi yanaşma tələbatı meydana gəlir.
“Tələbə auditoriyasının idarə olunması” anlayışının mahiyyətini belə başa düşmək olar: bu,
tələbələrin öz təlim əməyi vəzifələrini yerinə yetirmələrinə, davranış mədəniyyətinə
yiyələnmələrinə yönəlmiş keyfiyyət göstəricilərinə sahib olmaq üçün müəllimin biliklərə və
praktik təcrübəyə malik olması və auditoriyanı təşkil etməyi bacarmasıdır.
Ali təhsil müəssisələrinin idarə olunması dedikdə, hər şeydən əvvəl bu institut və
universitetlərin rəhbərliyi, elmi şurası yada düşür. Tələbə auditoriyasını idarə edən isə
mühazirə və seminar məşğələsini aparan müəllimdir. Professor-müəllim heyəti müəllimtələbə münasibətlərini necə qurur, auditoriyanı necə təşkil edir, məşğələləri necə keçirir?
Bütün bunlar vacib məsələlərdir.
Etiraf edək ki, müəllimlərin heç də hər biri tələbə auditoriyasını lazımi səviyyədə idarə
etməyi bacarmır, rəhbərlik üslublarını düzgün seçmir. Bu isə, tələbə auditoriyasında
problemlərin meydana çıxmasına imkan verir. Ali məktəblərin pedaqoji kollektivləri
unutmamalıdırlar ki, təlim prosesinin optimallaşdırılması, səmərəliliyi və təkmilləşdirilməsi
tələbə auditoriyasında mənəvi və psixoloji iqliminin necə olmasından xeyli dərəcədə asılıdır.
Həmin münbit mühitin, saf iqlimin təşkilində müəllim peşəkarlığı, səriştəliliyi, təlim və
tərbiyə texnologiyalarına bələdliyi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Auditoriyada idarəetmənin yüksək səviyyədə qurulmasını müəllimin pedaqoji ustalığı,
nəzəri və metodik hazırlığı, auditoriyada pedaqoji etika qaydalarına əməl etməsi, tələbənin
şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşması, obyektivliyi, ədalətli, prinsipial, obyektiv, qərəzsiz olması,
təhsilin demokratikləşdirilməsini və humanistləşdirilməsini diqqət mərkəzində saxlaması,
tələbələrə pedaqoji prosesin bərabərhüquqlu üzvləri kimi qəbul etməsi, tələbələrin
müstəqilliyinə, və idrak fəallığına yer verməsi şərtləndirir.
Azərbaycan Respublikası Təhsil naziri 16 may 2014-cü il tarixli, 600 nömrəli əmri ilə
“Müəllimlərin etik davranış qaydalar”nı təsdiq etmişdir. Həmin əmr ölkəmizin Prezidenti
cənab İlham Əliyevin 31 may 2007-ci il tarixdə imzaladığı “Dövlət qulluqçularının etik
davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nun tələbləri nəzərə
alınmaqla hazırlanaraq imzalanmışdır.
Bu “Qaydalar” təhsilin hər bir səviyyəsində təhsilverənlərin ümumi davranışını və
təhsilalanlarla qarşılıqlı münasibətlərini tənzimləyən normaları özündə birləşdirir
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“Müəllimlərin etik davranış qaydaları”nın əsas məqsədi təhsil ocaqlarında sağlam işgüzar
atmosferin bəqərar olmasına, insanların məktəbə və müəllimə etimadının artırılmasına, təhsil
müəssisələrinin idarə edilməsində ictimaiyyətin və valideynlərin yaxından iştirakına nail
olmaq, təhsildə səmərəliliyi və şəffaflığı artırmaq, təhsil müəssisələrində korrupsiya hallarının
aradan qaldırmaq, müəllim nüfuzunu təmin etməkdir.
“Qaydalar”ın tələblərinə görə, müəllim öz fəaliyyətində etik davranış prinsiplərini rəhbər
tutmalıdır. Bu tələblər aşağıdakılardır: qanunun aliliyi, vicdanlılıq, peşəkarlıq və fərdi
məsuliyyət, loyallıq, mədəni davranış, qərəzsizlik, gender bərabərliyi, ictimai etimad və
konfidensiallıq.
Ali məktəb müəllimi tələbə auditoriyasını idarə edərkən nəzərdə tutulmuş qaydaları əməl
etməlidir.
Tələbə auditoriyasının idarə olunması nəzərdə tutur ki: tələbə auditoriyasına uyğunlaşma,
tələbələrin hər birini öyrənməklə onların temperament tiplərinə, cinsi, yaş və fərdi
xüsusiyyətlərinə, bələd olmaq, tələbə auditoriyası ilə işin məqsədini, strategiyalarını, şərtlərini
bilmək, tələbə auditoriyası ilə işləmək bacarığına yiyələnmək, tələbə kollektivinin təşkili və
tərbiyəsi metodikasına malik olmaq və s.
Öyrənmə prosesi bir tərəfdən ayrı-ayrı tələbələrin, digər tərəfdən tələbə qrupunun
tərbiyəlilik, təhsillilik səviyyəsi, qabiliyyətləri, istedadları, meyilləri, zövqləri, yaradıcılıqları
haqqında müfəssəl məlumatların əldə olunmasına imkan verir. Bundan başqa, onların hiss və
həyəcanlarını, qayğılarını, çətinliklərini bilməyə kömək edir.
Elə müəllimlər vardır ki, yuxarıda deyilən məsələlərə vaxt itirmək istəmir. Qrupun və ya
bu və ya digər tələbənin, bir qrup tələbənin təlimdə yetirməsinin, yaxud yetirməməsinin,
nümunəvi davranışa, yaxud intizamsızlığa, yüksək, yaxud aşağı göstəricilərə malik olmasının
səbəbi vardır.
Tələbə auditoriyasını səmərəli idarə edə bilməsi üçün müəllimin aşağıdakıları bacarması
lazımdır:
— idarəetmə mədəniyyətinə yiyələnməyi;
— mühazirə və seminar məşğələlərində innovasiyalara geniş yer verməli,
— tələbələrlə ünsiyyəti qurmağı;
— yaradıcılıq nümayiş etdirməyi,
— tələbələri fəallığını və müstəqilliyini dəstəkləməyi; onları həvəsləndirməyi,
— nəzəri hazırlığını müntəzəm artırmağı, öz üzərində işləməyi, peşəkarlığını yüksəltməyi;
— öz imkanlarını təlim prosesini optimallaşdırmağa və təkmilləşdirməyə, təlimin
keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəltməyi;
— rəqabətə dözümlülüyə nail olmağı və s.
Müəllim necə təhsil almalarından, təlim müvəffəqiyyətindən asılı olmayaraq, tələbələr
arasında fərq qoymamalı, ayrı-seçkilik salmamalı, həm də ciddi və tələbkar olmalıdır.
Hər bir tələbə qrupunun özünəxas cəhətləri və ənənələri vardır. Elə akademik qruplar
vardır ki, orada lider tələbələr olur. Tələbə auditoriyasını bir növ həmin lider idarə edir. Bəzən
tələbələrin bir çoxu onun təsirinə uyur. Auditoriyanın qayda-qanunlarını, həyat tərzini, adət və
ənənələrini, qrupun tərbiyəlilik və təhsillənmə səviyyəsini bilmədən müəllimin təlim
prosesində və ya auditoriyadankənar tədbirlərdə tələbələrlə iş apararkən rəsmiyyətçiliyə
qapılması, tələbələrlə kobud davranması, onların şəxsiyyətinə hörmətsiz yanaşması ixtilaflar
yaradır. Hər tələbə auditoriyası, hər tələbə qrupu öz mahiyyəti və tərkibi baxımından fərdidir.
Müəllim həmin fərdiliyi nəzərə almalıdır.
Tələbə auditoriyasının idarəolunması probleminin tədqiqini bir çox səbəblər aktuallaşdırır.
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Bu səbəblər sırasında ən mühümü tələbələrin təhsillilik və tərbiyəlilik səviyyəsinin
artırılmasıdır. Tələbə auditoriyasının idarəolunmasının pedaqoji əsasları təlim və tərbiyənin
məzmununu, metod və vasitələrinin məcmusunu ifadə edir ki, bu da tələbələrdə təhsilliliyin
və tərbiyəliliyin səviyyəsini yüksəldir.
Tələbə auditoriyasının idarə edilməsinin səmərəliliyi bu işin təşkilinə institut və
universitet rəhbərlərinin münasibətlərindən xeyli dərəcədə asılıdır. Həmin məsələnin
müzakirəsi ali məktəblərin elmi şurasında keçirilə bilər. Belə halda işdəki müsbət və qüsurlu
cəhətlər aydınlaşar, fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi istiqamətində təkliflər irəli sürülər, təcrübə
mübadiləsi aparılar, zəruri tədbirlər görülər.
Məqalənin aktuallığı. Tələbə auditoriyasının idarə olunması problemi tədqiqata cəlb
edilməmişdir. Bu, problemin aktuallığını şərtləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mühazirə və seminar məşğələlərində tələbə auditoriyasının
idarə olunmasının aktual problemlərindən danışılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tələbə-müəllim münasibətlərini
düzgün qurmaqda ali məktəblərin pedaqoji kollektivlərinə istiqamət verəcəkdir.
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Актуальные проблемы управления студенческой аудиторией в
условиях нового педагогического мышления
Резюме
В условиях нового педагогического мышления необходимо усовершенствование
руководства школы и его управления, и в то же время управления студенческой
аудиторией. Имеется необходимость проведения исследований в данном направлении.
Не каждый учитель способен управлять аудиторией на должном уровне, и выбрать для
этого правильные способы руководства. Это приводит к возникновению проблем в
студенческой аудитории. Педагогический коллектив высших учебных заведений не
должен забывать, что оптимизация, эффективность и усовершенствование
студенческой аудитории в большей степени зависит от нравственного и
психологического климата.
В организации данной плодотворной среды, правильного климата особую
значимость имеет профессионализм, компетентность учителя, знание им обучающих и
воспитательных технологий.
В статье повествуется об актуальных проблемах управления аудиторией во время
лекций и семинарских занятий.
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S.Mammadov

The actual problems of organization of the student audience
in new pedagogical conditions
Summary
It is important to improve the organization of schools as well as student audience. There is
a need for special researches in this field. Not all the teachers have the ability of managing the
audience and choosing the right methods. It casuses some problems in student audience. The
pedagogical collective of higher schools shouldn’t forget that the optimization, efficiency and
improvement of traning process considerably depen on students’ spiritual and psyhchological
situation. In organization of this environment the speciality and ability of teachers play an
important role. The article deals with the actual problems of organazing student audience.
Redaksiyaya daxil olub: 21.02.2017
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Kadr hazırlığında pedaqoji texnologiyaların
tətbiqi dövrün tələbidir
Könül Nəsibova
ADPU-nun müəllimi
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Ключевые слова: высшее педагогическое образование, учеба, кадровая подготовка,
личность
Key words: higher pedagogical education, teaching, preparation of cadres, the person
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”ında təhsil
sisteminin başlıca vəzifələrində qeyd edilir: “Təhsil sisteminin başlıca vəzifələri: ... — milli
mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə malik olan,
təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən,
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq”dan ibarətdir.
XXI əsr özünəqədərki bütün əsrlərin inkişaf zirvəsini təşkil edərək insanın şəxsiyyət
olaraq intellektuallıq səviyyəsini daha da aktuallaşdırdı.
Bu gün təhsildə müasir texnologiyanın tətbiqi kimi qlobal əhəmiyyətli, mürəkkəb
texnoloji problemin həlli bir sıra – təşkilati, texniki, elmi-metodik, layihələndirmə, kadr,
maliyyə və s. kimi məsələlərin kompleks həllini tələb edir.
Müasir cəmiyyətin inkişafı təhsilin qarşısında yeni tələblər qoyur. Bunu nəzərə alaraq
yetişməkdə olan nəslin təbii imkanlarını inkişaf etdirmək, ona elmin əsaslarını öyrətmək,
fiziki, əqli, intellektual imkanlarını, meyl, maraq və idrak qabiliyyətlərini nəzərə alaraq onun
şəxsiyyətini formalaşdırmaq, həyatda və cəmiyyətdə səmərəli fəaliyyətə hazırlanmasına,
müstəqil, yaradıcı düşünən, ümumi mədəniyyətə malik milli mənəviyyatlı şəxsiyyətin
yetişdirilməsinə xidmət etmək, şüurlu olaraq peşə seçməyə hazırlamaq, Azərbaycanın inkişafı
naminə fədakarcasına çalışan vətəndaş tərbiyə etməkdən ibarətdir.
Biz sürətlə dəyişən dünyada elm, texnika və texnologiyanın, xüsusilə də kompüter
texnologiyasının sıçrayışlı inkişafının şahidləriyik. Daima dəyişən həyatın şəraitinə
uyğunlaşmaq üçün çevik olmaq, yeni şəraitə uyğunlaşmaq, öz qabiliyyətlərini
gerçəkləşdirməyi bacarmaq, özünüinkişafa və özünütəkmilləşdirməyə hazır olmaq zəruridir.
Təlim prosesi o zaman müvəffəqiyyətli olar ki, həyata hazırlayan müəllim və həyata
hazırlanan tələbə bu prosesdə məqsədyönlü və fəal iştirak etsinlər.
Məlumdur ki, təlim prosesi şagirdlərin aktiv şəkildə iştirakı ilə keçdikdə nəticələr də
yüksək olur. İnteraktiv təlim metodları dərsdə təlim prosesində şagirdləri bütün məsuliyyəti
öz üzərlərinə qötürməyə həvəsləndirir. Şagird qazandığı təcrübənin dəyərini özü
qiymətləndirir. Müəllimin vəzifəsi isə sinifdə optimal öyrənmə üçün şərait yaratmaq, dərsdə
materialı şagirdlərə çatdırmaq üçün müxtəlif öyrədici metodlar təklif etməkdir(4).
Əgər əvvəllər müəllim əsas informasiya mənbəyi idisə, indi vəziyyət dəyişmişdir. İndi
müəllim informasiya mənbələri ilə tələbə arasında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir. O,
tələbəyə müxtəlif təyinatlı informasiya mənbələri ilə səmərəli iş metodlarını, informasiya
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proseslərini öyrətməlidir. Bütün bu xüsusiyyətlər ali təhsilin, o cümlədən pedaqoji təhsilin
məzmun və texnologiyasını təkmilləşdirməyi tələb edir. Müasir pedaqoji təhsilin məqsədi
informasiya, innovasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun yeni formatlı müəllim kadrları
hazırlamaqdır.
Bu gün ali təhsil müəssisələrində Avropa və dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
istiqamətində “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində
islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”, təhsilin informatlaşması istiqamətində «Azərbaycan
Respublikası Təhsil Sisteminin İnformasiyalaşdırılması (2008-2012-ci illər)” Dövlət
Proqramları icra edilir. Digər universitetlər kimi, ali pedaqoji təhsil müəssisələri də Avropa
təhsil məkanına inteqrasiyaya
cəhd edir, tədris prosesi informatlaşır. “Azərbaycan
Respublikasında Fasiləsiz Pedaqoji Təhsil, müəllim hazırlığının konsepsiya və strategiyası”,
2008-2015-ci illər üçün bu strategiyanın icrası ilə əlaqədar müvafiq tədbirlər planı
hazırlanmış, 2007-ci ildə Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmişdir. Strategiya və
tədbirlər planına uyğun olaraq pedaqoji təhsilin informatlaşması istiqamətində aşağıdakı
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur:
1. Müəllim hazırlığında İKT-nin, yeni təlim üsulları və texnologiyaların tətbiqi.
2. Pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələrin biliyinin cari və yekun qiymətləndirilməsi
üzrə yeni üsulların, texnolgiyaların, İKT vasitələrinin tətbiqi.
3. Pedaqoji təhsil müəssisələrində distant təhsil formasının tətbiqi.
4. Pedaqoji təhsil müəssisələrinin kompüterləşdirilməsi, elektron təhsilin həyata keçirilməsi.

Müasir informasiya cəmiyyətində tələbə lazımı məlumatı axtarmaq, seçmək, təhlil etmək,
yeni informasiya yaratmaq, bu əsasda mövqe formalaşdırmaq, qərar qəbul etmək və qərarı
həyata keçirmək kimi səriştələrə yiyələnməlidir.
Təhsilin informatlaşması kimi qlobal əhəmiyyətli, mürəkkəb texnoloji problemin həlli bir
sıra məsələlərin-təşkilati, texniki, elmi-metodik, layihələndirmə, kadr, maliyyə və s. kimi
məsələlərin kompleks həllini tələb edir.
Təhsilin informatlaşması məqsədyönlü, xüsusi təşkil edilmiş, mükəmməl layihələndirilmiş
prosesdir. Təhsilin informatlaşması-təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək məqsədi ilə İKT-nin
intensiv tətbiqinə yönəlmiş tədbirlər külliyatı olub, təhsildə real vəziyyətin dəyişməsinə,
təhsilin məzmun, forma və texnoloji baxımdan təkmilləşməsinə xidmət edir. Bu səbəblərdən
təhsilin informatlaşmasına pedaqoji problem, pedaqoji praktika, pedaqoji elmin bir istiqaməti
kimi baxa bilərik. Bu sahəyə pedaqoji informatika və ya elektron pedaqogika deyilir. Yeni
sistemin köməyilə təkcə təlim texnologiyalarında əyaniliyin təmin olunması deyil, həm də
tələbələrin ictimai-siyasi hadisələrlə tanış olması, peşəyönümlü istiqamətində, qabaqcıl
müəllimlərin iş təcrübəsinin yayılması, məktəb şəraitində mümkün olmayan təcrübə və
praktik işlərin, eləcə də tədris ekskursiya işlərinin, ölkəmizin coğrafiyasının, tarixinin, tarixi
abidələrinin, muzeylərinin və ən başlıcası hərbi vətənpərvərliyə aid və s. mövzuların
videolentə çəkilib nümayiş etdirilməsi mümkün olur.
Təhsil o zaman keyfiyyətli olur ki, tədris prosesinə istiqamət verən və onu inkişaf etdirən
müəllimlərin bilikləri kifayət qədər təkmilləşdirilmiş və yeniləşdirilmiş olsun, müasir
tələblərə cavab versin. Bu baxımdan pedaqoji texnologiyalar ölkədə təhsil islahatının
ayrılmaz bir hissəsi kimi müəllim hazırlığında da mühüm rol oynayır.
Pedaqoji texnologiyalar yalnız təhsilin elementi kimi deyil, həmçinin onun məqsədi,
məzmunu, prosesi və nəticəsi kimi xidmət göstərir.
Pedaqoji texnologiyalar sistemli, elmi və ardıcıl şəkildə tətbiq edildikdə o, təhsilin
ayrılmaz bir hissəsinə çevrilir.
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Təhsilin demokratikləşdirilməsi, dünya təhsil sisteminə inteqrasiya, müasir pedaqoji
texnologiyaların tədris müəssisələrində pedaqoji prosesin düzgün təşkili, yeni pedaqoji
təfəkkürün formalaşmasına təkan verir. Bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün müasir tələblərə,
yeni pedaqoji təfəkkürə cavab verən tərbiyəçi kadrların hazırlanması vacibdir. Təhsil
sisteminə tətbiq edilən müasir pedaqoji texnologiyaların, innovasiyaların məqsədi gələcək
kadrların intellektual və ümumi inkişafına təkan verməkdir.
Təlim prosesində yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimə verilən tələblər və prinsiplər
mütləq nəzərə alınmalıdır. Pedaqoji texnologiyalardan istifadə zamanı aşağıdakı mühüm
tələblərə əməl olunmalıdır:
— pedaqoji texnologiya müəyyən elmi konsepsiyaya əsaslanmalıdır;
— tətbiq olunan pedaqoji proses konkret bir məqsəd əsasında elmi-metodik səviyyədə
layihələşdirilməlidir;
— müəllim və şagirdlərin konkret fəaliyyəti dəqiq proqnozlaşdırılmalıdır;
— texnologiyanın məzmunu ilə prosessual tərəfləri bir-birinə adekvat olmalıdır (onları
mühüm didaktik vasitələr və dərsliklər əlaqələndirir);
— diaqnostik prosedurlara xüsusi diqqət yetirilməlidir. Fəaliyyətin nəticəsini ölçmək üçün
meyarlar, göstəricilər və üsullar dəqiq müəyyənləşdirilməlidir. Bu zaman dövlət təhsil
standartları əsas götürülməlidir (2).
Pedaqoji texnologiyaların uğurla təşkili və tətbiqi onun ümumi prinsiplərini də yaxşı
bilməyi tələb edir. Yeni pedaqoji təfəkkür baxımından təlimin səmərəli təşkili üçün yuxarıda
göstərdiyimiz tələblərlə yanaşı bu kimi prinsipləri də göstərmək olar:
1.Yeni pedaqoji təfəkkür fəaliyyəti tələbənin bu günün, yaşadığı yeniyetməlik, gənclik
illərinin maraqlı və məzmunlu qurulmasına çalışmalıdır.
2.Yeni pedaqoji təfəkkür əsas diqqəti ilk növbədə tələbələrin intellektual və yaradıcı
inkişafına, məntiqi və mücərrəd təfəkkürün formalaşmasına, təhliletmə, əqli nəticə çıxarma,
ümumiləşdirmək bacarığı və bu kimi pedaqoji-psixoloji aspektlərə yönəldilməsini tələb edir.
Bir sözlə, tələbənin informasiya aləmində düzgün istiqamətlənməsi, onlardan səmərəli
faydalanması və bu kimi məsələlərin həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir.
3.Yeni pedaqoji təfəkkür tələbənin təfəkkür imkanlarının maksimum dərəcədə nəzərə
alınmasının, pedaqoji prosesin onun üçün tədqiqatçılıq, araşdırmalar sahəsinə, təcrübə
meydançasına çevrilməsini tələb edir (3).
Təhsilin məzmunu yalnız təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və ixtisaslı mütəxəssis
hazırlığı ilə məhdudlaşmır. Tələbənin həm də həyati bacarıqlara yiyələnmiş bir şəxsiyyət,
dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyinə malik olan, öz peşəsinin mahir bilicisi və qabiliyyətli,
çevik qərarlar qəbul etməyi bacaran mütəxəssis kimi yetişməsi təmin edilməlidir.
Təhsilin humanistləşdirilməsi, təlim-tərbiyənin demokratik əsaslar üzərində qurulması
müəllim-tələbə münasibətlərinin də yeni zəmində subyekt-subyekt münasibətləri üzərində
qurulmasını tələb edir.
Müasir müəllimin əsas funksiyası tələbələrə öyrənməyi öyrətməkdir. Bunun üçün müəllim
özü daima inkişafda olmalıdır. Müəllim pedaqoji prosesdə həlledici qüvvə kimi çıxış edir.
Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı vəzifəsi, ilk növbədə, müəllimin üzərinə düşür. Müəllim, təlim
verən insan bu inkişaf prosesində insanın tamlığını, bütövlüyünü yüksək əqli, əxlaqi, mənəvi
keyfiyyətlər daşıyıcısı olmasını həyata keçirir. İnsanın kamillik keyfiyyəti gözəl düşüncəyə,
gözəl sözə, əmələ malik olması ilə dəyərləndirilir. Düşüncə ideyalar ifadə edir, əməl isə
praktik islər həyata keçirilir. Deməli, müasirlərimiz olan gənc nəsildə məntiqi yaradıcı
təfəkkürü, ünsiyyət mədəniyyətini formalaşdırmaq, onları praktik fəaliyyətdə real olaraq
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hazırlamaq üçün istifadə etdiyimiz yeni metod və texnologiyaların məqsədini klassik pedaqoji
irsimizə söykənərək cilalamalı, bununla kamil insan, fəal vətəndaş yetişməsinə şərait
yaratmalıyıq.
Cəmiyyətin, millətin gələcəyi müəyyən mənada müəllimin əlindədir. Deyirlər ki, bir
milləti məhv etmək üçün onun müəlliminin və həkiminin savadsız olması kifayətdir: biri
milləti mənəvi cəhətdən, digəri isə fiziki cəhətdən şikəst edəcəkdir. Bu hal müəllim
kadrlarının hazırlığına xüsusi diqqət yetirməyi tələb edir.
Məqalənin aktuallığı. Əgər müəllim əsas informasiya mənbəyi idisə, indi o, informasiya
mənbələri ilə tələbə arasında vasitəçi funksiyasını yerinə yetirir. Bu baxımdan məqalədə kadr
hazırlığı sahəsində pedaqoji texnologiyalardan istifadə yollarının araşdırılmasını aktuallıq
kimi dəyərləndirmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə pedaqoji
texnologiyaların uğurla təşkili və tətbiqinin ümumi prinsiplərin göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Применение педагогических технологий
в подготовке кадров
Резюме

К.Насибова

Оно предполагает, что особое значение в развитии способностей составляет основу
материальной и технической базы образовательных учреждений систематического и
научного уровня учителей педагогических учреждений, окружающей среды студента.
Использование педагогических технологий происходит как необходимая проблема в
процессе обучения.
K.Nasibova

Application of pedagogical technologies in training of specialists
Summary

It assumes that the special importance in the development of skills is the basis of the
material and technical base of educational institutions in a systematic and scientific level of
teachers of pedagogical institutions, student environmental protection. The use of educational
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Təlim prosesində müəllim-şagird əməkdaşlığı şəraitində
pedaqoji dəstəyin şagird şəxsiyyətinin inkişafına təsiri
Dilşad Talıbova
Gəncə Dövlət Universitetinin dissertantı
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.S.S.Tağıyeva
Açar sözlər: təlim, fəaliyyət, əməkdaşlıq, pedaqoji dəstək, şəxsiyyətin inkişafı
Ключевые слова: обучение, деятельность, сотрудничество, педагогическая
поддержка, развитие личности
Key words: training, activity, cooperation, pedagogic support, development of personality
Şagirdlərə pedaqoji dəstəyin verilməsində təlim prosesi əsas yer tutur. Bu zaman verilən
pedaqoji dəstək bir tərəfdən şagirdlərin təlim müvəffəqiyyətinin yüksəlməsinə, digər tərəfdən
də onların bir şəxsiyyət kimi inkişafına müsbət təsir göstərir. Fəal təlim metodlarından
istifadə, fərdi və qruplar üzrə aparılan işlər, bu işlərin müəllim-şagird və şagird-şagird
əməkdaşlığı şəraitində aparılması pedaqoji dəstəyiə geniş imkanlar yaradır. Pedaqoji dəstək
də öz növbəsində təlim prosesinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə səbəb olur.
Təqdim olunan məqalədə bu istiqamətdə aparılan işlərin mahiyyət və məzmunu nəzərdən
keçirilmiş, təlim prosesində pedaqoji dəstəyin spesifik xüsusiyyətləri şərh edilmişdir.
Pedaqoji dəstəyin verilməsi çoxşaxəli bir prosesdir. O, təlim, təhsil və dərsdənkənar
tədbirlərdə, bütövlükdə götürüldükdə bütün pedaqoji prisesdə elə bir “pedaqoji silahdır” ki,
onunla hətta ən zəif şagirdi belə təsir etmək, onu müəyyən səviyyədə inkişaf etdirmək
mümkündür. Burada əlbəttə, fəaliyyət mühüm yer tutur.
Pedaqoji dəstək fəaliyyət prosesi ilə sıx surətdə əlaqədardır, bir növ onunla bağlıdır.
Fəaliyyət elə bir prosesdir ki, şagirdin maraqları, motivləri, müvəffəqiyyət və çətinlikləri
burada özünü göstərir. Bu baxımdan pedaqoji dəstəyin iki mühüm funksiyasını qeyd etmək
olar: 1) pedaqoji dəstək şagirdin hər hansı bir problemin həllində qarşılaşdığı situasiyanı həll
etməkdə yardımçı olur; 2) bu proses şagirdləri oxumağa, öyrənməyə, çətinlikləri aradan
qaldırmağa stimullaşdırır, onlarda yüksək nəticələr əldə etməyə motivlər yaradır. Burada
şagirdlərin əqli imkanları ilə təlim motivlərinin arasında elə bir əlaqə yaranır ki, onların biri
digərinə təsir etməklə şagirdlərin intellektual inkişafına səbəb olur. Buna görə də pedaqoji
dəstəyin həm də motivləşdirici, stimullaşdırıcı cəhətinə də xüsusi diqqət yetirmək tələb olunur.
Bunlar baş vermirsə pedaqoji dəstək sadəcə olaraq konkret bir tapşırığın həllində şagirdə
edilən köməkdən, yardımdan uzağa gedə bilmir.
İstər təlim, istərsə də dərsdənkənar fəaliyyət zamanı göstərilən pedaqoji dəstək bilavasitə
şagirdin məşğul olduğu fəaliyyətin məqsədinə müvafiq olduğu zaman şəxsiyyətin inkişafında
bir sıra cəhətlər özünü göstərə bilir. Təcrübə və tədqiqatlar göstərir ki, fəaliyyət prosesində
şagirdlərin fəallığı nə qədər çox olarsa, onların pedaqoji dəstəyə ehtiyacları bir o qədər az olar.
Ona görə də təlim və tərbiyəvi fəaliyyət prosesində şagirdlərin fəallığının yüksək olmasına
müəllimin xüsusi fikir verməsi lazım gəlir. Bu zaman onların şəxsiyyətinin bu və ya digər
cəhətlərinin inkişafı da özünü göstərmiş olur. Müasir dövrdə aşağıdakı sahələri xüsusi
vurğulamaq olar ki, onlar şagirdlərin fəallığına bilavasitə səbəb ola bilsin:
— təlim prosesində fəal, interaktiv təlim metodlarından istifadəyə geniş yer verilməsi;
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— təlimdə yeni təlim texnologiyalarından, xüsusilə kompüter, internet resursları, elektron
lövhə və digər texnologiyalardan istifadə edilməsi;
— təlim prosesində şagirdləri yaradıcı axtarışa qoşa bilən, onları fəaliyyətə təhrik edən
situasiyaların yaradılması;
— dərsdə “öyrədənlərin az öyrətməsi, öyrənənlərin isə çox öyrənməsi”nə (Y.A.Komenski)
nail olunması;
— geridə qalan, yardıma ehtiyacı olan şagirdlərə pedaqoji dəstəyin göstərilməsi;
— şagirdlərin təlim prosesində obyekt deyil, subyekt rolunda çıxış etməsi.
V.M.Leşinski və S.V.Kulneviç göstərirlər ki, təlim zamanı şagirdlər aşağıdakı hallarda
təlim prosesinin subyekti ola bilərlər:
— şagirdə edilən kömək onun şəxsi məqsədinin reallaşmasına kömək etmiş olsun;
— şagirdin məqsədi ilə imkanlarını müqayisə etməyi ona öyrətmək;
— şagirdə özünütəhlil etməkdə, özünün qüvvətli və zəif cəhətlərini müəyyənləşdirməkdə
kömək etmək;
— şagirdə hazırladığı şəxsi pıanda konkret addımlarını planlaşdırmağa kömək etmək;
— müəyyənləşdirdiyi məqsədə çatmağı şagirdə öyrətmək;
— şagirdə özünün davranışını təhlil edə bilməyi öyrətmək (4).
Buradan göründüyü kimi, heç də bütün hallarda şagirdlər təlim prosesinin subyekti ola
bilmirlər. Bu o zaman mümkün olur ki, şagirdə edilən kömək məqsədli olsun, şagirdlərin
şəxsi maraqlarına uyğun gəlsin və bilavasitə praktik xarakter daşısın.
Şagirdlərin bir insan, şəxsiyyət kimi gündəlik fəaliyyətlərini əhatə edən fəal inkişaf zonası
pedaqoji dəstəyə ehtiyacı olmayan sahələri əhatə edir. Lakin görkəmli rus psixoloqu
L.S.Vıqotski tərəfindən irəli sürülən fəaliyyətin yaxın inkişaf zonası, “təlim ardınca inkişafı
aparır” ideyasının reallaşdırılması pedaqoji dəstəklə sıx bağlı olan bir proses kimi özünü
göstərə bilir. Burada müəllimlə şagirdlərin əməkdaşlığı elə bir səviyyəyə çatmış olur ki,
şagird fikirləşir, axtarışa qoşulur, təhlillər aparır, lakin müəyyən qarşıya çıxan problemi
aradan qaldlrmaq üçün malik olduğu biliklər kifayət etmir və bu zaman müəllimin dəstəyinə,
köməyinə xüsusi ehtiyac yaranır.
Müəllimin bu zaman verdiyi pedaqoji dəstək, etdiyi kömək bilavasitə deyil, dolayısı yolla,
şagirdi daha dərindən fikirləşməyə, axtarmağa, tapmağa kömək edən yardım, dəstək olarsa
məhz belə proses şagirdlərin inkişafına, irəliləməsinə səbəb ola bilir. Təlim prosesində müasir
təlim metodlarından yaradıcılıqla istifadə edilməsi bu baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Bu artıq qaçılmaz bir həqiqətdir ki, hazırda məktəblərimizdə geniş tətbiq olunan, yenilikçi
müəllimlərin gündəlik fəaliyyətlərində özünə yer alan fəal-interaktiv təlim metodlarından
istifadə edilməsi şagirdlərə pedaqoji dəstəyin verilməsinə real şəkildə imkanlar yaradır.
Pedaqoji dəstək şagirdlərin intellektual bacarıqlarının inkişafı ilə sıx surətdə bağlıdır. Bir
sıra pedaqoq və psixoloqlar şagirdlərin intellektual bacarıqlarının əsas hissələrinin (tərkibinin)
nələrdən ibarət olduğuniu göstərməklə əsasən bir-biri ilə üst-üstə düşən fikirlər irəli sürürlər.
Bunlar əsasən təhlil, tərkib, müqayisə və mücərrədləşdirmədən ibarətdir (5).
Qeyd edək ki, Azərbaycan alimləri də bu problemə biganə qalmamış və onun bir sıra
tərəfləri üzrə tədqiqatlar aparmışlar. Pedaqoqlarından Mehdi Mehdizadə, Nurəddin Kazımov,
Bəşir Əhmədov, psixoloqlardan Əbdül Əlizadə, Arif Məmmədov və b. intellektual bacarıqlara
məhz təhlil etmək, sonra onları bir tərkibdə təsnif etmək, əşya, hadisə və proseslər arasında
müqayisə apara bilmək, konkretdən mücərrədləşməyə keçə bilmək, həmçinin, sistemləşdirə
bilmək bacarıqlarının daxil olduğunu qeyd etmişlər.
İntellektual inkişafa yönəldilən pedaqoji dəstək şagirdlərdə təlim motivlərinin və öyrənmə
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stimullarının inkişafına əsaslı təsir göstərir.
Təlim prosesində pedaqoji dəstəyin verilməsinin bir sıra özünəməxsus spesifik
xüsusiyyətləri vardır. Hər bir müəllimin bu xüsusiyyətləri bilməsi və pedaqoji prosesdə onları
nəzərə alması olduqca zəruridir.
İlk növbədə təlim prosesi elə təşkil edilməlidir ki, müəllim şagirdlərin idrakı, emosional
və intellektual inkişaflarına nail ola bilmək imkanına malik olsun. Onların yaşlarına müvafiq
olan idrakı bacarıqların nələrdən ibarət olduğunu, hansı yaşda uşağınidrakı tələbatlarının
necəliyini yaxşı bilmiş olsun. Başqa cür desək, pedaqoji dəstək vermək üçün həm şərait, həm
də müəllimlərin özlərinin geniş psixoloji-pedaqoji bilikləri olsun. Əks halda pedaqoji dəstəyin
verilməsi üçün edilən təşəbbüs, müəllimin cəhdi o qədər də faydalı olmayacaqdır.
Sonrakı mərhələdə müəllim pedqoji dəstəyin verilməsi üçün özünün iş metoduna nəzər
yetirməli, dərs zamanı nəyi necə edəcəyini, təlim prosesində hansı metodlardan istifadə
edəcəyini özü üçün aydınlaşdırmalı və pedaqoji prosesdə yaranmış, yaxud, yarana biləcək
çətinlikləri hansı metodlarla, yollarla aradan qaldıra biləcəyini aydınlaşdırmalıdır. Verə
biləcəyi pedaqoji dəstəyin səmərəli ola biləcəyini planlaşdırmalı, istifadə edəcəyi metodikanı
düzgün müəyyənləşdirməli və tətbiq etməyi yaxşı bilməlidir.
Müəllim təlim prosesində elə bir şəraitin yaradılmasına nail olmalıdır ki, bu şərait
şagirdlərin daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə səbəb olsun. Həm də təkcə bunuinla
mədudlaşmasın, şagirdləri yeni biliklər öyrənməyə, axtarış aparmağa sövq etsin. Təlim
məşğələləri şagirdlərin idrakı, intellektual inkişaflarına yol aça bilsin. Bir qrup və ya bir neçə
şagird deyiı, şagirdlərin hamısı fəal fəaliyyətə qoşulsula bilsin. Bütün bunların əsasında
müəllimin pedaqoji dəstəyi dayanır ki, bunun da hansı səviyyədə verilə bilməsi müəllimin
peşəkarlığından, səriştəsindən və pedaqoji ustalığından çox asılıdır.
Dərs prosesində müəllimin verdiyi pedaqoji dəstək bir sıra pedaqoji ədəbiyyatlarda
göstərildiyi kimi, iki – fərdi və qrup formasında təşkil edilir.
Fərdi və qrup formasında aparılan pedaqoji dəstək zamanı müəllimin istifadə edə biləcəyi
bir sıra metodik priyomlar vardır. Bunlardan elələri seçilməlidir ki, onlar şagirdlərin həm
idrakı maraqlarının inkişafına, həm də fəaliyyətə təhrik olunmalarına şərait yarada bilsin.
Məsələn dərsin gedişi zamanı müəllimin: “Gəlin birlikdə düşünək”, “Hər birinizin fikrini
bilmək maraqlı olar”, “Sən necə fikirləşirsən”, “Buradan iki məsələni ayırmaq
olar”, ”Nəticələri rəqəmlərlə işarə edək” və s. kimi stimullaşdırıcı və təhrikedici müraciətlər
şagirdlər üçün həm də dəstək rolunu oynaya bilir ki, bu da onların pedaqoji prosesin
iştirakçılarına – subyektinə çevrilməsinə yaxşı təsir göstərə bilir.
Fərdi dəstək şagirdə bir fərd, şəxsiyyət kimi güclü təsir göstərməklə yanaşı, kollektivə də
güclü təsir göstərir. Belə ki, ayrı-ayrı şagirdlə müəllimin inamlı davranışı, onların zəif
cəhətlərinin inkişaf etdirilməsinə maraqgöstərməsi, ona dəstək verməsi yalnız həmin şagirdə
təsir etməklə məhdudlaşmır. Belə dəstək başqa şagirdlərə də öz təsirini göstərir. Onlar hiss
etdikdə ki, müəllim sinifdə olan ən zəif şagirdə belə qarşı diqqətlidir, onun da yaxşı
oxumasına çalışır, onlar özlərində də müəyyən məsuliyyət, həm də rahatlıq hissi keçirirlər.
Son illər praktik və yenilikçi müəllimlərin dərslərində tətbiq etdikləri bir sıra yeni təlim
metodları və tərzləri vardır ki, bunlar təlim zamanı şagirdləri fəallaşdırmaqla yanaşı, həm də
əlverişli pedqoji dəstək rolunu oynaya bilir. Bunların içərisində “Venn diaqramı”,
“İntellektual auksion”, “Şaxələndirmə”, “Ziqzaq” və digər bir sıra texnikalar geniş imkanlara
malikdir (4). Məsələn, “Venn diaqramı”nın tətbiqi ilə aparılan dərsdə müəllim aşağıdakı kimi
hərəkət edə bilər: Lövhədə çəkilən və ya asılmış plakat üzərində çəkilmiş diaqramda müəllim
keçəcəyi mövzu ilə bağlı şagirdlərdən müqayisə ediləcək şəxslər və ya hadisələr haqqında
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bildiklərini soldakı dairədə yazmağı tapşırır. Sonra sağdakı dairədə ikinci şəxs və ya hadisələr
haqqında nə bilirlərsə onları yazmağı tapşırır. Şagirdlər hər iki halda bildiklərini deyir və
müəllim və ya başqa bir şagird onları müvafiq dairələrdə qeyd edirlər. Bundan sonra müəllim
hər iki şəxs və ya hadisələrin oxşar cəhətlərini hər iki dairənin kəsişməsindən alınan üçüncü –
ortadakı dairədə qeyd etməyi şagirdlərə tapşırır.
Tapşırığın bu şəkildə həll edilməsi aşağıdakı nəticələrlə müşayət olunur:
— şagirdlər dərsdə fəallıq göstərirlər və müəyyən məsələ haqqında öz fikirlərini bildirirlər;
— şagirdlərdə hər hansı bir məsələ, problem, hadisə üzərində düşünmə imkanı yaranır;
— şagirdlər öz fikirlərini sərbəst şəkildə, çəkinmədən ifadə edə bilirlər;
— müəllimin onların şəxsiyyətinə və fikirlərinə hörmətlə yanaşdığını şagirdlər anlayırlar;
— şagirdlərdə müqayisə etmək, tutuşdurmaq, bir məsələni digərindən fərqləndirə bilmək
və onların oxşar cəhətlərini ayırd edə bilmək assosasiyaları yaranır;
— şagirdlərdə öyrənməyə, daha geniş biliklər əldə etməyə həvəs yaranır;
— nəhayət, şagirdlər təlim prosesində müəllimin onlara dəstək verdiyini, müvəffəqiyyətə
yönəltdiyini, hər bir şagirdin öyrənməsində maraqlı olduğunu görür və dərk edirlər. Bu da
onların gələcəkdə daha yaxşı öyrənmələrinə, təlim maraqlarının inkişafına əlverişli şəkildə
təsir göstərir.
Qeyd edək ki, müasir, interaktiv və ya fəal təlim metodları adlandırılan bir çox metodlar
şagirdlərə pedaqoji dəstəyin verilməsində ənənəvi təlim metodlarından fərqli olaraq daha
geniş imkanlara malikdir. Bu bir tərəfdən də müasir təlim metodlarının tətbiqində müəllimin
daha çox numanist pedaqogikanın prinsipləriinə əsaslanması, bu tipli dərslərin keçirilməsində
daha çox demokratik ünsiyyət tərzinə əməl etməsi ilə bağlıdır. Başqa sözlə desək, interaktiv
təlim metodlarının tətbiqi ilə aparılan təlim prosesi özü elə bir şərait tələb edir ki, müəllim
istər-istəməz burada şagirdlərə humanist münasibət bəsləyir və onlara pedaqoji dəstək
göstərmiş olur. Bu imkan ənənəvi təlim prosesində heç də bu səviyyədə, bu genişlikdə
deyildir. Buna görə də interaktiv təlim metodlarının tətbiqi ilə aparılan təlim məşğələləri
şagirdlərin təlim prosesində fəallığını təmin etməklə yanaşı, həm də pedaqoji dəstəyin olması
baxımından da faydalı nəticələrə səbəb olur.
Dərs zamanı belə texnikalardan istifadə edilməsi şagirdlərə pedaqoji dəstək verilməsi,
bununla həm də onların şəxsiyyətlərini inkişaf etdirmək imkanlarını artıra bilir.
Pedaqoji dəstək təkcə müəllim-şagird münasibətlərilə məhdudlaşmır. Müəllimlə bərabər,
sinif rəhbərlərinin şagirdlərlə, şagirdlərin bir-birlərilə olan qarşılıqlı münasibətlərində və
əməkdaşlıqlarında da pedaqoji dəstəyin müxtəlif tərzləri meydana çıxır ki, əsas məsələ ondan
düzgün istifadə edə bilməkdən ibarətdir. Bu baxımdan dərs prosesində şagirdlərin qarşılıqlı
əməkdaşlığı pedaqoji dəstəyə geniş yol açır.
Təlim prosesində şagird kollektivində əməkdaşlığın yüksək səviyyədə təşkili şagirdlər
arasında pedaqoji dəstəyin də məzmunlu və məqsədyönlü təşkilinə geniş imkan verir.
Müəllimin rəhbərliyi ilə təşkil edilən belə bir proses bir tərəfdən şagirdləri qarşıya qoyulan
problemin həllinə istiqamətləndirilir, digər tərəfdən də onların problemin mahiyyətini dərk
etmələrinə müəllim və fəal şagirdlər vasitəsilə müəyyən yardım göstərilir. Bu proses elə
şəkildə təşkil edilir ki, burada fərdi və kollektiv işlər, tapşırıqlar bir-biri ilə uzlaşdırılır və
sonda bacarıq və qabiliyyətlərindən asılı olmayaraq bütün şagirdlər qarşıya qoyulmuş
problemin həllində bu və ya digər səviyyədə iştirak edə bilirlər. Şagirdlər həm özlərinin, həm
də yoldaşlarının cavablarına nəzarət edir, özlərini və yoldaşlarını qiymətləndirə bilirlər. Belə
bir metodik priyomu (tərzi) nəzərdən keçirək:
Müəllim sinifdə yeni mövzunun adını elan edir və şagirdlərə bu mövzuya aid ağıllarına
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gələn müəyyən sözləri deməyi təklif edir. Bir neçə şagird növbə ilə müəyyən söz deyirlər və
müəllim onları yazı lövhəsində qeyd edir. Bir neçə söz deyildikdən sonra müəllim şagirdləri
hər bir qrupda beş nəfər olmaqla qruplara bölür. Sonra şagirdlərə belə bir tapşırıq verir ki,
onlar lövhədəki sözləri oxumaqla yeni mövzunun mənasını anlasınlar. Daha sonra yeni
mövzunu öyrənmək, dərk etmək üçün hansı məsələlərin vacib olduğunu, nələrə diqqət
verirmək lazım gəldiyini aydınlaşdırmağı və qeyd etməyi şagirdlərə tapşırır. Şagirdlər bu
əməliyyatları yerinə yetirdikdən sonra müəllim şagirdlərə nəyi daha çox bəyəndikləri, nələri
yaxşı başa düşmədikləri, nələrdə çətinlik çəkdikləri haqqında suallarla müraciət edir və
şagirdlərə sualları cavablandırmağı tapşırır. Bundan sonra müəllim şagirdlərdən müəyyən
təkliflər almaq üçün onlara: “daha hansı əlverişli metodlardan, tərzlərdən və yollardan istifadə
etmək olardı?” – sualını verir və şagirdlərdən bu sualı cavablandırmağı tapşırır. Şagirdlərin
hər biri bu suallara öz münasibətlərini bildirir.
Müəllim məşğələ prosesini elə qurur ki, qruplardakı şagirdlər lazım gəldikdə müəllimdən
yardım almaqla bərabər, bir-birlərinə də kömək, yardım edə bilsinlər. Sonda müəllim
şagirdlərin hər birinin özlərinin dərsdəki fəaliyyətinə və yoldaşlarının fikirlərinə və
fəaliyyətinə, bir-birlərini dinləmə qabiliyyətlərinə, qrupdakı fərdi işlərinə münasibət
bildirmələrini təklif edir.
Dərsdə belə tərzlərdən istifadə edilməsi şagirdlərin təlim fəallığını yüksəltməklə yanaşı,
qarşıya qoyulmuş problemin dərk olunmasına köməyə, dəstəyin təşkilinə, şagirdlərim öz
yoldaşlarının və özünün fəaliyyətini qiymətləndirməyə səbəb olur. Problemin dərk edilməsinə
yönəldilən suallar, yaradılan iş prosesi şagirdlər arasında qarşılıqlı münasibətlərin də
inkişafına mühüm təsir göstərə bilir. Müəllimin prosesə səriştəli yanaşması şagird
kollektivində pedaqoji dəstəyin bir sıra yeni istiqamətlərinin, yeni tərzlərdən istifadə edə
bilmə formalarının meydana çıxmasına da səbəb olur. Bütün bunlar onu göstərir ki, təlim
prosesində şagirdlərə pedaqoji dəstəyin verilməsinin bir sıra özünəməxsus spesifik süsusiyyəti
olduğunu müəllim nəzərdən qaçırmamalı və yeri gəldikcə bunlardan yaradıcılıqla istifadə
etməlidir. Bu spesifik xüsusiyyətlər əsasən aşağıdakılardan ibarətdir:
1. Pedaqoji dəstəyin birbaşa verilməsi. Pedaqoji dəstəyin bu xüsusiyyətinin mahiyyəti
ondan ibarətdir ki, müəllim təlim zamanı şagirdin çətinliklə üzləşdiyini görür, yardımçı
vasitələrdən (köməkçi suallardan, yada salmadan, yoldaşlarının bilavasitə müdaxiləsindən və
s.) istifadə etməklə şagirdlərə yardım göstərir.
2. Müəllimin təhrikdən, inandırmadan istifadə etməsi, şagirdin daha dərindən
fikirləşməsinə istiqamət verməsi. Bu zaman əsas “ağırlıq” şagirdin öz üzərinə düşür ki, o,
düzgün nəticəni özünün potensial imkanları hesabına əldə edir. Buna görə də bu prosesdə
müəllimin həmin şagirdlərin potensial imkanlarını, fərdi xüsusiyyətlərini bilməsi çox
önəmlidir.
3. Dərsdə əlverişli təlim mühitinin yaradılması. Bunun çoxtərəfli faydası ilə yanaşı,
şagirdlərə dəstək verilməsi kimi də əhəmiyyəti böyükdür. Müəllimin yaratdığı işgüzar şərait,
ünsiyyətində demokratik tərzdən istifadə, şagirdlər arasında əməkdaşlığın düzgün təşkili
(cütlərlə, qruplarla və kollektivlə iş), müəllimin öyrətməyə maraqlı olması, fassilitator
bacarığı, dərsdə emosional fonun yaradılması, lazım olan avadanlıqlardan və resurslardan
istifadə və s. kimi amillər bu prosesdə mühüm rol oynayır.
4. Müəllimin şagirdlərin diqqətini problemin həllinə yönəldə bilməsi. Burada öyrənmə
prosesində şagirdlərin fəal iştirakının təmin edilməsi, məşğələnin mərhələləri arasında
əlaqənin və keçidin düzgün təşkili, qarşıya qoyulan problemin, sualın həllinə
istiqamətdirilənən əsas hədəfin müəyyən edilməsi, alınan nəticəni təhlil etmək və
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qiymətləndirməkbacarıqlarının formalaşdırılması və s. vacib amillərdəndir.
5. Fərdi və ya cütlərlə işin ümumsinif işi ilə əlaqələndirilməsi. Fərdi, cütlərlə və qruplarla
iş ümumsinif işinin tərkib hissəsidir. Bunları müəllim elə təşkil etməyi bacarmalıdır ki, sonda
həmin işlər həll edilmiş problemin, mövzunun və ya sualın cavablandırılmasına xidmət etmiş
olsun. Müəllimin bu prosesi düzgün əlaqələndirə bilməsi, istiqamətverici və köməkçi
tərzlərdən istifadə etməsi pedaqoji dəstəyin mühüm əlamətlərindən biri kimi qeyd olunmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji dəstək təlim prosesinin nəticələrinə həmişə müsbət təsir
göstərə bilən bir problem kimi bu gün də aktuallıq kəsb edir. Bu problem humanizmə və
pedaqoji əməkdaşlığa əsaslandığından şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına da mühüm təsir
göstərir. Təhsilin yeniləşdirilməsi şəraitində onun tədqiq edilməsinə xüsusi ehtiyac vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə qaldırılan problemlər, xüsusən pedaqoji dəstəyin
növləri, onun şəxsiyyətin inkişafına bilavasitə təsir imkanları və spesifik xüsusiyyətləri ilk
dəfə məzmunlu şəkildə tədqiq edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə praktik müəllimlərin, həmçinin elmi
tədqiqat işi aparan tədqiqatçıların faydalana biləcəyi xeyli ideyalar, istiqamətlər və praktik
materiallar vardır.
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Воздействие на развитие личности учащихся
педагогической поддержки в условиях сотрудничества
учитель-ученик в процессе обучения
Резюме
Процесс обучения составляет важную часть в оказания педагогической поддержки
ученикам. С одной стороны оказаны в это время педагогической поддержка
положительно влияет на повышение успехов ученика во время учебы, а с другой
стороны на развитее ученика как личности.
Использование интерактивного методов обучения, работа по отдельности или
группах и ведение этих работ в условиях сотрудничества учитель-ученик открывает
широкие возможности для педагогической поддержки. И педагогическая поддержка в
свою очередь повышает эффективности процесса обучения.
В представленной статье рассмотрены сущность и содержание работ, проведенных
в этом направление, а также раскрыты специфические особенности, необходимые во
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время оказания педагогической поддержки.

D.Talıbova

Impact of pedagogic support on development of pupil
personality in the condition of cooperation between
teacher and pupil
Summary
Education proses occupies an important place in giving pedagogic support to the pupils.
At that time, pedagogic support has an impact on increasing the success rate of pupils on one
hand, on the other hand it positively affects formation of pupils as a person.
Usage of active education methods, works on individual and groups, and doing those
works in cooperation between teacher and pupil, and pupil and pupil, provide large
opportunities for pedagogic support. Pedagogical support on the other hand, leads to high
efficiency in education process.
This article deals with importance and context of these works in this direction and specific
characteristics that should be taken into consideration in giving pedagogic support also
commented.
Redaksiyaya daxil olub: 09.03.2017

103

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Şagirdlərin təlim nəticələrinin yüksəldilməsində interaktiv
təlim üsullarına əsaslanan qrup tədqiqatlarının rolu
Turanə İsmayılova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: musfiq.ismayilli@gmail.com
Rəyçilər: t.ü.e. d., prof.O.Sultanov
ped.ü.e.dok., prof.M.Əmirov
Açar sözlər: şagird, təlim, interaktiv əsaslar, qrup tədqiqatı, rol, keyfiyyət
Ключевые слова: ученик, обучение, интерактивные основы, группа исследования,
ролевые игры, качество
Key words: apprentice, training, interactive bases, group research, role-playing, quality
Artıq təhsil islahatları nəticəsində milli təhsil tədricən müasir dünyanın şəxsiyyətyönlü
təhsil sferasına daxil olmuşdur. Beynəlxalq standartlara uyğun inteqrativ məzmun, ən yeni
təlim strategiyaları, qiymətləndirilmə mexanizmləri, təhsili demokratik idarəetmə sistemi
sahəsində mütərəqqi dünya texnologiyalarından yaradıcılıqla istifadəyə başlanmışdır.
Təhsilimizdə yeniliyin qələbəsinə nail olmaq üçün onun mahiyyətindən baş açmalıyıq.
İnteraktiv üsulların mahiyyətinin araşdırılmasına keçməzdən əvvəl bu anlayışın özünün
mənasını aydınlaşdırmaq daha məqsədəuyğundur. Bu anlayış birmənalı şəkildə başa düşülmür.
Məsələn, Rusiyada müəllimlər üçün çap olunan bəzi metodik ədəbiyyatlarda interaktiv təlim
termini izah edilərkən göstərilir ki, bu, ingilis dilində interactive sözündəndir. Bu söz isə
“inter” arasında, ara və active ingilis dilində “act” — hərəkət etmək, hərəkət sözlərindən
ibarətdir. Buradan isə belə nəticəyə gəlirik ki, interaktiv təlim qarşılıqlı təsir (hərəkət)
əsasında qurulan təlimdir [1, 47].
İnteraktiv təlim metodları müəllimin istiqamətləndirməsi ilə şagirdlərin bir-biri ilə
qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində müxtəlif mənbələrdən yeni biliklər əldə etmələrinə şərait
yaradan təlim üsullarının və dərs formalarının məcmusudur.
İnteraktiv təlim üsulları hər bir şagirdə fərdi yanaşma üçün, onların təlim nəticələrinin
ictimailəşdirilməsi üçün tədris mühitini təmin edir.
Müasir təlimin başlıca vəzifələrindən biri öyrənməyi öyrətməkdir, yəni şagirdləri bilikləri
müstəqil əldə etməyə alışdırmaqdır [2, 165].
ABŞ pedaqoqu Fillip Şlexti apardığı sosial sorğularda dinlədiyi fikirləri ümumiləşdirərək
belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, ”cari yüzilliyin məktəbi sərbəst öyrənməyi bacaran, rəqabətə
davamlı insanlar yetişdirən məktəb olmalıdır. Əgər şagird müstəqil öyrənməyi, məqsədinə
çatmaq üçün yollar tapmağı, bu və ya digər problemi həll etməyi və problemin həlli üçün
müxtəlif informasiya mənbələrindən istifadə etməyi bacararsa, onda peşəkarlıq səviyyəsini
yüksəltmək çox asan olacaqdır” [3, 315].
“Fəal interaktiv təlimdən səmərəli istifadə edildikdə şagirdlər mövzunun 70-80%-ni
mənimsəyə bilir” [4, 166]. Ənənəvi dərslərdə isə bu mümkün olmur. Ənənəvi təlim
prosesində biliklərin praktiki tətbiqini təsəvvür etmək üçün şagirdə lazımi imkan yaradılmır.
Dərsin məzmunu daha çox nəzəri öyrənilir və həyatın tələbatlarına uyğunlaşdırılmır. Şagirdin
şəxsi təcrübəsi, onun tələbatları, maraq və qabiliyyətləri nəzərə alınmır. Lakin interaktiv
təlimdə isə əsas diqqət şagird şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlir. Müəllimin şagirdlərə
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yardımçı olmaq, dərs zamanı onların fəaliyyətini əlaqələndirmək və şagirdləri yaradıcı
axtarışa həvəsləndirmək və s. vacib təlim proseslərinin drijoru kimi rol oynayır. Fəal dərsin
quruluşu tədqiqat prosesinin mərhələlərini xatırladır (təlim prosesinin mərkəzi tədqiqatdır),
ənənəvi dərs illüstrativ-izahedici xarakter daşıyır (təlim prosesinin mərkəzi mühazirədir).
Ənənəvi təlimdə yeni məlumatlar dərsin əvvəlində müəllim tərəfindən şagirdə çatdırıldığı
halda, interaktiv təlimdə bu məlumatlar dərsin axırında şagirdin özü vasitəsi ilə (tədqiqat
nəticəsində) əldə edilir. Ənənəvi təlimdə tətbiqetmə mərhələsi axırda olur, lakin fəal dərsdə
bu mərhələ daha yaradıcı xarakter daşıyır.
“İnteraktiv dərsin fərqli mərhələlərindən biri refleksiya mərhələsidir. Refleksiyanın
nəticəsində şagird tədqiqat fəaliyyətinin əsas mərhələlərini dərk etmiş olur” (5, 72).
İnteraktiv təlim şagirdlərə tədqiqatçılıq keyfiyyətləri, vərdişləri aşılanmaq imkanları
baxımından çox parametirlidir. Hər şeydən öncə bu təlim metodu ilə tarix dərslərində şagird
qrup tədqiqatlarının təşkili, kiçik qruplarla iş çoxsaylı təlim məqsədlərinin yerinə yetirilməsini
təmin edir. Bu halda öyrənmənin mərkəzində fəal tədqiqatçı kimi şagird dayanır. Qrupun
bələdçisi kimi çıxış edən müəllim və tədqiqatçı şagird münasibətləri tərəflərin tapşırıq və
tədqiqatı kontekstində cərəyan edir. Tədqiqat işinin nəticəsi şagird və qrup üzvləri üçün onun
özünün və aid olduğu qrupun məhsulu kimi böyük məna kəsb edir. Şagird onun mənasını dərk
edir, süzgəcindən keçirir. Belə öyrənmə mexaniki hafizə deyil, məntiqi yaradıcı təfəkkürə
istinad edir və şagirdin idrak fəallığının yüksəlməsinin təminatçısı olur. Təlim prosesi yalnız
şagirdin tədqiqatçı mövqeyinə onun idrakı maraqlarına əsaslananda səmərəli olur. Qrupda
tədqiqatçılıq mövqeyinin yaradılması bələdçi müəllim tərəfindən seçilən mövzuya dair
sualların, verilən informasiyanın qoyuluşundan başlanır. İnformasiyanın ziddiyyətli və
yarımçıq xarakterli təqdimatı zamanı məqsədli şəkildə yaradılan problemli vəziyyət şagirdləri
qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq yollarını axtarmağa sövq edərək onların təfəkkürünü
fəallaşdırır. Problemli vəziyyət-tapşırığın həllində müxtəlif nöqteyi-nəzərlərin və variantların
mövcudluğunu ehtiva edən vəziyyətdir. Müəllimin yaratdığı problemli vəziyyət şagirdə öz
bacarığını həyata keçirməyə imkan verən səviyyəyə uyğun olmalıdır. Bu zaman şagirdlərdə
idrak fəallığı, tədqiqat fəaliyyəti artır. Təlim tədqiqat xarakteri alır. Şagirdin mövqeyi kəşfə
can atan tədqiqatçı mövqeyi olur. O, müvafiq problemlərlə üzləşərkən bunları müstəqil
tədqiqat prosesində öz gücü sayəsində həll edir. Bu zaman mühüm şərt şagirdin təlimin
məqsədlərini şüurlu surətdə tərkib hissələrə ayıra bilməsi, yəni nəyi dərk etməli, nə üçün dərk
etməli, nəyi öyrənməli, nə üçün öyrənməli və bunun nə kimi nəticəsi olacağı suallarına cavab
tapmasıdır. Müəllimin bu prosesdə funksiyası fasilitasiya — ingiliscə əlverişli şərait yaratma
adlanır. Bu müəllimin liderliyinin yeni tipidir. Bu liderlik müəllimlə şagirdin təhsilin
məqsədinə nail olmağa yönəldilmiş birgə fəaliyyətinə əsaslanır. Bu zaman müəllim sinif
üzərində “ağalıq” etmir. Əksinə o, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə şagirdlərlə əməkdaşlıq edir.
Şagird məntiqini üzə çıxarmağa şərait yaradacaq problemli vəziyyət təşkil edir. Tədqiqat
məqsədlərinin qoyuluşunda şagirdlərə istiqamət verir. Biliklərin mənimsənilməsi yollarını
öyrədir. Artıq müəllim nəyi isə yox, məhz nəyi isə necə öyrənməyi öyrədir. Müəllimin
öyrənməyi öyrətmək vəzifəsi müəllim-şagird münasibətlərinin ümumi məqsədinə çevrilir.
Qrup tədqiqatı yanaşması şagirdləri həm fənnin mövzularını, həm də öz tədqiqatlarından
bəhrələnməyin yollarını planlaşdırmağa cəlb edir. Bu müəllimyönlü yanaşmalara nisbətən
daha mürəkkəb sinif normalarını və formalarını tələb edir. Şaran (1984) və onun həmkarları
qrup tədqiqatı (QT) yanaşmasının aşağıdakı 6 pilləsini təsvir etmişlər.
“1. Mövzu seçimi. 2. Kooperativ planlaşdırma. 3. Tətbiq. 4. Təhlil və tərkib 5. Yekun
nəticənin təqdimatı. 6. Dəyərləndirmə” [6, 155 ].
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Şagird qrup tədqiqatlarının təşkilində interaktiv təlim üsullarının üstünlüyü ondadır ki,
yeni biliklər sistemi passiv şəkildə deyil, şagirdin yaradıcı məntiqi təfəkkürü, fəaliyyət
təcrübəsi əsasında mənimsənilir. Hər bir şagird biliyi başqalarından almaqdan daha çox onu
özü əldə edir və inkişaf etdirir. Tədqiqat zamanı kiçik tədqiqatçılar faktların, hadisələrin
sirlərini araşdırır, mühakimələr və müzakirələr vasitəsi ilə tədqiq edir və dərk edirlər. Qrup
tədqiqatlarının əsasını konkret zaman və məkanda hər bir şagirdin əldə etdiyi təcrübə, tarixi
faktlarla tanışlıq və ya faktlarla bağlı assosiasiyalar təşkil edir. Faktlarla tanışlıq şagirdlər
tərəfindən tarixin dərk edilməsinin birinci pilləsidir. İnteraktiv təlim isə şagirdlərin dərk
etməsinin daha yüksək pilləsini, tarixi faktlar arasındakı mühüm əlaqə və münasibətləri,
biliklərin mənimsənilməsi tədqiq və tətbiq edilməsi kimi məqsədlərə xidmət edir.
Yeni metod tarixi hadisələrə şagirdlər tərəfindən verilən qiymətin, öyrənilən materiala dair
çıxarılan nəticələrin düz və ya səhv olmasından asılı olmayaraq, azad və sərbəst ifadəyə şərait
yaradır. Bəzi şagirdlərin səhv olaraq həqiqət kimi qəbul etdikləri və mexaniki surətdə
əzbərlədikləri ümumi müddəalar qrup üzvləri tərəfindən həqiqətə uyğun müddəalarla inkar
edilir, emosional şərait yaranır. Yaradıcı şagird təfəkkürü, təxəyyül, idrakın məntiqi
əməliyyatları fəallaşır. Nəticədə onların birlikdə gəlib çıxdıqları qənaət daha inandırıcı olub,
biliyə çevrilir.
“Qrupla iş prosesində interaktiv təlimin mühüm məqsədlərdən biri şagirdlərdə təfəkkürün
inkişaf etdirilməsidir. Tarix dərslərində biologiya, botanika, zoologiya, coğrafiya dərslərindən
fərqli olaraq şagirdlərdə canlı təəssürat, təsəvvür yaratmaq çətindir. Şagirdləri zoologiya
dərslərində heyvanlar aləminə zooparka aparmaqla, biologiya dərslərində nəbatət bağına,
bitkilər aləminə aparmaqla üzərində çiçəyi, yarpaqları, kökü olan bitkiləri göstərməklə canlı
təsəvvür yaratmaq mümkündür. Lakin tarix dərslərində bu az hallarda mümkündür. Sənədli
filmlər tarixi hadisələrə dair epizodları müəyyən dərəcədə canlandıra bilir. Lakin bu, tarixi
hadisə və ya prosesin özü yox, ekrandakı təsviridir. Keçmişin ictimai münasibətlərinə
gəldikdə isə bunları bütün detalları əhatə olunmaqla təqdim etmək qeyri mümkündür.
Bunları yalnız yaradıcı təfəkkür vasitəsilə dərk etmək mümkündür. İnteraktiv təlim məhz,
şagird qrup tədqiqatları məşğələlərində yaradıcı təfəkkürün inkişafına meydan açır. Tədrisin
səmərəliliyi şagirdlərin diqqətinin yalnız faktiki materialın öyrənilməsinə deyil, həm də nəzəri
nəticə və yekunlara yönəldilməsini nəzərdə tutur. Şagirdlər faktların ümumiləşdirilməsi yolu
ilə nəticələri özləri çıxarmalıdırlar” [7, 147].
“Zəif tədris tempi uşaqların marağını və səylərini zəiflədir, onların təfəkkürünün inkişafını
ləngidir. Deməli, müvəqqəti tədrisin zəruri şərti hər bir konkret sinif üçün optimal tədris
tempinin seçilməsindən ibarətdir” [7, 148].
Pedaqoji-psixoloji elmi nailiyyətləri nəzərə alaraq hazırlanmış kurikulumların
tələblərindən çıxış edərək, müəllim materialın təqdimatı zamanı problemlə bağlı şagird
düşüncəsində sınaq təcrübədən keçmiş assosiasiyaların şagirdlər tərəfindən istifadəsinə nail
olmalıdır. Şagirdə əvvəlcədən məlum olan məqamlar verilən tapşırıqla kombinə edilməli,
problemlərin həlli yolları müəyyənləşdirilməlidir. Çıxarılacaq müvafiq nəticələri şagirdin
əvvəlcədən görmə qabiliyyətini şərtləndirən amillər, səbəb və nəticəni əlaqələndirmək
bacarıqları, təfəkkürün evristikliyi, intuitiv işıqlandırma müəllimin diqqətindən qaçmamalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir təhsilimizdə interaktiv metodların tətbiqi baxımından
məqalə aktual hesab olunmalıdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, şagirdlərin təlim nəticələrinin
yüksəldilməsində interaktiv təlim metodlarına əsaslanan qrup tədqiqatlarının didaktik rolunun
yüksəldilməsi üzrə işin sistemi yaradılmışdır.
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Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Yaradılmış iş sistemindən ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri və gənc tədqiqatçılar faydalana biləcəklər.
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Улучшение результатов обучения студентов научно
oбоснованными методами группового обучения
Резюме
В статье проводится анализ относительно этапов организации групповых
исследований, основанных на интерактивные методы обучения. Комментируются цели
Интерактивного обучения в процессе работы с группой, а также процесс формирования
мышления учащихся благодаря этому методу.
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Improving the learning outcomes of students in
research-based group learning methods
Summary
An analysis is carried out in the article with regard to stages of organization of group
researches based on interactive teaching methods. The aims of interactive teaching in the
process of work with group, formation of thought of students in the result of this method are
explained.
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социальное развитие, социализация, воспитание гражданство, воспитание патриотизма,
военный патриотизм, национальные ценности
Key words: love of country, spiritual qualities, behaviors, social development, socialization,
education of citizenship, education of patriotism, military patriotism, national values.
Azərbaycan xalqı gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, xalqa, elinə və obasına
hörmət, soykökünə, öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına
həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşmış və ona həyati əhəmiyyətli məsələ kimi baxmışdır.
Uşaqlarda mənəvi keyfiyyətlərin əmələ gəlməsi mürəkkəb prosesdir və bu, onların şüur və
davranışları ilə vəhdət təşkil edir. Mənəvi keyfiyyətlərin tərbiyəsində uşaqların özündən
böyüklərə kömək etmək məqsədilə ictimai tərbiyəyə cəlb edilmələri, insanlar arasında mənəvi
keyfiyyətlərin düzgün başa düşülməsinin təşkili, uşaqları əhatə edən mühitdə xudbin
təzahürlərlə fəal mübarizə, mənəvi keyfiyyətlərin adətlərdə möhkəmləndirilməsi, mənəvi
münasibətlərin davamlı davranış normalarına çevrilməsi kimi məsələlər nəzərdə tutulur.
Uşaqlarda idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi zərurəti həm də onların bir şəxsiyyət,
vətəndaş kimi hərtərəfli inkişafını təmin etmək tələbatından yaranır. Odur ki, tərbiyəçinin və
uşağın qarşısında duran əsas vəzifə uşaqlarda idrak fəallığını inkişaf etdirmək və öyrənilən
təlim materiallarının həyati əhəmiyyətini şüurlu surətdə mənimsətməklə onları intellektual və
mənəvi cəhətdən kamilləşdirməkdən ibarətdir.
L.S.Vıqotskinin fikrinə görə, inkişafın sosial vəziyyəti verilən yaşda olan uşaqla sosial reallıq
arasında münasibətlər sistemindən başqa bir şey deyil. Bir çox psixoloqlar sosial təcrübə
nailiyyətlərinin, əxlaq normaları və davranış qaydalarının mənimsənilməsində uşağın
ətrafdakılarla əməkdaşlığının rolunu qeyd edirlər. Uşağın sosial inkişafı həmyaşıdları ilə ünsiyyəti
zamanı da baş verir. Uşaq bağçası qrupunun sosial-psixoloji xarakteristikasını və onun uşağın
inkişafında olan sosiallaşdırıcı rolunu araşdırarkən uşaqlar arasındakı qarşılıqlı münasibətlərin
xarakterini pedaqoqların onlarla ünsiyyət üslubundan asılılığında göstərdiyi aydınlaşır.
Şəxsiyyətin sosial inkişafı isə insanın formalaşması prosesində şəxsiyyətin quruluşunun
kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələri, onun sosiallaşması və tərbiyəsidir. Bu inkişaf özündə
insan dünyaya göz açandan ta ömrünün sonunadək sosial mühitdə onun üçün xarakterik olan
təbii və qanunauyğun təzahürləri əks etdirir. Sosial inkişafın qeyri-bərabərliyi ondadır ki, o,
düzxətli və daimi xarakterli deyil. Bu proses bir çox amillərdən, o cümlədən, insanın yaşı,
temperamenti, meyilliliyi, vəziyyəti, mühit şəraiti, özünün fəallığı və s. asılı olaraq dəyişir.
Bəşər cəmiyyətində belə bir qanunauyğunluq mövcuddur: insan doğulur, sonra şəxsiyyət olur.
Şəxsiyyət — sosial təzahürdür. Şəxsiyyətin keyfiyyətləri anadangəlmə deyil, irsən keçmir,
sosial və mədəni inkişaf nəticəsində yaranır.
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Sosial tərbiyə insanın sosiallaşması prosesinin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir.
Sosiallaşma şəxsiyyətin həyata — cəmiyyətə hazırlanması prosesi olub, müxtəlif yollarla
həyata keçirilir:
a) cəmiyyətin və həyat şəraitinin kortəbii təsiri;
b) bu və ya digər insan kateqoriyalarının həyat şəraitinə dövlətin təsiri;
c) insanın inkişafı üçün məqsədyönlü şəraitin yaradılması, yəni tərbiyəvi təlim;
ç) insanın özünüinkişafı, özünütəhsili və özünütərbiyəsi.
Göründüyü kimi, tərbiyə şəxsiyyətin sosiallaşmasının bir hissəsi, həm də çox vacib bir
hissəsidir.
Sosial tərbiyənin başlıca sahəsi vətəndaşlıq tərbiyəsi ilə bağlıdır. Vətəndaşlıq tərbiyəsi
dedikdə, cəmiyyətin və dövlətin bir üzvü kimi insana zəruri olan keyfiyyətlərin formalaşması
üzrə aparılan məqsədyönlü tərbiyə işinin sistemi başa düşülür.
Məktəbəqədər təhsil müəssisələri uşaqları bilik və bacarıqlarla silahlandırmaqla yanaşı,
həm də mənəvi cəhətdən həyata hazırlayırlar.
Məlumdur ki, insanın yaşaması üçün onun mənəvi dünyasının formalaşması həlledici
əhəmiyyət kəsb edir. Mənəviyyatın formalaşdırılması vəzifəsi isə çox zaman təhsil sisteminə
aid edilir. Vəziyyətin spesifikliyi bundan ibarətdir ki, mənəviyyat böhranı ekstremal
vəziyyətlərdə sürətlə artır. Çətin şəraitlərdən çox vaxt daxili dünyası formalaşmış, həyata
uyğunlaşma bacarığı olan insanlar qalib çıxır.
Uşaqların mənəvi tərbiyə prosesində mənəvi şüur, mənəvi hisslər, mənəvi vərdişlər və mənəvi
motivlər vəhdətdə təşəkkül taparaq şəxsiyyətin əqidəsini yaradır və fəaliyyətini təmin edir.
İnsanın bütün həyatı boyu mənəvi inkişaf prosesi gedir, lakin əsas mənəvi xüsusiyyətlər
uşaqlıq, yeniyetməlik və gənclik dövrlərində formalaşır. Sonradan bir o qədər də yeni mənəvi
keyfiyyətlər yaranmır, lakin qazanılmış mənəvi keyfiyyətlər təkmilləşir, çatışmazlıqlar aradan
qaldırılır.
Ölkəmizdə geniş vüsət alan proseslər, o cümlədən, doğma torpağın toxunulmazlığını
qorumaq üçün aparılan mübarizə, xalqın milli şüurunun oyanması, soykökündəki mütərəqqi
adət-ənənələri dirçəltmək meylinin qüvvətləndirilməsi, tərbiyə və təhsil problemlərinin
həllində ümumbəşəri xarakterli milli amillərin ön plana çəkilməsi — bütün bunlar, başqa
sahələrdə olduğu kimi, gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin səmərəliliyini də əsaslı
surətdə yaxşılaşdırmağı tələb edir. Oğlan və qızlar fiziki, mənəvi və psixoloji cəhətdən elə
hazırlanmalıdırlar ki, heç bir təsadüf onları sarsıda bilməsin, Vətən uğrunda, onun müdafiəsi,
səadəti, çiçəklənməsi, xalqın müstəqilliyi naminə şücaət göstərmək onlar üçün adi hal olsun.
“Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda deyilir: “Təhsil sisteminin
başlıca vəzifəsi ...xalqının milli, əxlaqi, mənəvi və mədəni dəyərlərinə dərindən yiyələnən,
onu qoruyan və daim inkişaf etdirən ...insan tərbiyə etməkdir» (12, 9). Buna görə də
Azərbaycan Respublikasına güclü ordu ilə bərabər, vətənin müdafiəsinə hər an hazır olan
nəslin yetişdirilməsi vacibdir. Bu vəzifələri respublikamızın təhsil müəssisələrinin, o
cümlədən, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin qarşısında mühüm, təxirəsalınmaz və ciddi
vəzifələr qoyur. Bu bir həqiqətdir ki, vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və
məğlubedilməzlik hissləri yaradır, apardığı mübarizədə inam hissini gücləndirir.
Vətənpərvərlik qəhrəmanlığın əsasında duran mühüm amildir.
Bu gün vətənpərvərlik tərbiyəsinin mühüm tərkib hissəsi olan hərbi-vətənpərvərlik
tərbiyəsinə daha çox ehtiyac duyulur. Bu, həyatın, zamanın tələbidir. Bu bir həqiqətdir ki, kim
Vətəni qoruya bilmirsə, Vətən onun deyil.
Milli dəyərlərimizi, milli ənənələrimizi yaxşı bilməyən, tarixi yaxşı bilməyən gənc
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vətənpərvər ola bilməz. Hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. Vətənpərvərlik sadəcə orduda
xidmət deyil, vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq — budur
vətənpərvərlik!
Müharibə şəraitində olan respublikamızın təhsil müəssisələrində gənc nəslin hərbivətənpərvərlik tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət verilməsi vacibdir.
Son illərin hadisələri göstərdi ki, uşaqlarımızın məhz hərbi-vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
edilməsi çox zəruridir. Bu gün zaman, istər ailədə, istərsə də məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində aparılan tərbiyə işinin məzmununda əsaslı dəyişikliklər edilməsini, uşaq
bağçalarının tərbiyə və təlim proqramlarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə daha çox yer
verilməsini tələb edir. Uşaq bağçalarında hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinə məşğələlərdə,
məşğələdənkənar tədbirlərdə çox yer verilməlidir. Azərbaycan Ordusunun yaranması gününün
təntənəli bayram edilməsinə, hərbi marşların öyrədilməsinə, Şəhidlər Xiyabanına ziyarətlərə,
milli qəhrəmanlarla, hərbçilərlə görüşlərin təşkilinə xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Hərbi-vətənpərvərlik hər bir kəsin öz elini, obasını, yurdunu, vətənini dərin məhəbbətlə
sevməklə yanaşı, onu düşmənlərdən qorumağa hər an hazır olan insanın ən nəcib və ən
yüksək hisslərinin ifadəsidir. Azərbaycanın müstəqil gələcəyini təmin etmək üçün hər bir
insan Vətəni, ölkəni, torpağı, xalqmı, millətini, adət-ənənələrini, dinini sevməlidir.
Göründüyü kimi, müasir dövrdə müstəqil Azərbaycana layiqincə xidmət edə biləcək,
torpaqlarmı qoruya biləcək gənclərin tərbiyə edilib yetişdirilməsi mühüm vəzifə kimi qarşıda
durur. Bunun üçün hələ erkən yaşlardan vətənin gələcək müdafiəçilərində hərbivətənpərvərlik hisslərinin inkişaf etdirilməsində bütün metod və vasitələrdən istifadə
edilməlidir.
Araşdırmalar göstərir ki, bu vaxta kimi respublikamızda məktəbəqədər yaşlı uşaqların
hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi proqram və metodik vəsaitlərdə, uşaqlar üçün yazılmış bədii
əsərlərdə öz layiqli yerini tapmamışdır.
Zamanın tələbi ilə bu gün müstəqil Azərbaycanın məktəbləri üçün proqram və dərsliklər
yenidən tərtib olunur, təkmilləşdirilir. Azərbaycanın Milli Ordusu daha da güclənir. İndi
Azərbaycanın ordenləri, Milli Qəhrəman kimi yüksək ad təsis edilmişdir. Deməli, hərbivətənpərvərliyin mahiyyəti və məzmunu da dəyişmişdir. Hazırda gənc nəsil üçün və hamımız
üçün ən müqəddəs olan Vətənin işğal altında qalan torpaqlarıdır. Bu torpaqlar uğrunda
Azərbaycanın minlərlə övladları şəhid olmuşdur.
Araşdırmalardan məlum olur ki, uşaq bagçalarında uşaqların hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi
yalnız təlim prosesi ilə məhdudlaşmır, məşğələdənkənar vaxtlarda və kütləvi tədbirlərdə
işlərin yeni, rəngarəng forma və vasitələri meydana çıxır. Məktəbəqədər təhsil
müəssisələrində bu sahəyə diqqətin daha da artırılması məqsədəuyğundur.
Tərbiyənin əsas məqsədi kamil şəxsiyyət, insan, vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaş tərbiyə
etmək — mənsub olduğu dövlətin inkişafına çalışan, mənafeyini qoruyan, onun təhlükəsizliyi
üçün məsuliyyət daşıyan, dövlətin cari və perspektiv işlərində iştirak edən insan yetişdirmək
deməkdir. İnsan fərd kimi doğulub, vətəndaş kimi fəaliyyət göstərərək təlim-tərbiyə və əmək
prosesində vətəndaş hazırlığı keçir. Əsl vətəndaş dedikdə, bilavasitə vətənə, dövlətə gərəkli
fəaliyyəti ilə xidmət edən, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutulur.
Vətəndaşlıq tərbiyəsinin mənbəyi ailədir. Təcrübə göstərir ki, ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsi
yalnız özbaşına axınla, kor-koranə deyil, planlı, sistemli, məqsədli şəkildə təşkil olunmalıdır.
Uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə, yüksək əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə
və şəxsiyyət kimi yetişmə nəzərdə tutulur. Onlar davranış qaydalarını, nizam-intizamı, savadlı
olmağı, vətəninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini bilməli, vətəni
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sevməlidirlər. Uşaqlar ideya-siyasi cəhətdən savadlı olmalı, işə şüurlu yanaşmalı, məsuliyyətli,
vicdanlı, mübariz olmalı, pis niyyətlə, əliəyriliklərlə barışmamalıdırlar.
Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olur ki, uşaqların vətəndaşlıq,
vətənpərvərlik tərbiyəsi, onların yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmələri, bir şəxsiyyət kimi
formalaşmaları sosial tərbiyənin tərkib hissəsidir və onların sosiallaşmalarına xidmət edir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə uşaqlara mənəvi keyfiyyətlərin mənimsədilməsinin,
onlarda vətəndaşlıq, vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik, milli dəyərlərə hörmət kimi mühüm
keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasının bu günümüz üçün vacibliyi qeyd olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə sosiallaşma işinin tərbiyə prosesində mühüm önəm
daşımasından söhbət gedir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən sosial-pedaqoqlar, tələbələr,
tərbiyəçilər faydalana bilərlər.
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С.Садыхова

Воспитание как важный компонент в процессе социализации
Резюме
В статье рассказывается о воспитании, о его значении и месте в процессе
социализации. Разясняются некоторые аспекты воспитания, как любовь к Родине,
уважение к духовными национальным ценностям, воспитание гражданство и личности
и как они влияют на процесс социализации. В статье так же ведется речь о воспитании
патриотизма и о военной патриотизме. Ведется примеры из высказываний видных
государственных деятелей и педагогов о воспитании и о его важных аспектах.
S.Sadiqova

Education as an important component in the process of socialization
Summary
The article tells about education, about its meaning and place in the process of
implementation. It is commented some aspects of education, as love of country, respect for
national and spiritual values, education and the citizenship of the individual and how they
affect the process of socialization. The paper also carried a speech about patriotism and the
military patriotism. It is examples of the statements of prominent statesmen and teachers
about education and its important aspects.
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Ailədə uşaqların nəzakətlilik, düzlük və doğruçuluq
tərbiyəsinin bəzi məsələləri
Sevil Cəmilzadə
ADPU-nun dosenti,
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru
Pərişan Həsənova
ADPU-nun baş müəllimi,
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Rəyçiilər: ped.ü.f.d., dos.S.S.Tağıyeva
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Açar sözlər: nəzakətlilik, düzlük və doğruçuluq tərbiyəsi, şəxsi nümunə, yalan, cəza
Ключевые слова: вежливость, воспитание честности и правдивости, личный
пример, ложь, наказание
Key words: courtesy, honesty and truthfulness training, personal sample, false, penalty
Bu gün Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında tanınması, müstəqilliyimizin
möhkəmləndirilməsi sahəsində beynəlxalq səviyyədə tədbirlər həyata keçirilir. Dünyaya
inteqrasiya bəsər sivilizasiyasının əldə etdiyi nailiyyətləri əxs etməklə bərabər milli-mənəvi
dəyərlərimizi qoruyub saxlamağı da aktual etmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimizi qorunub
saxlamaq, gələcək nəslə ötürmək və inkişaf etdirmək respublikanın mədəniyət siyasətinin əsas
vəzifələrindən biridir. Bu dəyərlər içərisində ailə dəyərləri böyük məna kəsb edir. Çünki ailə
elə bir tarixi qurumdur ki, burada həm maddi münasibətlər tənzimlənir, həm də mənəvi
dəyərlər uzun əsrlər boyu qorunub saxlanılır. İkinci bir tərəfdən ailə cəmiyyətdə ən
əhəmiyyətli və sabit birlik sayılır, hamı tərəfindən bir sosial qrup kimi qəbul edilir. O, əsasən
vahid ideya uğrunda birlikdə çalışan üzvlərin, qohum-əqrəbaların cəmidir, onların həyat
tərzində ən əhəmiyyətli yer tutan bir təməldir. Ailə daxilində hər kəsin aralarında qarşılıqlı
olaraq bölüşdürülmüş özünəməxsus vəzifələri olmuşdur, bu gün də belədir.
Müasir dövrdə inteqrasiya etdiyimiz Avropada və Amerikada bir sıra xalqların milli faciə,
qlobal fəlakət kimi yaşadığı müasir əxlaqi bəlalara (ailə-nikah, nəsil böhranı, alkoqolizm,
narkomaniya, eynicinslilərin ailə ittifaqı və s.) qarşı ən yaxşı sipər, ən yaxşı təbliğat təbiiinsani, milli-tarixi dəyərlərimizdən biri olan ailə dəyərlərini müqəddəs tutub qorumaq,
gələcək üçün saf saxlamaq və onun elmi əsaslarını gənc nəslə öyrətməkdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi “...hec vaxt iki xalq bir-birinə bənzər
dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın ozunə, oz tarixi köklərinə, əcdadları
tərəfindən yaradılmış milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığı boyuk amildir. Biz də indi dünyanın
mutərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini daha da
inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik”. Bu
fikirdən belə qənaətə gəlmək olar ki, biz bir xalq olmaq etibarilə özümüzü təsdiq üçün
dəyərlərimizin qaynaqlarını tədqiq etməli, onların bizə aid olduqlarını elmi arqumentlərlə
ortaya qoymağı bacarmalı və özümüzü dəyərlərimizin həqiqi sahibləri kimi aparmalıyıq” (1).
Bu gün şəxsiyyətin xarakter əlamətlərində əsas rol oynayan nəzakətlilik, düzlük və
doğruçuluq ailədə əsası qoyulan, kökü ailədən gələn bir dəyər kimi araşdırılmalıdır.
Şəxsiyyətin həyatda hörmət və nüfuz qazanması, cəmiyyətdə yüksək mövqe tutması, yüksək
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mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnməsi, mənəviyyatca zəngin olması, əxlaqının saflaşdırılmasının
qayğısına qalması çox mühümdür. Bütün bunların təməli ailədə qoyulur. Mədəni davranış
qaydalarına yiyələnməklə uşaqlarda sonralar daha yüksək mənəvi keyfiyyətlər formalaşır. Bu
qaydalardan mühüm olanı nəzakətlilikdir. Nəzakətlilik bütün mədəni davranış qaydalarını
əhatə edir. Bu qaydalar heç bir yazılı qanunlar əsasında yazılmayıb. Halbuki bu qaydalara hər
yerdə, hər şəraitdə əməl olunmalıdır. Valideyinlər çalışmalıdır ki, onların tərbiyə etdiyi
uşaqlar nəzakətliliyin ölçüsü olan xeyirxahlıq, alicənablıq, səmimilik, böyük-kiçik yerini
bilmək, hamıya qayğı göstərmək və s. kimi keyfiyyətləri, insani hisslərə əsaslansın.Valideyn
şəxsi nümunələri ilə övladlarını elə tərbiyə etməlidir ki, onlar ataya, anaya, babaya, nənəyə,
qohum-qardaşa xeyirxahlıq göstərməyi bacarsınlar. V.A.Suxomlinski qeyd edirdi ki, əgər
uşaq atasının, anasının, dostunun, yoldaşının qəlbindən keçənlərə biganə qalarsa, əgər uşaq
başqa adamın qəlbindəkiləri onun gözlərində görməyi bacarmırsa, o heç vaxt əsl insan
olmayacaq (5).
Uşaqlar ilk gündən ailədə bunun canlı şahidi olmalıdır ki, yaşlı nənə, baba, yaşlı qohumqonşu işəri daxil olduqda, hörmət mənasında uşaqlar ayağa qalxıb ehtiram əlaməti olaraq
onlara yer göstərməlidirlər. Ailədə ciddi rejim olaraq belə bir qayda yaradılmalıdır ki, uşaq
yataqdan qalxan kimi otağında səliqə-səhman yaratmalı, məktəb ləvazimatını təmiz saxlamalı,
götürülən hər bir şeyin yerinə qoyulmasının, evin təmiz və səliqəli saxlanmasının qayğısına
qalmalıdır. Ailədə uşaq da bunun canlı şahidi olmalıdır ki, ailənin yaşlı üzvləri yataq
otağından qalxarkən və yatağını səliqə ilə yığışdırıb, səhmana saldıqdan sonra bütün ailə
üzvləri birlikdə nahar etmək üçün əl-üzünü yuyub, süfrəyə dəvət olunmalıdır.Uşaq bilməlidir
ki, səhər yuxudan duranda ailənin yaşlı üzvləri ilə hal-əhval tutduqdan sonra ailə üzvləri ilə
birlikdə nahar süfrəsində əyləşməlidir.Uşaqlar valideynlərinin qonşularla mehriban və səmimi
davranışının da canlı şahidi olmalıdır. Böyüklər üzdə bir cür, arxada bir cür hərəkət
etməməlidir. Qonşunu qapıya qədər müşayət etməli, onunla xudafizləşməlidirlər.
Uşaqlar ailədə ailə üzvləri tərəfindən vərdiş halını almış bu əməllərin canlı şahidi olduqda,
onlar yüksək nəzakətli və mədəni şəxsiyyət kimi formalaşarkən vətəninə və xalqına namusla
xidmət edirlər. Ona görə də ata-ana, bütün ailə üzvləri nəzakət qaydalarının sistemli şəkildə
aparılmasına daim əməl etməli, uşaqlarına müəyyən məsləhətlər verməli, onların yaşı artdıqca
uşaqlara verilən tələblər mürəkkəbləşməlidir. Uşaqların nəzakətlilik ruhunda tərbiyə etməyin
bir yolu da ailədə uşaqları kiçik yaşlarından süfrə mədəniyyətinə: ailə üzvlərinin böyükkiçikliyi gözləməklə oturmalarını, süfrəni bəzəməyi kiçik yaşlarından uşaqlara tərbiyə
etməlidirlər. Uşaq valideynin şəxsi nümunəsi əsasında süfrə başında özünü necə aparmaq,
süfrə nemətlərindən istifadə qaydalarını bilməlidirlər. Ailə başçıları uşaqların yanında birbirləri ilə açıq zarafatlar etməməli, uşaqların yanında olmayan sözlər işlətməməlidirlər.
A.S.Makarenko uşaq davranışındakı nəzakətsizliyi və qeyri-normal davranışın səbəbini,
ailədə uşağa qarşı münasibət və rejimin düzgün təşkil edilməməsində görürdü. Uşağın
tərbiyəsini başlı-başına buraxmaq və ya davranış qaydalarının pozulması hallarını, böyüklərə
qarşı hörmətsiz hərəkətləri uşaq şıltaqlığı kimi qəbul etmək sonradan ata-analara uşaqları
tərəfindən əzab çəkilmələrinə səbəb olur. Ərköyünlük uşağın gələcəkdə mədəniyyətli və
nəzakətli olmasına əngəl törədir.Valideynlər həm də şagirdlər üçün məktəbdə nəzərdə
tutulmuş ədəb qaydalarına ailədə əməl edilməsinə daim diqqət yetirməlidirlər.
Ailədə uşaqların mədəni davranış ruhunda, milli-mənəvi dəyərlərə sahiblik hissinin
formalaşmasında düzlük, doğruçuluq keyfiyyətlərinin aşılanmasının böyük əhəmiyyəti vardır.
Düzlük nədir? Hər zaman və hər yerdə tapşırılmış işə, üzərinə götürülmüş vəzifəyə
sədaqət və vicdanla xidmət etmək deməkdir.
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Doğruçuluq isə hər zaman və hər yerdə doğru danışmaqda həqiqəti adamın gözünün içinə
deməkdən çəkinməkdir. Düzlük əməldə, iş prosesində, doğruçuluq isə sözdə ifadə olunur. Hər
iki anlayışın əsası ailədə valideyinin şəxsi nümunəsi əsasında həyata keçirilir. Mövlanə
Cəmaləddin Rumi deyirdi ki, yalan altıüzlü dəmir tikandır. Necə qoysan o sənə batacaq.
Valideynlər kiçik yaşlı uşaqlarda bu keyfiyyətləri ilk gündən aşılamağa səy etməlidirlər.
Məktəbəqədər və kiçik məktəb yaşlı uşaqlarda fantaziya daha güclü olur. Onlar uşaqlıqda öz
təxəyyüllərinin yaratdığı qəhrəmanların təəssüratına qapılaraq xəyal ilə həqiqət arasındakı
sərhəddi ayıra bilmirlər. Onlar görmədikləri halda, xəyal etdikləri hadisələri görmüş olduqları
kimi nağıl edirlər. Bir çox valideynlər bunu uşağın yalan danışması kimi qiymətləndirir,
onların sözünü kəsirlər. Valideynlər bilməlidir ki, uşaqlarda təxəyyül nə qədər çox inkişaf
etmiş olarsa, onlar biliklərə daha böyük maraqla can atır, mürəkkəb əqli proseslərə daha
asanlıqla yiyələnməyə başlayırlar. Uşağın ailədə, qohum-qonşularla danışığında hər hansı bir
hadisəni düzgün danışmamasını və ya şişirtməsini yalançılıq kimi qiymətləndirmək olmaz. Bu,
faktı uşağın düzgün bilməməsindən və yaxud anlayışları qarışdırmasından irəli gələ bilər. Ona
görə də belə uşaqların bu yaşdakı ifadələrini təsvir edib düzgün nəticə çıxarmaq üçün
valideynlərdən böyük pedaqoji təcrübə və ciddi səy tələb olunur.
Ailədə uşaq ilk gündən hər cür yalançılığa qarşı mübarizə ruhu duymalıdır. Düzlük,
doğruçuluq adamlara hörmət bəslənilən yerdə olur.
Uşaqları düzlük və doğruçuluq ruhunda tərbiyə etmək hər bir tərbiyəçinin borcudur.
Uşaqlar anadan yaltaq və yalançı doğulmurlar. Deməli, doğruçuluq və düzlük tərbiyə
vasitəsilə qazanılan əxlaqi keyfiyyətdir. Alçaldılmaq və cəza qorxusu uşaqları yalan
danışmağa məcbur edir. Daim danlanan və cəza verilən uşaqlar valideynləri, müəllimləri,
yoldaşlarını daha çox aldadırlar. Uşaq lap kiçik yaşlarından ailədə hiss etməlidir ki, onun
doğru sözü həmişə ehtiram, etibar və hörmətlə qarşılanır. Yalan isə qəzəb, ədavət və qərəz
hissi ilə qarşılanır. Valideynlərin həyat təcrübələrindən bəllidir ki, uşaq valideynin bu
hissindən layiqli cəza almalarından daha çox qorxurlar. Uşağa etibar etmədən onun düzlük
tərbiyəsində də müvəffəqiyyət qazanmaq olmaz.
Ailədə uşaqları düzglük və doğruçuluq ruhunda tərbiyə etməyin bir yolu da uşaqlara
tapşırıq verərkən onların yaşını, gücünü, biliyini nəzərə almaq vacibdir. Bu tələblər nəzərə
alınmadan verildikdə tapşırıqlar yerinə yetirilə bilmədikdə, uşaq yalan danışmaq
məcburiyyətində qalır. Uşağa ilk gündən öz qüvvə və imkanlarını qiymətləndirməyi öyrətmək
lazımdır. Uşağa təlqin etmək lazımdır ki, sözü ilə işi bir-birinə uyğun gələn adamlara hörmət
edirlər. Uşaqlara hələ erkən yaşlardan doğruçu olmağı, hər işdə düzgün hərəkət etməyi
aşılamaq lazımdır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə ailədə uşaqları düzlük və doğruçuluq ruhunda tərbiyə
etmək milli-mənəvi dəyərlərə sahib olmağın bir yolu kimi araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaqları düzglük və doğruçuluq ruhunda tərbiyə edilməsi ailə
tərbiyəsinin tərkib hissəsi kimi verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tərbiyəçilər, tələbələr,
magistrantlar faydalana bilərlər.
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Некоторые вопросы воспитания вежливости, честности и
правдивости детей в семье
Резюме
Интеграция в мировое сообщество помимо освоения достояний, приобретенных
общечеловеческой цивилизацией, сделал актуальными вопросы сохранения наших
национально-моральных ценностей. Одним из главных задач политики культуры
страны является сохранение национально-моральных ценностей, передача их будущим
поколениям и дальнейшее их развитие. В статье воспитание у детей вежливости,
честности и правдивости исследуется и оценивается как национально-моральные
ценности, основы которых положены в семье.
S.Cemilzade
P.Hesenova

Some issues of the courtesy, honesty and truthfulness
education of the children in the family
Summary
Integration into the world and earned achievements of human civilization have dated
which national and spiritual values preserve. A main berth of the our country’s cultural policy
which to preserve, develop, pass the national and spiritual values to next generation.
The article is courtesy of the children in the family, honesty and truthfulness of the
national and moral values   in the family as the foundation of education is being
investigated and evaluated.
Redaksiyaya daxil olub: 13.03.2017
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Müəllimlər yaşadıqları cəmiyyətin güzgüsu və onun hərəketverici qüvvəsidir. Həmişə
müəllim adı müqəddəs olmuş və onların bir coxu xalqın maariflənməsində, inkişafında
əvəzsiz rol oynamışlar. Xüsusilə, pedaqoji universitetlərdə çalışan bu şərəfli peşə sahibləri
cəmiyyət üçün saysız-hesabsız layiqli kadrlar, müxtəlif fənlər üzrə cox savadlı və yüksək
intellektli əsil vətənpərvər müəllimlər ordusu hazırlamışlar. Ona görə pedaqoji universitetlərin
müəllimlərinə cox vaxt, düzgün olaraq, ”müəllimlər müəllimi” de deyirlər.
Müəllim cəmiyyətdə ən aparıcı qüvvəyə malik ziyalıdır. Əbəs deyil ki, ulu öndər Heydər
Əliyev demişdir: “Mən yer üzərində müəllimdən yüksək ad tanımıram” [1]. Lakin müəllimlik
peşəsi nə qədər şərəfli və yüksək olsa da, bir o qədər məsuliyyətli və çətindir. Bu baxımdan,
müəllimlər ordusu hazırlayan pedaqoji universitetlərin üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür.
Dövlətin hər hansı bir sahədə: hərbi, iqtisadi, sosial və s. qüdrətli olması cəmiyyətdəki
müəllimlərdən birbaşa asılıdır. Belə ki, bağçadakı tərbiyəçi müəllimdən başlayaraq
universitetdə mühazirə oxuyan müəllimlərədək bütün müəllimlər sanki, cəmiyyətin
barometridir. Onlar yüksək biliyə, intellektə malik olsalar, cəmiyyət üçün savadlı, mədəni,
ədalətli, bacarıqlı vətəndaşlar yetişdirəcək, onlar da öz növbəsində normal cəmiyyət, iqtisadi
və hərbi cəhətdən çox qüvvətli dövlət quracaqlar. Məhz buna görə də cəmiyyət üçün gələcək
müəllimlər hazırlayan pedaqoji universitetlərdə təhsil son dərəcə keyfiyyətli və hərtərəfli
olmalı, daim xalqın, millətin, vətənin rifahı naminə çalışan müəllimlər ordusunun
yetişdirilməsi işinə xidmət etməlidir. Bəli universitetlərdəki tədrisin əsas qayəsi bundan ibarət
olmalıdır.
Bu baxımdan hər bir fənn müəllimi, o cümlədən, kimya müəllimləri üzərinə çox böyük
məsuliyyət düşür. Belə ki, kimya fənni praktik fənn olduğuna görə, hər bir kimya müəllimi ilk
növbədə [2]:
1) Yüksək nəzəri biliyə malik olmalıdır. Bu nəzəri bilikləri o, təhsil aldığı pedaqoji
universitetdə, yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyətindən almalıdır (onların
mühazirələrindən, müasir dərsliklərdən, internet materiallarından və s. istifadə etməklə)
2) Yüksək praktik biliyə malik olmalıdır ki, tələbələrə praktik vərdişlər əsasında təbii
xammallardan xalqın rifahı naminə istifadə etməyin sirlərini öyrətsinlər.
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3) İstər orta məktəb, istərsə də ali məktəb kimya müəllimləri neft və qaz ölkəsi olan
Azərbaycan Respublikasının zəngin təbii ehtiyatlara malik olduğunu bilərək, bu ehtiyatlardan
səmərəli istifadə etməyin yollarını axtarmalı və tələbələrin diqqətini bu sahəyə cəlb
etməlidirlər.
4) Təbiətdə hazır şəkildə xammal kimi olan maddələrin xassələrini öyrənməli və onlardan
insanların ehtiyacı üçün istifadə etməyi bacarmalı və bu bacarıqları gələcək gənc nəslə
aşılamalıdırlar.
5) O, yeri gəldikcə, dərs dediyi şagird və tələbələrə öz fənninin sirlərini öyrətməklə yanaşı,
onların öz xalqını, dövlətini, vətənini sevən vətəndaşlar kimi yetişməsinə yardımçı olmalıdır.
Milli sərvətlərin, təbii xammalların bu ruhda istismar olunması onlara aşılanmalı, təbliğ
olunmalıdır.
Pedaqoji Universitetin müəllimləri “müəllimlər müəllimi” olduqları üçün cəmiyyət üçün
xeyirli müəllimlər ordusu hazırlamaq işində onlar çox böyük məsuliyyət daşıyır və ona görə
də yuxarıdakı tələblər ilk növbədə onların özlərinə bilavasitə aid edilməlidir. Universitetdə
təhsil alan tələbələri cəmiyyətin əsil hərəkətverici qüvvəsi kimi, xeyirxah və bacarıqlı
vətəndaş kimi yetişdirmək üçün tədris cox keyfiyyətli və düzgün istiqamətdə qurulmalı,
pedaqoji universitetin indiki tələbələrini sabahın savadlı və yüksək intellektli müəlliminə
çevirmək üçün əsasən, aşağıdakılara əməl olunmalıdır [3, 4]:
1. Gələcəkdə ədalətli cəmiyyət qurmaq üşün tələbələrə seçdikləri ixtisas fənnləri dərindən,
peşəkarcasına və müasir tələblərə cavab verə biləcək şəkildə tədris olunmalıdır. Çünki savadlı
adam heç bir vaxt ədalətsiz ola bilməz.
2. Vətəndaş həmrəyliyi ruhunda xalqına, millətinə, vətəninə daim sadiq qalan əsil
vətənpərvər bir ziyalı yetişdirilməsi işinə xidmət edilməlidir.
3. Müasir həyatı dərindən dərk edərək, gənc nəslə düzgün istiqamətdə təhsil verə bilən,
savadlı və yüksək intellektli müəllimlər ordusunun yaradılması işinə xidmət edə bilən tədris
planı hazırlanmalıdır.
Bu deyilən istiqamətlərdə işin qurulması üçün tədrisə məhz peşəkar, öz fənnini dərindən
bilən, tələbələrin psixologiyasını, müasir pedaqogikanı mükəmməl bilən vicdanlı müəllimlər
cəlb olunmalıdır [5].
Pedaqoji universitetlərdə məhz keyfiyyətli tədrisin olması savadlı və yüksək intellektli
müəllimlərin yetişdirilməsinə, cəmiyyətin saflaşmasına, elmi-texniki tərəqqiyə və
ümumiyyətlə, əsil vətəndaş cəmiyyətinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Bunun üçün tədris
proseslərində bütün mümkün vasitələrdən, interaktiv tədris metodlarından və s. səmərəli
istifadə edilməlidir [6].
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, həqiqətən dəədris proseslərində,
interaktiv tədris metodla və s. səmərəli istifadə edilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Yuxarıda deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki,
doğrudan da pedaqoji universitetlərin bugünkü tələbələrinin sabahın müasir, savadlı və
yüksək intellektli müəllimlərinə çevrilməsində tədrisin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasının,
onun müasir tələblər səviyyəsində qurulmasının cox böyük və əsaslı rolu vardır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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1991-ci ildə oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini elan etdi.
Beləliklə, ölkəmiz imperiya buxovlarından xilas olaraq müstəqil inkişaf yoluna qədəm qoydu.
Lakin ölkəmizin müstəqilliyinin dayanıqlı hala gətirilməsi, müstəqilliyə qarşı çevrilmiş
qüvvələrin zərərsizləşdirilməsi, yaranmış kəskin ziddiyyətlərin aradan qaldırılması heç də
asan olmadı. Müstəqilliyimizin ilk illərində ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına hücumları
nəticəsində ölkə ərazisinin müəyyən hissəsi (20 faiz) işğala məruz qaldı. Soydaşlarımız
doğma yurdlarından didərgin düşdülər. Respublikamızın daxilində yaranmış gərginlik ölkənin
müstəqilliyi üçün böyük təhlükə törədirdi. Belə bir vaxtda xalqımız ulu öndər Heydər Əliyevə
müraciət edərək onu respublika rəhbərliyinə dəvət etdi. Xalq ümummilli liderini ölkə
prezidenti seçdi və haqlı olaraq xilas yolunu onun ideyalarında gördü.
1993-cü ilin oktyabrında Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçildi. O,
ölkə rəhbəri kimi fəaliyyətə başlayanda respublikanın ictimai-siyasi həyatı olduqca ağır
vəziyyətdə idi. Ulu öndərin rəhbərliyi altında qısa müddət ərzində ölkə həyatında irəliləyişə
doğru ciddi dönüş yarandı. Daxili parçalanmalara, pərakəndliyə son qoyuldu.
Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdandan sonra cəmiyyət
həyatının bütün sahələrində köklü dəyişikliklər baş verdi.
Ermənistan-Azərbaycan cəbhəsində uğurlu hərbi əməliyyatlar həyata keçirildi. Füzuli,
Ağdam bölgələrinin xeyli hissəsi erməni silahlı birləşmələrinin tapdağından azad olundu.
1994-cü il mayın 12-də cəbhədə atəşkəs elan edildi. Bu, Azərbaycanın hərbi, siyasi, iqtisadi
gücünü artırmaq üçün əlverişli imkanlar yaratdı.
Bu dövrdə Azərbaycanda hüquqi, demokratik dövlət qurucluğu sahəsində böyük işlər
görülməyə başlandı. İqtisadi, siyasi, sosial, mədəni sahələrdə köklü islahatların həyata
keçirilməsi Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi təməllərini xeyli möhkəmləndirdi. Azərbaycan
bazar iqtisadiyyatının dövlət tənzimlənməsi yolu ilə irəliləyərək bu istiqamətdə stabil inkişafı
təmin edə bildi. 1994-ci ildə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, xarici şirkətlərə Azərbaycan
iqtisadiyyatına sərmayə qoymaq üçün geniş imkanlar açdı.
1995-ci ilin 12 noyabrında ümumxalq səsverməsi (referendum) yolu ilə Azərbaycan
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Respublikasının Konstitusiyası qəbul olundu (3). 1995-ci il Konstitusiyası müstəqil
Azərbaycanın ilk Konstitusiyasıdır. 2002-ci il avqustun 24-də, 2009-cu il martın 18-də və 26
sentyabr 2016-cı ildə keçirilmiş ümumxalq səsverməsi ilə Azərbaycan Respublikasının
Konstitusiyasına bir sıra dəyişikliklər edilmişdir.
Ölkə Konstitusiyasında respublikamızın hüquqi, demokratik dövlət olduğu
əsaslandırılmışdır. Konstitusiyasının preambulasında deyilir ki, Azərbaycan xalqı özünün
çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək “Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyi haqqında” Konstitusiya Aktında əks olunan prinsipləri əsas götürərək bütün
cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının təmin edilməsini arzulayaraq, ədalətin, azadlığın və
təhlükəsizliyin bərqərar edilməsini istəyərək, keçmiş, indiki və gələcək nəslin qarşısında öz
məsuliyyətini anlayaraq, suveren hüququndan istifadə edərək çox mühüm vəzifələr, ülvi
niyyətlər qarşısına qoymuşdur. Bu ülvi niyyətlər aşağıdakı müddəalarla ifadə olunur:
1) Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyini suverenliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq;
2) Konstitusiya çərçivəsində demokratik quruluşa təminat vermək;
3) vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsinə nail olmaq;
4) xalqın iradəsinin ifadəsi kimi qanunların aliliyini təmin edən hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq;
5) ədalətli iqtisadi və sosial qaydalara uyğun olaraq hamının layiqli həyat səviyyəsini
təmin etmək;
6) ümumbəşəri dəyərlərə sadiq olaraq bütün dünya xalqları ilə dostluq, sülh və əminamanlıq şəraitində yaşamaq və bu məqsədlə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək.
Hüquqi dövlətin əsas şərtlərindən biri dövlət hakimiyyətinin demokratik prinsiplərlə
bölüşdürülməsi məsələsidir. Bu məsələ də, Konstitusiyada əksini tapmışdır.
Respublikamızda hüquqi dövlət quruculuğu prosesi həm də məqsədyönlü aparılan təhsil
islahatları ilə bilavasitə bağlıdır.
Konstitusiyanın 42-ci maddəsi “Təhsil hüququ” adlanır. Bu maddənin hər bir bəndi
ölkəmizdə təhsilin inkişafı üçün əlverişli hüquqi imkanlar açır. Belə ki, bu maddədə hər bir
vətəndaşın təhsil almaq hüququ (I bənd), dövlətin pulsuz icbari ümumi orta təhsil almaq
hüququnu təmin etməsi (II bənd), təhsil sisteminə dövlət tərəfindən nəzarət edilməsi (III
bənd), maddi vəziyyətindən asılı olmayaraq istedadlı şəxslərin təhsilini davam etdirməsinə
dövlətin zəmanət verməsi (IV bənd) və dövlətin minimum təhsil standartlarını müəyyən
etməsi (V bənd) əsaslandırılmışdır.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili bütün pillə və səviyyələr üzrə, o cümlədən ali
təhsil pilləsi üzrə böyük inkişaf yolu keçmişdir. 1993-cü ildən ali təhsil sistemində əsaslı
dəyişikliklərə başlanmışdır. Belə ki, ali təhsildə bakalavr və magistr proqramları üzrə kadr
hazırlığına başlanmış, struktur, məzmun, idarəetmə sahəsində yeni qaydalar tətbiq
olunmuşdur. 1997-ci ildə bakalavriat səviyyəsi üzrə ilk buraxılış olmuş, eyni zamanda 26 ali
məktəbdə ilk dəfə magistraturaya qəbul keçirilmişdir. Bu dövrdən başlayaraq ali təhsil
müəssisələri şəbəkəsinin optimallaşdırılması, bir sıra yeni ixtisaslar üzrə kadr hazırlığının
həyata keçirilməsi, təhsil müəssisələrinin səlahiyyətlərinin tədricən genişləndirilməsi, bəzi ali
məktəblərə özünüidarəetmə hüququnun verilməsi ali təhsil sahəsində uğurların
göstəricilərindən biri kimi qeyd oluna bilər. Bunlarla yanaşı əldə olunan uğurlar sırasında bu
da göstərilə bilər ki, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində ali təhsil sahəsində islahatlar milli
zəminə əsaslanmaqla Avropaya inteqrasiya kontekstində həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqil dövlətə çevrilməsi ölkədə qeyri-dövlət ali
məktəblərinin yaranması üçün əlverişli imkanlar açdı. Dünya təcrübəsi də göstərir ki, hər bir
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ölkədə özəl və dövlət ali məktəblərinin inkişafı üçün bərabər imkanlar yaradılır, onlar
arasında rəqabət mühitinin formalaşdırılması dövlət müəssisələrinin inhisarçılığının aradan
qaldırılmasına müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan Azərbaycanda özəl ali məktəblərin
yaradılması təqdirəlayiq addım kimi dəyərləndirilməlidir.
Ölkəmizdə yeni Təhsil Qanununun hazırlanıb qəbul edilməsi ideyasını da ulu öndər
Heydər Əliyev irəli sürmüşdür. Ulu öndər təhsilin cəmiyyətdə oynadığı mühüm rolu diqqətə
çatdıraraq məruzə və çıxışlarında bu məsələlərə xüsusi əhəmiyyət verilməsinin vacibliyini
qeyd edir, ölkəmizi sürətli inkişaf etdirmək üçün təhsil islahatı proqramının hazırlanmasını və
onun məqsədəuyğun şəkildə həyata keçirilməsinin başlıca vəzifələrdən hesab edirdi. Beləliklə,
Ulu öndərin ideyaları və fikirləri üzərində İslahat Proqramı yarandı və təhsil islahatları həyata
keçirilməyə başladı. Bir neçə ildən sonra isə Heydər Əliyevin təhsil fəlsəfəsi və ölkə
prezidenti İlham Əliyevin konseptual baxışları əsasında Azərbaycanda yeni Təhsil qanunu
hazırlandı və qəbul edildi (9). Qanuna əsasən dövlət təhsil standartları hazırlanarkən təhsil
sahəsində sınanmış mütərəqqi beynəlxalq meyarlar, milli və ümumbəşəri dəyərlər, bununla
yanaşı təhsilin məzmunu, idarəolunması, maddi-texniki tədris bazası, infrastrukturu,
təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri hər bir təhsil pilləsində təhsil alanların bilik, bacarıq və
vərdişlərinin səviyyəsini məhz dövlət təhsil standartları müəyyənləşdirir.
Bu gün Azərbaycanda təhsil islahatları uğurla davam etdirilir. Bu baxımdan ”Azərbaycan
Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası” (ölkə prezidentinin 24 oktyabr
2013-cü il tarixli sərəncamı), ”Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə
Strateji Yol Xəritəsi” (prezidentin 6 dekabr 2016-cı il Fərmanı) konseptual sənədlərinin həm
də elmi böyük əhəmiyyəti vardır (6) .
Təhsilin bütün pillə və səviyyələrini əhatə edən islahatlar milli zəminə, bəşəri dəyərlərə
əsaslanmaqla
ölkəmizdə
yeni
cəmiyyət
quruculuğunda,
hüquqi
dövlətin
möhkəmləndirilməsində fəal iştirak edən, vətəndaş-şəxsiyyətin formalaşdırlmasında mühüm
rol oynayır.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə həyatının bütün
sahələrində köklü dəyişikliklər baş vermişdir. Ona görə də bu məsələlərin tədqiq olunması, bu
istiqamətdə elmi araşdırmaların aparılması vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müstəqillik dövründə Azərbaycanda hüquqi dövlət
quruculuğu və təhsil islahatlarının cəmiyyətin inkişafında rolu əsaslandırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat materiallarından proqram və
dərsliklərin hazırlanmasında, mühazirə və seminar məşğələlərində, orta ümumtəhsil
məktəblərində təlim-tərbiyə işinin səmərəli təşkilində istifadə oluna bilər.
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И.Джабраилов

Формирование правового государства и реформы образования
Азербайджанской Республики
Резюме
В статье говориться о проблемах формировании правового государства в
Азербайджанской Республике после обретения ее независимости. Отмечены
исторические заслуги Гейдар Алиева в период его президентства. Анализируются
образовательные реформы, проведенные под руководством Гейдар Алиева за годы
независимости страны. Объясняется целесообразность поэтапного проведения данных
реформ. В результате этих реформ, коренные изменения в структуре и содержании
образования являются научно-педагогически оправданы.
I.Jabrayilov

Legal statehood and educational reforms in
the republic of Azerbaijan
Summary
In the article the statehood issues dealing with our country after the declaration of
independence are explained. The historical services of Haydar Aliyev as a president in that
period are showed. The educational reforms implemented by the leadership of Haydar Aliyev
are analyzed. The fundamental changes in the structure and content of the educational reforms
are substantiated on scientific-pedagogical point of view.
Redaksiyaya daxil olub: 06.03.2017
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Ümumi tarix fənninin tədrisində təlim fəallığının
yüksəldilməsində şagird-şagird münasibətlərinin
(əməkdaşlığının) formalaşdırılması
Fidan Lətifova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: fidanletifova@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.M.M.Əmirov
t.ü.f.d., dos.Q.İ.Bəşirov

Açar sözlər: ümumi tarix, tədris, təlim, şagird-şagird, əməkdaşlıq, təlimdə uğur, dostluqyoldaşlıq
Ключевые слова: общая история, обучение, ученик-ученик, сотрудничество, успех
в обучении, дружба-товарищество
Key words: general history, learning, training, student-student, cooperation, success in
learning, friendship-partnership
Ümumtəhsil məktəblərində ümumi tarix kursunun özünəməxsus yeri var. Ümumi tarix
fənninin tədrisində istifadə olunan qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanan fəal interaktiv təlim metodları
şagird-şagird münasibətlərinə xüsusi önəm verir.
Araşdırmalar göstərir ki, ümumi tarix kurslarının (VI-XI siniflər) materiallarının təlimində
şagird-şagird münasibətlərinin formalaşadırılması üçün geniş didaktik imkanlar var.
Öyrənən şagird yoldaşının zəif oxuduğunu görür və onu yaxşı oxumağa təhrik edir. Şagird
dərslikdə kollektiv haqqında, yoldaşlarının bir-birinə göstərdiyi kömək haqqında öyrənir.
Şagird bu haqda böyüklərdən, radio və televiziyadan da məlumat alır. Məktəblilər özləri üçün
müəyyənləşdirirlər ki, insanlar bir-birilə ünsiyyətdə olarkən müəyyən davranış normalarına
riayət etməlidirlər.
Təlim prosesində fəal şagirdlərlə qeyri-fəal şagirdlər arasında nisbətən sıx əlaqə yaratmaq,
onların qarşılıqlı köməyini təşkil etmək daha səmərəli nəticə verir. Təlim-tərbiyə prosesi
məktəblilərin fəaliyyət motivlərini dəyişdirir, onun əqli və əxlaqi keyfiyyətlərini formalaşdırır.
Sinifdə fəal və zəif şagirdlərin fəaliyyətini müxtəlif tərzdə qiymətləndirmək lazımdır.
Müəllim zəif şagirdin ən cüzi müvəffəqiyyətini belə təqdir etməli, şagirdin suala düzgün
cavab verməsini qeyd etməlidir. Sinifdə nisbətən zəif şagirdlərin müvəffəqiyyətini kəmiyyət
cəhətdən — problemlərin sayına görə qiymətləndirmək məqsədəuyğundur. Fəal şagirdləri isə
həll etdikləri problemin orijinallığına və məhsuldarlığına görə qiymətləndirmək lazımdır.
Müəllim fəal şagirdin də fəaliyyətini təqdir etməlidir. Bu, təlim prosesində şagirdlərin birbirinə olan münasibətini sağlam hisslər üzərində qurulmasına imkan yaradır. Həm də, təlimin
diferensiyalaşma prinsipinin həyata keçirilməsinə şərait yaradır.
Öyrənənlər arasında qarşılıqlı münasibət olduqda sinfin fəal şagirdləri təlimdə
müvəffəqiyyətsiz yoldaşlarına kömək edir, onların uğursuzluqlarına gülmürlər. Belə bir sinif
kollektivi daim məsuliyyəti dərk edən hərtərəfli şəxsiyyətlər yetişdirir.
Əməkdaşlıq prinsipinə əsaslanan təlim prosesində şagirdlərin daim qarşılıqlı münasibətdə
təlim almaları onlara qarşılaşdıqları çətinlikləri həll etmək, insanları tanımaq və anlamaq,
insanlar arasında münasibət qurmaq kimi həyat bacarıqlarına yiyələnirlər.
Kiçik qrup halında (qarşılıqlı iş zamanı) şagirdlər bəzi xüsusi bacarıqlara yiyələnir ki, bu
da onların təlim-tərbiyə prosesində fəallaşmasına kömək edir. Məsələn, qrupdakı hər üzv
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önəmlidir, kömək etmək imkanı yaranır, müxtəlif rollarda çıxış edilir, mükafatlandırma,
qiymətləndirmə və s.
Kiçik qruplar şagirdlərin birgə tədqiqat aparmasının əsasında fərdlər arasındakı dialoq
durur. Qrupda iş zamanı şagirdlərin məqsədi birlikdə iş görmək deyil, birlikdə öyrənmək
olmalıdır. Çünki qrup üzvləri qoyulan məqsədə birlikdə çatmalıdırlar.
Dərs prosesində şagird-şagird münasibətlərini formalaşdıran zaman müəllimin bir sıra
davranış qaydalarını nəzərə alması vacibdir. Məsələn, 1) yarış zamanı uğur qazanarkən
yoldaşına zərər vurmamaq; 2) bir-birinə güzəştə getmək; 3) öz marağını qrupun uğuruna
qurban vermək və s.
Təlimdə şagirdlərin fəaliyyəti elə təşkil olunmalıdır ki, sinfin müvəffəqiyyəti fərdlərin
uğuru kimi göstərilsin. Bu baxımdan əməkdaşlıq prinsipi əlverişli imkanlara malikdir.
Bugünkü təlim-tərbiyə prosesinin başlıca vəzifəsi yüksək müvəffəqiyyət uğrunda mübarizə
əlbir işləmək, qarşılıqlı yoldaşlıq köməyinin təşkilidir.
Məktəblilərin hərtərəfli inkişafı və əsl vətəndaş kimi formalaşması üçün əmək ən zəruri
amillərdən biridir. Təlim-tərbiyə prosesində müəllim tədris etdiyi ümumi tarix fənni ilə
əlaqədar şagirdlər arasında dünyagörüşünə, ictimai hadisələrə fəal münasibət yaratmağı
bacarmalıdır.
VI-XI sinif şagirdləri öz kollektivlərində üç əsas funksiyanı həyata keçirməlidirlər. Bunlar
təşkilatçılıq, ideya tərbiyəsi və şagirdlərin fəaliyyətinin stimullaşdırılmasıdır. Bu funksiyalar
şagird kollektivində qarşılıqlı münasibətin, yoldaşlıq hissələrinin formalaşmasına imkan
yaradır. Təhsil islahatı şagird kollektivinin işini daha da təkmilləşdirmək və inkişaf etdirməklə
təlimin keyfiyyətini yüksəltmək və şagirdlərin təlim fəallığını yüksəltməyi tələb edir.
Metodik ədəbiyyatın analitik təhlilindən aydın olur ki, təlim prosesində kiçikyaşlı
məktəblilərin fəallaşdırılması bir sıra keyfiyyətlərin yaranmasına səbəb olur: 1) biliklər daha
müstəqil, sərbəst qavranılır və öyrənilir; 2) məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, həmçinin
problemlərin həlli və qərar qəbul edilməsi üzrə vərdişlər formalaşdırılır; 3) elmi-tədqiqat
vərdişləri formalaşdırılır; 4) qarşılıqlı hörmət hissi və əməkdaşlıq vərdişləri aşılanır (1, 101).
`Z.A.Veysova fəal təlimi idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodlarının
məcmusu kimi qiymətləndirir. Şagirdlərin fəal idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil
prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur (2,
96).
Dərs prosesində şagirdlərin fəallığını təmin etmək üçün produktiv və ya fəal üsullardan,
əksinə, şagirdlərin bir qədər passiv, müəllimin isə aktivliyini təmin etmək üçün isə
reproduktiv və ya qeyri-fəal üsullardan istifadə etmək lazımdır. Produktiv üsullara evristik
müsahibə, BİBÖ, Venn diaqramı, əqli hücum, karusel, şaxələnmə və s. göstərmək olar.
Həm təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli nəticələnməsi, həm də şagirdlərin şəxsiyyət kimi
formalaşmasında əsas amillərdən biri məktəblilərin həmyaşıdları ilə olan qarşılıqlı emosional
xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilməsi vacib şərtdir. Eləcə də təlim-tərbiyə prosesində
kiçikyaşlı məktəblilərin fəallığının yüksəldilməsinə təsir edən amillərdən biri də olanların
fəaliyyətinin və təlim nailiyyətinin qiymətləndirilməsidir. Ənənəvi təlimdəki qiymətləndirmə
sistemindən fərqli olaraq müasir qiymətləndirmə prosesində şagirdlərin nəinki əqli fəaliyyəti,
həmçinin onlarda formalaşan bilik və bacarıqlardan yaradıcı istifadə imkanları da, fiziki
fəallığı da nəzərə alınır. Prof. M.M.Əmirov yazır:
1) tarixi biliklərin tamlığı-anlayışlar, nəzəri müddəalar və s. haqqında biliklərin həcmi,
genişliyi, zənginliyi;
2) tarixi biliklərin davamlılığı — müəyyən vaxt keçdikdən sonra şagirdin əvvəl aldığı
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bilikləri yaddaşında bərpa edə bilməsi;
3) tarixi biliklərin dərinliyi — şagirdin öyrənilənlərin mahiyyətini, səbəb və nəticə
əlaqələrini anlaması;
4) tarixi biliklərin dəqiqliyi — şagirdin öyrənilən fənnin baza anlayışlarını təşkil edən
faktları, mühüm müddəaları dərk edərək seçə bilməsi;
5) tarixi biliklərin dərk edilməsi — istifadə edilən faktların, müddəaların isbat edilməsi,
arqumentləşdirilməsi, məntiqi düşünmə, müstəqil mühakimə yürütmə qabiliyyəti;
6) tarixi biliklərin sistemliyi — nəzəri biliklərin müxtəlif elementləri, hissləri arasında
əlaqələrin olması;
7) tarixi biliklərin ümumiləşdirici olması-bilikləri bloklar, sxemlər şəklində ümumiləşdirə
bilmək, baş verən hadisələrə inkişafın və dinamikanın müəyyən edilməsi;
8) tarixi biliklərin çevikliyi — biliklərin qeyri-standart şəraitdə, situasiyalarda istifadə
olunması;
9) tarixi biliklərin — praktik istifadəsi — müxtəlif fəaliyyət növlərində (çalışmalar,
məsələlər, inşalar və başqa tapşırıqlar) biliklərin tətbiqi, tətbiq üçün üsul və priyomları seçə
bilmək bacarığı” (3, 74).
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, ümumi tarix, eləcə də Azərbaycan tarixi fənlərinin təlimində
şagird-şagird əməkdaşlığının təmin edilməsi müəllimə təlim-tərbiyə işində uğur əldə etməsinə
kömək motiv yaradır.
Müasir dərs öz təşkilinə, forma və üsullarına, məqsədlərinə görə ənənəvi dərsdən xeyli
fərqlənir. Hazırda fəal, yeni interaktiv dərs metodlarından istifadə etməklə yeni düşüncəyə,
təfəkkürə malik vətəndaş yetişdirmək vəzifəsi həyata keçirilir. Əsas diqqət həm elmi
dünyagörüşə, həm də müasir həyatda öz yerini tapa biləcək, yüksək keyfiyyətlərə və
bacarıqlara yiyələnmiş şəxsiyyət yetişdirilməsinə yönəldilir.
Məqalənin aktuallığı. Ümumi tarix kurslarının tədrisində təlim fəallığının
yüksəldilməsində şagird-şagird əməkdaşlığının yaradılması təlimin keyfiyyətini yüksəltməklə
xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb edir. Bu problemin çox yüksək təlim-tərbiyəvi əhəmiyyət
kəsb etməsinə baxmayaraq bu vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməmişdir. Güman edirik
ki, təqdim etdiyimiz bu məqalə həmin boşluğun doldurulmasında mühüm rol oynayacaq.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ümumi tarix fənninin tədrisində təlim fəallığının
yüksəldilməsində şagird-şagird əməkdaşlığının formalaşdırılması üzrə işin sistemidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu ondan ibarətdir ki, yaradılmış iş sistemidən
respublikamızın ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri istifadə edə biləcəklər.

Ədəbiyyat
1. Pedaqogika / M.Ə.Muradxanovun red. ilə. Bakı: Azərtədrisnəşr, 1964.
2. Veysova Z.A. Məktəb müəllimləri üçün fəal təlim metodları üzrə əsas kurs: Məşqçilər
üçün metodik vəsait. Bakı: Unicaf, 2002.
3. Əmirov M.M. Ümumtəhsil məktəblərində tarixin fəal/interaktiv tədrisi metodikası. Bakı,
2014.

127

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Ф.Латифова

Формирование взаимоотношений (сотрудничества)
ученик-ученик и повышение активности обучения
при обучении предмета общей истории
Резюме
В статье обоснована актуальность проблемы. Определены такие понятия как
обучение, а также повышение активности в процессе обучения. Отражены пути
повышения активности сотрудничества ученик-ученик на уроках общей истории.
Обобщены направления сотрудничества в процессе обучения.
F.Latifova

The formation of student-student relationship in the
increasement of training activity in teaching general history
Summary
The article substantiates the urgency of the problem. Concepts such as training and
increased activity in the process of learning are defined in the article. The ways of increasing
student-student relationship at history lessons are shown. The areas of cooperation in the
learning process are summarized.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2017
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Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev hələ 21 avqust 2004-cü il tarixli Sərəncamla
“Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları ilə təminatı Proqramı”nı (2005-2007-ci illər)” (1) təsdiq etmişdir. Həmin
sərəncamdan irəli gələn və görülmüş işlərin nəticəsidir ki, “Proqram elektron dərsliklərin,
elektron kitabxanaların, rəqəmli tədris resurslarının işlənib hazırlanması, yayılması və tətbiqi,
təhsil sisteminin informasiya infrastrukturlarının formalaşdırılması, informasiya
texnologiyalarına əsaslanmaqla təhsilin müasir məzmununun işlənib hazırlanması, təhsil
xidmətinin, təhsil portalının və saytların yaradılması, Azərbaycan dilində olan tədris
nəşrlərində və elmi-metodik nəşrlərdə, İKT sahəsi üzrə müasir terminologiyanın hazırlanması
və sair məsələləri əhatə edirdi” (2, 166).
Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 10 iyun 2008-ci il tarixli, 2856
nömrəli başqa bir sərəncamı “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikası təhsil sisteminin
informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” (49) təsdiq edilmişdir. Bu proqramın tələbləri
əsas götürməklə təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması ilə əlaqədar məqsədyönlü işlər
həyata keçirilir. Diqqət yetirək:
Mərkəzi şəhərlər üzrə 170 təhsil müəssisəsi, digər şəhər və rayonlar üzrə 120 təhsil
müəssisəsi şəbəkə avadanlıqları və internetə çıxış ilə təmin edilmişdir. Eləcə də “Elektron
məktəb” pilot layihəsi çərçivəsində seçilmiş 20 ümumtəhsil məktəbləri 336 kimi İKT
avadanlığı ilə təchiz olunmuş, fiberoptik kabel vasitəsilə Azərbaycan təhsil şəbəkəsinə
qoşulmuş və bununla da yüksək sürətli internetə və Təhsil Nazirliyinin Məlumat və Resurs
Mərkəzinə çıxışı təmin olunmuşdur. Məktəblərdə həmçinin direktor, müəllim və sinif otaqları
vahid lokal şəbəkəyə qoşulmuş və CİSKO şəbəkə avadanlığı quraşdırılmışdır. Bununla
əlaqədar “Bir müəllim bir kompüter bir şagird bir kompüter” layihəsi həyata keçirilmişdir.
Otuza yaxın rayonun 353 ədəd məktəbinin balansında olan 4502 ədəd “Kür” kompüterlərinə
texniki xidməti göstərilmiş və 1804 dəst digər təşkilatlar tərəfindən verilmiş kompüter
avadanlıqlarına texniki baxışlar keçirilmişdir.
Bakı, Sumqayıt və Abşeron rayonunun təhsil müəssisələrini əhatə edən korporativ şəbəkə
yaradılmış, habelə şəbəkənin əhatə dairəsi genişləndirilmiş və bu regionlar üzrə yeni 180
təhsil müəssisəsi şəbəkəyə qoşulmuşdur.
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Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsinin daha səmərəli yollarını müəyyənləşdirmək bu gün
son dərəcə aktual bir problem kimi diqqət mərkəzində dayanır. Daha yaxşı tədris etmək üçün
müəllim nəinki yalnız təlimin mahiyyətini və onun daxili quruluşunu bilməli, həmçinin təlim
prosesinin başlıca şərtlərindən və prinsiplərindən yaxşı xəbərdar olmalıdır. Tədris kinosu və
video vəsaitlər də müəllimə çox böyük kömək göstərə bilər. Azərbaycan tarixi dərslərində
videofilmlərdən ibarət olan qurğunun təlim prosesinə fəal tətbiqi təlim prosesinin
intensifikasiyası və onun səmərəliliyinin artırılması üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan
dilinin fonetikası və qrammatikasını yaxşı öyrənmək üçün tədris kinosunun
(videofilmlərinin)rolu da böyükdür. Bu, kinonun öz təbiətindən irəli gəlir. Kinonun mühüm
xassələrindən biri onun dəqiqliyində, gerçəkliyi real əks etdirilməsində, məktəblilərdə real
aləmin obrazlarını yaratmasında, adekvat cisim və hadisələr, proseslər barədə təsəvvürləri
formalaşdırmasındadır.
Azərbaycan tarixinin tədrisində video vəsaitlərin spesifikası şagirdlərdə böyük emosional
təsir göstərən nitq ünsiyyəti üçün təbii vəziyyətlərin yaradılmasından ibarətdir. Videofilmlərin
kiçikyaşlı məktəblilərə emosional təsirinin gücü ondan ibarətdir ki, təhsil alanlar aydın ifadə
formasında təqdim olunan tədris materialını qəbul edir. Buraya daxildir: aktyorların və
aktrisaların oyunları, onların mimikaları, jestləri, hərəkətləri, hadisənin baş verdiyi şərait,
musiqi fonu və s.
Öyrənənlərdə videofilmlərin qədir-qiyməti yoxdur. Vacibdir ki, məktəblinin diqqəti
görünənə şəxsi münasibətin formalaşmasına yönəldilsin. Bu məqsədə uğurla çatmaq üçün
lazımdır ki: 1) videofilmlər sistemli şəkildə göstərilsin; 2) onların nümayişi metodik
baxımdan düzgün təşkil olunsun.
Belə ki, videofilmlərdə əyaniliyin bütün növlərinin: görmə, eşitmə, motor, əşya, obrazlı və
s. sintezi mümkündür. Film nitq fəaliyyətinin həyata keçirdiyi hər hansı müvəqqəti və məkan
situasiyaları yaratmağa imkan verir. Filmə baxış zamanı insan həm nitqi eşidir və eyni
zamanda danışanın üzünü, hadisənin baş verdiyi şəraiti görür. İnformasiyanın ötürülməsinin
bu prosesdə heç də yalnız görmə və eşitmə analizatorları deyil, həm də özünəməxsus “izləyici
sistem” rolunu yerinə yetirən nitq hərəkəti analizatoru da iştirak edir.
Danışanın sifəti görmə (üçün) dayaq olub, tamaşaçının, aktyorların, diktorların ifa
etdikləri, bir növ yamsıladıqları, təqlid etdikləri daxili nitqdir. Bu, məlumatın kodlaşdırılması,
hətta proqnozlaşdırılması üçün şərait yaradır. Görmə dayağı konkret situasiya ilə nitq
materialı arasında əlaqənin yaradılmasına kömək göstərir. Kadrda görünənlərin hamısı, yaxud
kadrdan yoxa çıxanlar (dialoq iştirakçılarının özləri, onların paltarı, şəraiti, cisim və hadisələr)
potensial görmə dayaqlarıdır. Belə ki, videofilmlərin ən mühüm didaktik funksiyası filmlə iş
prosesində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təşkil olunmasıdır. Videofilmlər informasiyanın
ötürüldüyü müxtəlif kanalların qarşılıqlı fəaliyyəti yolu ilə informasiyanın qəbul olunmasının,
vaxt vahidinin həcminin genişləndirilməsini təmin edir. Təhsil alanlar tez bir zamanda qərar
qəbul etmək, idrak xarakterli problemli tapşırıqları yerinə yetirməklə bağlı olan hər hansı bir
vəziyyətə, şəraitə uyğunlaşa bilirlər.
“Belə ki, qeyri-ixtiyari diqqət ixtiyari diqqətə keçir, onun intensivliyi isə, yaddasaxlama
prosesinə səmərəli təsir göstərir. Beləliklə, auditiv və audivizual vasitələrin dəyəri açıq-aydın
bilinir. Onların tədris prosesinə fəal tətbiqi təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün geniş
imkanlar açır. Bütövlükdə əyanilik tarix materialının daha şüurlu və böyük maraqla
mənimsənilməsində məktəblilərə kömək edir. Bundan başqa, əyanilik təhsil alanların psixi
fəallığını səfərbərliyə alır, dil dərslərinə maraq oyadır, mənimsənilən materialın həcmini
genişləndirir, yorğunluğu aradan qaldırır, yaradıcı təxəyyülü məşq etdirir, iradəni səfərbər edir,
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Azərbaycan, ingilis, rus və başqa dillərin öyrənilməsi prosesini asanlaşdırır” (3, 76)
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixinin təlimində əyanilikdən istifadə xüsusi didaktik
əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq bu vaxta qədər həmin problem tədqiqat obyekti kimi
seçilməmişdir. Bu sahədəki boşluğun aradan qaldırılması zəruridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tarixinin təlimində istifadə
olunan əyanilik yeni xüsusiyyətləri və didaktik imkanları müəyyənləşdirilərək sistemli şəkildə
öyrənilərək ümumiləşdirilib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tarixinin
təlimində sistemli şəkildə istifadə olunan əyanilikdən ümumtəhsil məktəblərinin çoxsaylı tarix
müəllimləri və tarixin tədrisi metodikası və metodologiyası sahəsində tədqiqat aparan gənc
tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər.
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В статье обоснована актуальность проблемы. Определены современные методы
используемые при преподавании истории Азербайджана, а также рассмотрены их
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Müstəqillik əldə etdikdən sonra respublikamızda təhsil sahəsində köklü islahatlar aparılır
və bu islahatlar davamlı olaraq tətbiq edilərək özünü doğruldur. Sistemli və inkişafetdirici
istiqamətdə aparılan təhsildəki yeniliklər inteqrativlik qorunmaqla həyata keçirilir. “Dünya
ölkələrinin təcrübəsi ilə yanaşı ölkəmizin özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla
islahatlar birbaşa təhsildə köklü dəyişikliklərə səbəb olmaqla öz təsir qüvvəsini saxlamaqdadır.
Aparılan islahatların davamı olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev 24 oktyabr 2013-cü ildə “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət
Strategiyasının təsdiq edilməsi haqqında” sərəncam imzalamışdır. Bu sərəncamda digər
sərəncamlar kimi ölkənin və təhsilin inkişafına təsir edəcək qərarlardan biridir” (1).
Təhsil sahəsində aparılan islahatlar, fənn kurikulumlarının tətbiqi və bu islahatın təhsilə və
təlimə yanaşmaya təsiri təbii ki, diqqətdən yayınmır. Ümumtəhsil məktəblərində tətbiq olunan
digər fənn kurikulumları kimi tarix fənn kurikulumunun tətbiqi bu istiqamətdə təlimə və
öyrətmə tərzinə yeni yanaşmada fərqli imkanların açılmasına şərait yaradır.
Hərtərəfli hazırlığa malik olan, bilik və bacarıqlara inteqrativ şəkildə şərait yaradan müasir
təhsilin strategiyası keyfiyyətinin yüksəldilməsinə, praktik bacarıq və vərdişlərin
formalaşdırılmasına şərait yaradır. Təbii ki, bu işdə əsas güc müəllimin üzərinə düşür. Təlim,
tərbiyə, inkişaf prosesinin həyata keçirilməsi ilə məşğul olan, eləcə də qarşısında oturan
şagirdin şəxsiyyət kimi formalaşmasına çalışan bu peşə sahibinin öhdəsinə müasir dövrdə bir
çox vəzifələr düşür ki, bu da qloballaşma və inteqrasiyanın tələblərindən irəli gəlir.
Cəmiyyətə lazımlı, hərtərəfli inkişaf etmiş vətəndaş tərbiyə edən, şagirdlərin formalaşmasına
istiqamət verən, eləcə də onların bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə şərait yaradan pedaqoq
böyüyən nəslin tərbiyələnməsinə xidmət edir.
Müasir pedaqoq, başqa sözlə müəllim tədris etdiyi fənnin özünəməxsusluğunu nəzərə
almaqla tədrisə şərait yaratmalıdır.
Tarix fənni dövlətə, vətənə, mədəniyyətlərə hörmət və məhəbbəti aşılamaqla yanaşı tarixi
proseslərin baş vermə səbəb və nəticələrinin cəmiyyətə təsirini özündə ehtiva etdirir. Tarix
müəllimi təkcə tarix bilikləri ötürməklə kifayətlənməməli, inteqrasiyası mümkün olan fənlərin
bilik və bacarıqlarını şagirdlərdə formalaşdırmaq üçün böyük imkanlara malik olmalıdır.
Müasir təlimin prinsipi olan inteqrasiya dərsin daha yüksək səviyyədə həyata
keçirilməsinə şərait yaradır. Bütün fənlərin tədrisi üçün keçərli olan fəndaxili və fənlərarası
əlaqələr tarix fənninin tədrisi üçündə əsasdır. Ənənəvi təlimin əsas prinsipi olan faktların

132

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

yüksək səviyyədə öyrədilməsi, onlar haqqında uzun-uzadı mühazirə söyləməklə bir çox
praktik bacarıqların formalaşmasına şərait yaradılmasına imkan verilməməsi öz aktuallığını,
öz yerini inteqrativliyə vermişdi. Əsas tələb kimi ortaya qoyulan inteqrativlik müəllim
qarşısında əyləşən şagirdi obyektə deyil, subyektə çevirir. İnteqrasiyada məqsəd hər hansı bir
hadisənin baş verməsini əzbərləmək deyil, əldə olunmuş tarixi bilik, bacarıq və dəyərlərdən
müxtəlif situasiyalarda istifadə edilməsinə şəraitdir. Biliyin kateqoriyalarını fəaliyyətin
kateqoriyaları ilə əvəzləmək şagirdlərə tarixi proses və təzahürləri öyrənməsi üçün müxtəlif
fənlər arasında əlaqələr yaratmasına şərait yaradır. İnteqrasiya nədir və onun həyata
keçirilməsi üçün nələri bilmək lazımdır? Yeni təhsil proqramında inteqrasiya vacib element,
hətta prinsipdir. “İnteqrasiya - müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə
dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq, onları inkişafa və özünüinkişafa
istiqamətləndirmək məqsədilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur
əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməkdir” (2, 14).
Müasir dövrdə təlim prosesində müəllimin fəaliyyətinə daxil olan inteqrasiya çox zaman
biliklərin əlaqələndirilməsi ilə həyata keçirilir və müəllim hər hansı bir prosesi təsvir edərkən
digər fəndən əldə edilən biliklərdən əlaqəli şəkildə istifadə edir. Müasir dövrdə inteqrasiyaya
yanaşma mövzuların əlaqəsi deyil, standartların standartlarla əlaqəsinə əsasən reallaşdırılır.
Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiyanın imkanlarının bilik və bacarıqlar şəkilində
reallaşdırılması ilə nəticələnir. Belə ki, ümumi orta təhsil səviyyəsində formalaşdırılan
bacarıqlarla tam orta təhsil səviyyəsində formalaşdırılan bacarıqlar məzmun etibarilə bir-biri
ilə sıx əlaqəlidir, biri digərini tamamlayır və inkişaf etdirir.
Digər fənlərdə olduğu kimi tarix fənninin tədrisi zamanı üfüqi inteqrasiya müxtəlif
fənlərlə əlaqəli şəkildə reallaşdırılır. İnteqrasiyanın ardıcıl (sıralanmış model), ümumi (ortaq
model), zəncirvari (hörülmüş) modelini tətbiq etməklə şagirdlərdə yüksək səviyyədə bilik və
bacarıqları formalaşdırmaq mümkündür. İnteqrasiya imkanları hərtərəfli inkişaf üçün zəruri
vasitələrdən biridir. Bu zaman qazanılmış bilik və bacarıqlar şagirdin hafizəsində qalıcı və
unudulmaz olur.
Tarixin fənninin tədrisi öz spesifikliyi ilə fərqlənir və bu fənnin inteqrasiya imkanları
coğrafiya, ədəbiyyat, həyat bilgisi, riyaziyyat və s. ilə əlaqəli şəkildə həyata keçirilir. Aparılan
fənlərarası inteqrasiya, başqa sözlə əlaqələr digər fənlərin tədrisində qazanılmış biliklərə,
bacarığa və vərdişlərə istinad edilməklə şagirdlərin təfəkkür və nitqinin bütün tədris fənləri
üçün ümumi olan inkişafını həyata keçirir. Hər hansı bir mövzunun tədrisini reallaşdırarkən
hansı fənlə əlaqəsini həyata keçirməli olduğunuzu müəyyənləşdirmək zəruridir. Seçilmiş alt
standart və məqsədə uyğun nəticələrin əldə olunması üçün qeyd etdiyiniz inteqrasiya formal
xarakter daşımamalı, dərsin təşkilində diqqət mərkəzində saxlanılmalı, nəzərdə tutulmuş
inteqrasiya bu və ya digər formada mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Ona görə də
məqsədləri konkret müəyyən edərkən şagirdlərin digər tədris fənlərinin təlimi zamanı nə kimi
bilik və bacarıqlar qazandıqlarını hökmən aydınlaşdırmaq lazımdır. “Tarixin təlimi nəinki
təkcə özü zəngin biliklər verir və məktəblilərin tarixi təfəkkürünü inkişaf etdirir, həm də
şagirdlərin digər fənlərin təlimindən, kitab və qəzet oxumasından, kinoya, teatra və sairə
gedişindən əldə etdikləri bilikləri sistemləşdirir və ümumiləşdirir, bunlarda işıqlandırılan
faktlara münasibətini hazırlamaqda və bildirməkdə məktəblilərə kömək edir” (3, 11).
Məktəblərdə V sinifdən tədris olunan Azərbaycan tarixi fənni ilə ümumi tarix fənlərinin
inteqrasiyası bir çox fənlərlə olması ilə yanaşı bu iki fənnin özü də bir-biri ilə çox sıx şəkildə
əlaqələnir. Bu fənlərin inteqrasiyası daha çox ardıcıl modelin tətbiqi nəticəsində həyata
keçirilir. Bu fənlərin həm məzmun xətləri, həm əsas və həm də alt standartlarında eynilik və
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oxşar tərəflər vardır. Bununla yanaşı çoxlu oxşar bölmələr və mövzular vardır ki, onların
tədrisi zamanı inteqrasiya imkanları daha rahat və daha səmərəli şəkildə təşkil oluna bilər.
Mövzuların tədrisi zamanı standartın standartla uyğunluğu mütləq nəzərə alınmalıdır.
İnteqrasiyanın reallaşdırılması üçün nəzərdə tutulan ümumi model iki müxtəlif fənnin eyni
istiqamət üzrə bir araya gətirilməsinə yardım etmiş olur. Ümumi model üzrə müəllim öncədən
ümumi bacarıq və dəyərləri müəyyənləşdirməli və onun hansı şəkildə həyata keçirilməsini
müəyyən etməlidir.
“Ölkəmizdə bu gün kurikulumlar tətbiq olunur. Şəxsiyyətyömlü kurikulumlar inteqrativ
məzmunu ilə seçilir. Oradakı fənlərin adlandırılmasında, məzmunun müəyyənləşdirilməsində
şəxsiyyətin formalaşması üçün əhəmiyyət kəsb edən və bilavasitə insanın şəxsi fəaliyyəti
üçün lazım olan tələblər əsas götürülür” (4,102).
“İnteqrasiya nəticəsində tədris materialının yığcamlığı təmin edilir, təkrara yer verilmir,
şagirdlər artıq yüklənmir və tədris vaxtına qənaət edilir. Onlar az vaxt içərisində çox, həm də
bir-biri ilə üzvi əlaqədə formalaşmış biliklər əldə edirlər. Bu məqsədlə uşaqları inteqrativ
biliklər əldə etməyə hazırlayan fənlərarası əlaqəyə geniş yer verilməlidir. Bunun təmin
edilməsi üçün müəllim bütün fənlər üzrə proqram materiallarına yaxşı bələd olmalı,
fənlərarası əlaqədən istifadə etməyin yollarını, onun metodikasını dərindən bilməlidir” (5).
Məqalənin aktuallığı. Tarixin tədrisi ilə əlaqəli olaraq inteqrasiyanın reallaşdırılması və
onun səmərəliliyi sahəsində sistemli şəkildə tədqiqat aparılmasına ehtiyac vardır.
Kurikulumun tələbinə uyğun olaraq inteqrasiya zamanı standartların standartlarla əlaqəsinin
təhlil olunması problemi aktual edib.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tarixin tədrisində fənlərarası inteqrasiyanın sistemli şəkildə
həyata keçirilməsi, bu zaman standartların nəzərə alınması ilə yanaşı məqsəd və əldə edilən
nəticəyə təsiri məqalədə öz əksini ilk dəfə tapmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tarixin tədrisində fənlərarası inteqrasiyanın
tətbiqini reallaşdıran müəllimlərə, bu sahə üzrə araşdırma aparan mütəxəssislərə, eləcə də
pedaqoji təhsil alan gənclərə vasitə olacaqdır.
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Эффективность межпредметной интеграции
в преподавании истории
Резюме
В настоящее время, реформы в области образования и новые направления к
реализации этих реформ формируют новый подход к преподаванию Истории.
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Реализация интеграции как одного из современных принципов обучения
осуществляется не только межпредметной связью между темами, но и должна отражать
знания и умения формирующие на основе соответствующих требований.
N.Isgandarova

Efficiency of interdisciplinary integration in teaching history
Summary
The reforms held in modern times in the field of education led to the formation of new
approches in teaching history. The author noted that in the implementation of integration,
which is one of the main principles of modern training, interdisciplinary relation should be
based on not only the relationship between subjects but also the integration according to the
formation of knowledge and skills.
Redaksiyaya daxil olub: 13.03.2017
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Azərbaycan tarixinin ali məktəblərdə yeni təlim texnologiyaları ilə
tədrisinin nəzəri və metodik ədəbiyyatda qoyuluşu
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Araşdırmalardan aydın olur ki, ali məktəbdə Vətən tarixinin yeni təlim texnologiyaları ilə
tədrisi xüsusi didaktik əhəmiyyət kəsb etməsinə baxmayaraq bu vaxta qədər tədqiqat obyekti
olmamışdır.
Problemlə bağlı böyük rus pedaqoqu A.S.Makarenko yazırdı: ”bizim pedaqogikamızda
aparıcı rolu mənəvi nəsihət məntiqi oynadığından, texnoloji məntiq əsas yer tutmamış və buna
görə də pedaqoji istehsalın ən mühüm şöbələri olan texnoloji proses, əməliyyatların qeyd
olunması, müxtəlif konstruktor ləvazimatlarının tətbiqi, normallaşdırma, nəzarət, buraxılış,
keyfiyyətə nəzarət və saf-çürük etmə kimi əməliyyatlar aparılmır” (1, 618).
Bununla belə pedaqoji texnologiyaların kütləvi tətbiqi XX əsrin 60-cı illərinə təsadüf edir.
Bu ilk növbədə Amerika və Avropa məktəblərində islahatların keçirilməsi ilə bağlı olmuşdur.
60-cı illərin əvvəlləri idi. Texnologiya pedaqoji elmlər üçün hələ qeyri-adi, daha dəqiq
desək yad idi. Amerika və Avropa məktəblərində islahatlar keçirilirdi. Tədris prosesində
texnikanın tətbiqi zəminində əvvəlcə təlimin texnologiyası anlamı səsləndi. Bu onların
tədricən inkişaf edərək tərbiyə sahəsinə də nüfuz etdi və dövrün lüğətinə pedaqoji texnologiya
kimi daxil oldu. Həmin problemlə bağlı prof. Ə.Əlizadə yazır: “pedaqoji proses isə texnoloji
meyarlarla təhlil olunur və layihələndirilir. Müxtəlif tədqiqatçılar (B.P.Bespalko, J.P.Volkov,
V.M.Monaxov) təlim texnologiyasının nəzəri və praktik problemlərini təhlil etmişlər (2, 140).
Tanınmış rus pedaqoqu M.V.Klarin 1989-cu ildə nəşr etdirdiyi “Tədris prosesində
pedaqoji texnologiya: xarici təcrübənin təhlili” kitabında yazırdı: “XX yüzillikdə
pedaqogikada təlim prosesini texnolojiləşdirmək adı ilə az təşəbbüslər göstərilməmişdir. 50-ci
illərin ortalarında bu təşəbbüslərə əsasən təlim prosesində texniki vasitələrdən istifadə
edilməsi imkanlarına yönəldilmişdir. 50-ci illərin ortalarında bütövlükdə təlim prosesinə
xüsusi texnoloji yanaşma meyli özünü göstərdi. Pedaqoji metodların, həmçinin təlim
prosesinin texnologiyası, yaxud təlim texnologiyası problemləri meydana çıxdı (3, 8).
Prof.V.P.Bespalkoya görə, hər bir çətin məsələnin öhdəsindən yalnız texnologiyanın
köməyi ilə gəlmək mümkündür. Müəllif bu barədə yazır: “Hər hansı fəaliyyət texnologiyaya
əsaslanır. Hər bir şey incəsənətlə başlayır, texnologiya ilə başa çatır (4, 5).
Respublika Təhsil Şurasının sədri, prof.Ə.Ə.Ağayevin prof. A.M.Həsənovla birgə
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hazırladıqları “Pedaqogika” dərsliyində təlim texnologiyaları haqqında maraqlı fikirləri var.
Müəlliflər problemlə bağlı fikirlərini belə ifadə edirlər: “Pedaqoji texnologiya dedikdə,
hazırda bütün pedaqoji prosesdə mövcud paradiqmalar, vasitələr, təlim prosesi məzmununun
formalaşdırılması, öyrətmə modelləri və metodları, idarəetmə, qiymətləndirmə və bütün bu
prosesdə korreksiya və təkamül nəzərdə tutulur” (5, 268).
Problemlə bağlı metodik ədəbiyyatları təhlil edərək aydın oldu ki, digər fənlərin tədrisində
olduğu kimi tarixin tədrisində də yetərli tədqiqatlar aparılıb. Başlıca problem metodik
ədəbiyyatın az olmasıdır. M.Əmirov, T.İsgəndərov, J.Cəbrayılov, S.Ağayev, R.Məlikov,
T.Nəcəfli, D.Musayev və b.
Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin yeni təlim texnologiyaları ilə tədrisi məsələlərinə
prof.M.Əmirov da münasibət bildirmişdir. Bu baxımdan müəllif yazır: “Ənənəvi təlimin ən
mürəkkəb problemlərindən biri istifadə olunan pedaqoji texnologiyaların konservatizmi,
qeyri-çevik olmasıdır. Müasir informasiya-kommunikasiya dövründə elmin müxtəlif
sahələrində toplanmış bilik kütləsi elə sürətlə artır ki, təlimin ənənəvi sxem və prinsiplərinə
əsaslanaraq onları həm öyrənənə çatdırmaq, həm də mənimsətmək əslində qeyri-mümkün işə
çevrilir. Əgər əvvəllər bilikləri əldə etmək üçün öyrənəni iki əsas bilik mənbəyi (müəllim və
dərslik) qane edirdisə, bu gün həmin mənbələr çoxsaylı məlumat mənbələri ilə müqayisədə
durur ” (6, 358).
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, problemlə bağlı apardığımız araşdırmalardan aydın oldu ki,
ali məktəblərdə Vətən tarixinin tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə problemi bu
vaxta qədər tədqiqat obyekti kimi seçilməyib. Bu sahədəki boşluğun doldurulmasına çox
böyük ehtiyac var.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixinin ali məktəblərdə yeni təlim texnologiyaları ilə
tədrisi məsələləri bu vaxta qədər yetərincə işlənməmişdir. Məqalədə bu sahədəki boşluğun
doldurulmasında mühüm yer tutacaq.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tarixinin ali
məktəblərdə yeni təlim texnologiyaları ilə tədrisinin nəzəri və metodik ədəbiyyatda qoyuluşuyəni işlənmə səviyyəsi sistemli şəkildə öyrənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, yaradılmış iş
sistemindən ümumtəhsil məktəblərinin tarix müəllimləri və gənc tədqiqatçılar istifadə edə
bilərlər.
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Постановка вопроса преподавания истории азербайджана
в вузах с использованием новых технологий обучения в
теоретической и методической литературе
Резюме
В статье обоснована актуальность проблемы. Обобщены вопросы исследования,
педагогические и методические аспекты проблемы. Поставленная проблема
рассмотрена с дидактической, воспитательной и методической точек зрения.
N.Khudaverdiyev

Judgment in theory and methodology literature the issue
of teaching the history of azerbaijan with the use of new
educational technologies in higher schools
Summary
The article substantiates the urgency of the problem. The use of the problem in literature
and pedagogical and methodical aspects are investigated and summarized. The didactic,
educational and methodical points of the problem are assessed.
Redaksiyaya daxil olub: 21.02.2017
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Metodik ədəbiyyatda təlimə müxtəlif təriflər verilir. Təriflərin həm məzmunu, həm də
mahiyyəti eyni səciyyəni daşıyır. Belə ki, təlim müəllim və tələblərin qarşılıqlı fəaliyyətinin
xüsusi təşkil edilmiş, məqsədyönlü, sistemli və idarə olunan proses olub, bu zaman bilik,
bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi baş verir, məktəblilərin tərbiyə və inkişafı həyata keçir.
Təlim anlayışı hadisəni bildirir. Təlim obyektiv gerçəkliyin çox mürəkkəb prosesidir.
XX əsrin əvvəllərində “təlim” anlayışına bu prosesi təşkil edən iki komponenti tədris və
öyrənmə anlayışlarını daxil etdilər. Tədris dedikdə dərs materialının mənimsənilməsini təşkil
etmək üçün müəllimlərin fəaliyyəti başa düşülür.
Öyrənmə dedikdə keçirilən materialı mənimsəmək üçün şagirdlərin fəaliyyəti başa düşülür.
Şagirdlərin idrak fəaliyyətini formalaşdırmaq üzrə müəllimin idarəedici fəaliyyəti, müəllim və
tələblərin birgə fəaliyyəti də təlim də təlim anlayışında öz əksini tapır.
Müasir kurikulumların tələbələrini əsas götürsək təlim üçün aşağıdakı əlamətlər
səciyyəvidir.
a) iki tərəfli xarakter; b) müəllimlərin və tələbələrin birgə fəaliyyəti; c) təlimə müəllim
tərəfindən rəhbərlik edilməsi; d) tələbələrin təhsil-tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını,
plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək; ç) təlimdə tamlığı təmin etmək; e) təlimin
tələbələrin yaş və inkişafını qanunauyğunlarına müvafiqliyinin təmin edilməsi.
Beləliklə, Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesi – müəllimin rəhbərliyi altında tələbələrin
Vətən tarixinin əsaslarını dərk etməsi prosesidir.
Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesinin planlaşdırılması elmi –
məntiqi ardıcıllıqla əsaslandıqda təlimdə keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Burada əsasən
öyrədici mühitin yaradılması və ondan istifadə edilməsi tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili
və ona nəzarət, dərsin 7 mərhələlərinin ardıcıllıqla planlaşdırılması və təlim fəaliyyətinin
təşkili və ona nəzarət edilməsi məsələləri əsas götürülür.
C.U.Arxanqelski ali məktəbdə təlimin nəzəriyyəsinə dair mühazirələr adlı
monoqrafiyasında təlimin təşkili problemlərini araşdırılmışdır (1, 14).
Problemlə bağlı metodik ədəbiyyatların araşdırılması zamanı bu sahədəki qabaqcıl
təcrübənin də olduğunu müəyyənləşdirdik. Bu baxımdan B.J.Xanter yazır: “Təlimdə uğur
qazanmaq üçün öyrənənlərin kompüter texnologiyasından istifadə vərdişlərinə
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yiyələnmələrinə nail olmaq lazımdır (2, 87).
Vətən tarixinin təlim məqsədlərinə nail olmaq üçün ən səmərəli təlim metodları və
strategiyaları, fənninin tədrisində istifadə olunan forma və üsulların mövzuların məntiqi
quruluşuna uyğun seçilməlidir.
İnteraktiv təlim qarşılıqlı əlaqəyə əsaslanır.
Azərbaycan tarixi dərslərində müəllim və tələbələrin qarşılıqlı pedaqoji fəaliyyətini əks
etdirən 1.1. cədvəlinə diqqət yetirək:
Müəllim fəaliyyəti
1. Tələbələrə təlimin məqsəd və vəzifələrini
başa salmaq
2. Tələbələri yeni biliklərlə tanış etmək
3. Biliklərin, bacarıqların dərk olunması və
əldə olunması prosesini idarə etmək
4. Azərbaycan tarixində cəmiyyətin inkişaf
qanunauyğunluqlarının və qanunlarının
şagirdlər tərəfindən dərk olunması prosesini
idarə etmək.
5. Nəzəriyyələrdən praktikaya keçid
prosesinin idarə etmək
6. Evristik və tədqiqatçılıq fəaliyyətinin
təşkil etmək

Tələbələrin fəaliyyəti
1. Öyrənməyə müsbət motivasiya yaratmaq
üçün şagirdlərin şəxsi fəaliyyəti
2. Yeni bilik və bacarıqları qavramaq
3. Azərbaycan tarixinin məzmununda olan
qanun və qanunauyğunluqları dərk etmək
4. Azərbaycan tarixin məzmununda olan
səbəb və nəticə əlaqələrini başa düşmək.

5. Bacarıqların və vərdişlərin əldə
olunması, onların sistemləşdirilməsi
6. Öyrənmə prosesində meydana çıxan
problemlərin müstəqil həlli üçün praktik
fəaliyyətin göstərilməsi
7. Tələbələrin təlim prosesindəki inkişafının 7. Əldə olunan təlim nailiyyətlərini
qiymətləndirilməsi
diaqnostlaşdırmaq, özünə nəzarət
Deməli, Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesi – müəllimin rəhbərliyi altında tələbələrin
Vətən tarixinin əsaslarını dərk etməsi prosesidir.
Araşdırmalar göstərir ki, Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesinin planlaşdırılması elmi
məntiqi ardıcıllığa əsaslanmaqla təlimdə keyfiyyət dəyişikliyi baş verir. Burada əsasən
öyrədici mühitin yaradılması və ondan istifadə edilməsi, tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili
və ona nəzarət, dərsin yeddi mərhələsinin ardıcıllıqla planlaşdırılması və təlim fəaliyyətinin
təşkili, ona nəzarət edilməsini məsələləri əsas götürülür.
Prof.M.M.Əmirov (3) Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesi məsələlərinin həllinə xüsusi
diqqət yetirib. Həllinə çalışdığımız problem yeni təlim texnologiyalarından istifadədədir. Ona
görə ki, fəal təlim yaradıcı bir prosesdir və bu zaman: 1) əməkdaşlıq şəraitində yeni bilik kəşf
olunur; 2) kəşf olunmuş yeni bilik əsaslandırılır. Bununla da tələbələrdə yaradıcı məntiqi və
tənqidi təfəkkürün inkişafına motiv yaradılır.
Qabaqcıl tarix müəllimlərinin və problemlə bağlı metodik ədəbiyyatın öyrənilib
ümumiləşdirilməsi nəticəsində Azərbaycan tarixi dərslərinin illik planlaşdırılması aşağıdakı
ardıcıllıqla aparılmasını məqsədəuyğun hesab etmişik.
1) Azərbaycan tarixi dərslərində öyrədici mühitin yaradılması;
2) öyrədici mühitdən səmərəli istifadə edilməsi;
3) tələbələrin müstəqil işlərinin səmərəli təşkili və ona nəzarətin təşkili;
4) dərsin 7 mərhələsinin ardıcıllıqla planlaşdırılması;
5) təlim fəaliyyətinin təşkili və ona nəzarət.
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Azərbaycan tarixi üzrə dərslərin planlaşdırılmasında aşağıdakı ardıcıllıqlar və
müəyyənləşdirilmiş amillər nəzərə alınmalıdır:
1) motivasiyanın yaradılması;
2) tədqiqatın aparılması;
3) informasiya mübadiləsi;
4) informasiyanın müzakirəsi və təşkili;
5) nəticələr, ümumiləşdirmənin dürüst ifadəsi;
6) yaradıcı tətbiq etmə;
7) özünüqiymətləndirmə və refleksiya.
Azərbaycan tarixi üzrə təlimin planlaşdırılması prosesində xüsusi diqqət yetiriləsi amillər
aşağıdakılardır:
1) dərsin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi;
2) dərsin motivasiyasının işlənib hazırlanması;
3) tədqiqatın aparılması;
4) formaların seçilməsi;
5) məlumat mənbələrinin tapılması;
6) iş vərəqlərinin hazırlanması;
7) informasiya mübadiləsinin təşkili;
8) qiymətləndirmənin metod və üsullarının müəyyən edilməsi;
9) dərs üçün lazım olan ləvazimatın müəyyən edilməsi.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, ali təhsilin bakalavr pilləsində Azərbaycan tarixi üzrə
dərslərin və onun planlaşdırılmasını didaktikanın tələbləri əsasında apardıqda tələbələrdə
mənimsəmə keyfiyyəti yüksəlir.
Məqalənin aktuallığı. Ali məktəbdə Azərbaycan tarixi üzrə təlim prosesinin təşkilinin
düzgün müəyyənləşdirilməsi, eləcə də onun planlaşdırılmasının didaktik tələbləri əsasında
aparılması təlimin keyfiyyətini yüksəldir, lakin çox böyük didaktik əhəmiyyət kəsb edən bu
problem bu vaxta qədər işlənilməyib. Bu sahədəki boşluğun doldurulmasına çox böyük
ehtiyac var.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ondan ibarətdir ki, ali məktəbdə Azərbaycan tarixi üzrə təlim
prosesi və onun planlaşdırılması məsələləri sistemli şəkildə həll edilib.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ondan ibarətdir ki, yaradılmış bu elmi
sistemdən ali məktəblərin professor və müəllimləri istifadə edə biləcəklər.

Ədəbiyyat
1. Архангельский С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. М.: Высшая
школа, 1974.
2. Хантер Б.И. Мой ученики работают на компютерах Кн. для учителя: М.:
Просвещение, 1989.
3. Əmirov M.M. Tam orta məktəbdə tarixin fəal (interaktiv) təlimi metodikası: Ali
məktəblərin tarix fakültəsi tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı, 2011.

141

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Н.Мустафаева

Учебный процесс по истории азербайджана и
его планирование в вузе
Резюме
В статье обоснована актуальность проблемы, определены дидактические требования
и принципы по обучению истории Азербайджана в Вузе. Рассмотрена степень
исследования проблемы, а также разъяснены проблемы планирования.
N.Mustafayeva

The educational process over the history of azerbaijan
and its planning at high school
Summary
The article substantiates the urgency of the problem, identified the demand and didactic
principles in teaching Azerbaijan history at high school. The level of the study of the problem
is identified, as well as the problems of planning are explained.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2017
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Tarix təlimində mədəniyyət məzmun xəttinin əsas vəzifələri
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Mədəniyyət insanların maddi və mənəvi fəaliyyətinin bütün nəticələrini əhatə edir.
Cəmiyyətin mədəniyyətinin öyrənilməsi həmin cəmiyyətdə təsərrüfatın, insanlar arasında
münasibətlərin, mənəvi dəyərlərin, başqa mədəniyyətlərlə əlaqələrinin xüsusiyyətlərini
anlamağa və perspektivlərini qiymətləndirməyə imkan yaradır. Azərbaycan mədəniyyətinin
tarixinə dair araşdırmalar şagirdləri düşünməyə, müqayisələr aparmağa sövq edir, onlarda
milli qürur, maddi və mənəvi abidələrə məhəbbət hissi oyadır. Heç kəsə sirr deyil ki, tarix
tədrisində ən vacib məsələ yalnız konkret hadisələr haqqında biliklərin ötürülməsi deyil eyni
zamanda gənc nəslin vətənpərvərlik hissinin tərbiyəsi, həmçinin onlarda estetik mədəniyyətin
formalaşdırılmasıdır. Bu məsələ indiki dövrdə xüsusilə aktualdır (1, 84). Azərbaycanın
mənəvi və mədəni tarixi həyatının işıqlandırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlər
bilməlidir ki, mənəvi və mədəni dəyərlərin öyrənilməsi əhəmiyyətli məsələdir. Cəmiyyətin
mədəni fəaliyyəti və xalqın digər xalqlarla mədəni qarşılıqlı təsirinin öyrənilməsi,
məktəblilərdə müəyyən bacarıqların formalaşmasına imkan yaradır (2, 113).
Regionlardan hər biri üçün “iki tərəfli açıq” cəmiyyətin və müxtəlif xalqların tarixi
arasında balansa əsaslanan tarixi süjetlərin siyahısı, siyasi, sosial və mədəni tarix arasında,
milli və dünya tarixi arasında formalaşdırılmışdır (2, 76). Tarixi hadisələr və proseslərə
düzgün qiymət verilməsi məktəbdə tarix tədrisinin ən əhəmiyyətli məsələsidir. Tarixin
mədəniyyət məzmun xətti üzrə tədris metodu bir neçə onillik əvvəl də dərslərdə şagirdlərin
böyük fəallığını nəzərdə tuturdu. Buna görə də məktəbin tarix kursu dərslikdən başqa tarixi
mətinlərin topluları, atlasları özünə daxil edən tədris metodik kompleksi ilə təmin edilmişdir
(3, 124). Tarixin mədəniyyət məzmun xətti üzrə tədris metodikası şagirdlərə yalnız
informasiyanı verməklə kifayətlənməli deyil həm də, onları müstəqil düşünməyə, tarixi
mətinləri təhlil etməyə, nəticələr çıxarmağa öyrətməlidir. Bundan başqa tarixin mədəniyyət
məzmun xətti üzrə tədrisi başqa mənbələrdən tarixi biliklərin alınmasına şagirdləri
stimullaşdırmalıdır.
Eyni zamanda müəllim tədqiqat yolu ilə şagirdlərin tarixi mədəni biliklərə yiyələnməsinə,
onların mədəni düşüncəsinin inkişafına, faktlar və onların interpretasiyalarının
fərqləndirilməsinə imkan yaratmalıdır (3,167). Göstərilən yanaşmalara əsaslanaraq növbəti
tövsiyələri xülasə etmək olar, hansılar ki, tarixin mədəniyyət məzmun xətti üzrə
konsepsiyaları qaydasında “Azərbaycan Tarixi” əsasına qoyulmuş ola bilər. Məktəblilərdə
yerli tarix materialında vətənpərvərlik hissinin formalaşması zamanı nəzərdə tutmaq lazımdır
ki, əcdadların mədəni abidələri ilə qürur yerli tarixi şüurun ayrılmaz hissəsidir. Hər şeydən
əvvəl diqqətə yerli müharibələrdə kütləvi qəhrəmanlıqlarda böyük rolu olan insanların
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xatirəsinə yaradılmış tarixi abidələri nəzərə çarpdırmaq arzu olunandır. Vətən naminə yüksək
vətəndaşlığın və özünü qurban vermənin nümunəsi kimi xalqın igidliyini vurğulamaq
əhəmiyyətlidir. Bununla birlikdə mədəni abidələr tarixi şüurun pozitiv pafosunu yaratmalı,
keçmiş hər zaman xatırlanmalıdır (4,167). Danışıq tarixin mədəniyyət məzmun xətti üzrə
tədrisinin bütün mərhələlərində millətlərarası mədəniyyət münasibətlərinin tarixi haqqında
olmalıdır. Tarixin mədəniyyət məzmun xətti üzrə tədrisində yerli tarixin öyrənilməsi zamanı
şagirdlərdə yüksək əhval ruhiyyə yaratmağı üstün tutaraq pozitiv pafosu götürmək lazımdır (5,
96).
Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə tarix təlimində mədəniyyət
məzmun xəttinin əsas vəzifələri araşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik tarix təlimində mədəniyyət məzmun xəttinin əsas
didaktik vəzifələrinin müəyyənləşdirilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Yaradılmış iş sistemindən ümum təhsil
məktəblərinin tarix müəllimləri və gənc tədqiqatçılar istifadə edə biləcəklər.
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Цель преподавания истории по содержательной
линии культуры
Резюме

В статье были изучены вопросы, методы и способы преподавания истории в V-XI
классах по содержательной линии культуры. Автор отмечает, что изучение культуры
других народов, наряду с уважением к собственной, формирует у учащихся уважение к
другим культурам. Сохранение культурного наследия и передача его будущему
поколению является основной целью предмета история.
R.Yusifzade

The aim of teaching history according to the content line of art
Summary

The article deals with the ways and methods of teaching history according to the content
line of art. The author notes that teaching other countries’art to students helps to form the
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feeling of respect to other nations’ art. Preserving and passing historical heritage to future
generation contains the main base of history.
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2017
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V-XI siniflərin Azərbaycan tarixinin təlimi prosesində beyin
həmləsi metodlarından istifadə probleminin tədqiqi səviyyəsində
Pərvanə Tacirli
ADPU-nun magistrantı
E-mail: pervane.tacirli@mail.ru

Rəyçilər: prof. M.M.Əmirov
prof. M.İ.Əmrahov

Açar sözlər: Azərbaycan tarixi, beyin həmləsi, BİBO, klaster, sinektika, anlayışların
çıxarılması
Ключевые слова: история Азербайджана, мозговой штурм, ЗХУ, кластер,
синектика, выявление понятий
Key words: history of Azerbaijan, brain storm, KWL, cluster, synectics, concepts
Vətən tarixinin tədrisində beyin həmləsindən — BİBÖ, auksion, klaster, suallar,
anlayışların çıxarılması, söz assosiasiyası, sinektikadan istifadənin çox böyük didaktik
əhəmiyyəti var.
Tədqiqatçı A.Əliyev təlimdə innovasiyalar və yeni texnologiyalara ümumiləşdirici tərif
verərək yazırdı: “...innovasiyalar, pedaqoji texnologiya, verilmiş şəraitdə pedaqoji məqsədlərə
nail olmağın optimal üsullarının məcmusudur” (1, 7).
Pedaqoji ədəbiyyatlarda beyin həmləsi və pedaqoji texnologiyalara münasibətdə fikir
ayrılığı mövcuddur. Məsələn, pedaqogika dərsliyində təsnifatı ümumiləşdirmə əsasında
aşağıdakı qaydada veriblər. 1) təlim prosesinin texnologiyası; 2) tərbiyə prosesinin
texnologiyası; 3) inkişaf texnologiyası; 4) diaqnostika texnologiyası (2, 228).
İnnovasiyalar və yeni təlim texnologiyalarına dair prof.Ə.Əlizadənin çox maraqlı fikri var.
Müəllif yazır: “...XX əsrin əvvəllərində texniki inqilab baş vermişdir. Əsrin xüsusiyyətləri
pedaqoji fikirdə də bütün aydınlığı ilə əks olunmalı idi və əks olunmuşdur. Texnoloji inqilab
məktəbə də öz təsirini göstərmişdir.
Tanınmış pedaqoq M.V.Klarin təlim prosesinə həsr etdiyi əsərində yazırdı: “XX
yüzillikdə pedaqogikada təlim prosesini texnolojiləşdirmək adı ilə az təşəbbüslər
göstərilməmişdir. 50-ci illərin ortalarında bu təşəbbüslərə əsasən təlim prosesində texniki
vasitə istifadə edilməsi imkanlarına yönəldilmişdir”.
M.V.Klarinin (4) problemimizlə bağlı digər qiymətli tədqiqatı dünya pedaqogikasında
innovasiyalara həsr olunub. Əsər dünya pedaqogikasının mütərəqqi ideyalarına, eləcə də təlim
prosesinin yeni imkanlarına, müəllimin innovasiyalara və ənənəvi təlim metodlarına
münasibəti məsələlərinə həsr olunub. Əsərdə didaktik oyunlar və diskussiyaların əhəmiyyəti
xüsusi qeyd edilib.
G.Selevko müasir təhsil texnologiyaları və innovasiyalara həsr etdiyi dərs vəsaitində
ənənəvi təlim metodları ilə innovasiya metodlarının qarşılıqlı əlaqəsinə xüsusi önəm verir.
V.P.Bespalko tədqiqatını təlim prosesinin səmərəli təşkilinə, dərsin optimal variantlarının
seçilməsinə, ənənəvi təlim metodları ilə innovasiya metodlarından pedaqoji ustalıqla istifadə
edilməsinə həsr edib. Müəllif yazır: “Hər hansı fəaliyyət texnologiyaya əsaslanır. Hər bir şey
incəsənətlə başlayır, texnologiya ilə başa çatır”. Müəllif müxtəlif təlim metodlarının qarşılıqlı
əlaqəsinin təlimin səmərəliliyini təmin edən bir vasitə olduğunu sübut edib.
İnnovasiyalar və yeni təlim texnologiyaları anlayışına aydınlıq gətirən Ə.Ə.Ağayev yazır:
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“Ənənəvi pedaqogikada fəal təlim metodları adlandırılan proqramlaşdırılmış, problemli,
adaptə edilmiş, Modul, suggestiv təlim, işgüzar oyunlar əslində təlim metodları deyil, təlim
texnologiyalarıdır”.
Tarixçi metodist professor M.M.Əmirov tarixin tədrisi metodikasına həsr etdiyi ali məktəb
tələbələri üçün nəzərdə tutulmuş dərs vəsaitində həm ənənəvi metodların, həm də innovasiya
metodlarının həm nöqsanlarını, həm də üstünlüklərini təhlil etmiş və qiymətləndirmişdir. Bu
baxımdan müəllif yazır: “Tarix müəllimi tədris prosesində uğur qazanmaq üçün hər bir
mövzunun məzmununa və məntiqi quruluşuna uyğun metod seçməlidir. Daimi olaraq
innovasiyaların istifadə edilməsi təlimdə yeknəsəqlik yaradır. Çalışmaq lazımdır ki, ənənəvi
təlim metodlarının səmərəli elementləri ilə innovasiya metodlarının qarşılıqlı əlaqəsindən
istifadə edilsin”.
M.M.Studenkinin orta məktəbdə tarixin tədrisi metodikasına həsr etdiyi digər vəsaiti də
problemimiz baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif vəsaitdə tarixin tədrisi
metodikasının hazırkı vəziyyətini səciyyələndirir. İnnovasiya metodlarının qarşılıqlı əlaqəsinə
diqqət çəkərək yazır: “Tarix dərsinin səmərəliliyini yoxlamağın ən optimal üsulu dərsin
sonunda yeni materialın möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə müsahibənin keçirilməsidir”.
Sitatdan da aydın görünür ki, ənənəvi metodlarla innovasiya metodlarının qarşılıqlı əlaqəsi
tarix təliminin səmərəliliyini yüksəldir.
XX əsrin didaktları həmişə, daha doğrusu təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə xüsusi
qayğı ilə yanaşmışlar. Belə tədqiqatçılardan A.M.Arsenevi, V.V.Davıdovu, M.A.Danilov və
M.N.Skatkini göstərmək olar. Onların tədqiqatlarının obyekti dərsin səmərəliliyinin
yüksəldilməsi, eləcə də təlim prosesinin təkmilləşdirilməsi olmuşdur. Adları sadalanan
müəlliflər tədqiqatlarında təlim metodlarının təkmilləşdirilməsinə xüsusi həssaslıqla
yanaşmışlar.
Tarixçi metodistlərin daha çox diqqət yetirdikləri problemlərdən biri də məktəbdə tarix
təlimi prosesində tarixi biliklərin formalaşdırılmasıdır. Həmin tədqiqatçılar tədqiqatlarını
müxtəlif aspektdə aparsalar da onların tədqiqat obyekti şagirdlərdə tarixi biliklərin
formalaşdırılmasıdır. Onlardan bəzilərinin tədqiqatlarını sırf nəzərdən keçirək:
N.Q.Kazanski və T.S.Nazarovanın birlikdə hazırladıqları didaktika adlı dərs vəsaiti təlim
prosesinin təşkilinə həsr olunmuşdur. Dərs vəsaitində tədris prosesi, didaktik prinsiplər,
təhsilin məzmunu, təlim metodları, şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin yoxlanılması və
təlim prosesinin təşkili formalarına aydınlıq gətirilib.
Keçmiş Sovetlər birliyində tarixin tədrisi metodikası elminin inkişafında, təbliğində
mühüm rolu olan rus tarixçi-metodisti A.A.Vaginin xidmətləri xüsusi əhəmiyyətə malikdir.
Dərs vəsaitində məktəb kursunun məzmunu, quruluşu, təlim metodları, əyani, şifahi, mətn
üzərində iş, metodlar problemi, anlayışların formalaşdırılması və tarix dərsi haqqında
oxucularına yetərincə bilik verir.
Respublikamızda 2000-ci ildən başlayaraq innovasiya metodlarına aid ədəbiyyatların
nəşrinə başlandı. 2003-cü ildən dövlət tərəfindən təhsil sahəsində keçirilən islahatların
nəticəsi olaraq yeni təlim texnologiyalarına yönəldilmiş kitablar, monoqrafiyalar,
dissertasiyalar meydana gəldi. Bunlardan Pilot təhsil müəssisələrində təlim konsepsiyasının
əsas istiqamətləri, Məktəb müdiriyyəti üçün fəal təlim metodlarına giriş kursu, ibtidai məktəb
müəllimləri üçün fəal təlim metodları üzrə əsas kurs, ibtidai və orta məktəblərdə fəal təlim
metodlarının tətbiq edilməsi, Məktəb müəllimləri üçün fəal təlim metodlarına giriş kursu,
məktəb rəhbərliyi üçün fəal təlim metodlarına giriş kursu, fəal təlim metodu haqqında, məktəb
müəllimləri üçün fəal təlim metodlarına giriş kursu, fəal dərsin aparılması üzrə tövsiyələr və s.
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Təhlilə cəlb edilmiş ədəbiyyatlar innovasiya metodlarının yerini və rolunu şərh edir.
Nəticə olaraq deyə bilərik ki, Azərbaycan tarixinin tədrisində beyin həmləsindən istifadə
problemi bu vaxta qədər tədqiqat obyekti olmamışdır. Bu sahədəki boşluğun doldurulmasına
ehtiyac var.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixinin V-XI siniflərində təlimi prosesində beyin
həmləsi metodundan istifadə probleminin tədqiqi səviyyəsi bu vaxta qədər işlənilməyib. Bu
boşluğun doldurulması beyin həmləsi metodundan istifadənin səmərəliliyini yüksəldir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan tarixinin təlimində beyin həmləsi metodundan
istifadənin işlənmə səviyyəsinin sistemli öyrənilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ondan ibarətdir ki, yaradılmış həmin iş
sistemindən tarixin tədrisi metodikası ixtisası üzrə tədqiqat aparan gənc tədqiqatçılar
faydalana biləcəklər.
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П.Таджирли

Уровень исследований проблемы использования
метода мозговой штурм в процессе обучения истории
Aзербайджана в v-xı классах
Резюме
В статье обоснована актуальность проблемы, раскрывается сущность и понятие
метода мозговой штурм, а также разъяснена техника использования этого метода.
Автором рассмотрены многочисленные работы методистов, посвященные данной
проблеме.
P.Tajirli

The level of investigation of the problems of brainstorming in the
process of teaching the history of azerbaijan in the v-xı classes
Summary
The article substantiates the urgency of the problem, and reveals the essence of the
concept of brainstorming method, as well as the technique of teaching. The author has
investigated the works of different researchers relating to this problem.
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Şagirdlərin müstəqil şəxsiyyət kimi formalaşmasında
kimya eksperimentinin rolu
Ülviyyə Vəliyeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: Ulviyye.veliyeva.2014@mail.ru
Rəyçilər: dos. G.G.Şəfaqətova
dos. M.Ə.Mirzəyeva
Açar sözlər: Tədqiqatçılıq, inteqrasiya, oksidləşdirici, reduksiyaedici, hidrogenhalogenidlər
Ключевые слова: исследование, интеграция, окисляющий, раскислитель, водородгаллогенид
Key words: research, integration, oxidizing, deoxidant, hydrogen-alogenid
Təhsilin ən birinci vəzifəsi gənc nəsli həyata hazırlamalı, cəmiyyətin hər bir üzvünü bir
vətəndaş kimi formalaşdırmaqdır. Müasir dövr şəxsiyyətdən müstəqil, bacarıq və vərdişlərə
yiyələnmiş, əldə etdiyi biliyi müvafiq situasiyalarda tətbiq etməyi bacaran, elmi dünyagörüşə
malik olmağı tələb edir. Çünki müasir dövrdə məktəbdə təhsil alan şagirdlər yaxın gələcəkdə
cəmiyyətin tamhüquqlu üzvlərinə çevriləcəklər. Bu gün cəmiyyət daha çox mövzunu öyrənən
yox, öyrəndiklərini tətbiq etməyi bacaran şagird lazımdır. Bu baxımdan həyati bacarıqlara
malik şəxsiyyətin formalaşmasında kimya fənninin tədrisinin rolu danılmazdı.
Kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərə tədqiqatçılıq, analiz, sintez, təsnifetmə,
sistemləşdirmə, qruplaşdırma, ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə, məntiqi düşünmə,
müqayisə bacarıqları aşılanmalıdır. Kimyanın tədrisi zamanı şagirdlərdə elmi dünyagörüşün
əsaslarını formalaşdırmaq məsələsi həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur.
Kimyadan minimum səviyyədə bilik, bacarıqları olmayan müasir insanın təhsilini daha
yüksək pillədə inkişaf etdirib onu mühəndis, texnik, iqtisadçı, fizik, kimyaçı, biznesmen və s.
ixtisas sahibi kimi formalaşdırmaq çətindir. Bu baxımdan kimyanın tədrisini yüksək
səviyyədə qurmaq ən mühüm məsələdir.
Müasir təlim praktik istiqamətin gücləndirilməsini nəzərdə tutur. Öyrənənlər kimya üzrə
təcrübə yerinə yetirməli modelləşdirmə, hesablama əməliyyatı aparmalıdır ki, nəticədə
onlarda çətinliklərin öhdəsindən gəlmək, əqli fəallıq, tədqiqatçılıq, müstəqillik, təşəbbüskarlıq
kimi keyfiyyətlər formalaşsın. Yaradıcı fəaliyyət göstərməyi bacaran şəxsiyyətin
formalaşmasında kimya fənninin tədrisi əvəzedilməzdir. Müəllim hər bir mövzunun tədrisində
elə motivasiya yaratmalıdır ki, şagird düşünsün, əvvəllər əldə etdiyi biliklərə inteqrasiya
etməklə xatırlasın və problemin həllinə tətbiq etsin. Bu halda şagirdlərin düşüncəsi, əqli və
təfəkkürü inkişaf edir. Eyni zamanda onu tətbiq etməklə izah etmək, fikir mübadiləsi aparmaq,
nəticə çıxarmaq və ümumiləşdirmək şagirddə müstəqillik formalaşdırır. Bunu əyani misallarla
izah edək.
"Hidrogen halogenidlər" mövzusunun tədrisində hidrogen halogenidlərin xüsusilə də HF
və HCl turşuluq xassələrinin müqayisəsində motivasiya yaratmaq olar. Nə üçün flüorid
turşusunun turşuluq xassəsi xlorid turşusundan zəifdir?
Şagird bu problemi araşdırmaq üçün düşünür və şaquli inteqrasiya etməklə kimyəvi rabitə
bölməsinə aid bilikləri təfəkküründə canlandırır, xatırlayır və onunla əlaqələndirərək problemi

150

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

həll edir. Belə ki, HF-da molekullararası hidrogen rabitəsinin olması onun turşuluq xassəsinin
zəif olmasına səbəb olur. Əyani olaraq bunu dissosiasiya tənliyini yazmaqla da göstərə bilər.
HFHF → H2F2;
H2F2H++
Amma HCl H++
Bununla da şagirdlərdə həm düşüncə tərzi, həm də izahetmə qabiliyyəti inkişaf edir.
HCl→HJ-ə doğru və ya NaCl→NaJ-ə doğru getdikcə halogenidlərin reduksiyaedicilik
qabiliyyəti artır.
Bu mövzunun tədrisində eksperimental təcrübələr qoymaq və aparılan təcrübələr əsasında
şagirdlər halogenidlərin xassələrini müqayisə etməli və ümumiləşdirməlidir. Prosesin
gedişində müəllim nəzarətçi və istiqamətverici rolunu oynamalı, şagirdlər isə tədqiqatçı
olmalıdır.
Müəllimin iştirakı ilə şagirdlər üç sınaq şüşəsi götürüb onu nömrələməli. 1-ci sınaq
şüşəsinə NaCl, ikinciyə NaBr, üçüncüyə isə NaJ-in kristallarını daxil etməli. Hər üç sınaq
şüşəsinə qatı sulfat turşusu töküb sınaq şüşələrində gedən prosesləri şagirdlər izləməlidir. Bu
təcrübələr zəhərli olduğundan sorucu şkafda aparılmasını müəllim əvvəlcədən bildirməlidir.
Reaksiya zamanı hər üç sınaq şüşəsində rəngin dəyişməsi, iyin çıxması prosesini görən
şagirdlər reaksiya qurtardıqdan sonra bu haqda müşahidə və nəticələrini qeyd edib, reaksiya
tənliklərini tərtib etməlidir. Reaksiya tənliklərinin tərtibində müəllim müəyyən köməklik edə
bilər:
I. NaCl + H2SO4 (q)→ Na2SO4+ 2HCl
II. 2NaBr+2H2SO4(q) → Na2SO4+ Br2+ SO2+ 2H2O
III. 8NaJ + 5H2SO4(q) → 4Na2SO4+ 4J2+ H2S + 4H2O
Müəllim şagirdlərə müraciət edir: Reaksiya nəticəsində alınan məhsullara və gedən
reaksiyanın növünə görə burda halogenidlərin hansı xassəsini müqayisə etmək olur?
Şagird reaksiyaların (birincidən başqa) oksidləşmə-reduksiya reaksiyası olduğunu və hər
üç təcrübədə eyni sulfat turşusu iştirak etdiyini, yalnız dəyişən halogenidlər olduğunu görür
və dərk edir. Düşünür, deməli halogenidlər burda (NaCl-dan başqa) reduksiyaedici rolunu
oynayır. Eyni zamanda reaksiya tənliklərini əmsallaşdıranda da oksidləşdirici və
reduksiyaedici maddələri müəyyənləşdirir. NaCl bu reaksiyada reduksiyaedici olmadığı halda
NaJ qüvvətli reduksiyaedici xassə göstərir. Aparılan təcrübə nəticəsində şagird əyani olaraq
görür, dərk edir və yadda saxlayır. Eyni zamanda şagird praktiki təcrübə aparmaq vərdişinə
yiyələnir, aldığı nəticələri ümumiləşdirə bilir. Bununla da şagirdin düşüncəsi, əqli, təfəkkürü
inkişaf edir, müəyyən qədər bacarıq və vərdişlərə nail olur. Bütün bunlar tədricən şagirdləri
müstəqil həyata hazırlayır və həyati bacarığa malik şəxsiyyət kimi formalaşdırır. Hər bir
müəllim kimyanın tədrisində praktiki işlərdən, təcrübələrdən istifadə etməklə təlim prosesinin
keyfiyyətini yüksəltməyə qadirdir.
Məqalənin aktuallığı. Təcrübədə sərbəst formada qazanılmış biliklərin dərin
ümumiləşməsi, konseptual nəticələr əsasında daha yüksək səviyyəyə qaldırılmasını
stimullaşdırır və tədris prosesində şəxsi fikirlərin mübadiləsini təmin edən şəxsiyyətlərarası
münasibətləri nəzərə alır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kimya eksperimenti təhsil fəaliyyətinin, nəzəriyyə və
təcrübəsinin humanist-subyekt modeli olub, həm şəxsiyyətin formalaşması, onun inkişafını və
həm də onun mənəvi parametrlərini özündə cəmləşdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllim və laborantın öz işlərinə olan
məsuliyyəti artır, sinfə nəzarət asanlaşır. Müəllimlər arasında fikir mübadiləsi baş verir,
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onların peşəkarlığı yüksəlir. Ən əsası da bütün bunlar müəllimlər üçün ayrılan metodiki
günlərin hesabına baş verir.

Ədəbiyyat
1. R.İ.Əliyev. Kimya tədrisi üsulunun ümumi məsələləri. Bakı, 1987.
2. A.Süleymanova. Təhsilin əsasları. Bakı, 2014.
У.Велиева

Роль химических экспериментов при
формировании школьников как личность
Резюме
Химия наука эксперимента, его легче понять только на практике. Предмет химия
использует на высшем уровне точность, реализация результатов дает возможность
формирование привычек, способностей и знаний, которые дадут в будущей жизни
ученика возможность эффективной деятельности. В нынешнее время использование на
нужном уровне интерактивного прикладного метода по химии системы обучения
курикулума, развитие творческих способностей, самостоятельности, развития
активности, внушения самоуверенности ставится как важная цель. В современной
стадии он играет важную роль при достижении способности и умения школьника.
U.Veliyeva

The role chemical experiment on pupils’ formation of
independing indentity
Summary
Chemistry is an experiment science, it is possible to understand it only in practice. Using
of visual aids highly at chemistry lesson takes training on the implementation of the results, at
the end enabling formation of knowledge, ability and habit pupils’ in future. Chemistry
lessons the implementation of the results of the high level of training on the subject, which
allows the probe to operate effectively in a future student knowledge, skills and habits that
will lead to the formation. At present, active and interactive methods of teaching chemistry at
the appropriate level for the use of the curriculum, students' creative abilities, independence
and development activity, they argue that, as an important task to promote a sense of
confidence against them. Skill and ability of the students to achieve at the present stage plays
an important role. Today, curriculum application on chemistry takes main role on using of the
appropriate level of active and interactive methods of teaching, they promote a sense of
confidence against them. At the present takes the main part on pupils’ ability and skills.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Yuxarı sinif şagirdləri ilə aparılan tərbiyəvi işin xüsusiyyətləri
və vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları
Gülnamə Hüseynizadə
Bakı Qızlar Universitetinin magistrantı
E-mail: gulname1994@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.Y.A.Allahverdiyev
Açar sözlər: vətəndaşlıq tərbiyəsi, məktəblərdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin tərkib hissələri,
dərsliklərdə vətəndaşlıq tərbiyəsinin yeri
Ключевые слова: гражданское образование, kомпоненты подготовки гражданства,
расположение гражданских учебников образования
Key words: citizenship nurture, composition part of citizenship nurture in schools, the
role of citizenship nurture in books
Vətən vətəndaşlarının səviyyəsi ilə, onların öz borclarını hansı səviyyədə başa düşməsi və
yerinə yetirməsi ilə, vətənə layiqli övlad kimi xidmət etməsi ilə qüdrətlənir, möhkəmlənir.
Göründüyü kimi, vətəndaşlıq mühüm və böyük mənəvi keyfiyyət, müqəddəs bir addır.
Buna görə də onun məktəblilərə aşılanması, şagirdlərdə tərbiyə edillməsi olduqca vacibdir.
Az bir müddətdən sonra müstəqil həyata qədəm qoyacaq yuxarı sinif şagirdlərinin bu ruhda
tərbiyə edilməsi onların Vətənimizə layiqli övlad olmasına müstəqil respublikamızın
vətəndaşı kimi öz borcunu dərindən başa düşməsinə, onun çiçəklənməsində, sosial, iqtisadi və
müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsində fəal iştirak etməsinə səbəb olacaqdır.
Artıq XX əsr sona çatmış və tarixə çevrilmiş XXI əsrin ilk səhifələri bu gün yuxarı sinifdə
oxuyan şagirdlərin, sabahkı görülməli işləri çoxdur: Vətənimizin iqtisadi qüdrətinin
artırılması, işğal olunmuş torpaqlarımızın erməni faşistlərindən azad edilməsi, sosial həyatın,
xalqın maddi həyat və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, dərin və hərtərəfli biliyə malik
olmaq, Vətənin müdafiə qüdrətini möhkəmləndirmək və s. Bütün bunlar isə yeniyetmələrin
əsl vətəndaşlıq keyfiyyətlərinə yiyələnməsi, vətəndaşlıq borclarını vətənə verməsi nəticəsində
nail olmaq mümkündür. Yuxarı sinif şagirdlərinin vətəndaşlıq keyfiyyətlərinə yiyələnməsi
üzrə məqsədyönlü iş aparılmalıdır. Bu, təlim-tərbiyənin ayrılmaz tərkib hissəsi olmalı,
müəllim, tərbiyəçi və bütün valideynlərin doğma işinə çevrilməlidir.
Respublikamızın inkişafında əsas və aparıcı rol oynayan qüdrətli vasitələrdən biri də
məktəblilərdə vətəndaşlıq hissinin tərbiyə edilməsidir. Vətənə məhəbbət, ona hədsiz sədaqət
milli adət-ənənəmizin ayrılmaz tərkib hissidir. Bunun üçün vətənpərvərlik ən təsirli qüvvədir.
Şagirdlərin vətəndaşlıq ruhunda tərbiyə olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik
kəlamı didaktik əhəmiyyət daşıyır: “Hamımızın ümumi vəzifəmiz xalqımızda vətəndaşlıq,
Vətən torpağına, millətə sədaqət, vətən uğrunda şəhidliyə hazır olmaq hislərini
formalaşdırmaq, inkişaf etdirmək və təbliğ etməkdir”. Təhsil işçiləri ilə çoxsaylı görüşlərinin
birində böyük öndər demişdir: "Bizim gənclər, təhsil alan nəslimiz gərək məktəblərdə ilk
addımlarından vətəndaşlıq əhvali-ruhiyyəsi ilə tərbiyə olunsun. Bütün dərslər, xüsusən də
humanitar fənlər gərək gənclərimizə Vətənə sədaqət, vətəndaşlıq ruhu aşılasın, tərbiyə etsin".
Azərbaycan Respublikasının ümumtəhsil məktəblərində vətəndaşlıq tərbiyəsinin aşağıdakı
əsas tərkib hissələrinə önəm verilir:
1) Vətənin müdafiəsinə daim hazır olmaq;
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2) Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin daimiliyinə inam;
3) Azərbaycan xalqının milli ideologiyasına sədaqət;
4) Milli dəyərlərə hörmət, öz ana dilini yaxşı bilərək onun nəsillərə yüksək səviyyədə
ötürülməsinə çalışmaq;
5) Millətin layiqli nümayəndəsi olmaq üçün yüksək intelektual səviyyəyə malik olmaq;
6) Dahi şəxsiyyətlərin fikirlərinə istinad etmək.
İctimai səciyyə daşıyan vətəndaşlıq tərbiyəsi şagirdlərin vətəndaş kimi for-malaşmasında,
öz vətənini, ləyaqətini qorumaqda mənəvi təsir gücünə malikdir. Xalq şairi Məmməd Araz
deyirdi:
Vətən daşı olmayandan
Olmaz ölkə vətəndaşı.
Yeniyetmələrdə vətəndaşlıq tərbiyəsini o zaman daha yaxşı aşılamaq mümkündür ki, orta
məktəbin X-XI siniflərində oxuyan şagirdlərə və ali məktəbdə təhsil alan tələbə-gənclərə ayrıayrı fənləri və ixtisas kurslarını tədris edərkən vətəndaşlıq,vətənpərvərlik və hərbi məzmunlu
biliklər də verilsin. Keçmiş Sovetlər Birliyi dövründə mövcud dərsliklərdə, dərs vəsaitlərində
və metodik ədəbiyyatda vətəndaşlıq hissləri aşılayan məlumatlar və vətənpərvərlik məzmunlu
biliklər məxfilik üzündən verilmirdi. Əslində bu, şüurlu surətdə edilirdi ki, gənclər
vətəndaşlıq duyğularından məhrum olsunlar, vətənin müdafiəsi üçün lazımi bilikləri
almasınlar.
Şagirdlərdə vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının başlıca istiqamətləri bir sıra
beynəlxalq və respublika əhəmiyyətli sənədlərdə də öz əksini tapmışdır. “Ümumdünya İnsan
Hüquqları Bəyannaməsi”, “Uşaq hüquqları Konvensiyası” bu baxımdan xarakterikdir.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında bu istiqamətlər: vətənə sədaqət, dövlət rəmzlərinə
hörmət, vətəni müdafiə, tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması, qanuna zidd vəzifələrin
icrasına yol verilməməsi və məsuliyyət kimi vəzifələrlə müəyyənləşdirilmişdir. “Uşaq
hüquqları haqqında Azərbaycan Respublikası Qanununda” da vətəndaşların bu göstərilən
Konstitutsion vəzifələri əsasında uşaqların əsas vəzifələri konkret şəkildə əsaslandırılmış və
təsbit edilmişdir.
Yuxarıda göstərilən hər iki sənəddəki vəzifələri ümumiləşdirərək yuxarı sinif şagirdlərində
vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin formalaşdırılmasının aşağıdakı başlıca istiqamətlərini göstərmək olar:
1. Cəmiyyətdə müəyyənləşdirilmiş davranış qaydalarına əməl etmək;
2. Vətəni sevmək, ona sədaqətli və onu qorumağa hazır olmaq;
3. Respublikamızın dövlət rəmzlərinə bələd olmaq və ona hörmət bəsləmək;
4. Elmlərin əsaslarına və biliklərə dərindən yiyələnmək, özünü müstəqil həyata hazırlamaq;
5. Azərbaycan xalqının və başqa xalqların ənənələrinə və mədəni sərvətlərinə hörmətlə
yanaşmaq;
6. Tarix və mədəniyyət abidələrini, ətraf mühiti qorumaq;
Son iki ildə Təhsil Nazirliyinin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi bir sıra layihələr isə
məktəblərdə aparılan vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin daha da canlanmasına, ardıcıl və sistemli
xarakter almasına səbəb olmuşdur. Bu baxımdan təhsil nazirinin ümumtəhsil məktəblərinin
V-XI siniflərində hər dərs ilində ilk dərslərin "Mənim vətənim — doğma yurdum" mövzusuna
həsr edilməsi barədə ötən il imzaladığı əmr xüsusilə təqdirə layiqdir. Həmin əmrə əsasən artıq
ikinci ildir ki, məktəblərdə yüksək səviyyədə aparılan sözü gedən dərslər yeniyetmə və
gənclərin vətəndaşlıq ruhunun yüksəlməsində mühüm rol oynayır.
Orta məktəb şagirdlərində vətənə, millətə qarşı sevgini oyatmaqda dərsliklərin çox böyük
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əhəmiyyəti var. Yeniyetmələrə bu duyğunu aşılamaqda hər bir fənnin öz yeri var. Xüsusilə
şagirdlərə vətəndaşlıq duyğusu 9-11-ci siniflərdə öyrədilməlidir.Yeniyetmələrə vətəndaşlıq
duyğuları aşılarkən fənn seçimi edilməməlidir. Hətta riyaziyyat, astronomiya dərsləri
vasitəsilə belə şagirdlərdə milli ruhu artırmaq lazımdır, tarix vasitəsilə şagirdlər öz ölkəsinin
uzaq və yaxın tarixini öyrənir.
Lakin aparılan müşahidələr, şagirdlərlə aparılan anket sorğusunun nəticələri göstərir ki,
şagirdlərin, xüsusilə yuxarı sinif şagirdlərinin vətəndaşlıq tərbiyəsi sahəsində
məktəblərimizdə hələ xeyli işlər görülməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə də yuxarı sinif şagirdləri ilə aparılan tərbiyəvi işin
xüsusiyyətlər və vətəndaşlıq tərbiyəsinin imkanları məsələləri öz əksini tapmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yuxarı sinif şagirdlərində vətəndaşlıq keyfiyyətlərinin
formalaşdırılmasının imkanları şərh olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrlar, müəllimlər və tələbələr
faydalana bilər.
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Особенности воспитательной работы со старшеклассниками и
гражданских возможностей для получения образования.
Резюме
Гражданство является важным и великим духовном качеством, священное имя.
Старшеклассники должны работать целенаправленно развивать навыки гражданства.
Гражданское образование формирования общественного характера студентов как
граждан своей страны и защиты достоинства оказывает влияние на моральный дух.
G.Huseynzade

Feature of educational jobs done with high school students and
opportunity of citizenship nurture
Summary
Citizenship is important, high spiritual quality, and holy name. There should be done
targeted jobs because high school students need to adopt citizenship qualities. Citizenship
manner, which plays the role of social social character, has spiritual impact on formation of
students as a citizen, protection of their own dignity and homeland.
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İbtidai sinif səviyyəsi üzrə “Azərbaycan dili” dərslərində
interaktiv metodların mahiyyəti və tətbiqi imkanları
Nahidə Vəlizadə
ADPU-nun magistrantı
E-mail: nahide2206@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d, prof.M.Həsənov
ped.ü.f.d., dos.F.Səfərəliyeva
Açar sözlər: interaktiv metodlar, ibtidai təhsil, Azərbaycan dili dərsləri
Ключевые
слова:
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начальная
учеба,
уроки
Азербайджанского языка
Key words: interactive methods, primary education, Azerbaijani language lessons
Hər bir prosesin bünövrəsi olduğu kimi təhsilin də əsası məhz ibtidai təhsil səviyyəsindən
başlanılır. Ümumi təhsilin birinci pilləsi hesab olunan ibtidai təhsilin məqsədi şagirdlərdə oxu,
yazı və hesablama vərdişləri aşılamaq və möhkəmləndirmək, eyni zamanda, uşaqlara insan,
təbiət, cəmiyyət və onlar arasındakı qanunauyğunluqlar haqqında ilkin məlumatların verilməsi,
yaradıcı və məntiqi təfəkkürün elementlərini formalaşdırmaq, o cümlədən, mənəvi
keyfiyyətlər aşılamaqdan ibarətdir. Bütün bu qabiliyyətləri şagirddə formalaşdırmaq üçün
Azərbaycan dilinin tədrisi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
İbtidai sinif səviyyəsi üzrə Azərbaycan dili fənni inteqrativ xarakterdə olaraq digər
fənlərin tədrisinə cığır açmaqla, şagirdlərə düzgün, sürətli, şüurlu, ifadəli oxu texnikasına
yiyələnmələrini,
hüsnxətt
qaydalarının
mənimsənilməsi,
nitq
bacarıqlarının
formalaşdırılmasını, zəruri qramatik qaydaların öyrənilməsini əhatə edir. Azərbaycan dilinin
öyrənilməsi şagirdlərin ünsiyyət imkanlarını genişləndirir, onlarda nitq fəaliyyətinin növləri
ilə yanaşı düşünmə, öyrənmə, danışıma bacarıqlarını formalaşdırır.
Zaman dəyişdikcə təlim texnologiyaları da dəyişilmişdir, müasir dövrün tələblərinə cavab
verən biliklər toplusunun tədris formalarının da dəyişilməsinə zərurət yaratmışdır. Tədris
prosesinin keyfiyyətini yüksəltmək üçün interaktiv metodların istifadəsi zəruri şərtdir.
İnteraktiv metodlar şagirdlərə təlim materiallarını hazır şəkildə deyil, məntiqi mühakimə yolu
ilə biliklərin kəşf olunmasını təmin edir, şagird tədris prosesində daim fəal olur, biliklərin əldə
edilməsində idrak proseslərindən istifadə edir.
Azərbaycan dili dərslərində istifadə olunan interaktiv metodlara bibö, venn diaqramı,
klaster, auksion, akvarium, qərarlar ağacı, karusel, ziq-zaq, rollu oyunlar, beyin həmləsi və s.
göstərmək olar.
Beyin həmləsi və ya əqli hücum. İdeyaların sürətli generasiyası və şagirdlərin fəallığının
artırılması üçün tətbiq olunur. Mövcud üsul konkret problemin həlli üçün və ya suala cavab
tapmaq üçün də istifadə edilə bilər. Yeni mövzunun öyrədilməsində şagirdlərin bildikləri
bütün aspektlər üzrə əqli hücumu tətbiq etmək olar. Bu şagirdlərdə yeni mövzuya maraq
yaratmaq üçün ən yaxşı vasitədir.
Bibö. Biz artıq nəyi bilirik, nəyi öyrənməliyik. Burada məqsəd uşaqların mövzu
barəsindəki əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək və yeni biliklər verməklə, uşağın
düşünməsini optimallaşdırmaqdır. Bu texnikadan motivasiya və yekunlaşdırma mərhələsində
istifadə oluna bilər.
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Venn diaqramı. Cisim və ya hadisələri müqayisə etmək və onların oxşar və fərqli
cəhətlərini müəyyənləşdirməkdir. Dərs zamanı bu metoddan motivasiyada, tədqiqat
mərhələsində, nəticənin çıxarılmasında və tətbiq etmədə istifadə edilir. Bu priyom kəsişən iki
dairə əsasında təşkil olunur. Dairələrin kəsişdiyi hissə ortaq əlamətləri bildirir. Venn
diaqramının köməyi ilə iki ədəbi qəhrəmanın, əsərdəki iki surətin, iki quşun, heyvanın, iki
ağacın, ölkənin üst-üstə düşən oxşar və fərqli cəhətlərini qeyd etmək mümkündür. Beləliklə
müqayisə prosesində uşaqların lüğət ehtiyyatı zənginləşir, bilik dairəsi genişlənir. Bu
metoddan dil qaydaları məzmun xətti üzrə tədris zamanı nitq hissələrinin xarakterik
xüsusiyyətləri müqayisə olunaraq qeyd oluna bilər. Məs. isim və sifətin və yaxud da zərflə
felin müqayisəsi aparılaraq qeyd oluna bilər.
Klaster və ya şaxələndirmə — texnikasından istifadə edilməsində məqsəd şagirdləri
mövzu haqqında açıq və sərbəst düşünməyə sövq etmək və onların lüğət ehtiyyatını
zənginləşdirməkdir. Bu üsuldan həm mövzunun motivasiya mərhələsində uşaqların bu haqda
nə bildiklərini aydınlaşdırmaq, həm də məşğələnin sonunda onların yeni nə öyrəndiklərini
aşkara çıxarmaq məqsədi ilə istifadə edilə bilər.
Auksion. Bu metod əlifba təlimi dövrü üçün əlverişlidir. Auksion vasitəsilə şagirdlərdə
cisim və hadisələrin xüsusiyyətlərini öyrətmək, təhlil proseslərini inkişaf etdirmək, dinləmə
mədəniyyətini formalaşdırmaq mümkündür. Metodun tətbiqi zamanı müəllim öyrənilən cisim
müəyyən edilir, sinif auksionun keçirilmə qaydası haqqında təlimatlandırılır. Bundan sonra
şagirdlər növbə ilə cisim haqqında fikir söyləyir. Hər bir fikirdən sonra müəllim sayır.“Bir,
iki...”. Bu zaman başqa uşaq öz fikrini söyləyə bilər. Beləliklə sonuncu fikri söyləyən uşaq
qalib sayılır.
Anlayışın çıxarılması metodu. Bu üsul oyun-tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə
yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb
olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş
anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər
həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş anlayışı tapırlar.
Məqalənin aktuallığı. XXI əsr elm və texnikanın sürətli inkişafı nəticəsində təlim
prosesinə yeni yanaşmalara səbəb olmuş, yeni təlim texnologiyalarının işlənib hazırlanması
və tətbiqi zərurəti yaratmışdır. Müasir təlim metodlarından istifadə bu gün müasir dərsin
xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Müasir tədris prosesi elmi-texniki tərəqqinin tələblərini
təmin edən cəmiyyətin məqsədlərinə cavab verən və psixoloji-pedaqoji elmlərin
nailiyyətlərini nəzərə alan proses hesab olunur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai sinif səviyyəsi üzrə Azərbaycan dilinin
tədrisində yeni təlim texnologiyalarının istifadə imkanları, interaktiv metodların
mahiyyətindən bəhs olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kollec və universitetlərin pedaqoji
fakültəsinin tələbələri, ibtidai sinif müəllimləri nəzəri və praktik cəhətdən istifadə edə bilər.
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Н.Вeлизаде

Возможности и сущности интерактивных методов
Азербайджанского языка на уровне начальных классов
Резюме
В статье говорится вопросы использования интерактивных методов по начальным
классам. Говорится о полезности Азербайджанского языка, подчёркивается мнении по
повышения качество учёба. Выясняя особенность технологии современной учебы.
N.Valizade

İn Azerbaijani language lessons for elementary grade level
essense and application possibilities of interactive methods
Summary
İn the article touched upon using interactive methods of Azerbaijani language in primary
classes. Started a talk importance of Azerbaijani language lessons in primary classes, noted
ideas improve the quality of training. Analyzed the characteristics of modern learning
technologies, discussed essentiality and importance of them.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi
tərbiyəsini şətləndirən metodlar
Zenfira Vəliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU-nun dosenti
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos S.Ə.Cəmilzadə
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Açar sözlər: sosial-mənəvi inkişaf, humanist hisslər, əxlaqi və kommunikativ vərdiş,
ümumbəşəri dəyərlər, məktəbəqədər dövr, pedaqoji proses, əqli və intellektual inkişaf,
şəxsiyyət
Ключевые слова: социально — моральное развитие, гуманистические чувства,
нравственные и коммуникативные навыки, общечеловеческие ценности, дошкольный
возраст, педагогический процесс, умственное и интеллектуальное развитие, личность
Key words: social moral development, human feeling, moral and communicate habit,
universal values, period of preschool, the pedagogic process, the personality, mind and logical
development
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafının məzmununa böyüklərə hörmət,
yaşıdları ilə xoş rəftar, başqasının kədərinə və sevincinə şərik olmaq, humanist hiss və
münasibətlərin göstərilməsinə nail olmaq və məsuliyyət hisslərinin tərbiyə olunması daxildir.
Lakin bu nəcib vəzifələrin reallaşdırılması o qədər də asan məsələ deyildir. Uşaqlarda ictimai
davranış təcrübəsinin yaranmasını təmin edən müəyyən metodlar vardır ki, onları da aşağıdakı
kimi qruplaşdırmaq olar:
1. Əxlaqi vərdişlərin tərbiyəsi.
2. Böyüklərin və başqa uşaqların nümunəsi.
3. Böyüklərin əməyi və uşaqların oyunlarının məqsədyönlü müşahidəsi.
4. Birgə fəaliyyətin təşkili.
5. Birgə oyunlar.
Bu metodları müxtəlif şəraitdə — məişət və gündəlik fəaliyyətdə, oyun və xüsusi təşkil
olunmuş məşğələlər zamanı həyata keçirmək tövsiyə olunur.
Mənəvi təsəvvürlərə, mühakimələrə və qiymətləndirməyə istiqamətlənmiş başqa bir
metodlara pedaqoqun bədii ədəbiyyat oxuması, şəkillər üzrə müzakirə, inandırma,
rəğbətləndirmə və tənqidi metodlar aiddir. Göründüyü kimi, burada uşaqların kollektivdə
çalışmaq bacarığının formalaşması əsas məqsədlərdən biridir. Şərt o deyil ki, uşaqlarda
başqasının hisslərini duymaq bacarığı formalaşsın. Əsas şərt odur ki, o, uşaqlarla əlaqəli
olduğunu hiss etsin və özünü kollektivin bir hissəsi kimi görsün. Bu cür yanaşma zamanı
insan (şəxsiyyət) başqalarından seçilmir, əksinə, kollektivə qaynayıb-qarışır.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların sosial-mənəvi inkişafında humanist hisslərin, müsbət
qarşılıqlı münasibətlərin tərbiyə olunması bəyan edilsə də, təklif olunan metodlar ya düzgün
davranışın formalaşmasına (müsbət nümunələrə bənzəmə, yaxşı vərdişlərin formalaşdırılması),
ya da təsəvvürlərin, mühakimələrin və qimətləndirmənin formalaşdırılmasına istiqamətlənir.
Bu zaman sosial-mənəvi inkişafın məzmunu uşağın şəxsiyyətinin sosial-əxlaqi tərbiyəsinin
formalaşmasından və onun ayrı-ayrı komponentlərindən (motiv, davranış və emosional) ibarət
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olur. Bu komponentlərin məzmunu təhsil proqramlarına müvafiq seçilir.
Sosial-əxlaqi tərbiyənin metodlarının bir neçə təsnifatı mövcuddur.
Uşağın sosial-mənəvi qaydaların mənasını və ədalətliliyini dərk etməsinə istiqamətlənən
metodlar kimi tədqiqatçılar bunları təklif edirlər: uşaqların şüuruna və hisslərinə qaydaların
mahiyyətini açaraq göstərməyə imkan yaradan bədii oxu (Y.Y.Demurova, L.P.Strelkova,
A.M.Vinaqradova); əsərin müsbət və mənfi obrazlarının müqayisəli təhlili (L.P.Knyazeva);
problemli situasiyaların həlli (P.S.Bure); ətrafdakılara münasibətdə qəbul olunan və
olunmayan davranış qaydaları; süjetli şəkillərin məzmununun müzakirəsi (A.D.Koşeleva);
oyun-tapşırıqların və oyun-səhnələşdirmənin təşkili.
Kamil şəxsiyyət-insan-vətəndaş yetişdirmək müasir insan tərbiyəsinin əsas məqsədidir.
Vətəndaş tərbiyə etmək-mənsub olduğu ölkənin inkişafına çalışan, mənafeyini gözləyən, onun
taleyinə məsuliyyətlə yanaşan, ictimai-sosial həyatda ədalətli mövqe tutan, insanpərvərliyi,
ciddiliyi, zəhmətsevərliyi ilə seçilən və s. müsbət keyfiyyətləri özündə daşıya biləcək insan
yetişdirmək deməkdir. Eyni zamanda yüksək əxlaqi, mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmə və
şəxsiyyət kimi yetişmə uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsinin əsasını qoyan amillərdir. Bu amilləri
əks etdirən informasiya resurslarından geniş istifadə olunmalıdır.
Uşaqlara mütaliə üçün ədəbiyyat tövsiyə edərkən aşağıdakılar nəzərdə tutmalıdır: milli
maddi-mənəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmanın tərbiyəsi; yaşadığı cəmiyyətdə davranış
qaydalarının tərbiyəsi; savadlı olmağa həvəsin tərbiyəsi; ailə, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət
hissinin tərbiyəsi; vətənpərvərlik, ədalət, mübarizlik, zəhmətsevərlik, cəsurluq və s. tərbiyəsi.
Digər tərəfdən daha səmərəli informasiya axtarışını təmin etmək üçün elektron və ya ənənəvi
kartotekalarda maraqlı və cəlbedici bölmə adlarından istifadə etmək olar. Məsələn, “Siyasət
və uşaqlar”, “Açıq dialoq”, “Azərbaycan qanunvericiliyi və uşaqlar”, “Biz öz hüquqlarımızı
bilirikmi”, “Biz Vətənimiz üçün nə edə bilərik”, “Qəhrəmanlıq nədir”, “Kimə bənzəmək
istərdim”, “Vətənimin sərvətləri”, “Uşaq haqları konvensiyası” və s.” [1, 7].
Sosial-mənəvi inkişaf prosesində əsas faktorlardan biri olan “kommunikativ vərdişlərin”
formalaşması prosesi də müşahidə olunur. “Kommunikativ vərdişlərin” və “əxlaqi
vərdişlərin” formalaşması tanış olan situasiyada qayda və davranış nümunələrinin avtomatik
olaraq tətbiq edilməsini təmin edir. Buna, bir tərəfdən model kimi, digər tərəfdən isə düzgün
qaydaların rəğbətləndirilməsi və pis hərəkətlərin mühakiməsi (öyrətmə) kimi nail olunur.
Nəticədə mənəvi stereotipə oxşar keyfiyyətlər formalaşır və uşaq müvafiq situasiyalarda
onları avtomatik olaraq istifadə etməyi öyrənir. Bunu nəzərə alaraq uşağın sosial-mənəvi
inkişafı üçün düzgün və səhv hərəkətlərin müqayisə edilməsi məqsədəuyğundur.
Sosial-mənəvi inkişafın digər metodu isə mühakimənin və mənəvi qiymətləndirmənin
formalaşdırılmasıdır: xeyir və şər haqqında təsəvvürlər, mənəvi davranış normaları, düzgün
və səhv hərəkətlər. Bu metod sosial-mənəvi təsəvvürlərin uşağın şəxsi hərəkətlərinə
çevrilməsinə zəmin yaradır və onun altruistik davranışının mənbəyi kimi özünü büruzə verir.
Pedaqoji nöqteyi-nəzərdən də bu metod çox anlaşılan və cəlbedicidir. O, özündə ənənəvi və
müvafiq pedaqoji vasitələri ehtiva edir: izah, bədii ədəbiyyatın oxunması, müsbət
nümunələrin göstərilməsi və s. Görünür bu səbəbə görə göstərilən strategiya geniş yayılmışdır.
Mənəvi normaların şüurlu qavranılması mənəvi davranışın formalaşmasında hamılıqla
qəbul olunmuş zəruri şərtdir. Beləliklə, bu metodları təhlil edərkən biz görürük ki, onlarda
eynilik və qeyri-dəqiqlik mövcuddur.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsində başlıca vəzifə hisslərin inkişafı olmasına
baxmayaraq əsas metodlardan biri kimi bir tərəfdən kommunikativ vərdiş və bacarıqların
inkişafı, digər tərəfdən isə uşağın mənəvi mühakimələrinin formalaşdırılması göstərilir. Hesab
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edilir ki, əxlaqi hisslər davranış vərdişləri və mənəvi mühakimələrin nəticəsidir.
Beləliklə, hər bir mərhələ uşağı sosial-şəxsiyyətyönlü inkişafın müvafiq səviyyəsinə
çatdırmalıdır. Yaxınları ilə anlaşıqlı münasibət mənəvi və əxlaqi normaların (dostluq,
qarşılıqlı kömək, başqasının keçirdiyi hisslərə şərik olmaq, sevinci ilə bölüşmək)
mənimsənilməsini təmin edir.
Uşaqlara münasibətdə dövlətin, cəmiyyətin və təhsil müəssisələrinin əsas vəzifəsi onların
fərdi qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün optimal şəraiti təmin etmək, özünü idarə etməyə
imkan yaratmaq, ətrafdakı insanlara hörmətlə yanaşmaq, ünsiyyət qurmağı bacarmaq və
ümumbəşəri dəyərlərə inteqrasiya etməyə imkan yaratmaqdır.
Hazırda ölkəmizdə məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin müxtəlif istiqamətdə intensiv
inkişafı müşahidə olunur. Məktəbəqədər yaşlı uşağın şəxsiyyət kimi tərbiyə olunmasına, onun
unikallığına, potensial imkan və qabiliyyətlərinin inkişafına böyük diqqət yetirilir. Bu amilləri
nəzərə alaraq 2004-cü ildən etibarən “Azərbaycan Respublikasında məktəbəqədər təhsilin
proqramı” (kurikulumu, 3-6 yaş) tətbiq olunmaqdadır. Bu proqramın məqsədi ondan ibarətdir
ki, uşaqlar bağçadan yalnız müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərlə getməsinlər. Onlar həm də
müstəqil, gələcək hayatda zəruri olan sosial-mənəvi keyfiyyətlərə sahib, ictimai və etik
normaları mənimsəmiş şəxsiyyət kimi yetişsinlər. Təsadüfi deyildir ki, kurikulumda əsas
inkişaf istiqamətlərində biri “Sosial-emosional inkişafdır”. Uşaqlarda ətrafdakı insanlarla
əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma əsasında ünsiyyət qurmaq, ümumi psixi inkişafı təmin etmək,
sosial adaptasiya üçün, həmçinin məktəbdə uğuru təlim almağa zəruri olan təlim fəaliyyəti və
keyfiyyətləri formalaşdırmaq mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Beləliklə, yekun olaraq qeyd etmək olar ki, cəmiyyətin inkişafının müasir dövründə uşağın
sosial aləmə inteqrasiyası, müvafiq sosial aləmdə özünü adekvat aparmaq bacarığı, özünün və
başqalarının şəxsiyyətinə dəyər verməsi, cəmiyyətin mədəni ənənələrinə uyğun dünyada baş
verən proseslərə özünün hiss və münasibətlərinin ifadə edilməsi mühüm problemlər olaraq
qalır [2, 59].
Məqalənin aktuallığı. Müasir şəxsiyyətyönlü təhsildə uşağın sosial aləmə inteqrasiyası,
cəmiyyətin mənəvi dəyərlərinə sahib olmaq günümüzün aktual məsələlərindəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların mənəvi tərbiyəsini
şərtləndirən metodlar irəli sürülür və əsaslandırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər tərbiyə ixtisası üzrə
oxuyan tələbələr, magistrantlar, habelə, mütəxəssislər faydalana bilərlər.
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З.Велиева

Методы, обуславливающие моральное воспитание
детей дошкольного возраста
Резюме
Основная цель воспитания современного человека — формирование гражданина,
совершенствование личности-человека. Приобретение высокими нравственными,
моральными качествами и формирование как личность являются основными факторами
гражданского воспитания детей.
Основной задачей государства, общества и образовательных учреждений является –
обеспечение оптимальных условий для развития индивидуальных способностей детей,
создание условий для самоуправления детей, чувства уважительного отношения к
окружающим, умения общаться с людьми и интегрировать общечеловеческим
ценностям.
Z.Veliyeva

The conditions of moral manner methods
are press school children
Summary
Modern manner of human main goal brings up perfect personality-human-citizen. At the
same time brings up a person of high moral personality and the main goal factors are growing
children as a personality.
Children relationship of state, society and education institutions develop personal skills
and their main task, allow him to people/be able to communicate? Opportunity integrate
universal values.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar
Zəhra Həsənova
ADPU-nun müəllimi

Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.M.S.Fərəcov
ped.ü.f.d., dos.Z.M.Kərimova
Açar sözlər: təhsil, sistem, məktəb, pedaqogika, uşaqlar, qayğı
Ключевые слова: учеба, систем, школа, педагогика, дети, забота
Key words: education, system, school, pedagogy, children, care

Təhsildə inklüziv yanaşma sistem şəklində təmin olunan şərait və təlim vasitələrinin
müxtəlif qabiliyyətləri olan uşaqlar üçün əlverişli olmasını nəzərdə tutur. Ümumtəhsil
sistemində inklüzivlik anlayışı hansısa qrup uşaqları ümumtəhsil məktəblərinə daxil etmək
yox, məhz sistemin özünün geniş spektrli qabiliyyətlərə malik olan və təlimdə xüsusi
ehtiyacları olan uşaqları əhatə etmək imkanlarının yaradılmasına üstünlük vermək deməkdir.
Bu da qanunvericiliyi, maliyyə təminatını, məktəbdə xüsusi xidmətlərin və zəruri
infrostrukturun olmasını, müəllimlərin müvafiq hazırlıqlarını, dərslərin hər bir uşağın fərdi
ehtiyaclarına görə planlaşdırılmasını və aparılmasını, müxtəlif çeşidli təlim metodları və
strategiyalarını nəzərdə tutur. Bu gündünyanın bir şox ölkələrinin təhsil sistemlərinin inkişafı
məhz inklüziv yanaşma ilə xarakterizə olunur.
Pedaqogikada inklüziv yanaşmaların tətbiqi əsas demokratik prinsip və dəyərlərə tam
cavab verməklə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların tipik yaşıdlarının təlim aldıqları
şəraitə - maksimum yaxın olan şəraitdə təhsilinə tam və fəal şəkildə cəlb olunması kimi təyin
olunur.
İnklüziya xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların ümumtəhsil məktəbinə, sadəcə olaraq dail
olması deyil. İnklüziv sinif mühitində təlim hər bir uşağın başqaları ilə birlikdə tədris
prosesində iştirak etmə hüququnu nəzərdə titir. İrqi, cinsi fərqlə, eləcə də xüsusi fərqlər və
müxtəlif qabiliyyətlər bu hüquqa təsir göstərmir. Öz qabiliyyət və ehtiyaclarından asılı
olmayaraq uşaqların hansı sinfin tam hüquqlu üzvü sayılır. İnklüziv təhsilin bu konsepsiya
bütün uşaqlar dəyərli və cəmiyyətin fəal üzvləridir kimi əsas demokratik ideyalardan birini
əks etdirir. Belə ki, uşaqlar sağlam və xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlara bölünmürlər, öz fərdi
xüsusiyyətləri, ehtiyacları və istedadları olan ayrı – ayrı şəxsiyyətlər kimi nəzərdən keçirilirlər
və daim təlim prosesində dəstək alırlar.
Azərbaycanda inklüziv təhsilin inkişaf tarixi 2004-cü ildən başlayır və ilk təcrübə məhz
xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin bir sıra seçilmiş
ümumtəhsil məktəb və məktəbəqədər müəssisələrinə cəlb etməkdən ibarət olmuşdur. Cəlb
olunmuş uşaqlar xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar adlandırılmışlar. Həmin termin ingilis
dilli ədəbiyyatdan dilimizə tərcümə olunmuşdur. Sizə təqdim edilən metodiki vəsaitdə xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaq təhsil prosesində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagird kimi qeyd
olunmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilli ədəbiyyatda bu termin xüsusi təhsil
ehtiyacları olan uşaqların tədris prosesində üzə çıxan problemlərinə diqqət yetirir və həmin
problemləri olan uşaqları təsvir edir.
Uşaqlar ancaq müəyyən bacarıqlara yiyələndikdən sonra adi sinfə qəbul oluna bilər, əks
halda, onlar çoxluğun səviyyəsindən geri qalacaq və ümumiyyətlə, sinfin nailiyyətlərini geri
çəkəcəklər. Bir sözlə, uşaqların qabiliyyətləri və bacarıqları məktəbdə nailiyyət əldə etmək
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üçün ilkin şərt kimi baxılır. Bu da təlim prosesində uğurlu inteqrasiyaya mane olur. Bir sıra
xarici ölkələrin təcrübələri və aparılan tədqiqatlar göstərir ki, inteqrasiyanın uğurlu olub –
olmaması təhsilin məqsədlərinin necə başa düşülməsindən asılıdır. Uşaqları ümumtəhsil
siniflərinə qəbul edərkən onların olan və ya olmayan ilkin qabiliyyətlərinə yox, ehtiyaclarına
diqqət yetirmək lazımdır və həmin ehtiyacları nəzərə alaraq hər biri üçün xüsusi məqsəd
qoyulmalıdır.
Hər hansı xüsusi ehtiyacı olan və təlimdə çətinlik çəkən uşağın ümumtəhsil məktəbinin
inklüziv sinfində təhsil alması haqqında qərarı verildikdə, onun tibbi diaqnozu yox, güclü və
zəif cəhətləri nəzərdən keçirilməli və onun üçün zəruri dəstəyin nədən ibarət olması haqqında
düşünülməlidir.
Xüsusi qayğıya ehtiyacların üç komponenti. Təlim prosesində üzə çıxa biləcək çətinlikləri
başa düşmək üçün İngiltərə və ABŞ mütəxəssisləri üç komponentli çərçivə konsepsiyasını
təqdim edirlər. Həmin komponentlər aşağıdakılardır:
*uşağın hazırkı koqnitiv inkişafı və psixo – fizioloji xüsusiyyətləri;
*məktəbdə sinif səviyyəsində müəllimlər tərəfindən təşkil olunan təlim mühiti;
*həm dərslikləri və digər materialları, həm də verilən tapşırıqları və təlim metodlarını
daxil edən təlim vəsaitləri.
Birinci komponent – Müəllimlər birinci komponenti yuxarıda tövsiyyə edilmiş psixofiziki
inkişafın meyarları və onlara görə şagirdlərin inkişafını qiymətləndirməyi bacardıqda daha
yaxşı başa düşürlər.
İkinci komponent — Təlim mühitidir. Təlim mühiti özü çox komponentli bir anlayışdır.
Təlim mühiti özü çox komponentli bir anlayışdır. Ümumiyyətlə, təlim mühiti dedikdə, biz
sinfin quruluşunu, sinifdəki şagirdlərin sayını, təlim materiallarının şagirdlərin yaşına və
inkişafına uyğunluğunu, şagirdlərin təlim prosesinə cəlb olunmasını, müəllim və şagirdlər
arasında ünsiyyət və yaranan münasibətləri, şagirdlərin davranışını və davranışın idarə
edilməsində istifadə olunan üsulları nəzərdə tuturuq. Müəllim və müəllim köməkçilərinin
vəzifələri və rollarının paylaşdırılması və valideynlərin təlim prosesinə cəlb edilməsi də bu
komponentə aiddir. Təlim mühitinin təsiri nəinki xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların
inkişafına, həm də onların tipik yaşıdlarının inkişaflarında da böyük təsir göstərə bilər.
Xüsusi təhsil ehtiyacları çərçivəsinin üçüncü komponenti təlim vasitələrinin, metodlarının
və verilən tapşırıqların uyğunlaşdırılmasına yiyələnir. Təlim prosesi zamanı istifadə olunan
materiallar və müəllimin istifadə etdiyi metodlar müxtəlif qabiliyyətlərə malik olan uşaqların
ehtiyaclarını nəzərə almağı və dərsləri bu ehtiyacları nəzərə alaraq planlaşdırmağı, eyni
zamanda bunun kimi strategiyalardan istifadə etməyi nəzərdə tutur.
Xüsusi təhsil ehtiyaclarının üç komponenti inklüziv təhsilin əsas prinsipini açıqlayır.
Müəllimlər və məktəbdə çalışan digər işçilər anlamalıdırlar ki, inklüziv təhsil hansısa əlillik
kateqoriyası olan və ya sağlamlıq imkanları məhdud olan uşağa sinifdə yer verilməsindən
ibarət deyil. İnklüziv təhsil uşaqların xüsusi ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsindən başlanır.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların problemlərinin
öyrənilməsi və həlli baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə inklüziv təhsil
sistemində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarların ehtiyacları müəyyənləşdirilir və bu
ehtiyacların komponentlərinin təsnifatı verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərin
müəllimləri, tələbə və magistarntlar, eləcə də xüsusi təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri
istifadə edə bilərlər.
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Инклюзивные дети
Резюме
Инклюзивное обучение-это специальное отношение детям которые нуждаются в
особенном уходе. Данное время в Азербайджане оказывают большую заботу
инклюзивном детям.
Z.Hasanova

Inclusive children
Summary
Inclusive education, is for children who need spesial care. At present a spesial care is
taken for inclusive children in Azerbaijan.
Redasiyaya daxil olub: 17.03.2017
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Mənəvi tərbiyə dedikdə, gənc nəsildə mənəvi şüurun, mənəvi hisslərin və davranışın
formalaşmasının məqsədyönlü prosesi başa düşülür. İnsanın ağlını, təfəkkürünü inkişaf
etdirmək (əqli tərbiyə) nə qədər vacibdirsə, şəxsiyyətin mənəvi aləmənin, mənəviyyatının
müsbət əxlaqi keyfiyyətlərinin formalaşdırılması bir o qədər mühüm və zəruridir.
Mənəvi tərbiyənin əsası ibtidai sinifdən qoyulmalıdır. Çünki mənəvi tərbiyə almayan,
onun nə olduğunu bilməyən bir şagird ölkəmizə layiqli və ona can yandıran bir şəxsiyyət kimi
formalaşa bilməz. Həm müəyyən dərs saatlarında, həm də dərsdən kənar olaraq kiçikyaşlı
məktəblilərin mənəvi tərbiyəsinin düzgün aparılmasına xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Hazır
ki, dövrdə ümumtəhsil ocaqlarında kiçik yaşlı məktəblilərə vətənpərvərlik tərbiyəsi, yaxşılıq
və xeyirxahlıq tərbiyəsi, böyüyə hörmət tərbiyəsi, düzgünlük və doğruçuluq tərbiyəsi,
yoldaşlıq və dostluq tərbiyəsi, sadəlik və təvazökarlıq tərbiyəsi aşılanır. Bu da onlarda mənəvi
keyfiyyətlərin formalaşmasına gətirib çıxarır.
Mənəvi tərbiyənin sistemli, məqsədyönlü, ardıcıl şəkildə aparılması saf əqidəli, zəngin
mənəviyyatlı, öz soykökünə, Azərbaycan xalqının azadlıq və demokratik ənənələrinə bağlı
olan, xalqının mənəvi, mahiyyətcə milli, keyfiyyətcə humanist və mədəni sərvətlərinə
möhkəm yiyələnən, onu qoruyan və daim inkişaf etdirən sağlam nəslin yetişməsinə kömək
göstərməkdir. Bu işdə məktəb və ailə bir-birinə dəstək olmalıdır. Müəllimin nümunəsinində
xüsusi rolu vardır.
Abdulla Şaiq uşaqların mənəviyyatının formalaşdırılmasına fikir verilməsini
məqsədəmüvafiq sayır, bu sahədə müəllimin roluna böyük diqqət yetirirdi. O, yazırdı: “Bir
bağban min zəhmətlə əkdiyi və becərdiyi meyvə bağının məhsulunu sevə-sevə dərdiyi kimi,
bir müəllim də mənəvi qidalarla becərdiyi tələbələrinin kamala çatdığını və onların xalqa,
vətənə, cəmiyyətə etdiyi xidmətləri görüncə bir bağbandan daha bəxtiyar görünür, çünki onun
yetişdirdiyi məhsul daha qiymətli və daha səmərəlidir”. (1)
Mənəvi tərbiyə bir tərəfdən mənəvi şüuru və hissləri, mənəvi təsəvvür və anlayışları,
mühakiməni, digər tərəfdən isə mənəvi davranışı formalaşdırır. Vətənə məhəbbətvətənpərvərlik kimi insanlıq və cəmiyyət üçün son dərəcə vacib olan yüksək nəcib keyfiyyət
də məhz mənəvi tərbiyə üzrə aparılan işlər zamanı inkişaf etdirilir.
Məlum olduğu kimi, mənəvi tərbiyə kiçik yaşlardan aparıldıqda onun səmərəsi daha
yüksək olur. Məktəb illərində ilk növbədə ibtidai sinif şagirdləri mənəvi tərbiyə ilə əhatə
olunmalıdır. Bu isə öz-özlüyündə həyata keçmir. Mənəvi tərbiyənin inkişafında bədii
nümunələr yüksək təsir gücünə malikdir. Bədii nümunələr, xüsusən kiçik yaşlı məktəbliləri
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özünə daha çox cəlb edərək hiss və duyğulara təsir göstərmək gücünə malikdir.
Mənəvi tərbiyə sahəsində ümumtəhsil məktəbinin başlıca vəzifələrindən biri cəmiyyətdə
mövcud olan əxlaq normalarını və prinsipləri əsas götürərək yaşayıb fəaliyyət göstərmək
tələbatını böyüməkdə olan nəsildə tərbiyə etməkdən ibarətdir.
Bu sahədə aparılan işlərin ardıcıl, səmərəli görülməsi insanı mənəvi inkişafa doğru aparır.
Mənəvi inkişaf insanın bütün ömrü boyu — valideynlərinin, yaşadığı cəmiyyətdəki insanların,
kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri altında baş verir. Gerçəkliyi qiymətləndirmək və ona
münasibət, insanlarla qarşılıqlı münasibətlər, cəmiyyətə münasibətdə burada mühüm rol
oynayır. Bütün bunlar isə onun hərəkət və əməllərində ifadəsini tapır.
Pedaoji ədəbiyyatda mənəvi tərbiyə problemi müxtəlif cür mənalandırılır. B.T.Likoçov
“Məktəblilərin tərbiyəsinin ümumi problemləri” kitabında göstərmişdir ki, mənəvi tərbiyə
uşağın bütün həyatının pedaqoji təşkili, hərəkətləri və münasibətləri ilə vəhdətdə mənəvi
sorunun formalaşdırılması nəticəsində onun yüksək əxlaqi tərbiyəliyə çatması prosesidir”. (6,
s.168)
Tərbiyənin təsiri altında kiçik yaşlı məktəblilər mənəvi normaları yerinə yetirməyə
başlayır, nəticədə müsbət davranış tərzi, düzgün rəftar, mərifət öz-özlüyündə yaranır.
Məktəblilər, o cümlədən, ibtidai sinif şagirdlərində öz hərəkətlərini etik qaydalarla
əlaqələndirmək qabiliyyəti inkişaf edir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə kiçik yaşlı məktəblilərlə aparılacaq tərbiyə işinin
məzmununun araşdırılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mənəvi tərbiyənin inkişafı tərbiyənin əsas şərti kimi nəzərdə
tutulur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.
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Моральнoе воспитание шлольников младшего возраста
Резюме
Деятельность в области морального обучения создает жизненный опыт у
дошкольных ученых, возбуждая в них желанные борьбы против антиподов морали. По
этому обучение морали дошкольных ученых а всегда лежит в центре внимания
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Moral education of junior pupils
Summarу
Activity on moral education creates life experience in junior pupils, inspires them for
struggling against antipodes of our moral. There fore, the moral education of the growing
generation is always in the center of attention of teachers.
Redaksiyaya daxil olub: 17.03.2017
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Autizm sindromlu kiçik yaşlı məktəblilərin
qarşılaşdığı problemlər
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Fiziki və əqli qüsurlu uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya etməsi, təhsil sisteminə
uyğunlaşması, bir fərd kimi formalaşaraq cəmiyyətdə layiqli yer tutmaları üçün ilk əvvəl
normal adaptasiya mühiti vacibdir. Onların qüsurlu olmalarını nəzərə alaraq bu
uyğunlaşmanın çətin və böyük həssaslıq tələb etdiyini söyləmək olar. Əgər əlil bir uşaq təhsil
alacağı mühitə, məktəb yoldaşlarına adaptasiya olmazsa, kompakt bir sfera yaranmazsa onda
uğurlu nəticə əldə etmək olmaz. Belə olan halda, onlar digər uşaqlarla ünsiyyətə girməkdə
çətinlik çəkir və özlərini bir növ cəmiyyətdən təcrid olunmuş kimi hiss edirlər. Sağlam
uşaqlar məktəb daxilində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqla rastlaşdıqda ona təəccüblə baxır,
sanki o tamam başqa bir dünyadan gəlibmiş kimi düşünür, bəzən isə gülür və ələ salırlar.
Bunun əsas səbəbi isə onlar arasında ünsiyyətin, əməkdaşlığın olmamasıdır. Bunun
nəticəsində onlar bir-birilərini dərk etmir və nə hiss keçirdiklərini başa düşmürlər.
Sağlamlıq imkanları məhdud olan uşaqların əziyyət çəkdiyi, XXI əsrin “vəbası”na
çevrilmiş qlobal problemlərindən biri olan autizm sindromdur. Dünya əhalisinin 1 faizi, yəni
70 milyon insan autizmin qurbanına çevrilmişdir. Hər 68 uşaqdan biri autizmli doğulur.
Qeyri-statik məlumatlara görə Azərbaycanda təxminən 4500-5000-ə yaxın uşaq və yeniyetmə
autizm sindromundan əziyyət çəkir. Ölkəmizdə 235 mindən artıq rəsmi qeydiyyatda olan
autizm sindromundan əziyyət çəkən uşaqlar var. Autizm sindromlu uşaqların müalicəsində
xüsusi təhsil və inklüziv təhsil önəmlidir. İnklüziv təhsil autizmli uşaqlar üçün həm öyrəndiyi
bacarıqları təbii şəraitdə istifadə edə bilməsi, həm də normal inkişaf edən yaşıdları ilə zaman
və məkanı paylaşması üçün çox önəmli bir yerə malikdir.
BMT-nin 18 dekabr 2007-ci il 62/139 qərarı ilə Qatar dövlətinin təklifi əsasında 2 aprel
“Dünya autizmi məlumatlandırma qünü” kimi təsis olunmuşdur.
İlk dəfə olaraq 1911-ci ildə İsveçrə psixiatrı Eyqen Bleyler (1857-1939) tərəfindən
“Autizm” termini elmi ədəbiyyata gətirilib. “Autizm” termini“autos” (özüm) yunan sözündən
əmələ gəlib. Daha sonra Amerika psixiatrı Leo Kanner 1943-cü ildə erkən “Erkən Uşaqlıq
Autizmi” olaraq adlandırılmışdır. Asperger sindiromu və Rett sindromu adıyla təsnif olunan
autizm formaları da mövcuddur.
Autizmin adı qoyulmadan çox əvvəl autistik simptomlar və müalicəsi təyin olunmuşdur.
Martin Luterin əsərlərində şiddətli dərəcədə autistik ola biləcək olan 12 yaşında bir oğlanın
əhvalatı vardır. 1798-ci ildə tutulmuş yabanı bir uşaq olan Aveyronlu Victor, autizmin
müxtəlif əlamətlərini göstərmişdir; tibb üzrə oxuyan tələbə Jean İtard, ictimai bağlar
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qurmasına və təqlid yoluyla danışmasını təmin etməyə yarayan davranış üsullu bir proqramla
uşağı müalicə etmişdir.
Autizm sözcüyü bugünkü mənasında ilk dəfə 1938-ci ildə Vyana Universitet
Xəstəxanasından Hans Asperger tərəfindən uşaq psixologiyası üzərinə apardığı Almanca bir
dərsdə Bleulerin “autistik psixopatlar” terminologiyası ilə istifadə edilmişdir. Asperger,
hazırda Asperger sindromu olaraq bilinən bir ASP növünü araşdırırdı, ancaq bu sindrom
müxtəlif səbəblərə görə 1981-ci ilə qədər ayrı bir diaqnoz olaraq tanınmamışdır. Johns
Hopkins Xəstəxanasından Leo Kanner 1943-cü ildə təəccüblü davranış bənzərliklər göstərən
11 uşaq haqqında yazdığı hesabatında ilk olaraq erkən infantil autizm terminini istifadə
etmişdir. Kannerin ilk məqaləsində təyin olunan, xüsusilə “Autistik yalnızlıq” və
“dəyişməməkdə israr” kimi xüsusiyyətlərin az qala bütünü hələ autistik spektrum
pozuqluqlarının tipik xüsusiyyətləri olaraq görülməkdədir. Kannerin, termini Aspergerdən
asılı olaraq istifadə edib, etmədiyi bilinməməkdədir.
Kannerin autizm sözcüyünü təkrar istifadə etməsi illərcə “infantil şizofreniya” kimi
terminologiya qarışıqlığına gətirib çıxardı və 20-ci əsrin ortalarında uşaq psixiatriyasının ana
məhrumluğu üzərinə sıxlaşması, autizmin, “soyuducu analara” uşağın reaksiyası olduğu kimi
səhv mövzulara gətirib çıxardı. 1960-cı illərin sonundan başlayaraq autizmin, həyat boyu
sürdüyünü, zəka geriliyi, şizofreniya və digər inkişaf pozuqluqlardan fərqini və valideynləri
aktiv müalicə proqramlarına qoşmağın gətirdiyi faydaları göstərərək ayrı bir sindrom olduğu
qəbul edildi. 1970-ci illərin ortalarına qədər autizmdə genetikin rolu üzərinə çox az dəlil var
idi. Ancaq indiki vaxtda autizmin bütün psixiatrik vəziyyətlər içində ən irsi olanı olduğu
hesab edilir. Valideynlər təşkilatlarının ortaya çıxışı və uşaqlıq ASP haqqındakı ictimai
stiqmanın (utanc verici) yıxılması ilə birlikdə ASP təsirləri, sərhədləri və müalicəsi haqqında
görüşlər böyük ölçüdə təsirlənmişdir.
Rett sindromu-genetik xarakterli psixonevroloji xəstəlik olub, əsas əlamətləri yalnız
qızlarda rast gəlinməsi, stereotipik hərəkətlər, mikrosefaliya, əqli cəhətdən geridəqalma,
apraksiya, ataksiya, tənəffüs pozğunluğu və s-dir. Rast gəlinmə tezliyi 1:10000-dir.
Ümumdünya səhiyyə təşkilatı tərəfindən 1983-cü ildə sərbəst nozoloji vahid olaraq qəbul
olunub. İlk dəfə olaraq pediatr Andreas Rett 1954-cü ildə 22 qız uşağında 6 aylıq normal
inkişafdan sonra inkişafın birdən-birə dayandığını və bundan sonra sürətlə geriləməsini
müşahidə etmişdir və sonradan bu xəstəlik onun şərəfinə Rett sindromu olaraq
adlandırılmışdır.
Autizmi olan uşaqlar fərqli qabiliyyətlərə, intellektə malik olur, fərqli davranışlar nümayiş
etdirirlər. Bəzi uşaqlar danışmır, başqaları isə az danışırlar, ancaq onların danışıqları
ifadələrin və deyilənlərin, sadəcə, təkrarlanmasından ibarət olur. Dil qabiliyyətləri nisbətən
daha çox inkişaf etmiş uşaqlar məhdud mövzulardan danışmağa meyllidirlər. Onlar mücərrəd
görünən məsələlərdən danışmağa çətinlik çəkirlər. Oynayan zaman eyni hərəkətlərin
təkrarlanması, maraqların çox məhdud ölçüdə ifadə olunması, ünsiyyət qabiliyyətlərinin
zəifliyi – bunlar da müşahidəyə gələn əlamətlər sırasındadır. Səs-küylər, işıqlar, müəyyən
yeməklər, yaxud materiallar qəbilindən şeylərə qeyri-adi reaksiya da uyğun olan əlamətlərə
aiddir.
Autizm ilə bağlı diaqnoz o zaman qoyulur ki, uşaqda üç başlıca sahəyə aid müvafiq
əlamətlər müşahidə edilsin: (a) başqaları ilə qarşılıqlı münasibətlərin qurulması, (b) ünsiyyət,
(c) davranış. Uşaqlar oxşar davranışlar göstərən zaman autizmə (yaxud yuxarıda sadalanan
digər pozuntulara) aid spesifik dəyənrləndirmədən kənar hərəkətlərə yol verirlərsə, onlara
inkişafı əngəlləyici dərin pozuntu diaqnozu qoyula bilər.
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İlkin inkişaf dövründə olan əlamətlər isə aşağıdakılardır:
 Autizm 3 yaşacan müəyyən edilə bilir.
 İlk sözlərin qavranmasında olan ləngimələr.
 İlk heca, ifadə və söz birləşmələrinin deyilməsində ləngimələr.
 Qeyri-adi hərəkətlərin edilməsi və inkişafı.
 Eyni hərəkətlərin təkrar edilməsi.
Qarışıq xüsusiyyətlər isə 4/1-dən 3/1-dək olan uşaqlarda epilepsiya halları, 5 uşaqdan 4 –ü
oğlandır, bəzi uşaqlarda zəif motor bacarıqları olur.
Sadalanan bu halların arasında kəskinlik dərəcələrinə görə incə fərqlər olsa belə, müalicə
və reabilitasiya üsulları, müvafiq tədris planları hamısı üçün olduqca oxşar bir məzmundadır.
Autizm yaş artımı ilə əlaqədar olaraq meydana gələn inkişafı əngəlləyici bir şifahi və
qeyri-şifahi ünsiyyətin, eləcə də ətrafdakı insanlarla qarşılıqlı əlaqələrin qurulmasına kifayət
qədər əngəl yaradır. Bu əlillik növü əsasən uşaq üç yaşa çatmamışdan öncə aşkarlanır və
uşağın təlim-tərbiyəsinə mənfi təsir göstərir. Autizm eyni sözlərin, hərəkətlərin təkrarlanması,
ətrafda, yaxud gündəlik həyatda olaraq baş verən dəyişikliyə qarşı müqavimət və qəribə
reaksiyaların göstərilməsi və adətən özünəqapanma kimi əlamətlərlə xarakterizə olunur. Əgər
uşağın təlim-tərbiyəsində müşahidə olunan mənfiliklər başlıca olaraq keçiridiyi emosional
pozuntu halı ilə bağlıdırsa, bu özünəqapanma kimi tərif edilə bilməz. (4, səh. 103)
Autizm – insanın ünsiyyət bacarıqlarında pozğunluqla özünü göstərən haldır. Sosial
münasibətlərdə, ünsiyyətdə, təsəvvüredici oyunlarda olan çətinliklər, stereotip davranış,
maraqlar və fəaliyyətlərdir. Autizmli insanlar gündəlik situasiyaları anlamaqda çətinlik
çəkirlər.
Autizm irsi mənşəlidir ancaq irsiliyi olduqca qarışıqdır və ASP-nin mənşəyinin çoxlu gen
qarşılıqlı təsirlərindənmi yoxsa, nadir görülən mutasiyalardanmı qaynaqlandığı çox açıq deyil.
Nadir hallarda, doğum şikəstliklərinə səbəb olan faktorlarla yaxından əlaqəlidir. Digər
görüşlərə görə isə uşaqlıqda edilən peyvəndlər kimi səbəblər mübahisəlidir və peyvənd
mənşəli fərziyyələrin razı salıcı elmi dəlilləri yoxdur. Yaxın dövr araşdırmaları autizmin
prevalansını 1.000 adama bir ya da iki halda olaraq təxmin edər, eyni araşdırmalardakı
təxminlərə görə ASP təxminən 1.000 adamda altı haldadır və kişilərdə rast gəlinmə nisbəti
qadınlara görə 4,3 dəfə daha çoxdur. Autizm hadisələrinin sayı 1980-ci illərdən bəri olduqca
çox nisbətdə artmışdır. Bunun səbəbi qismən diaqnoz qoyma üsullarındakı dəyişikliklərdir;
gerçək prevalansın artıb artmadığı aydın deyil.
Autizm beyinin bir çox qisiminə təsir edir, amma bu təsirin necə inkişaf etdiyi məlum
deyil. Valideynlər ümumiyyətlə uşaqlarının həyatının ilk iki ilində əlamətləri hiss edirlər.
Erkən davranış ya da qavrayış müdaxilələri uşaqların özünə baxa bilmə bacarığı ilə ictimai və
ünsiyyət bacarıqlar qazanmasına köməkçi ola bilər. Autizmin çarəsi yoxdur. Autistik
uşaqların çox azı yetkin olduqdan sonra sərbəst həyatda, bunda müvəffəq ola bilməkdədir.
Autizm anadangəlmədir. Səbəbi dəqiq məlum deyil. Nitq və duyğulardan gələn
məlumatların qiymətləndirilməsi ilə bağlı beyin hissəsində bir problem olduğu deyilir. Bəzi
mütəxəssislər autizmin beyindəki neyronların normadan az olması ilə bağlı olduğunu qeyd
edir. Autizmin yaranmasında genetik faktorlar da özünü göstərir. Tək yumurta əkizləri
genetik baxımdan bir-birilə eynidir. Əgər tək yumurta əkizlərindən biri autizmlidirsə,
digərinin autizmli olma riski 35-70% ola bilər. Fərqli yumurta əkizlərində isə bu risk 0-23%dir. Ailənin ilk uşağı autizmlidirsə, sonrakı uşağın autizmli olma riski 5-15%-dir.
Autizm sindromlu kiçik yaşlı məktəblilərin qarşılaşdığı problemləri ümüumiləşdirsək deyə
bilərik ki, bu uşaqlar başqalarına qarşı maraqsızdır, göz təmasından qaçır, başqaları ilə
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ünsiyyət qurmur, istəklərini başqalarının əllərindən istifadə edərək ifadə edir, digər uşaqlarla
oynamır, uzun müddət ərzində eyni mövzu üzərində danışır, səbəbsiz olaraq ağlayır, gülür və
səbəbsiz davranışlar nümayiş etdirir, mənasız sözləri ardıcıl təkrarlayır, predmetləri davamlı
olaraq çevirməkdən xoşu gəlir, yaradıcılıq tələb edən oyunları oynaya bilmir, hər şeyin eyni
olmasını istəyir, dəyişikliklərə həddindən artıq reaksiya verir, davamlı olaraq eyni oyunları
oynayır, ağrıya qarşı laqeyddir, səslərə qarşı həddindən artıq həssaslıq və ya həddindən artıq
laqeyddir, exolaliya (cavab vermək əvəzinə, özünə deyilənləri eynilə təkrar etmək), tək
qalmağı seçir, təmasdan və qucağa alınmaqdan xoşu gəlmir, predmetlərə bağlanır,
ehtiyaclarını ifadə etməkdə çətinlik çəkir, danışmaq əvəzinə hərəkətlərlə ehtiyaclarını ifadə
etməyə çalışır, həddindən artıq hərəkətlilik ya da həddindən artıq hərəkətsizlik müşahidə
olunur. Aparılan tədqiqatlar autizmli uşaqların 75%-dən böyük bir hissəsinin zəka geriliyi
olduğunu, ancaq 10%-ə kimi kiçik bir hissəsinin normal zəkaya sahib olduğunu
vurğulamaqdadır.
Məqalənin aktuallığı. İnkişafı əngəlləyən dərin pozuntular nevroloji pozuntu olub, uşağın
ünsiyyət qurmaq, dil anlamaq, oynamaq və başqa qabiliyyətlərinə təsir edir. İnkişafı
əngəlləyən dərin pozuntular eyni qəbildən bir çox xüsusiyyətləri göstərən inkişafı əngəlləyici
əlilliklərin fərqli bir kateqoriyasını təmsil edir. Dərin pozuntuların geniş anlamda diaqnozla
bağlı müxtəlif növləri var ki, bunlara aşağıdakılar daxildir: autizm; asperger sindromu; rett
sindromu; inkişafı əngəlləyici pozuntlar; atipik autizm.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə autizm sindromu ilə
bağlı son tədqiqatların şərhi verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də sosial-pedaqoqlar, reabilitasiya mərkəzlərinin
mütəxəssisləri istifadə edə bilərlər.
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Проблемы, с которыми сталкиваются молодые
школьников, страдающих, аутизмом
Резюме
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Аутизм — коммуникативные навыки человека, баловство дела. Социальные
взаимодействия и коммуникации, представьте себе, трудности в решающих играх,
стереотипное поведение, интересы и деятельность. Люди, страдающие аутизмом,
испытывают трудности в понимании повседневных ситуациях.
A.Abdullayeva

The problems face by young schoolchildren suffering from autism
Summary
Autism — a person`s communication skills, self-indulgence of case. Social interactions
and communication, imagine the difficulties in the decisive games, stereotyped behavior,
interests and activities. People with autism have difficulty understanding everyday situations.
Redaksiyaya daxil olub: 30.01.2017
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“Həyat bilgisi” fənninin vətəndaş tərbiyəsində rolu
Xuraman Nağızadə
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
ADPU
E-mail: x.y.nagizade@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d. X.A.Talıbova
ped.ü.f.d. K.F.Mahmudova
Açar sözlər: “Həyat bilgisi”, sosial-psixoloji mühit, vətəndaş tərbiyəsi, şagird və
müəllimlər, ekoloji bilik və bacarıqlar
Ключевые слова: “Познания Мира”, социальная и психологическая среда,
гражданское образование, ученики и преподаватели, экологические знания и навыки
Key words: Experience World, social and psychological environment, civic education,
students and teachers, environmental knowledge and skills
Respublikamızda baş verən təhsil islahatı nəticəsində təhsilin məzmunun nə qədər şagird
yönlülük, şəxsiyyət yönlülük üzərində qurulmasına nail oldusa, bir o qədər də onun tələb
yönlülük üzərində qurulmasına səbəb oldu. Bu sayılan prinsiplər sadəcə müasir təhsilin
prinsipləri deyil, onlar özləri də dövrün, zamanın və inkişaf edən dövlətin tələbləridir.
Cəmiyyət inkişaf etdikcə bütün sahələrdə, eləcə də təhsildə islahat qaçılmaz olurdu. İnkişaf və
islahatlar bir-birini məntiqi tamamlayan proseslərdir. Dəyişən və inkişaf edən cəmiyyət
özünün gələcək inkişafını təmin etmək məqsədilə dövrün, zamanın tələblərinə uyğun
vətəndaşların yetişdirilməsi tələbini irəli sürür. Bu sifarişin icraçısı isə mütləq şəkildə, təhsilli
və tərbiyəli, bacarıqlı insan, başqa sözlə şəxsiyyət formalaşdıran ən böyük sosial institut
məktəbdir. Bu baxımdan məktəbdə tədris olunan ayrı-ayrı fənlər sadəcə uşaqlara elm, bilik
vermək məqsədi daşımır, bu fənlərin tədrisi ilə müasir şagirdlərdə müxtəlif bacarıqlar
formalaşmaqla yanaşı onların ayrı-ayrı istiqamətdə tərbiyəsi də təşkil olunur.
Cəmiyyətdə baş verən siyasi və iqtisadi dəyişikliklər baxımından, mövcud həyatın
problemləri prizmasından çıxış edərək təhsilin tərbiyə yükünün nə qədər ağırlaşdığı və
zamanın problemlərindən biri olduğu aydın görünür. Lakin, tərbiyə həmişə, bu gün də ayrıayrı fənlərin tədrisi ilə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan məsələlərdi: ədəbiyyatla, tarixlə,
biologiya, coğrafiya ilə tərbiyə və s. Bu gün isə müasir təhsilin prinsiplərindən biri olan birbiri ilə və həyatla inteqrasiyada olan fənlərin hər birinin özünəməxsus tərbiyə yükü olmalıdır.
Bu günün şagirdinin hərtərəfli inkişafa, yüksək intellektə və mənəvi dəyərlərə sahib bir
şəxsiyyət kimi formalaşması üçün müasir təhsilimizdə ayrı-ayrı fənlərin mövcud
məzmununda islahatlarla kifayətlənilməlidir, fənlər sırasına yenilərinin əlavə olunmasına da
şərait yaradıldı. İbtidai və ümumorta təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş “Həyat bilgisi” fənni
bunlardandır.
2008/2009-cu tədris ilindən başlayaraq respublikamızda fənn kurikulumlarının tətbiqinə
əsasən "Həyat bilgisi" fənninin tədrisinə başlanmışdır. Başqa fənlərdən fərqli olaraq bu fənni
konkret bir elmin əsaslarını öyrətmir, təbiət və sosial fənn sahələrinə aid müəyyən
elementlərin tədrisinə imkan yaradır.
Təhsildə baş verən islahatlar prizmasından çıxış edərək ibtidai və ümumorta təhsil
pilləsində tədrisi nəzərdə tutulan bu fənnin mütəxəssislər tərəfindən öz fənn kurikulumu da
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hazırlanmışdır. 4 məzmun xətti: “Təbiət və biz”, “Fərd və cəmiyyət” “Mənəviyyat” və
“Sağlamlıq və təhlükəsizlik” bir fənnin tədrisi ilə dörd müxtəlif istiqamətlərdə şagirdlərdə
bilik və bacarıqlar formalaşdırmağa imkan verir. Ayrı-ayrı məzmun xətləri və onu ifadə edən
standartların tələbinə cavab verən şagirdlər sadəcə bu istiqamətdə bilik və bacarıqlara malik
olmurlar, onlar qeyd olunan məsələlərlə bağlı çox böyük uğurla həm də tərbiyə olunurlar.
“Təbiət və biz” məzmun xəttinin əsas standartları “1.2. Sadə coğrafi bilik və bacarıqlara malik
olduğunu nümayiş etdirir”, “1.4. Ekoloji bilik və bacarıqlara yiyələndiyini nümayiş etdirir”,
kimi əsas standartların şagirdlərdə adı qeyd olunan bilik və bacarıqlarla yanaşı onların ekoloji
və eyni zamanda estetik tərbiyə üçün şərait yaradır. “2.1. İnsanı sosial varlıq kimi dərk
etdiyini nümayiş etdirir”, “2.4. Hüquqi mədəniyyətə malik olduğunu nümayiş etdirir” kimi
əsas standartların tələbinə cavab verməklə əslində şagirdlərdə ailədə və kollektivdə
sosiallaşma mədəniyyəti, özünün və özgələrinin hüquqlarını bilmək və onlara hörmət etmək
kimi keyfiyyətlər də tərbiyə oluna bilər. “Mənəviyyat” məzmun xəttinin standartları
şagirdlərdə mənəvi keyfiyyətlərin formalaşması, müxtəlif dini etiqadlara hörmət kimi
xüsusiyyətlərin tərbiyə edilməsi üçün zəmin yaradır. Şəxsi gigiyena, müxtəlif hadisələrdən
özünü müdafiə kimi bilik və bacarıqlar da şagirdlər “Sağlamlıq və təhlükəsizlik” məzmun
xəttinə aid olan standartların tələbinə cavab verməklə nail olurlar. Lakin istənilən fənnin
tədrisinin həm də tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olması üçün müəllim bunu qarşısına məqsəd
olaraq qoymalı və bu istiqamətdə yüksək peşəkarlıqla təlimi təşkil etməlidir.
Bu fənnin tədris olunması ilə şagirdlər vergi, sığorta, ailə və dövlət büdcəsi haqqında
sistemli biliklərə də malik olurlar. Onlar ailədə və cəmiyyətdə qənaət etmək, şəxsi və ailə
büdcələrini idarə etmək bacarıqlarına yiyələnirlər.
“Həyat bilgisi” fənninin tədrisi ilə ümumtəhsil məktəblərində mənəvi tərbiyə, fiziki
sağlamlığın əsasları, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, fövqəladə hallarda özünü və
yaxınlarını mühafizə, vətəndaşlıq borcu, insan hüquqları və ekoloji tərbiyə məsələləri üzrə
bilik və bacarıqlar isə şagirdlərdə ilk dəfə sistemli şəkildə formalaşdırılır. Fənnin təlimində
şagirdlərin idrakı, emossional və fiziki inkişafı üçün bütün mümkün imkanlar nəzərə
alınmışdır. Fənnin tədrisi ilə şagirdlər böyüməkdə olan fərd olaraq mükəmməl əxlaqa sahib,
saf, ədalətli, mərhəmətli, tolerant, özünə və başqalarına hörmət edən yüksək mənəvi dəyərlə
sahib olurlar.
Araşdırmalar göstərir ki, “Həyat bilgisi” fənni müxtəlif Avropa ölkələrində müxtəlif adlar
altında fənn olaraq tədris olunur və məzmun xətləri etibarilə ölkəmizdə müəyyənləşmiş
məzmuna məqamlarla yaxın olub, inteqrativliyini saxlayır.
Türkiyə Cümhuriyyətində bu fənn eyni adla 1924-cü ildən tədris olunur. İbtidai təhsilin ilk
üç ilində “Məktəb həyəcanım”, “Mənin əvəzsiz ailəm”, “Dünən, bu gün, sabah” adlı məzmun
xətləri əsasında tədris olunur (1). Tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdi ki, burada da hər üç
məzmun xətti istiqamətində tədris nəticəsində şagirdlərdə həyati bacarıqlar formalaşır, onların
vətəndaş kimi yetişməsinə xidmət edir. Bu ölkədə dördüncü, beşinci siniflərdə həmin fənn
“Sosial biliklər”, “Fənn və texnologiya” adları altında tədris olunsa da məqsəd və vəzifə
etibarı ilə “Həyat bilgisi fənnindən fərqli deyil, əksinə demək olar ki, eyni yükü daşıyır. Bu
fənnin məzmun xətlərində biri olan “İnsanlar, məkanlar və mühit” Ölkəmizdə tədris olunan
“Həyat bilgisi” fənninin “Fərd və cəmiyyət” məzmun xətti ilə üst-üstə düşür. “Fənn və
texnologiya” fənninin “Canlılar və həyat”, eləcə də “Maddə və fərqlilik” məzmun xətləri isə
“Təbiət və biz” məzmun xəttində əks olunan məsələlərlə eyni istiqamətlidir desək, yanılmarıq.
Müxtəlif ölkələrdə bu gün respublikamızda “Həyat bilgisi” adı altında tədris olunan bu
fənn “təbiət və sosial bilik sahələrini əhatə edən müxtəlif adlar daşımaqla əsasən “Fənni”,
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“Sosial biliklər” kimi əsas fənn, bəzi ölkələrdə isə ümumi təhsilin ayrı-ayrı təhsil pillələrində
keçid fənlər kimi tədris olunur”. Məsələn Finlandiyada bu fənn zaman, insan və mühit, eləcə
də fin tarixi məsələlərini özündə birləşdirməklə tədris olunur. Hollandiyada isə eyni
istiqamətli fənn tarix, təbiət elmləri, sosial əlaqələr, vətəndaşlıq elmi sosial bacarıqlar və yol
mühafizəsi kimi məsələləri əhatə edir (2).
Bu gün Avropa ölkələrində bəşəri vətəndaşın, demokratik cəmiyyətin tələblərinə cavab
verən fərdin yetişdirilməsi və inkişafı ən vacib məsələlərdəndir. Sosial biliklərin tədrisinin bu
istiqamətdə xidmətləri danılmazdır. Müxtəlif Avropa ölkələrində müasir, milli dəyərlərin
daşıyıcısı olan, sağlam düşüncəli, möhkəm əqidəli insanın yetişdirilməsi bir əsas məsələ
olduğu kimi, bizim “Həyat bilgisi” fənnimizin də tədrisində əsas məqsəd təbiəti sevən və
qoruyan, ailədə, kollektivdə, cəmiyyətdə müstəqil fərd olaraq hüquq və vəzifələrini tanıyan,
şəxsi və kütləvi sağlamlığı mühafizəsi üçün çalışan, cəmiyyətə yararlı ola bilən, yüksək
mənəvi dəyərlərə və sağlam əqidəyə sahib müstəqil bir vətəndaşın tərbiyəsi və
yetişdirilməsidir.
Bütün bu qeyd olunanlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, bu gün “Həyat bilgisi” fənni
bəşəri bir fəndir və onun ümumi təhsil məktəblərində tədrisinə xüsusi bir ehtiyac var.
Qeyd olunduğu kimi, Avropa ölkələrində bu fənnin tarixi daha qədimdir. Dünya təhsilinə
inteqrasiya və hərtərəfli inkişaf etmiş, milli bəşəri dəyərlərin daşıyıcısı olan vətəndaş
yetişdirmək bu günün təhsilinin arzusu və məqsədi olsa da, bu heç də o demək deyil ki,
“Həyat bilgisi” fənni bizim ölkəmizdə digər dövlətlərdə mövcud olduğu nümunədə tətbiq
olunur. Birmənalıdır ki, respublikamızda bu fənnin məzmunu xalqımızın milli-mənəvi
dəyərləri və mentaliteti, cəmiyyətin və dövlətimizin inkişaf tempi və digər məqamlar nəzərə
alınmaqla tərtib olunub. Mütəxəssislərin fikrincə, fənnin məzmunun qeyd olunan istiqamətdə
tərtibi Vətənimizə və xalqımıza yararlı vətəndaşın yetişdirilməsinə xidmət edəcək.
Məqalənin aktuallığı. Bu günün şagirdinin hərtərəfli inkişafa, yüksək intellektə və
mənəvi dəyərlərə sahib bir şəxsiyyət kimi formalaşması üçün müasir təhsilimizdə ayrı-ayrı
fənlərin mövcud məzmununda islahatlarla kifayətlənilməlidir, fənlər sırasına yenilərinin əlavə
olunmasına da şərait yaradıldı. İbtidai və ümumorta təhsil pilləsi üçün nəzərdə tutulmuş
“Həyat bilgisi” fənni bunlardandır.
Məqalənin elmi yeniliyi. “Həyat bilgisi” fənninin tədrisi ilə ümumtəhsil məktəblərində
mənəvi tərbiyə, fiziki sağlamlığın əsasları, həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, fövqəladə
hallarda özünü və yaxınlarını mühafizə, vətəndaşlıq borcu, insan hüquqları və ekoloji tərbiyə
məsələləri üzrə bilik və bacarıqlar isə şagirdlərdə ilk dəfə sistemli şəkildə formalaşdırılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülmüş mülahizələrdən
ibtidai siniflərdə dərs deyən müəllimlər istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
1.“İlköğretim 1, 2 ve 3. siniflar hayat bilgisi dersi öğretim programi ve kilavuzu”/ Ankara?
2009.
2.http://www.erg.sabanciuniv.edu/
“Yeniöğretimprogramlarınıinceleme
vedeğerlendirmeraporu” Ankara-30 Mayıs 2005.
3.http://az.wikipedia.org/wiki / Həyat_bilgisi.
4.www/kurikulum.az.
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Х.Нагизаде

Роль гражданского воспитания в предмете “познания мира”
Резюме
В представленной статье была указана актуальность предмета «Познания мира»
исходя из проведенных параллелей между целью и тематикой этого предмета
преподаваемой в нашей республике и в разных Европейских странах. Ссылаясь на
источники, было указано, что этот предмет один из важнейших предметов для
формирования личности демократического государства.
H.Nagizade

The role of civic education in the subject of "knowledge of the world"
Summary
In the presented paper was "Knowledge of the world" stated the relevance of the subject
on the basis of drawing parallels between the objective and themes of the subject being taught
in our country and in different European countries. Citing sources, it was pointed out that this
subject is one of the most important items for the formation of the personality of a democratic
state.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2017

178

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Təbiətə məhəbbət tərbiyəsi uşaqların
ətraf aləmi dərketmə amili kimi
Kifayət Abdullayeva
ADPU-nun baş müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.M.S.Fərəcov
Açar sözlər: ətraf aləm, məhfum, təbiətə məhəbbət, şəxsiyyət tərbiyəsi
Ключевые слова: окружающая среда, любовь к природе, восприятие развитие
личности
Key words: enviroment, love of nature, concept, education of personality
Məktəbəqədər dövr uşağın fəal sosiallaşması, böyüklər və yaşıdları ilə daha çox ünsiyyət
qurması, mədəni vərdişləri mənimsəməsi, mənəvi və estetik hisslərin oyanması dövrüdür.
Uşağın sosial fəallığı cəmiyyət tərəflidən qəbul edilmiş mədəni ənənələrə uyğun olaraq ətraf
aləmə münasibətini ifadə etməyə can atmasında yaranır.
Uşağın sosial fəallığı təmin etməkdə əsas vasitələrdən biri olan ətraf aləmi dərk etməsində
ən uğurlu vasitələrdən biri təbiətlə tanışlıqdır. Lakin məktəbəqədər yaş dövründə təbiətlə
uşaqları tanış etmək, ona məhəbbət hissini formalaşdırmaq çətin məsələdir. Çünki onlar
təbiətə məhəbbət məfhumunu tam mənasında qavraya bilmir. Ancaq onun ayrı-ayrı tərkibini
dərk edirlər. Məsələn:
— quşlara məhəbbət
— ağaclara məhəbbət
— güllərə məhəbbət
— balıqlara məhəbbət
— heyvanlara məhəbbət və s.
Artıq böyük və məktəbəhazırlıq qrupunda uşaqlar quş, ağac, gül və balıqların da təbiətin
bir hissəsi olduğunu, onların da bütövlükdə götürdükdə təbiət adlandığını bilirlər. Bu onların
təfəkkür tərzindəki inkişafla bağlıdır. Təbiətə qayğılı münasibət bu gün bəşəriyyətin ən aktual
problemlərindəndir. Təbiətə qayğı onun ən ali varlığı olan insana qayğı deməkdir. Uşaqları
başa salmaq olar ki, təbiət olmasa insan da olmaz. Həmçinin təbiətə biganə münasibətdən
birinci insan zərər çəkəcəkdir. Nə üçün? Çünkitəbiət insanın qida mənbəyidir;
— təbiət insanın gözəllik mənbəyidir;
— təbiət insanın həyat mənbəyidir.
Həyatın gözəlliklərinin əksi estetik hisslərdə təzahür edir. Estetik hissləri uşaqlarda çox
erkən formalaşdırmaq vacib şərtlərdən biridir. Uşaqlar üçün estetik hisslərin mənbəyi təbiətlə
tanışlıqdır. Təbiətlə tanışlıq tərbiyəçinin qarşısında bir sıra tələblər qoyur:
— Uşaq günü-gündən böyüyür, inkişaf edir. Uşağın böyüdüyü günlər, aylar, illər ərzində
təbiət də hər gün, hər ay, hər il fəsildən fəslə keçdikcə dondan-dona girir. Uşaq üçün yaşıl,
güllü-çiçəkli çəmənlikdən, meyvəli bağdan, bol sulu çaylardan, dənizdən sevincli hansı
mənzərə ola bilər? Təkcə bu gözəlliyi görüb sevinməklə iş bitmir: bunları seyr etdikcə bu
gözəlliyi duymaq, hiss etmək və onu qorumaq hissi aşılamaq tərbiyəçinin üzərinə düşür.
— Tərbiyəçi nəzərə almalıdır ki, uşaqlıq dövründə qavranılan təbiət gözəllikləri uşaq
yaddaşında ömrü boyu qalır. Uşaq təbiət qoynunda böyüməlidir.
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— Uşaqları təbiət qoynuna apararkən tərbiyəçi qarşısına məqsəd qoymalıdır ki, onlar
təbiət aləmi ilə birbaşa təmasda olmalıdır. Bu təmasın təşkilatçısı tərbiyəçi və böyüklər
olmalıdır. Məsələn, gəzintiyə apararkən bir maraqlı təbiət hadisəsi görən zaman uşaqları
dayandırıb diqqəti həmin yerə cəlb etmək (bir baxın, bulud günəşin üzünü necə örtür, baxın,
indi bulud çəkiləcək və ya hava tutulacaq, yağış yağa bilər; arıya baxın, çiçəyin üzərinə qonub,
onun nektarını sorur, bu bal arısıdır, çiçəkdən bal hazırlamağa çalışır. Q, çox gözəldir, ancaq
yaxınlaşmaq olmaz. Çünki onun neştəri var. Neştərin nə olduğunu bağçada sizə başa salaram.
İndi yolda çox dayanmaq olmaz və s.) olar.
— Uşaqların diqqətini belə təbiət hadisələri və onların vacib hesab etmədikləri, ancaq
yaddaşlarında dərin iz qoya biləcəkləri anlara cəlb etməklə onlarda müşahidəçilik, həmçinin
gələcəkdə tədqiqatçılıq bacarığını inkişaf etdirmək olar. Belə hallar uşaqda təhlil, tərkib, sadə
nəticələrə gələ bilmək (buludlu hava yağışla nəticələnir, arı bal hazırlayır və s.)
qabiliyyətlərini formalaşdırar.
— İndiki dövrün uşaqları intellekt, hadisələrə yanaşma baxımından elə inkişaf edib ki,
hazırda təbiət təsvirinə aid şəkillər əsasında öyrətmək onları cəlb etmir. Onlar gördükləri,
anladıqları, birbaşa hiss etdikləri təbiəti və onun gözəlliklərini özləri təsvir etmək istəyirləristər boya ilə, istər İKT ilə.
Təbiətə maraq oyatmaq vasitəsi kimi uşaqların arzu etdikləri gəzinti, ekskursiya və
səyahətlər çox səmərəli nəticələr verə bilər. İlin müxtəlif fəsillərində təbiət qoynuna gəzintilər
zamanı həm də diqqəti bu gözəlliyin insanlar tərəfindən yaradılmasına və qorunmasına cəlb
etmək lazımdır: gözəllik insanlar üçündür, bu gözəlliyə qarşı biganə münasibət, onu xarab
etmək insanların istirahətinə, əhval-ruhiyyəsinə mənfi təsir edə bilər. Onlar zövq almaq
üçündür. Tərbiyəçi qət etməlidir ki, təbiət uşaq üçün təkcə estetik hiss mənbəyi yox, həm də
tərbiyə vasitəsidir.
Hər dəfə uşaqları təbiət qoynuna aparan zaman onlar hər dəfə elə bilirlər ki, burada birinci
dəfə olurlar — eyni yerə hər dəfə gəlsələr də oranı birinci dəfə gəldikləri kimi qəbul edir, hər
şeyə acgözlüklə baxır, sürətlə ora-bura qaçır, hər şeyi əlləşdirməyə, toxunmağa, bir sözlə, fəth
etməyə çalışırlar. Təbiətlə tanışlıq zamanı uşaqlar:
— təhlükəsizlik qaydalarına yiyələnməyi öyrənirlər-təhlükəli heyvan, bitki və əşyalarla
davranmaq qaydaları ilə tanış olur;
— nitqində əlamət, keyfiyyət, hiss bildirən sözlərdən istifadə edir;
— sadə riyazi təfəkkür əməliyyatları yerinə yetirir (məkan və zaman anlayışlarını,
əşyaların sayını, təbiətdə və ətraf mühitdə gördüyü obyektlər haqqında məlumat toplamaq
məqsədilə hisslərindən (baxmaq, eşitmək, toxunmaq, iyləmək, dadmaq) istifadə edir;
— əşya və hadisələr haqqında ilkin təsəvvürə malik olur və anlayışları izah edir(canlıinsan, heyvan, quş, bitki; cansız – qum, daş, torpaq və s.) obyektləri tanıyır və adlandırırlar;
— canlı və cansız aləmdə baş verən proseslərə dair suallar verir, canlı və cansız aləmdəki
obyektlərlə düzgün davranış (qorumaq, mühafizə etmək, qiymətləndirmək bacarığı) nümayiş
etdirirlər;
— təbiətlə təmasda olarkən sadə əmək tapşırıqlarını yerinə yetirməli olur;
— kollektiv əməkdə iştirak edir, uyğun tapşırıqları yerinə yetirirlər.
Bütün bunları uşaqlara anlatmaq üçün tərbiyəçi məşğələlərdə, gəzintidə, oyunda,
fəaliyyətlərdə, müşahidə zamanı bütün mümkün variantlardan istifadə etməlidir.
Məqalənin aktuallığı. İnsan həyatında təbiətin rolu, uşaqları təbiət hadisələrindən baş
çıxarmağın vacibliyi aşkarlanır, təbiətə məhəbbət tərbiyəsi uşaqların ətraf aləmi dərketmə
amili kimi dəyərləndirilir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında təbiətə məhəbbət
tərbiyəsinin imkanları üzə çıxarılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər tərbiyə sahəsində
çalışan tərbiyəçilər, tələbələr və müəllimlər faydalana bilərlər.

Ədəbiyyat
1. Azərbaycan Pespublikasında Məktəbəqədər təhsil proqramı (kurikulumu) (3-6 yaş).
Bakı: ARTİ-nin Təhsil texnologiyaları Mərkəzinin nəşriyyatı, 2014.
2. L.Cəfərova. Məktəbəqədər yaş dövründə təbiətlə tanışlıq. Bakı, 2007.
3. Mürsəqulova R., Əliyeva Ş. Bağça yaşlı uşağın təbiətlə tanış edilməsinin metodikası.
Bakı, 1993.
К.Абдуллаева

Воспитание любви к природе как фактор восприятия мира
Резюме
Формирование чувства любви к природе в дошкольном возрасте является трудной
задачей. Так как дошкольники не воспринимают понятие любви к природе, они
воспринимают отдельные понятия (любовь к цветам, животным, птицам и
т.д.) Ознакомление дошкольников с природой является основной первых эстетических
чувств (радости, удовольствия и т.д.) Правда, дело не заканчивается этим; надо
научить глядя на красоту суметь ее прочувствовать и постараться защитить ее.
Решение этой сложной работы ложиться на воспитателя. Он, должен учитывать что в
дошкольном возрасте природная красота оставляет глубокие впечатления. Ребенок
должен расти на природе.
K.Abdullayeva

Education to love the enviroment as a stumulus
to percirve the enviroment
Summary
Its is hard to foster a nature love in a pre-school age, because it is hard to perceive the
notion of nature love. Still, it is possible to understand it's parts like love to flowers, animals,
birds etc. First feeling of joy, pleasure, and other aesthetic feelings comes with acquaintance
with nature. But it is not only about visual part; the feeling of preserving the beauty of the
nature and environment should be provoked in children. This hard task most of the time
becomes the obligation of kindergartener. The kindergartener should be aware of the fact that
child remembers beauty of the nature that he saw in his childhood during his whole life. A
child should grow up in the nature.
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2017

181

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Xalq tərbiyəsi vasitələrinin əhəmiyyəti
Sədaqət Əliyeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
ADPU
E-mail: aliyevasedaqet.29@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.P.M.Həsənova
ped.ü.f.d., dos.M.S.Fərəcov
Açar sözlər: tərbiyənin vasitəsi, nağıl, tapmaca, oyun
Ключевые слова: средства воспитания, сказка, загадка, игра
Key words: educational tools, fairy tale, riddle, game
Xalqın tərbiyə tarixinin özünəməxsusluğunun qorunması yetişən nəslin ümumbəşəri
mənəvi dəyərlərə yaxınlaşması, milli özünüdərketmənin öyrənilməsi və möhkəmlənməsi
baxımından vacibdir. Müasir tərbiyə prosesində xalq ənənələrində bazalaşan xalqın pedaqoji
təcrübəsinin dərk edilməsinə tələbat böyükdür. Müasir pedaqogika insanın intellektual
sərvətini, onun yaradıcı imkanlarını yeniləşdirərək və artıraraq tamamilə yeni əsasla quruluşca
öz əvvəlinə qayıdır. Qorunub saxlanılmağa və gələcək nəsillərə ötürülməyə ehtiyacı olan milli,
mənəvi sərvətə müraciət xalqın hüququdur və inkişafının zaminidir.
Etnopedaqogikanın tərbiyə vasitələri (xalqın maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələri) öz
obyektiv dəyərinə malikdir. Tərbiyə prosesində onlar təkcə xalqın milli irsinin
mənimsənilməsi üçün deyil, həm də tərbiyələnənin daxili aləmində digər mənəvi dəyərlərin
(şəxsiyyət keyfiyyətləri, vərdişlərin dərk edilməsi və s.) əks olunması üçün vacibdir.
Xalq tərbiyə vasitələrinin şəxsiyyətin tam təyin olunmuş cəhətlərinin formalaşması ilə
bağlı fərqləndirilməsi heyrətamizdir. Məsələn, tapmacalara, atalar sözlərinə, mahnılara,
oyunlara, bayramlara uşağın şəxsiyyətinə təsir vasitəsi kimi müraciət edək. Tapmacaların
yaradılmasının əsas məqsədi əqli tərbiyə, atalar sözlərinin məqsədi əxlaqi tərbiyə, mahnıların
məqsədi isə estetik tərbiyədir. Nağıllar isə əqli, əxlaqi və estetik tərbiyə məsələlərinin birgə
həllinə təsir edir, bir çox tərbiyə sahələrinin sintez formada həyata keçirilməsini təmin edir.
Oyunda bütün vasitələr həmahəng vəhdətdədir, bütün elementlər nizamlı sistemdə, qarşılıqlı
təsirdə istifadə olunur.
Oyun — ən effektiv praktik pedaqogikadır. Oyun həyata keçirilən nağıldır. Tapmacalar
uşaqların düşüncəsini inkişafa istiqamətləndirir, onlara ətraf gerçəkliyin müxtəlif
sahələrindəki hadisələri və əşyaları analiz etməyi, onların keyfiyyətlərini və xüsusiyyətlərini
qarşı-qarşıya qoymağı öyrədir, ümumiyyətlə əşya və hadisəni hərtərəfli xarakterizə etmək
imkanı verir. Əqli tərbiyədə tapmacalardan istifadə onunla qiymətlidir ki, təbiət və insan
haqqında məlumatların cəmi uşaq tərəfindən aktiv düşüncə fəaliyyəti prosesi ilə əldə olunur.
Tapmacaların yüksək poetik forması estetik tərbiyəyə təsir edir. Bu minvalla, tapmacalar
şüurla əlaqəli vasitə kimi təqdim olunur, əqli tərbiyə və tərbiyənin digər tərəflərinin
formalaşması ilə vəhdətdə təsir məqsədi daşıyır. Bunu atalar sözləri və mahnılar haqqında da
demək olar. Atalar sözlərinin məqsədi — əxlaqi tərbiyə, mahnıların məqsədi — estetik
tərbiyədir.
Eyni zamanda atalar sözləri əqli inkişaf etdirir, əməyə və sağlamlığı möhkəmləndirməyə
çağırır, amma bu yenə də əxlaqi borca əməl olunmasına çağırış halındadır. Mahnılar hisslərə
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və şüura təsir vasitəsindən ibarətdir. Şifahi xalq yaradıcılığı janrlarının xarakterizə
edilməsində formanın və məzmunun, məqsədin və vasitələrin vəhdətinə baxılır: tapmacalarda
ağıl - məqsəd, gözəllik-vasitə, atalar sözlərində əxlaq-məqsəd, gözəllik və ağıl-vasitə,
mahnılarda gözəllik-məqsəd, ağıl-vasitədir. Xalq təkcə şifahi yaradıcılıq janrlarının müəyyən
funksiyalarının qayğısına qalmayıb, həm də onları ayrı-ayrı yaş qrupları üzrə, tərbiyə və
özünütərbiyənin konkret məsələlərinə uyğun bölüb. Atalar sözləri daha çox ahıl adamlar
arasında yayılmışdır və uşaqlara, cavanlara tərbiyəvi təsir məqsədilə çatdırılır. Gənclər isə
onlara öz mühitlərində nadir hallarda müraciət edirlər. Birgə təsir vasitələrinin bu və ya digər
yaş dövrünə təsirinin üstün əhəmiyyəti vardır.
Bunların birgə və paralel tətbiqi qətiyyən bir-birinə mane olmur. Xalq pedaqogikası
nümunələrinin poetik formalarının müxtəlifliyi və məzmunu ona dəlalət edir ki, xalq
müdrikləri kamil şəxsiyyətin cəhətlərini təyin edərkən paralel olaraq kamil insan idealının
reallaşmasının da qayğısına qalmışlar. Aydındır ki, bu cür məqsədəuyğun tərbiyə sistemi xalq
kütlələrinin pedaqoji yaradıcılığında şüurluluq olmadan qurula bilməzdi.
Xalq pedaqogikası kamil insanın tərbiyəsini aktiv fəaliyyətdən kənarda düşünmür. Birgə
təsir ölçüləri daima yetişən nəslin şüuruna və hisslərinə, onun həyatının və fəaliyyətinin
təşkilinin kompleks formalarına uyğun düşünülmüşdür. Gənclərin həyatının təşkilinin
kompleks formalarına çoxsaylı adət və ənənələri, bayramları aid etmək olar. Bunların
sırasında ön yerlərdən birini əmək adət-ənənələri tutur. Çoxəsrlik xalq tərbiyə təcrübəsini,
ənənələrin varisliyini elmi dərk etmək lazımdır. Xalqın öz mənəvi xəzinəsinə qayğılı
münasibəti olmadan ictimai həyatda tərəqqisi və xalqın tarixi özünüdərketməsi ağlasığmazdır.
Qədim xalq bayramları mənəvi özünütəmizləmə və özünüinkişafda böyük təsirə malikdir.
Hər hansı bayramda insan kamilliyinin tərəflərindən biri üstün vəziyyət tutur. Amma bununla
bərabər şəxsiyyətin başqa keyfiyyətləri də gözdən qaçırılmır, tərbiyə üsullarına, vasitələrinə
və formalarına fərqli yanaşma kamilliyin cəhətlərinin formalaşması işində konkretliyi və
məqsədyönlülüyü təmin edir. Əməksevər xalq kamil insanın cəhətlərinin formalaşması üçün
şərait yaradılmasına qayğı göstərmişdir.
İnsanın kamilləşməsi xalq tərəfindən konkret və müəyyən təsəvvür olunur: söhbət təkcə
kamil insanın sintetik obrazından yox, həm də şəxsiyyətin konkret keyfiyyətlərinin
formalaşmasından gedir. Bu keyfiyyətlərin formalaşmasında ən başlıca yer əməyə verilir.
Xalqın şifahi yaradıcılığında insanın əməkdə kamilləşməsinin imkanlarının məhdudsuz
olması haqqında ideyalar geniş yayılmışdır. Xalq pedaqogikası əxlaqi sahədə heç bir güzəştə
imkan vermir, burada xalq idealının tələblərini pozanlara güzəşt yoxdur. Əxlaqi kamillik
nümunələri – dastan, nağıl, əfsanə qəhrəmanlarıdır. Şifahi xalq yaradıcılığında həmçinin
insanın fiziki kamilliyi də xüsusi yer tutur.
Xalqın tərbiyə sahəsində tələbi xalq pedaqogikasında birliyə, əməkdaşlığa, əməkçilərin öz
həyatının yaxşılaşdırılması uğrunda mübarizəsində sağlamlığa, qüvvətliliyə və birliyə çağırış
kimi formalaşmışdır. Birləşmiş insanların hərtərəfli güclü olması və cəmiyyətdən kənar qalan
insanın məhkum olunması üzərində qurulan atalar sözü və məsəllər çoxdur. Burada göstərilir
ki, elin yaşayış təcrübəsini nəzərə almaq lazımdır, əks halda cəzalandırılacaqsan.
Tərbiyəvi təsir vasitələrinin tam vəhdətdə, birləşdirici, əsas və həlledici amili, onların
fəaliyyətinin kompleks formalarının təşkilatçısı təbiət sayılır. İnsan fikrində kamillik haqqında
ilk təkan, oyanış, sonradan şüurlu özünü kamilliyə canatmaya çevrilən, təbiətin ahəngdar
kamilliyi haqqında təsəvvür olmuşdur. İnsanın təbiətlə ahəngdar həyatı onun sağlamlığının
möhkəmləndirilməsinə və əqli inkişafına xeyirli təsir etmişdir.
Xalq mədəniyyətində möhkəmlənmiş ənənələr vasitəsilə ötürülən bilik və vərdişlər, əxlaqi
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adətlər bütün həyat tərzinin nizama salınması üçün kifayət edir. Heç bir milli dirçəliş, heç bir
tərəqqi milli ənənələrsiz, tərbiyə ənənələrinin və xalq pedaqogikasının iştirakı olmadan
mümkün deyil. Belə təcrübi prosesdə reallıq obyektlərin bütövlükdə səbəbiyyət nəticələri
kimi, bilik kollektiv fəaliyyətin təşkilati forması kimi çıxış edir. Bununla da dünyanın insan
yaradıcılığı, dünyəvi reallıq, bütün kainatın reallığı təsdiq olunur.
Tərbiyənin milli ənənələr üzərində qurulması, xalq pedaqoji sistemində xalqın
etnopedaqoji mədəniyyətindən istifadə tərbiyədə effektli vasitə kimi böyük rol oynayır. Milli
tərbiyə sisteminin əsasını sistemli, mədəni və şəxsiyyət-fəaliyyət yanaşmaları təşkil edir. Milli
təhsilin əsası doğma dilin, xalq ədəbiyyatının öyrədilməsindən ibarətdir ki, bu da milli
özünüdərketmənin, vətənpərvərlik hissinin inkişafına böyük təsir edir. Yetişən nəsli xalq
pedaqogikası vasitələri əsasında tərbiyə etmək vacibdir. Xalqın pedaqoji fikirlərinin cəmi olan bu
böyük irs müasir tərbiyə sisteminin möhkəm təməlidir. Xalq pedaqogikasındakı tərbiyəvi fikirlər
müasir elmi pedaqoji ideyaların bünövrəsidir. Xalq tərbiyəsi vasitələrinin yuxarıda dönə-dönə
qeyd etdiyimiz böyük əhəmiyyətindən başqa, onun hələ də öyrənilməmiş sirləri, möcüzələri
vardır. Bu məqsədlə xalqın tərbiyə haqqında ideyaları fasiləsiz, yorulmadan, bitmiş-tükənmiş
hesab edilmədən axtarılmalı, tapılmalı, araşdırılmalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Yetişən nəsli xalq pedaqogikası vasitələri əsasında tərbiyə etmək
vacibdir. Xalqın pedaqoji fikirlərinin cəmi olan bu böyük irs müasir tərbiyə sisteminin
möhkəm təməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Milli təhsilin əsası doğma dilin, xalq ədəbiyyatının
öyrədilməsindən ibarətdir ki, bu da milli özünüdərketmənin, vətənpərvərlik hissinin inkişafına
böyük təsir edir. Xalqın öz mənəvi xəzinəsinə qayğılı münasibəti olmadan ictimai həyatda
tərəqqisi və xalqın tarixi özünüdərketməsi ağlasığmazdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tərbiyənin milli ənənələr üzərində qurulması,
xalq pedaqoji sistemində xalqın etnopedaqoji mədəniyyətindən istifadə tərbiyədə effektli
vasitə kimi böyük rol oynayır.
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С.Алиева

Важность средств народного воспитания
Резюме
Народ в воспитании молодого поколения всегда воспользовался разными
педагогическими средствами. В статье речь идет о педагогической важности
использования народом как средства воспитания сказок, загадок, игр и т.д.
S.Alieva

Importance of means of national education
Summary
The people in education of the younger generation have always used different pedagogical
means. In article it is about pedagogical importance of use by the people as educational tools
of fairy tales, riddles, games, etc.
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XIX əsrdə orta əsrlərin ənənəsinə uyğun olaraq azərbaycanlı qızların təhsil alması
sahəsində acınacaqlı, böhranlı bir vəziyyət hökm sürürdü. Müəyyən istisnaları (az-az varlı və
vəzifəli şəxslərin qızlarına bəzən fərdi qaydada yüksək təhsil verirdilər) çıxmaq şərtilə qızlar
ən uzağı mollaxanada elementar təhsil alır, ibtidai şəkildə Quranı, yazı-pozu və şəriət
qaydalarını öyrənirdi. Bu xoşbəxtlik də müsəlman qızlarının az bir qisminə nəsib olurdu.
Qızlar mollaxanada və ya fərdi evlərdə bəzən oğlanlarla birlikdə, bəzən də ayrıca təlim
alırdılar. Bundan əlavə ruhani təhsili alan qadınlar da yox deyildi. Hətta 1851-ci ilin
məlumatına görə əsrin ortalarında Bakıda ruhani təhsili alan kişilərin sayı 82, qadınların sayı
isə 91 nəfər, yəni kişilərdən çox idi (9).
Bu dövrdə qızlardan ötrü bəzi xüsusi məktəblər də mövcud idi. Məxəzlərdə həmin
məktəblərdən bəziləri barədə ötəri də olsa, müəyyən məlumatlar hifz olunur. Məsələn, 1857ci ilə aid Y.A.Qaqemeystrin “Şamaxı quberniyasının statistik təsviri...” məqaləsində Bakıda
Xırdaxanım və Səkinə adlı iki qadının öz evlərində xüsusi qız məktəbləri açdıqları göstərilir.
O da əlavə edilir ki, həmin məktəblərdə dini dərslərlə yanaşı, bəzi dünyəvi dərslər də tədris
edilir, həmçinin şagirdlərə müəyyən əl işləri, o cümlədən ipək saplarla tikiş tikmək öyrədilir
(5, 16).
Tanınmış xüsusi qız məktəblərindən biri də savadı və qabiliyyəti ilə seçilən maarifpərvər
qadın Güllü bəyim xanım tərəfindən Şamaxı şəhərində açılmışdı. Burada mollaxanalardan
fərqli olaraq şəriət fənni ilə yanaşı ana dili, fars dili, tarix, hesab, nəğmə, rəsm və əl əməyi
fənləri də tədris edilirdi. N.S.Stepanova Qafqazı səyahət edərkən Xırdaxanımın və Güllü
bəyimin məktəblərində olmuş, “İki il Qafqazda” kitabında həmin tədris ocaqlarından
ağızdolusu danışmışdı (9, 51).
Arxiv sənədlərində XIX əsrin 60-cı illərində Gəncədə iki ruhani qadının evdə xüsusi
məktəb açıb qızlara dərs dediyi, məktəbdə cəmi 55 qız şagirdinin olduğu qeyd edilir (81, 409).
1880-1890-cı illərdə Gəncədə Züleyxa Poladzadə adlı savadlı bir qadının öz evində məktəb
açıb qızlara yeni üsulla dərs dediyi, Salyan, Şuşa, Lənkəran və s. yerlərdə də bu tipli qız
məktəblərinin olduğu da bəllidir.
M.T.Sidqinin 1896-cı ildə Naxçıvanda açdığı qız məktəbi fanatik müsəlmanların ciddi
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etirazı ilə qarşılansa da, fəaliyyətini bir müddət davam etdirə bilmişdi. C.Məmmədquluzadə
1893-cü ildə Nehrəm kəndində məktəb müdiri olarkən 8 qızı məktəbə cəlb etmiş, 1894-cü ildə
Şəkidə tərəqqipərvər müəllim Məhəmməd Əmin Şeyxzadə dərs dediyi “Darüssəda”
məktəbinin nəzdində qızlardan ötrü ayrıca sinif açmışdı.
XIX əsrin əvvəllərində Azərbaycan da daxil olmaqla Qafqazın Rusiya tərəfindən
işğalından sonra tədricən həmin regionun müxtəlif məntəqələrində çarizmin siyasi
məqsədlərinə xidmət edən rusdilli məktəblər təsis olunmağa başladı. Əvvəllər daha çox
oğlanların təhsil alması üçün açılan bu cür təhsil ocaqlarının şəbəkəsi tədricən genişləndi.
Nəhayət, qızlar üçün də məktəblər açmaq zərurəti ortalığa çıxdı. 1846-cı il mayın 5-də
Tiflisdə, 1847-ci il mayın 14-də Kutaisidə “Müqəddəs Nino” xeyriyyə cəmiyyətinin
təşəbbüsü və Qafqaz canişini Y.K.Vorontsovun köməkliyi ilə qız məktəbləri açıldı. Qafqazda
fəaliyyətə başlayan müasir məzmunlu bu məktəblərdə təhsil rus dilində aparılırdı. Bir il sonra,
yəni 30 aprel 1848-ci ildə “Müqəddəs Nina” qadın xeyriyyə cəmiyyətinin təşəbbüsü və
təşkilatçılığı ilə Şamaxıda eyni tipdə rus qız məktəbi fəaliyyətə başladı. Bu, Azərbaycanda
qızlar üçün Avropa tipli ilk təhsil ocağı idi.
1850-cı ildə yanvar ayının 1-də Müqəddəs Ripsimi xeyriyyə cəmiyyəti başqa bir
Azərbaycan şəhəri İrəvanda qız məktəbi yaratmağa nail oldu. 1851-ci ildə həmin maarif
müəssisəsində 21 nəfər qız uşağı təhsil alırdı. Onlardan 3-ü azərbaycanlı, 5-i rus, 13-ü erməni
idi (325, 445). Məktəbdə həftədə 4 saat olmaqla Azərbaycan dili də tədris edilirdi. 1859-cu
ildə Şamaxıda baş verən zəlzələ səbəbindən oradakı qız məktəbinin fəaliyyəti süstləşdi və
1861-ci ilin oktyabrında məktəb yeni quberniya mərkəzinə Bakıya köçürüldü.
Edilən təşəbbüslərə baxmayaraq “XIX əsrin ortalarında cəmi Qafqazda olduğu kimi
Azərbaycanda da qadın təhsili ağır vəziyyətdə idi. Düzgün təşkil edilmiş yeganə “Müqəddəs
Nina” qız məktəbi nəzərə alınmazsa, qızların təhsili, ümumiyyətlə unudulmuşdu. Göstərilən
məktəbdə, əsasən, digər millətlərdən olan yuxarı təbəqələrin, dövlət məmurlarının qızları
oxuyurdu. Azərbaycanlı qızları demək olar ki, təhsildən məhrum idi. Tək-tək yerlərdə xüsusi
adamlar öz qızlarına təhsil verirdilər ki, bu da bir çox halda dini xarakter daşıyırdı. Əhalinin
nəinki aşağı təbəqələri, hətta orta təbəqələri belə düzgün təşkil edilmiş qadın təhsilindən
məhrum idi. Bu cəhəti etiraf edən Rusiya XMN 1856-cı ildə açıqcasına yazırdı:
“Bu vaxtadək xeyriyyə cəmiyyətləri hesabına olan yeganə qız məktəbləri yalnız dvoryan
və çinovnik uşaqları üçündür. Quberniya və qəza şəhərlərində yaşayan orta təbəqələr öz
qızlarına müvafiq təhsil verməkdən məhrumdurlar ”
Geniş əhali kütləsinin təhsili isə hökuməti maraqlandırmırdı. Bu vaxt şəhərlərdə əhalinin
xeyli hissəsini qadınlar təşkil etməsinə baxmayaraq, qadın təhsilinin vəziyyəti çox-çox aşağı
idi” (1, 418).
1860-cı illərdə Rusiyada baş verən ictimai hərəkat və islahatlar maarif şəbəkəsinin
genişlənməsinə də xeyli dərəcədə təsir göstərdi. 1864-cü ildə Tiflisdə, bunun ardınca
Pyatiqorskidə, Teymurxan şurada, o cümlədən Dərbənd və Zaqatala kimi Azərbaycan
şəhərlərində bütün dərəcələr və təbəqələrdən olan qızlar üçün birinci dərəcəli qız məktəbləri
yaradıldı.
Bakıdakı “Müqəddəs Nino” qız məktəbinin bazası əsasında 1874-cü ildə müstəqil qız
gimnaziyası təsis edildi. 1880-ci ildə burada əlavə VIII sinif də açıldı. Həmin sinif pedaqoji
sinif kimi nəzərdə tutulurdu. “Əsrin sonlarında, 1896/97-ci dərs ilində burada 576 şagird
təhsil alırdı. Milli tərkibinə görə şagirdlərin 313 nəfərini ruslar, 134 nəfərini ermənilər (23,1%)
təşkil edirdi. Şagirdlərin arasında cəmi bir azərbaycanlı qız var idi” (4, 426).
26 oktyabr 1875-ci ildə Şuşada xeyriyyə cəmiyyəti tərəfindən qız məktəbi açıldı. 1885-ci
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ildə yanvarın 14-də Gəncədə “Müqəddəs Nona” qız məktəbi fəaliyyətə başladı. 1889-cu ildə
məktəb progimnaziya çevrildi. Ancaq orada təhsil alan 132 qızın hamısı qeyri-azərbaycanlı
(rus, erməni, yəhudi, gürcü və s.) idi. Yalnız 1901-ci ildə orada cəmi bir nəfər azərbaycanlı
qız oxuyurdu.
Ləng də olsa, azərbaycanlı qızların dünyəvi təhsil müəssisələrindəki sayı artırdı. “1876-cı
ilin məlumatına görə İrəvan-Gəncə quberniyaları xalq məktəbləri direksiyası üzrə 647, BakıDağıstan direksiyası üzrə isə 376 azərbaycanlı qız təhsil alırdı” (1, 435).
70-ci illərdən etibarən Azərbaycan ictimai-pedaqoji həyatında müsəlman qızları üçün
ayrıca məktəb açmaq ideyası yarandı. Bu ideyanın ilk təşəbbüskarı H.Zərdabinin həyat
yoldaşı Hənifə xanım Malikova Ağayeva idi. “Qafqaz” qəzetinin 1872-ci il tarixli 134-cü
nömrəsindəki bir məlumat bunu aydın şəkildə sübut edir. Lakin çar siyasətçiləri bu ideyanı
həyata keçirməyə icazə vermədilər. 90-cı illərdə Qafqaz müftisi və şeyxülislamının da
canfəşanlığı ilə bu işə yenidən təşəbbüs edildi. Bu münasibətlə F.Köçərli “Novaye
obozreniye” qəzetinin 1895-ci il tarixli 4115-ci nömrəsində dərc olunan “Qadınların vəziyyəti
və müsəlman uşaqlarının tərbiyəsi” adlı məqaləsində yazırdı: “Müsəlman qız məktəbinin
açılması Qafqaz müsəlmanlarının tarixində yeni dövrün başlanğıcı olacaqdır” (2). Lakin XIX
əsr boyunca həmin işi həyata keçirmək mümkün olmadı və o, yalnız 1901-ci ildə – XX
yüzilliyin başlanğıcında reallaşa bildi.
1897-ci ildə Rusiya imperiyasında əhalinin siyahıya alınması keçirildi. Onun Qafqaz üzrə
nəticələri 1907-ci ildə “Kavkaziskiy kolendar ”da (7,329) cədvəl şəklində dərc edilmişdir.
Cədvəllərdən biri də Gəncə və Bakı quberniyasına aiddir. Burada həm əhalinin quberniya və
qəzalar üzrə ümumi sayı, həm də cinsinə və savadına (təhsilinə) görə təsnifatı verilmişdir.
Maraq və xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün aşağıda verdiyimiz həmin cədvəldən görünür ki,
Gəncə və Bakı quberniyalarında savadlıların müəyyən qismini də qadınlar təşkil edir. Lakin
burada milliyyət göstərilmir. Unutmayaq ki, göstərilən savadlı qadınlara aid rəqəmlərin çəki
etibarı ilə əksəriyyətini qeyri-müsəlman (rus, erməni, yəhudi və s.) qadınları təşkil edir.
Azərbaycanlı qadınların buradakı çəkisi və payı son dərəcə cüzidir:
Quberniyanın,
vilayətin, qəzanın,
şəhərin adı
Bakı quberniyası:
Bakı
Göyçay
Cavad
Lənkəran
Şamaxı
Cəmi:
Şəhərlər:
Bakı
Göyçay
Salyan
Quba
Lənkəran
Şamaxı
Quberniyada cəmi:

Əhalinin sayı

O cümlədən
savadlıların sayı
kişi
qadın

Savadlıların
sayı faizlə
kişi
qadın

kişi

qadın

41555
62785
88611
67831
54269
360551

29438
52717
79268
54423
47566
296170

4985
1665
2405
3279
2752
17016

1060
208
235
1042
208
2977

12,0
2,6
2,7
4,8
5,1
4,7

3,6
0,4
0,3
1,9
0,4
1,0

66893
1348
5989
8160
4661
10463
458065

45011
553
5798
7203
4072
9544
368651

26386
401
930
2059
1203
2711
50706

9931
50
68
278
419
515
14238

39,4
29,7
15,5
25,2
12,8
25,9
11,1

22,1
5,9
1,2
3,9
10,3
5,4
3,8
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Gəncə quberniyası:
Gəncə
Cəbrayıl
Cavanşir
Zəngəzur
Qazax
Nuxa
Şuşa
Cəmi:
Şəhərlər:
Gəncə
Ağdaş
Cəbrayıl
Tərtər
Korus
Qazax
Nuxa
Şuşa
Quberniyada cəmi:

71846
36020
40543
71765
62022
51999
60853
431237

57317
29820
31424
64656
48283
43822
52037
357918

5077
1903
1214
3049
3296
2576
3234
21470

1443
173
68
169
447
115
222
2697

7,1
5,3
3,0
4,5
5,3
4,9
5,3
5,0

2,5
0,6
0,2
0,3
0,9
0,3
0,4
0,7

13738
434
369
496
827
1348
13245
13318
480012

14887
94
151
256
623
421
11489
12563
398403

5952
120
169
106
311
538
1953
4669
35280

1879
19
20
13
64
83
466
1529
5700

31,7
27,6
45,8
21,4
37,6
39,9
14,7
35,0
7,35

12,6
20,6
13,2
5,1
10,3
19,7
4,1
12,2
1,7

Azərbaycan ədəbi-mədəni, maarifçi-pedaqoji fikrində qadına qarşı XIX əsrin ortalarından
kök salan mütərəqqi münasibət sonrakı onilliklər boyunca tədricən genişləndi. XX yüzilliyin
əvvəllərində isə daha da gurlaşdı, şaxələndi, tərəqqipərvər ziyalı elitası çərçivəsində
kütləviləşdi. Bu mənada istər “Molla Nəsrəddin”çilərin, istər “Füyuzat”çıların, istərsə də
digər maarifçilərin gördükləri işlər, həqiqətən, təqdirəlayiqdir. Əhəmiyyətli ictimai-tarixi,
mədəni-pedaqoji məna kəsb edir.
Məqalənin aktuallığı. XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda demokratik ziyalıların qadın
təhsili uğrunda mübarizəsinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. M.F.Axundov,
H.Zərdabi, S.Ə.Şirvani, Ə.Goran, N.Vəzirov, M.Şahtaxtı və S.M.Qənizadənin qadın təhsil ilə
bağlı fikirlərinin öyrənilməsi vacib bir məsələdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfədir ki, XIX əsrin II yarısında Azərbaycanda demokratik
ziyalıların qadın təhsili uğrunda mübarizəsi sistemli şəkildə öyrənilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. XIX əsrin II yarısında Azərbaycan maarifçiləri
qadının cəmiyyətdə rolu və qadın tərbiyəsi haqqında fikirlərinin müqayisəli şəkildə təhlili
həm nəzəri, həm də praktik əhəmiyyət kəsb edir. Tədqiqatın nəticələrindən Azərbaycan
məktəb və pedaqoji fikir tarixi kursunun tədrisində istifadə etmək olar.
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T.Вахабова

Борьба Aзербайджанской демократической интеллигенции за
образование женщин во ll половине XIX века
Резюме
В статье излагается борьба демократической интеллигенции за образование женщин
в Азербайджане во II половине XIX века. Указывается, что в этом периоде, начиная с
М.Ф.Ахундова, прогрессивно мыслящие просветители начали вести активную борьбу
за образование женщин. В этом деле во главе с Г.Зардаби все сотрудники газеты
«Экинчи» вели более активную работу. Эту работу продолжали сотрудники газеты
«Зия» и «Кяшкюль», так же такие просветители как С.М.Ганизаде, М.Шахтахтлы в 8090-е годы XIX века. Они выдвигали идею привлечения женщин к образованию,
открытию школ для девочек. В статье дается информация о действующих в этом
периоде специальных школах для девочек. Также излагается уровень женского
образования, как в государственных, так и специальных школах.
T.Vahabova

The struggle of the democratic intelligentsia of Azerbaijan for the
education of women in the ii half of the XIX century
Summary
The article describes the struggle of the democratic intelligentsia for women's education in
Azerbaijan in the II half of the XIX century. It is stated that in this period, since
M.F.Akhundzade, forward-thinking educators began to conduct an active struggle for
women's education. In this case, headed by Zardaby all employees "Ekinchi" newspaper were
more active. This work continued the staff of the newspaper "Zia" and "Kyashkyul", as well
as the enlightenment such S.M.Ganizade, M.Shahtahtly in 80-90-ies of the XIX century. They
put forward the idea of attracting women to education, the opening of schools for girls. This
article provides information about working in this period of special schools for girls. Also sets
out the level of female education, both in public and special schools.
Redaksiyaya daxil olub: 15.02.2017
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“Füyuzat” naşiri Əli bəy Hüseynzadənin
həyatı və maarifçilik fəaliyyəti
Könül Həsənova
ADPU-nun doktorantı
E-mail: konul.h@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof. F.A.Rüstəmov
ped.ü.f.d., dos.Y.T.Rzayeva
Açar sözlər: Əli bəy Hüseynzadə, maarifçilik, pedaqoji fikir, Azərbaycan maarifçiləri,
XX əsrin əvvəlləri
Ключевые слова: Али бек Гусейнзаде, просвещение, педагогические мнения,
Азербайджанские просветители, начало XX века
Key words: Ali bay Huseynzada, enlightenment, pedagogical idea, Azerbaijani
enlighteners, beginning of XX century
Böyük mütəfəkkir Əli bəy Hüseynzadə 24 fevral 1864-cü ildə Salyan şəhərində
doğulmuşdur (7, 2). Onun həm atası, həm də anası Hüseynzadələr nəslindəndir. Belə ki, atası
Molla Hüseyn Hüseynzadə Qruzma bəylərindən Kazım bəy Hüseynzadənin oğludur. Molla
Hüseyn evləndikdən bir neçə il sonra həyat yoldaşı Xədicə xanımı və iki oğlunu Əli bəyi və
onun kiçik qardaşı İsmayılı götürüb Tiflisə köçür. Bu zaman onun qayın atası Axund Əhməd
Səlyani Qafqaz şeyxülislamı idi və Tiflisdə yaşayırdı. Onun köməkliyi ilə Molla Hüseyn
Hüseynzadə Qafqaz Ruhani İdarəsi nəzdində fəaliyyət göstərən molla məktəbində riyaziyyat
müəllimi kimi işə qəbul edilir və həmin vəzifədə çalışmağa başlayır. Lakin tale Əli bəyin
üzünə gülmür. Onun altı yaşı olarkən atası, az sonra isə anası Xədicə xanım vəfat edir.
Beləliklə, o, yetim qalır və babası Şeyxülislam Axund Əhmədin himayəsində yaşamalı olur.
(3, 9). Axund Əhməd (1812-1884) 22 il, yəni 1862-ci ildən ömrünün sonuna 1884-cü ilə
qədər Qafqaz şeyxülislamı olmuş, bu müddət ərzində (1862-1884) Qafqaz canişinliyinin
mərkəzi olan Tiflis şəhərində yaşamışdı. O, mütərəqqi fikirli, vətənpərvər, açıq gözlü, müasir
dünyada baş verən demokratik proses və inkişafı dərk edən bir ruhani idi.
Babası 7-8 yaşlarında Əli bəyi Tiflisdə ruhani idarəsinin nəzdindəki molla məktəbinə
qoyur. 1875-ci ilə qədər o, həmin mollaxanada oxuyur və ibtidai təhsilini başa vurur. Burada
müəyyən qədər ərəb, fars və ana dilini öyrənir. Lakin mollaxanadakı təhsil və tədris Əli bəyi
qane etmir. Axund Əhmədin Qafqaz canişininə şəxsi müraciəti və xahişi əsasında canişinin
tapşırığı ilə 1875-ci ildə Əli bəy Tiflisdə 1-ci klassik gimnaziyaya qəbul olunur. O, burada
tamamilə dövlət hesabına təhsil alırdı. Ona gimnaziyanın yataqxanasında qalmaq və gündəlik
yeməklə təmin olunmaq hüququ verilmişdi . Gənc müdavimin gimnaziyadakı təhsil həyatı 10
il çəkir. 1885-ci ildə, o, gimnaziyanı müvəffəqiyyətlə bitirir.
1885-ci ildə Tiflis gimnaziyasını müvəffəqiyyətlə bitirən gənc Əli bəy elə həmin ildə ali
təhsil almaq məqsədilə Peterburqa yollanır və orada Peterburq Universitetinin fizikariyaziyyat fakültəsinə daxil olur. Peterburq Universitetindəki təlatümlü ictimai-siyasi və
inqilabi mühit Əli bəyin ictimai-siyasi baxışlarının, inqilabi düşüncəsinin, istibdad,
mütləqiyyət və monarxiya əleyhinə fikirlərinin, istiqlal ideyalarının formalaşmasına yetərincə
təsir göstərmişdir. Müəllifin 1905-ci ildə “Həyat” qəzetində işıq üzü görən bir məqaləsindən
bəlli olur ki, Əli bəyin Peterburqda təhsil aldığı illərdə həmin ali məktəbdə hər biri altı
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nəfərdən ibarət inqilabi-siyasi məfkurəli qruplar fəaliyyət göstərir, bu qruplar mütləqiyyət
əleyhinə gizlin iş aparırmışlar.
1889-cu ildə Ə.Hüseynzadə Peterburq Universitetini bitirir və diplom alaraq vətənə
qayıdır. Həmin ildə universitet tərəfindən ona verilmiş sənəddə onun intizamlı bir tələbə
olduğu göstərilir. Ə.Hüseynzadə Peterburq universitetində təhsilini tamamlayarkən İstanbula
gedib orada ikinci ali təhsil tibb təhsili alıb həkimlik peşəsinə yiyələnmək fikrinə düşür. 1889cu ildə İstanbula gedir və burada çətinliklə də olsa, Hərbi Tibb Məktəbinə daxil olur (1, 232233).
Əli bəyin dostu və tələbə yoldaşı Abdulla Cövdət isə onun tələbə mühitindəki nüfuz, təsir
və şəxsiyyətindən danışarkən deyir: “Əli bəy sakit, daima düşünən mütəfəkkir halı ilə, ağıllı
öyüdləri ilə üzərimizdə əsrarəngiz guşənişinliyi ilə bir peyğəmbər təsiri buraxdı. Əvət o, bir
rəsul-ül-həqq idi”. İstanbulda tələbə olduğu illərdə Əli bəy F.Bodenşteddən, H.Heynedən,
Hötedən, Esxildən və s. sənətkarlardan tərcümələr də edir. Bu tərcümələr müxtəlif mətbuat
orqanlarında nəşr olunur.
1889-cu ildə may ayının 21-də Ə.Hüseynzadənin təhsil aldığı Əsgəri-Tibbiyyə
məktəbində gizli şəkildə siyasi bir partiya təşkilat yarandı. “İttihadi-Osmani” adlanan həmin
partiyanı Ubeydulla Əfəndi başda olmaqla tələbələr təsis etmişdilər. İlk təsisçilər cərgəsində
Əli bəy Hüseynzadə də var idi. O, hətta nənəsinin Şirvandan ona göndərdiyi pulun bir
hissəsini yenicə yaratdıqları bu gizli cəmiyyətə vermişdi. 1895-ci ildə Ə.Hüseynzadə İstanbul
Əsgəri-Tibbiyyəsini bitirib hərbi həkim diplomu alır. 1895-1897-ci illərdə Heydərpaşa hərbi
xəstəxanasında dəri həkimi işləyir. 1897-1900-cü illərdə türk-yunan müharibəsi zamanı həkim
kimi cəbhəyə cəlb olunur. Tesaliyada (İtaliya), Dümekedə həkim və operator müavini kimi
fəaliyyət göstərir, hərbi hissələrlə bərabər Anadolunun müxtəlif limanlarını gəzir. Nəhayət,
1900-cü ildə cəbhədən geri qayıdıb imtahan vermək yolu ilə Hərbi Tibb məktəbinə dosent
(professor köməkçisi) vəzifəsinə qəbul olunur və burada çalışır. Arada bir onu heyətlə
birlikdə Hindistanda vəba xəstəliyini tədqiq etmək üçün Hindistana ezam etmək istəsələr də,
sonradan bu fikirdən daşınırlar. (3, 504) 1901-1902-ci illərdə o, professor, həkim K.Berksoy
ilə birlikdə “Ensiklopedik tibb lüğəti”, M.Rəfi bəylə birlikdə “Vəba və mikrobu” adlı kitabını
yazır.
Görkəmli mütəfəkkir müxalif ictimai-siyasi fəaliyyətinə, hakimiyyət və istibdad əleyhinə
mübarizəsinə görə daim təqib edilirdi. Bu təqiblərin gücləndiyini görən ədib bir müddət
Əhməd Cəlaləddin Paşanın Çamlıcadakı evində gizli şəkildə yaşayır. Nəhayət, təqib və
təzyiqlərdən yaxa qurtarmaq üçün 1903-cü ildə Qafqaza gəlmək fikrinə düşür və elə həmin il
Bakıya gəlir. Qafqaza gəlişində bu “gənc türklər” hərəkatı liderlərindən birinin başqa ciddi
missiyası da var idi: Qafqaz türkləri arasında “gənc türklər” hərəkatına məxsus mütərəqqi
baxışları, türkçülük, istiqlal və hürriyyət ideyalarını yaymaq, ictimai mühiti gələcək
mübarizəyə hazırlamaq və bu istiqamətdə iş aparmaq. Qafqaza gələrkən Əli bəy artıq yetkin,
püxtələşmiş bir ziyalı idi. Hilmi Ziyanın sözləri ilə desək, o, “qərbçilik və türkçülüyü
birləşdirən görüşün öndəri” kimi tanınırdı (5, 28).
Ə. Hüseynzadənin həyatının Bakı (Qafqaz) dövrü (1903-1910) son dərəcə mürəkkəb,
lakin qaynar, səmərəli və məhsuldar olmuşdur. Bu illərdə, ümumiyyətlə, Rusiya
imperiyasında təlatümlü, mürəkkəb, ziddiyyətli və burulğanlı ictimai-siyasi və inqilabi
hadisələr baş verirdi. 1904-1905-ci illərdə baş verən rus-yapon müharibəsində çarizmin
məğlubiyyəti ona etimadı azaltdı, monarxiya rejiminin çürüklüyünü və zəifliyini ortalığa
qoydu. İndiyə qədər getdikcə artan ictimai narazılıq, istibdad və zülmün tüğyanı, nəhayət,
sosial partlayışa gətirib çıxardı. 1905-1907-ci illərdə baş verən Birinci rus inqilabı bütün
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imperiyanı bürüdü. Ucqar xalqlar belə əsarət, hüquqsuzluq və istibdad əleyhinə mübarizəyə
başladılar.
Çarizmin siyasətçiləri hədəfi hakimiyyətdən yayındırmaq məqsədilə Qafqaz müsəlmanları
arasında yeni siyasi hiyləyə əl atdılar. Onlar həm sünni və şiə müsəlmanları arasında təfriqəni,
həm də ermənilər və müsəlmanlar arasında milli ədavəti qızışdırmağa, körükləməyə başladılar.
O zaman Azərbaycan ziyalı elitasının önündə gedən H.Zərdabi, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu,
Ə.Topçubaşov, N.Nərimanov, C.Məmmədquluzadə və s. kimi qələm sahibləri həmin ixtilaf
və ədavətin qarşısını almaq üçün fəal mübarizə, təbliğat və təşviqat işləri aparırdılar. Əli bəy
də öz həmməsləkləri, həmfikirləri kimi Qafqaz müsəlmanları arasında yeni tipli məktəb və
maarif şəbəkəsinin genişlənməsinə, yeni təlim ocaqlarının, kitabxanaların, teatr və xeyriyyə
cəmiyyətlərinin yaranmasına, mətbuatın pərvərişinə, müasir məzmunlu, sağlam mündəricəli
kitabların ərsəyə gəlməsinə və nəşrinə çalışırdı. Bu sahədə onun istər ideya-nəzəri, istərsə də
əməli baxımdan kifayət qədər xidmətləri vardır.
Əli bəy və onun azərbaycanlı məsləkdaşları daha uzaqgörən, erudisiyalı mövqe tutaraq
ümumən Qafqaz müsəlmanlarının ziyalıları ilə əlaqə saxlayır, işbirliyi qurmağa çalışırdılar.
1905-ci ildə inqilabın təhdid edici təzyiqi altında baş verən siyasi yumşalmanı, hakimiyyətin
bəzi güzəştlərə getmək məcburiyyətində qaldığını hiss edən Qafqazın müsəlman ziyalıları 11
nəfərdən ibarət bir heyət seçir. Heyətə Ə.Hüseynzadə də daxil idi. Heyət Qafqaz
müsəlmanlarının ictimai, siyasi, mədəni, hüquqi və iqtisadi vəziyyəti barədə geniş bir sənəd
(ərizə) hazırlayır. Sənəddə göstərilən məsələlərlə bağlı bir sıra tələblər də öz əksini tapır.
Nümayəndə heyəti Peterburqa gedərək həmin ərizəni Rusiyanın Baş Naziri qraf Sergey
Vitteyə çatdırırlar və ondan bir sıra güzəştlər qoparmağa müvəffəq olurlar. H.Baykara haqlı
olaraq yazır ki, “bu ərizə sadəcə Ümumrusiya müsəlmanlarının ehtiyaclarına dair tələblərdən
ibarət olmayıb, ümummilli haqq istəyi şəklində əsaslandırılmış layihə idi” (4, 109).
1906-1907-ci illərdə Ə.Hüseynzadə “Füyuzat” jurnalını nəşr etdirir. Onun baş redaktor
olduğu bu məcmuənin təsisçisi messenant H.Z.Tağıyev idi. Böyük mütəfəkkirin
Azərbaycandakı mətbuatla əlaqəli fəaliyyəti adı çəkilən mətbu orqanlarla məhdudlaşmır. O,
“İrşad”, “Həqiqət”, “Tərəqqi” və s. qəzetlərdə də cari həyatın aktual məsələləri ilə bağlı
rəngarəng mövzulu məqalələrlə çıxış edir. Təkcə ictimai, siyasi və milli şüurun oyanmasına
deyil, həm də Azərbaycanda ictimai, siyasi və elmi publisistikanın inkişafına xidmət göstərir.
Rəssam, şair, naşir, tərcüməçi, alim, jurnalist və s. kimi fəaliyyət göstərir. Maarif və pedaqoji
məzmunlu tədbirlərdə iştirak edir.
1906-cı ildə (15-28 avqust) Bakıda Müsəlman (Azərbaycan) müəllimlərinin tarixi I
qurultayı, 1907-ci ildə (25 avqust-5 sentyabr) isə II qurultayı çağırıldı. Məktəb və pedaqoji
fikir tariximizdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edən həmin qurultayların keçirilməsində əsas
təşkilatçılardan və fəal iştirakçılardan, daha doğrusu, rəhbər heyət üzvlərindən biri də
Ə.Hüseynzadə idi. I Qurultayda “Ədəbiyyata dair” məruzə ilə çıxış etmək ona həvalə
olunmuşdu.
1908-1910-cu illərdə Əli bəy “Səadət” xeyriyyə cəmiyyətinin Bakıda təsis etdiyi
məktəbdə müəllim, hətta bir müddət müdir olmuşdur. “Səadət” müsəlman xeyriyyə cəmiyyəti
1907-ci ildə fəaliyyətə başlamış, 1908-ci ildə Bakıda dünyəvi təmayüllü bir məktəb açmışdı.
Təhsil ocağı özündə ibtidai və orta təhsili ehtiva edirdi. Cəmiyyətin “ibtidai və orta
məktəblərində 132 şagird təhsil alırdı”. Mütərəqqi din xadimlərinin də iştirak etdiyi
“cəmiyyətin bütün məktəb proqramlarına Qori seminariyasının məzunu Fərhad Ağazadə
rəhbərlik edirdi”. Məktəbə əvvəlcə Mirzə Ələkbər xan Bəhmən rəhbərlik edirdi. Bunu Əli bəy
də avtobioqrafik xatirələrində qeyd edir. Bir az sonra Mirzə Ələkbəri Ə.Hüseynzadə əvəz edir.
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O, “orta proqramlı milli məktəbdə bir müddət dərs naziri (məktəb müdiri K.H.) və türkcə
müəllimi olaraq” çalışır. (3, 505) Görkəmli ziyalı burada F.Ağazadə, Ü.Hacıbəyov,
C.Hacıbəyov, A.M.Əlizadə, M.Q.İsmayılzadə, M.Terequlov, Ə.Hüseynov, K.Məlikov və s.
kimi tanınmış pedaqoqlarla çiyin-çiyinə işləyirdi. 1910-cu ildə o, Bakını tərk edib Türkiyəyə
yola düşərkən kitablarının və ev əşyalarının bir qismini “Səadət” məktəbinə bağışlayır.
1907-cı ilin 29 noyabrında H.Zərdabinin vəfatı ilə əlaqədar mərhumla vida mərasimində
Əli bəy təsirli bir nitq söyləyir, “millət yolunda çəkdiyi zəhmətləri” qiymətləndirərək deyir:
“... keçmişdə aləmi-islam bir qaranlıq içində qaldığı zaman bu adam əlinə məşəl alıb qaranlığı
işıqlandırmağa çalışıyordu, o məşəl nə idi? Əvvəlinci mətbu kəlam idi. Həsən bəy əvvəlinci
şəxsdir ki, Qafqaz, bəlkə, Rusiya, demək olar ki, bütün dünyada müsəlmanlar içində əvvəlinci
türk müsəlman qəzetəsi nəşr etmişdir. Biz Qafqaz türklərinin öhdəsində bu adamın artıq haqqı
vardır” (6).
1910-cu ildə bu tanınmış ziyalı Azərbaycanı tərk edib yenidən İstanbula qayıdır. O,
Türkiyəyə öz dostlarının, xüsusilə də “gənc türklər” hərəkatındakı məsləkdaşlarının, o
cümlədən Baha Şakirin dəvəti ilə getmişdir. Onun Bakıdan gedişi milli mətbuatımızda ciddi
təəssüf hissi ilə qarşılandı. 1910-cu ilin dekabrında İstanbula gələn Əli bəy elə həmin ildən
1926-cı ilə qədər Heydər paşa hərbi xəstəxanasının tibb fakültəsində müəllim kimi fəaliyyət
göstərmişdir. Müəllim və həkim kimi o, dəri-zöhrəvi xəstəlikləri üzrə mütəxəssis idi. Balkan
hərbi (1912-1913) və Birinci dünya müharibəsi (1914-1918) zamanı o, “Qırmızı Aypara”
(“Hilali-Əhmər”) cəmiyyətinin xətti ilə müxtəlif yerlərə gedər, ayrı-ayrı xəstəxanalara baş
çəkər, lazım olan xəstələrə yardım göstərərdi.
Əli bəy çox gec, yəni 1912-ci ildə 48 yaşında ailə qurmuşdur. Həmin ildə o, İstanbulda
süvari zabiti, milli mənsubiyyətinə görə çərkəz olan Şəmsəddin bəyin qızı Ədliyyə xanımla
evlənmişdir. Həmin izdivacdan üç övlad dünyaya gəlmişdir: Səidə bəyim, Səlim Turan və
Feyzavər xanım. Həkim və İstanbul universitetində professor kimi çalışan ziyalı geniş və
intensiv surətdə ictimai-siyasi və mədəni işlərlə də məşğul olur. “Yeni məcmuə”, “Xalqa
doğru”, “Məlumat”, “Türk yurdu”, “Tan”, “İctihad”, “Hakimiyyəti-milliyyət”, “Tibb dünyası”
və s. kimi mətbuat orqanlarında elmi, publisistik, siyasi məzmunlu məqalələrlə, hətta şeir və
hekayələrlə çıxış edir.
1911-ci ildən etibarən bu türkçü fədai “İttihad və Tərəqqi” partiyasının Rəyasət Heyətinin
üzvü seçilir. Bu heyətdə o, Ziya Göyalp, Midhət Şükrü, Tələt Paşa, Əyyub Səbri, Əli Fəthi,
Ömər Naci, Xəlil bəy və s. kimi tanınmış türkçü vətənpərvər ziyalılarla bir yerdə idi. 20-30-cu
illərdə Əli bəy Ə.Ağayev, Y.Akçura, M.Ə.Rəsulzadə və s. kimi Rusiyadan getmiş siyasi
mühacirlərlə çiyin-çiyinə “Türk ocağı” dərnəyində də fəal surətdə iştirak edir. 1913-cü ildə
“Kafkaziyalılar Nəşri-Maarif Cəmiyyəti”nin, həmçinin Cəlal Sahirin rəhbərlik etdiyi Türk
Bilgi Dərnəyinin Türkiyə Komissiyasının üzvü seçilir.
1918-ci ilin 28 mayında şərqdə ilk respublika və demokratik dövlət olan Azərbaycan
Demokratik Cümhuriyyəti yaranır. Bu, Əli bəy və onun həmfikirlərinin, məsləkdaşlarının
milli azadlıq uğrunda mücadiləsinin parlaq tarixi qələbəsi idi. ADC-nin yaranması ərəfəsində
Ə.Hüseynzadə əslində siyasi həyatda Azərbaycanın işləri, onun tarixi taleyi ilə bağlı mühüm
məsələlərlə məşğul idi. Belə ki, 1918-ci ilin yazında o, Əhməd Ağaoğlu ilə birlikdə xüsusi
tapşırıqla “Qafqaz Cümhuriyyətləri Fedarasionu” ilə sülh müqaviləsi bağlamaqdan ötrü
Batuma Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Xəlil bəyin yanına gəlir. (3, 506-507)
İki həftəyə qədər Gəncədə qalıb mühüm siyasi işlərlə məşğul olan mütəfəkkir ideoloq
milli dövlətin taleyi ilə bağlı məsələləri beynəlxalq müstəvidə həll etmək, bu barədə Avropa
ölkələrində (o cümlədən Paris sülh konfransında) danışıqlar aparmaq, bu mühüm məsələni
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müsbət həll etmək niyyəti və ümidi ilə M.Ə.Rəsulzadə ilə birlikdə İstanbula yola düşür.
İstanbulda Ə.Topçubaşovun təşəbbüsü ilə İsveçrəyə göndərilməkdən ötrü bir nümayəndə
heyəti yaradılır. Heyət bir sıra xarici dövlətlərin başçıları ilə görüşüb Azərbaycan
Cümhuriyyəti ilə bağlı müzakirələr aparmalı idi. Nümayəndə heyətinə Ə.Hüseynzadə
rəhbərlik etməli idi. Lakin ona Avropa ölkələrinə getmək üçün Antanta ölkələri tərəfindən
viza verilmədi. 22 yanvar 1919-cu ildə İstanbulda Paris Sülh Konfransına gedəcək
nümayəndə heyətinin tərkibi müəyyənləşdirildi. Əli bəy Azərbaycan nümayəndə heyətinin
eksperti təyin edildi, tarixi-etnoqrafik materialların hazırlanması ona tapşırıldı. O, milli və
siyasi məsələlərlə məşğul olan komissiyanın üzvü seçildi. (2, 283) Lakin onun Parisə getməsi
mümkün olmadı. İttihadçıları təqib edən ingilislərin göstərişi ilə həm Əli bəy, həm də
Ə.Ağaoğlu həbs edildilər. Əhməd bəy Malta adasına sürgün edildi, Əli bəy isə bir müddət
Bəkir ağa bölüyündə həbsxanada saxlanıldı.
1926-cı ilin fevral-mart (26 fevral-6 mart) aylarında Bakıda I Türkoloji qurultay keçirilir.
Qurultayda o dövrün bir sıra məşhur və nüfuzlu türkoloqları iştirak edirdilər. Bu möhtəşəm
elmi-ictimai tədbirə Türkiyədən cəmi üç nəfər dəvət almış və gəlmişdi: Ə.Hüseynzadə,
F.Köprülü və Y.Messaroş. Qurultayda o, 6 nəfərdən ibarət fəxri rəyasət heyətinə seçilmişdi.
Onun qurultayla bağlı gündəlik qeydləri də vardır.
Deyilən elmi tədbirdə iştirak etmək üçün Bakıya gələn Əli bəy fürsətdən istifadə edib
Gəncəni, Salyanı və s. yerləri də gəzir və 25 mart 1926-cı ildə yenidən Türkiyəyə yola düşür.
Başqa sözlə, Azərbaycanla cismən vidalaşır. Çünki bu onun Azərbaycana son gəlişi idi. Lakin
Azərbaycandan qayıdandan az sonra o, məhkəməyə cəlb edildi. Bu belə bir səbəblə bağlı idi:
1926-cı ilin iyun ayında Mustafa Kamal Atatürkə sui-qəsd təşkil edildi. Baş tutmayan suiqəsdin üstü açıldı və bəlli oldu ki, onun təşkilatçıları Ə.Hüseynzadə ilə yaxın əlaqələri və
münasibətləri olan köhnə ittihadçılardır (Cavid bəy, Qara Kamal və s.). Ancaq məhkəmə
prosesində azərbaycanlı ziyalının təqsiri olmadığı, bu işdən xəbərsizliyi, Atatürkə rəğbəti
sübut olundu və o, istiqlal məhkəməsi tərəfindən azad edildi.
Həyatının sonrakı dövrünü Ə.Hüseynzadə, əsasən, həkim və müəllimliyə (tibb professoru
kimi), elmi, ədəbi və publisistik axtarışlara həsr etmişdir. 1928-ci ildə o, Kamal Berksoyla
“Ensiklopedik tibb lüğəti” tərtib edir. 1933-cü ildə Əli bəy işlədiyi professor vəzifəsindən
istefaya çıxarılır. Türkiyənin Maarif Naziri R.Qalib istefa ilə əlaqəli ona göndərdiyi
məktubunda bu türkçü mücahid və alimə ehtiramla “uzun illərdən bəri həyatını məmləkətə
münəvvərlər yetişdirməyə vəqf etmiş və çox zaman zorlu şərait içində böyük hizmətlər
görmüş olan zati-ali” deyə müraciət etmişdi (8, 28). Əli bəy əsərlərini “Ə.H.”, “Ə.H.”,
“Ə.B.Hüseynzadə”, “Turani”, “Həyati”, “Səlyani”, “Əbdülnəqqaş” və s. imzalarla çap
etdirmişdir. 1934-cü ildə Türkiyədə soyadı barədə rəsmi qanun qəbul edilərkən rəsmən
“Turan” soyadını götürmüşdür. Əli bəy öz ana dili və Osmanlı türkcəsindən əlavə ərəb, fars,
ingilis, alman, yunan, latın, fransız, rus və çin dillərini də bilirdi. Ona görə də həmin dillərdən
dəyərli tərcümələr edirdi. Ə.Hüseynzadə 17 mart 1940-cı ildə İstanbulda dünyasını
dəyişmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Ə.Hüseynzadənin həyatının, ictimai, siyasi, naşirlik və publisistik
fəaliyyətinin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanda maarifçiliyin
inkişafında, təhsilin demokratikləşdirilməsində onun müstəsna xidmətləri vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ə.Hüseynzadənin həyatı, ictimai, siyasi, naşirlik və publisistik
fəaliyyəti ilk dəfədir ki. Sistemli olaraq tədqiq edilir. Azərbaycanda maarifçiliyin inkişafında,
təhsilin demokratikləşdirilməsində onun xidmətləri üzə çıxarılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ə.Hüseynzadənin həyatının, ictimai, siyasi və
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publisistik fəaliyyətinin öyrənilməsi mühüm elmi-mədəni hadisə olmaqla yanaşı, praktik
əhəmiyyət kəsb edir. Araşdırmaların nəticələrindən “Azərbaycan məktəb və pedaqoji fikir
tarixi” kursunun tədrisində istifadə etmək olar.
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K.Гасанова

Жизнь и просветительская деятельность издателя
«Фуюзат» Aли бека Гусейнзаде
Резюме

А.Гусейнзаде жил в 1864-1940-ые года. Его заслуги незаменимые в развитии
общественно-политической, литературно-культурной и педагогической мысли
Азербайджана. Он сыграл огромную роль в процессе демократизации и прогресса
просветительского движения в Азербайджане. Али бек прожил содержательную и
богатую жизнь которую посвятил борьбе за национальное пробуждение, прогресс и
просвещение народа. В статье эти вопросы находят своего толкования.

Life and enlightenment activity of
Ali bay Huseynzada, publisher of “Fuyuzat”

G.Hasanova

Summary
A.Huseynzader lived between 1864-1940 years. He had unexampled services in the
development of public political, literary cultural and pedagogical idea of Azerbaijan. He also
had great role in improvement and democratization of enlightenment movement in Azerbaijan.
Ali bay lived wealthy and interesting life. He devoted all his life for struggle against national
revival, progress and enlightenment of people. Abovementioned cases have been reflected in
the article.
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Diferensial anlayışının təqribi hesablamalara tətbiqi
Arif İsmayılov
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti
E-mail: arifismailov3151@gmail.com
Rəyçilər: r.ü.e.d., prof.H.İ.Aslanov
f.-r.ü.f.d., dos.M.Ə.Şahverdiyev
Açar sözlər: diferensial, funksiya artımı, arqument artımı, mütləq xəta, nisbi xəta,
toxunma nöqtəsi
Ключевые слова: дифференциал, приращение функции, приращение аргумента,
абсолютная погрешность, относительная погрешность, точка касания
Key words: differential, function increment, increment of the argument, the absolute error,
relative error, the point of contact
Tutaq ki, y  f (x) funksiyası (a ; b) intervalında kəsilməzdir və bu intervalın hər bir
nöqtəsində sonlu törəməyə malikdir.
tg   f ( x0 ) , PK  MK tg  , MK  x , onda
- funksiyanın diferensialı
PK  f ( x0 )  x  dy
adlanır. NP   (x ) işarə edək, onda
f ( x0  x)  f ( x0 )  f ( x0 )x  ( x) ,
f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )x  ( x) . (1)
Deməli, f (x ) funksiyasının  x nöqtəsində
diferensialı onun həmin nöqtədə törəməsi ilə
arqumentin artımı hasilinə bərabərdir:
(2)
df ( x )  f ( x ) x .
İndi f ( x )  x funksiyasının diferensialını hesablayaq:
df ( x )  dx  x   x  1  x  x , yəni dx  x .
Aldıq ki, sərbəst dəyişənin diferensialı onun artımına bərabərdir. Bunu (2)-də nəzərə alsaq,
(3)
df ( x )  f ( x ) dx
olar.
Diferensialın həndəsi mənasını belə izah etmək olar: x0 nöqtəsində diferensiallanan f (x )
funksiyasının bu nöqtədə diferensialı onun qrafikinə M ( x0 ; f ( x0 )) nöqtəsində toxunanın
toxunma nöqtəsinin absisi x artımı aldıqda ordinatının aldığı artıma bərabərdir.
Ümumiyyətlə, f (x ) funksiyasının artımı onun diferensialına bərabər deyil ( | KN || KP | ).
Lakin arqumentin artımı sıfıra nə qədər yaxın olsa, funksiyanın artımı da bir o qədər onun
diferensialına yaxın olar. Başqa sözlə, x -ın sıfra yaxın qiymətlərində
f ( x0 )  df ( x0 ) .
Onda
(4)
f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )x .
Diferensialın təqribi hesablamalara tətbiqini konkret misallarla şərh edək. Bu halda
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təqribiliyinin mütləq və nisbi xətasını konkret misallarla göstərək:
Tutaq ki, y  x 3  2 x , x0  2 olsun. Onda

y  ( x0  x ) 3  2( x0  x )  ( x03  2 x0 )  3 x02 x  3 x0 ( x ) 2  ( x ) 3  2x .

Qeyd edək ki, təqribiliyinin mütləq xətası | y  dy | , nisbi xətası isə y  dy ifadəsi ilə
y

hesablanır.
a) x  0,1 ; y  3  2 2  0,1  3  2  0,12  0,13  2  0,1  1,461 ; dy  (3 x02  2)x ;
y  dy
0,061

 0,04 və ya 4%.
y
1,461

dy  (3  2 2  1)  0,1  1,4 ; | y  dy | 0,061 ;

b) x  0,01 ; y  3  2 2  0,01  3  2  0,012  0,013  2  0,01  0,140601;
y  dy 0,000601

 0,004 və ya 0,4%.
y
0,140601

Analoji mühakimə yürütsək, göstərmək olur ki, x arqument artımını kifayət qədər kiçik
götürməklə alınacaq mütləq və nisbi xətanın qiymətini istənilən qədər kiçiltmək olar.
Diferensial anlayışından istifadə etməklə bəzi funksiyaların təqribi qiymətini hesablayaq:
1

1. y  f ( x)  n 1  x ; x  x  x0 ; f ( x)  1 (1  x) n .
1

n
Tutaq ki, x0  0 , onda x  x ; f (0)  1 ; f (0)  1 . f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )x düsturunu
n
x
n
nəzərə alsaq, alarıq: 1  x  1  .
n
1
19
Misal 1. 1,02  1   0,02  1  0,001  1,001 . Deməli, 19 1,02  1,001 .
19
2
2. y  f ( x)  a  x , burada a  0 .
1
Tutaq ki, x0  0 , onda x  x ; y  
; f (0)  1 , y (0)  a . Onda a 2  x  a  x .
2
2a
2a
2 a x

Misal 2. 120  112  1  1  1  10,955 (a  11; x  1) .
2 11

3. y  f ( x )  a  x , burada a  0 .
n

n

1

Tutaq ki, x0  0 , onda x  x ; f ( x)  1 (a n  x) n ; f (0)  1 a
n

1

n

x
a n  x  a  n1 .
na

n

1 n
n
n



1
, f (0)  a . Onda
na n 1

Misal 3. 7 100  7 128  28  7 2 7  28  2  28 6  2  1  1,938 (a  2 ; x  28) .
72

16

Misal 4. y  x  2 x  1 ; f (2,01)  ?
3

3

2

Tutaq ki, x  2,01 ; x0  2 , onda x  0,01 ; y 

3x 2  4 x

;

3 3 ( x 3  2 x 2  1) 2
3 4  4  2
4
3
y (2) 
 ; y ( 2)  8  8  1  1 ;
3
2
2
3
3
3 (2  2  4  1)
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f (2,01)  y (2)  y (2)  x  1 

Deməli, f (2,01)  1,01 .

4
4
 0,01 ; f (2,01)  1
 1,01(3) .
3
300

2
Misal 5. y  x 2 4 x  1 ; f (0,99)  ?

x  x 1

Tutaq ki, x  0,99 ; x0  1 , onda x  x  x0  0,01 .
f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )x
y 

(2 x  4) ( x 2  x  1)  (2 x  1)( x 2  4 x  1) 2 x 3  2 x 2  6 x  4  2 x 3  7 x 2  2 x  1 5 x 2  4 x  3

 2
( x 2  x  1) 2
( x 2  x  1) 2
( x  x  1) 2
y (1) 

543
 4;
(1  1  1) 2

;
1 4 1
y (1) 
 2 ;
111

f (0,99)  2  4  (0,01) .

Deməli, f (0,99)  2,04 .
x 2  3x
; f (0,98)  ?
x2  2x  3
(2 x  3) ( x 2  2 x  3)  (2 x  2)( x 2  3 x) 2 x 3  x 2  9  2 x 3  4 x 2  6 x
5x 2  6 x  9
y 


( x 2  2 x  3) 2
( x 2  2 x  3) 2
( x 2  2 x  3) 2
.
Tutaq ki, x  0,98 ; x0  1 , onda x  0,02 .
f ( x)  f ( x0 )  f ( x0 )x düsturunu tətbiq etsək, alarıq

Misal 6. y 

y (1) 

1 3
1
 ;
1 2  3
3

y (1) 

569
2
1

 ;
(1  2  3) 2 36 18

1 1
1 1 1
 300  1
301
301
. Deməli, f ( x) 
.
f ( x)     (0,02)    


900
3 18
3 9 100
900
900
Məqalənin aktuallığı. Diferensial anlayışının təqribi hesablamalara tətbiqinin səmərəli
üsullarını göstərmək baxımından yazı aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Diferensial anlayışını tətbiq etməklə bəzi funksiyaların təqribi
qiymətlərinin istənilən dəqiqliklə hesablanmasının səmərəli yolları göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bəzi funksiyaların qiymətini təqribi
hesablayarkən diferensial anlayışını tətbiq etməklə daha dəqiq nəticələr almaq olar. Bu
baxımdan məqalənin praktik əhəmiyyəti böyükdür.
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А.Исмаилов

Применение понятия дифференциала к приближенным
вычислениям
Резюме
В статье с применением понятия дифференциала показаны пути эффективного
приближенного вычисления значений некоторых функций.
A.Ismailov

Application of the concept of differential to
approximate calculations
Summary
The article with the differential concept of showing the effective approximate calculation
of values of certain functions.
Redaksiyaya daxil olub: 18.01.2017
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Riyaziyyatın təlimi prosesində məsələlərin əhəmiyyəti
Elşad Qurbanov
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d. M.V.Abdullayeva
Açar sözlər: riyaziyyat, təlim, məsələ, şagird, bilik, bacarıq
Ключевые слова: математика, обучение, задача, студенты, знания, навыки
Key words: mathematics, training, task, students, knowledge, skills
Hər bir konkret tədris riyaziyyat məsələsi çox vaxt bir deyil, bir neçə pedaqoji, didaktik,
tədris məqsədlərinin əldə edilməsi üçün nəzərdə tutulur. Bu məqsədlər həm məsələnin
məzmunu, həm də müəllimin məsələyə verdiyi vəzifələrlə xarakterizə olunur. Bu və ya digər
məsələnin qarşısına müəllimin qoyduğu didaktik məqsədlər riyaziyyat təlimində məsələlərin
əhəmiyyətini müəyyən edir. Məsələnin məzmunundan və tətbiqlərin didaktik məqsədlərindən
asılı olaraq onun əsas (aparıcı) əhəmiyyətini ayırmaq olar.
Məlumdur ki, anlayışlar, onların tərifləri və xassələri üzərində ciddi və məhsuldar iş
apardıqda riyazi anlayışların formalaşması normal keçir. Anlayışa yiyələnmək üçün onun
tərifini əzbərləmək kifayət deyildir, tərifdəki hər bir sözün mahiyyətini aydınlaşdırmaq,
öyrənilən anlayışın xassələrini dəqiq bilmək zəruridir. Belə biliyə hər şeydən öncə məsələ
həllində və çalışmaların yerinə yetirilməsində nail oluna bilər. Belə ki, loqarifm anlayışının
mənimsənilməsi üçün üstlü funksiyanın yazılışından loqarifmik formada yazılışa keçidi
böyük fayda verə bilər və tərsinə, həm loqarifm işarəsi altında, həm də onun əsasında dəyişəni
olan sadə loqaritmik tənliklərin həllində, verilmiş konkret loqaritmin tərifinin
log

x

formalaşmasında,
olduqda a a enliyinin tətbiqində aşağıdakı
məsələlər də çox faydalıdır.
1. ax=b bərabərliyini ödəyən qüvvət üstünə a əsasına görə b ədədinin loqarifmi deyilir
tərifi konkretdirmi?
Cavabınızı aydınlaşdırın.
2. Aşağıdakı ifadəni təhlil edin: verilmiş əsasa görə verilmiş ədədin loqarifmi qüvvət
üstüdür. Loqarifmin tərifi olması üçün onu necə dəyişmək olar.
Hər şeydən əvvəl məsələ özünün fabulası, mətndəki məzmunla tərbiyə edir. Ona görə bir
çox riyaziyyat məsələlərinin fabulası cəmiyyətin müxtəlif inkişaf dövrlərində əhəmiyyətli
dərəcədə dəyişir. Məsələlərin yalnız fabulası deyil, bütövlükdə məsələlərin həlli təlimi prosesi
tərbiyə edir. Düzgün təşkil edilmiş riyaziyyat məsələlərinin həlli təlimi şagirdlərdə düzgün və
doğruluq, çətinliklərin aradan qaldırılmasında inadkarlıq, öz yoldaşlarının əməyinə hörmət
tərbiyə edir. Məktəbə riyazi analiz elementlərinin daxil edilməsi ilə əlaqədar məsələ həlli
prosesində şagirdlərdə dialektik-materialist dünyagörüşü tərbiyəsi üçün geniş imkanlar
yaranmışdır.
Düzgün təşkil edilmiş məsələ həlli, xüsusən məsələnin müstəqil həlli şagirdlərdə
əməksevərlik tərbiyə edir. Məsələ həll etdikdə şagirdlərdə səbirlilik, diqqətlilik, özünü
toplama kimi bəzi əqli əmək vərdişləri formalaşır.
Mürəkkəb məsələlərin həlli şagirdlərdən çətinliklərin aradan qaldırılmasında təkidli
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məqsədlərin əldə edilməsində məsuliyyət və borc hissləri tərbiyə edilir və inkişaf olunur.
Məsələ həllini şagirdlər dəftərlərinə yazırlar müəllim onlara həllin müxtəlif yazılış
formalarını göstərir ki, bununla da şagirdlərdə səliqəlilik tərbiyə edilir. Məsələ həllinin
rasional yolunun axtarılması riyaziyyat dəftərlərində səliqəli və yığcam yazmağı öyrədir.
Müxtəlif çertyoj alətlərinin köməyi ilə mümkün qədər dəqiq çertyojların yerinə yetirilməsi də
buna kömək edir.
Riyaziyyat məsələlərinin şagirdlərdə dialektik-materialist dünyagörüşü tərbiyəsində də
əhəmiyyəti böyükdür. F.Engels “Anti-Dürinq” əsərində yazmışdır: “Dəyişən kəmiyyətlər
riyaziyyatı sonsuz kiçilənlərin hesablanmasını təşkil edən ən əhəmiyyətli bölməsi olub öz
mahiyyətinə görə dialektikanın riyazi münasibətlər tətbiqindən başqa bir şey deyildir”.
Beləliklə, şagirdlərdə dialektik-materialist dünyagörüşü tərbiyəsində analizin başlanğıcının
bəzi məsələləri, analizin başlanğıclarının həndəsədə, fizikada, astranomiyada tətbiqləri müsbət
rol oynayır. Maddənin radioaktiv buxarlanması ölkə əhalisinin artımı haqqındakı məsələlər
y`=ky diferensial tənliklərə gətirir. Bu tənlik hadisənin riyazi modeli olub onu sxemləşdiri.
Model yalnız müəyyən həddə, xüsusən, əhalinin artımı haqqındakı məsələnin həllində
əhalinin sayı çox böyük olduqda və vaxtın çox da kiçik olmadığı hallarda düzgün nəticələr
verir.
Məsələ və çalışmaların əsas vəzifələrindən biri də dərsdə şagirdlərin fikri fəaliyyətini
aktivləşdirməkdən ibarətdir. Məsələ həlli təliminin düzgün təşkili uyğun hallarda aksiomlara,
təriflərə və əvvəl isbat olunmuş teoremlərə istinad etməklə tam arqumentləşməni öyrətmək
məqsədilə vaxtaşırı şagirdlərə məsələninin həllini iki sütunda: solda – təkliflər, çıxarışlar,
hesablamalar, sağda – arqumentlər, yəni, söylənilən təkliflərin, yerinə yetirilən çıxarışların və
hesablamaların düzgünlüyünü təsdiq edən təklifləri yazmağı təklif etmək faydalıdır.
Misal 1. Bərabəryanlı trapesiyanın oturacaqdakı bucaqların bərabər olduğunu isbat edin.
B

A

C

E

D

Verilir: AD II BC, AB CD və AB = CD İsbat et:
İsbatı
BE II CD çəkək BE=CD=AB=BE=AB
ABE- bərabəryanlıdır, BEA=EAB
BEA=CDA
BAD=CDA
Paralellik aksiomu
Paraleloqramının BE və CD qarşı tərəfləri bərabərdir. Məsələnin şərti və parçaların
bərabərliyi üçün tranzitlik xassəsi tətbiq olunmuşdur.
Bərabəryanlı üçbucağın oturacaqdakı bucaqları bərabər BE və CD paralel düz xətlərin ad
kəsini ilə alınan uyğun bucaqlar bərabərdir.
Bərabər üçbucaqlar üçün tranzitlik xassəsi.
Əlbəttə, hər bir məsələnin həllini belə yazmağa zəruri deyildir, şifahi arqumentləşdirmə də
aparıla bilər.
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Hər bir insanın istər gündəlik həyatda, istərsə də peşə fəaliyyətində düzgün qərarlar qəbul
etməsi üçün yaranmış vəziyyətdə bütün mümkün halları nəzərdən keçirməsi mütləq vacibdir.
Bunu şagirdlərə də izah etmək lazımdır. Riyaziyyatın öyrənilməsində də belə bacarıq lazımdır,
əks halda bu kimi səhvlər qaçılmazdır.
Misal 2.
olarsa,
onu aradan qaldırın.
Tutaq ki,

- irrasional ədəddir. Bu teoremin “isbatındakı” səhvi tapın və

ixtisar olunmayan kəsrdir. Deməli,

olsun.

Onda
olar. Bərabərliyin sol tərəfi natural ədəd, sağ tərəfi isə ixtisar olunmayan kəsr
ədəd olduğundan mümkün deyildir. Deməli,
irrasional ədəddir.
Bu “isbatdakı” səhv təsnifatın tam olmaması və dizyunksiyasının nəticəsidir.
variantı
nəzərdən
keçirilməmişdir.
Belə
ki,
olur. Faktiki burada
olarsa, onda
irrasional ədəddir təklifi isbat olunmuşdur.
Mülahizənin doğru və yalan olduğunu qiymətləndirmək mürəkkəb mülahizələri və
mühakimələri düzgün tərtib etmək “yəni”, “və”, “və ya” bağlayıcılarının “deyil” inkarını,
məntiqi düzgün işlədilməsi mühakimə aparmaq bacarığına daxildir. Həmin bağlayıcıların
düzgün tətbiq edilməsi təlimi şagirdlərdə riyazi nitq mədəniyyətinin tərbiyəsinə kömək edir,
təfəkkür isə, məlum olduğu kimi dil ilə, insanın nitqi ilə əlaqəlidir.
Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat məsələləri təlim əhəmiyyətini şagirdlərlə bilik bilik,
bacarıq və vərdişlər sistemi formalaşdırdıqda yerinə yetirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təlim prosesi şagirdlərin tərbiyəsi ilə sıx əlaqəlidir. Məktəbdə
təlim tərbiyədən ayrı ola bilməz. Riyaziyyat məsələləri həll etməklə riyaziyyat müəllimi həm
də şagirdləri tərbiyə edir, onlarda müstəqil Respublikamıza xas olan keyfiyyətlər
formalaşdırır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Riyaziyyat məsələləri və çalışmaların
səmərələliyi onların həllində şagirdlərin yaradıcı fəallıq dərəcəsindən əhəmiyyətli dərəcədə
asılıdır.

Ədəbiyyat
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ADPU, 2009.
2. Ağayev B.Ə. və b. Səkkizillik məktəblərdə riyaziyyatin tədrisi metodikası. Bakı. Maarif,
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Е.Курбанов

Важность вопросов в процессе обучения математике
Резюме
Статья найти в следующих разделах: Роль учения школы математической задачи;
Математические функции обучения, решение этой проблемы.
E.Gurbanov

The importance of the issues in the process of teaching mathematics
Summary
Article thesis contains the following issues: The role of the mathematical problem of
school education; Math problem solving training functions.
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2017
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Hesablama məsələləri həllinə analiz

və sintez metodlarının tətbiqi

Aynur Mustafayeva
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d., dos.T.M.Əliyeva
Açar sözlər: məsələ, analiz, sintez, metod
Ключевые слова: задача, анализ, синтез, метод
Key words: problem, analysis, synthesis, method
Məsələ. Prizmanın oturacağının tərəfi a olan bərabərtərəfli üçbucaqdır. Prizmanın yan tili
b-yə bərabər oluboturacağın tərəfləri ilə -yə bərabər ortaq təpəli bucaqlar əmələ gətirir.
Prizmanın həcmini tapın.
B1
A
Verilir: ABCA1B1C1 – üçbucaqlı prizma (şəkil 1)
AB=BC=AC=a; A1AB= A1AC= ; AA1=b
Tapın: VAC1
A1
C1
Həlli: Analitik metod. Prizmanın həcmi
VAC1 = SH
(1)
düsturu ilə hesablanır. Burada S – oturacağın,
yəni Δ ABC-nin sahəsidir. Deməli, AC1
prizmansının həcmini tapmaq üçün onun
oturacağının sahəsini və hündürlüyünü tapmaq lazımdır.
B
Prizmanın hündürlüyünü tapmaq üçün
D
ΔA1OE-dən istifadə edirik:
O
C
A1O=H=
E
Δ A1EA-da A1EA=90 , A1AE= və AA1=b olduğundan
Şəkil 1
A1E=b
(3) AE=b
(4)
ΔAEO-da

AEO=90 ,

OAE=30

və AE=b

OE=AE
(3) və (5) qiymətlərini (2)-də nəzərə alsaq.
A1O=

olduğundan
(5) alarıq.

=b

=

=
(6) olar.

ABC üçbucağının sahəsini tapmaq üçün onun tərəflərini bilmək kifayətdir. Tərəflər
AB=BC=AC=a verilmişdir.
Onda
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S=

(7) olar.

(6) və (7) qiymətlərini (1)-də nəzərə alsaq
VAC1 =

=

=

(kub.vahid) olar.

Sintetik metod. Əlavə qurma aparırıq:
1. BAC bucağının AD tənbölənini qururuq;
2. A1O AD çəkirik;
3. OE

AC və OE

A1E qururuq.

Üç perpendikulyar haqqında teoremə görə A1E
Δ A1EA-dan

A1E=b

AC olur.
(1)

və AE=b
ΔAE-dan

(2)
OE=AE

Δ A1OE-dan

(3)

A1O=

(1) və (3)-ü (4)-də nəzərə alsaq
A1O =

olar.

ΔABC-dan S =
Prizmanın VAC1 həcmini hesablayaq
VAC1=
=
Cavab:
5. Mətnli məsələ həllərində analiz və sintez
Məsələ: Turist dayanacaq məntəqədən 134,7 km məsafədə olan məntəqəyə getməlidir. O,
yolun bir hissəsini 2,4 saata sürəti 55 km/saat olan avtobusla, qalan hissəsini isə 4,4 km/saat
sürətlə getmişdir. Turist neçə saat piyada getmişdir?
Analiz. (... bilmək üçün ... bilmək kifayətdir)
Sintez. (... bilərək ... bilmək olar)
Piyadanın yolda olması vaxtı
2,7:4,5=0,6 (saat) -

cavab

Piyada gedilən yol
134,7-132=2,7 (km)

piyadanın surəti
4,5 km/saat

Bütün yol
134,7 km

avtobusun getdiyi yol
5,5 2,4=132 (km)
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Avtobusun hərəkət surəti
avtobusun hərəkət vaxtı
55 km/saat
2,4 saat
Məntiqi məsələlərin ənənəvi üsulla hər bir əmələ aid sualın verilməsilə həlli və bu həllin
yazılmasına nisbətən onun analitik-sintetik üzrə həlli və bu həllin yazılmasının metodik
üstünlükləri vardır.
Riyazi araşdırmalar prosesində və riyaziyyatın təlimi prosesində analiz və sintez birlikdə
tətbiq edilir. Riyaziyyat müəllimi analizin – həllin tapılması yolu, sintezin isə həllin
əsaslandırılması yolu olduğunu nəzərə alaraq lazım gəldikdə onları fərqləndirməyi
bacarmalıdır.
Cəbrdən mətnli məsələlər (tənlik və tənliklər sistemi, bərabərsizlik və bərabərsizliklə
sistemin qurmağa aid) həllində yalnız analiz və ya yalnız sintez metodunun tətbiq edilməsi
praktik olaraq mümkün deyildir. İş ondadır ki, tənlik (tənliklər sistemi, bərabərsikliklər və i.a.)
tərtib etdikdə çox vaxt mühakimə axtarılandan (dəyişən daxil edilməsi) verilənə doğru gedir,
yəni analiz tətbiq edilir. Tənliklərin (tənliklər sisteminin və s.) həlli sintez modu ilə yerinə
yetirilir.
Analiz və sintezin formalaşdırılması metodikası üzərində dayanaq.
Biz, analiz və sintezin elmi-tədqiqat, idrak və öyrətmə üsulları kimi izahı üzərində
dayanmayacağıq. Bunlar elmi-nəzəri və metodik ədəbiyyatda ətraflı şəhr edilmişdir. Bununla
belə, riyaziyyatdan metodik ədəbiyyatda analiz və sintezin qarşılıqlı əlaqədə tətbiqi kifayət
qədər açılmamışdır. Həm də analiz və sintezin formalaşdırılması metodikası işlənilməmişdir.
İnsanın istənilən fikri fəaliyyəti eyni zamanda analitik və sintetik olaraq baş verir. Həmin
əlaqə sxematik olaraq analiz↔sintez və ya analiz→sintez→analiz kimi göstərilir.
Cəbr kursunda «analiz və sintezin birləşməsi», tənlik qurma yolu ilə məsələ həllində,
məsələ (misal) tərtibi və onun həlli üzrə ikitərəfli tapşırıqda, bərabərsizliklərin isbatında,
teoremlərin isbatında və isbata aid məsələ həllində özünü göstərir.
Müşahidələrimizi təsdiq edirik ki, şagirdlər analiz üsulunun mahiyyəti ilə tanış
edilmədikdə yuxarıda göstərdiyimiz hallara aid müstəqil işlərdə çətinlik meydana çıxır, təlim
keyfiyyəti xeyli aşağı düşür. Bəzi şagirdlər isə həmin çalışmaların həllində şablon qaydadan
istifadə edirlər ki, bu da formalizmə gətirib çıxarır.
Əksinə, analiz üsulunun mahiyyətini əvvəlcə nümunələr əsasında, sonra isə məzmunu
dəyişdirilmiş həmin çalışmaların icrasında ətraflı şərhlə nümayiş etdirdikdə şagirdlərdə
tədricən analiz, sintez üsulunun tətbiqi üzrə əməli bacarıq və vərdişlər inkişaf edib,
müstəqillik səviyyəsinə yüksəlir.
Beləliklə, şagirdlərdə analiz və sintez üsullarının formalaşdırılması aşağıdakı üç
mərhələdə aparılmalıdır:
1. Müəllimin analiz və sintez üsullarının tətbiqinə aid göstərdiyi nümunə əsasında
şagirdlərin reproduktiv (bərpaedici) fəaliyyəti;
2. Həmin üsulların analoji (oxşar) çalışmaların həllinə müstəqil olaraq tətbiq edilməsi;
3. Üsulların yeni vəziyyətdə (situasiyada) başqa obyektlərin öyrənilməsinə müstəqil
olaraq tətbiqi.
Analiz və sintez üsullarının formalaşdırılması metodikası hazırlanarkən həm yeni
materialın öyrənilməsi məqsədilə şagirdlərin, təlim fəaliyyətində bunlar üçün ayrılan
minimum vaxt, həm də idrak müstəqilliyinin inkişafı üçün onların tətbiqinin imkanları nəzərə
alınmalıdır.
Analiz və sintez üsullarının mahiyyətini şagirdlərə başa salmaq üçün tənlik qurma yolu ilə
məsələ həlli çox əlverişlidir.
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Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyatdan yeni məzmun əsasında müxtəlif növ hesablama
məsələlərinin həllində analiz və sintez metodlarının tətbiqi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqaləda həm həndəsi, həm də cəbr materialları üzrə
məsələlərin həllinə riyaziyyatın analiz və sintez metodlarının tətbiqi araşdırılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə nümayiş etdirilən metodlar, metodik
tövsiyyələr məktəb riyaziyyat müəllimləri, magistr və gənc tədqiqatçılar üçün faydalı olacaq
və təlim prosesinin təkmilləşdirilməsinə tətbiq olunacaqdır.
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Применение методов анализа и синтеза в решении задач
Резюме
В статье разработаны образцы применения методов анализа и синтеза в решении
различных типов задач. Здесь даются методические рекомендации по формированию
этих методов.
A.Mustafaeva

The used of the methods of analyze and
synthesis in the task solving
Summary
In this article, the examples of using methods of analyzes and synthesis worked out in
different type of tasks. Methodical recommendations of forming these methods are given.
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2017
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Parametr daxil olan tənlik və bərabərsizliklərin həlli metodunu şərh etməzdən əvvəl
ümumilikdə tənlik və bərabərsizliklərin həlli haqqında bəzi əsas məsələləri qeyd edək.
Tənliklər və bərabərsizliklər xəttinin əsas anlayışları koordinatlar metodunun kəşfi və onun
ardınca analitik həndəsənin inkişafı cəbrin təkcə ədədi sistemlərlə əlaqədar məsələlərə deyil,
habelə müxtəlif həndəsi fiqurların öyrənilməsinə tətbiq etmək üçün imkan yaratdı. Tənlik və
bərabərsizliklər mətnli məsələlərin həlli vasitəsi, cəbrin öyrənmə obyekti olan düsturlar,onun
həllindən ibarət ədədin və ya müstəvinin nöqtələri koordinatlarını müəyyən etmək üçün
münasibətdir. Deməli, tənlik (bərabərlik) ümumi riyazi anlayış olaraq çox cəhətlidir.
Məktəbdə tənlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşmasına,onların həllinin ümumi və
xüsusi metodlarına, funksiya və digər mövzularla qarşılıqlı əlaqəsinə daima diqqət etmək
lazımdır. Tənlik və bərabərsizlik anlayışlarının formalaşdırılması onların müxtəlif sinifləri
həllinin ümumi və xüsusi metodlarının, tətbiqi-nəzəri istiqamətlərinin və digər mövzularla
(ədədi sistemlər, funksiyalar və s.) qarşılıqlı əlaqəsinin, ümumiləşdirilmiş anlayış və
metodlarının öyrənilməsi, məchul, bərabərlik, məntiqi alınma, eyni güclülüyə əsaslanma
prosesində baş verir. Bütün ədədi sistemlər hər hansı tənlik və bərabərsizliklərin, onların
sisteminin həlli ilə əlaqədar meydana gəlir. Tərsinə hər bir yeni daxil olan ədədi sistem
müxtəlif tənlik və bərabərsizliklərin tərtibi və həlli imkanlarını genişləndirməklə yaranır.
Tənliklər və bərabərsizliklər xətti habelə funksiyalar və alqoritmik xətti ilə də qarşılıqlı
əlaqədardır. Tənlik və bərabərsizliklərin qrafik həlli analitik həndəsə metodlarının mənasını
açmağa imkan verir, habelə şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişafında da rolu az deyildir.
Riyaziyyatın müxtəlif sahələrində tənlik və bərabərsizliklərin tətbiqi vahid riyaziyyat
haqqında təsəvvür yaranmasına kömək edir.
Tənlik özü ən ümumi riyazi anlayış olmaqla onun ciddi və cəbri öyrənməyə başlayan
şagirdlər üçün müvafiq tərifin vermək çətindir. Əvvəlcə tənliyin məntiqi–riyazi tərifinə diqqət
edək: M çoxluğunda cəbri əməllərin məcmusu qeyd edilmişdirsə, x isə M-də dəyişəndirsə
onda bu çoxluqda a(x)=b(x) şəklində predikata x-ə nəzərən tənlik deyilir. Burada a(x) və b (x)
x-dən asılı termlərdir.
Məktəbdə ″term″ və ″predikat″ istilahları ″ifadə″ və ″dəyişənli təklif″ ilə əvəz olunmaqla
göstərilən formal tərif: ″Dəyişənli iki ifadənin bərabərliyindən ibarət həmin dəyişənli təklifə
tənlik deyilir″ ilə əvəz edilir Lakin bilmək lazımdir ki, təkcə term deyil tənlik özü də ifadədir.
Baxılan tərifdə iki komponenti ayırmaq olar: 1) tənlik – bu predikatın xüsusi növüdür; 2)
məhz hansı növüdür: bu iki termi birləşdirən bərabərlikdir, habelə termində xüsusi növləri
vardır.
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Birinci — məna komponenti tənliyin kökü anlayışını izah etməkdə və onun bu və ya digər
çevrilməsinin düzgünlüyünün əsaslandırılmasında istifadə olunur.
İkincisi, tənliyi təsvir edən yazılışın formal xüsusiyyətinə aid olub işarə komponenti
adlanır. Bu tənliyin yazılışında müxtəlif çevirmələr apardıqda lazım olur. Lakin məktəbdə
″dəyişənli təklif ″, ″doğru″ və ″yalan″ istilahları olmadan göstərilən tərifi vermək mümkün
deyil. Bu halda məna komponenti onunla sıx əlaqədar olan tənliyin kökü anlayışının tərəfinə
keçir.
İşarə komponentinin əlaməti saxlanılmaqla ″tənliyin kökü″ istilahında isə məna
komponenti nəzərdə tutulmaqla iki istilahdan ibarət sistem alınır. Belə tərif verilir: ″ Dəyişənli
bərabərliyə tənlik deyilir. ″Dəyişənin dəyişənli bərabərliyi doğru ədədi bərabərliyə çevirən
qiymətinə tənliyin kökü deyilir. Bəzən tənlik və onun kökü anlayışı mətnli məsələ materialı
əsasında daxil edilir: ″Həriflə işarə edilmiş məchul ədəd daxil olan bərabərliyə tənlik deyilir.
Məchulun bu tənliyi doğru bərabərliyə çevirən qiymətinə tənliyin kökü deyilir″. Bu üsul isə
tənlik anlayışının təcrübi adlanan komponentinə uyğundur. Tənlik anlayışının göstərilən
komponentləri ilə (məna, işarə, təcrübi) yanaşı onun iki funksiyasının bərabərliyi kimi şərh
olunan komponenti də maraqlıdır. Bu tənliklərin qrafik metodla həllini öyrənərkən meydana
çıxır. Tənliyin təyin oblastını köklər çoxluğu ilə müqayisə edərkən onun tərifinə daha bir
yanaşma alınır. Adətən tənliyin kökləri çoxluğu onun təyin oblastının məxsusi alt çoxluğudur.
Digər tərəfdən tənlikləri həll edərkən eyniliklərə əsaslanan çevirmələr aparmaq lazım gəlir.
Tənlik və eyniliyin müqayisəsi tənliyin tərifinin əsasında qoyulur: ″hərflərin bütün mümkün
qiymətlərində doğru ədədi bərabərliyə çevrilməsi məcbur olmayan hərifi bərabərliyə tənlik
deyilir ″.
Tənlik anlayışının formalaşmasında ″tənliyi həll etmək″ istilahı da mühüm yer tutur.
Göründüyü kimi tənliyin müxtəlif tərifləri bir-birindən yalnız onda ″çoxluq″ istilahının
olub-olması ilə fərqlənir. Tərifin mətninə daxil olan tənlik komponenti ilə fərqlənir. Tərifin
mətninə daxil olan tənlik komponenti ilə yanaşı, mümkün qədər baxılan xəttin genişlənməsi
ölçüsündə onun bütün başqa komponentləri də verilməlidir. Tənliyin tərifində ″dəyişən″ və ya
″məchul″ istilahlarının birindən istifadə edilir. Bunların fərqi ondan ibarətdir ki, dəyişən
müxtəlif qiymətlər alır, məchul isə konkret ədədin hərfi işarəsidir. Odur ki, mətnli məsələyə
aid tənlik qurarkən ″məchul″ istilahından istifadə etmək məqsədə uyğundur. Bu həm də
″dəyişənə″ nisbətən tənlik və bərabərsizliklər xəttinin təcrübi istiqamətinə daha yaxındır.
Tənlik və bərabərsizliklə əlaqədar eynigüclülük və məntiqi alınmadan istifadəyə görə bu
xəttin materialının öyrənilməsində üç əsas mərhələni göstərmək olar. Birinci mərhələ
ümumiyyətlə, məktəb riyaziyyatının və xüsusi halda cəbrin başlanğıcını əhatə edir. Burda
şagirdlər ən sadə tənliklər sinfinin müxtəlif üsullarla həlli ilə tanış olurlar. Bu zaman aparılan
çevirmələr konkret misallar üzərində induktiv əsaslandırılır.
İkinci mərhələdə eynigüclülük anlayışının ayrılması və onun nəzəri məzmununun bunun
əsasında daxil edilən eyni çevirmə qaydası ilə müqayisəsi baş verir. Üçüncü mərhələdə
eynigüclülüyün ümumi anlayışları əsasında nəzəri hissənin və ayrı-ayrı tənliklər sinfinin
budaqlanması olur.
Tənlik, bərabərsizlik və onların sistemlərinin çevrilməsinin təsnifatı məsələsi də
tədqiqatımız baxımından maraqlıdır. Bu çevrilmənin üç əsas növü vardır. Tənlik və ya
bərabərsizliyin:
 tərəflərindən birinin,
 hər iki tərəfinin,
 məntiqi quruluşunun çevrilməsi .
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Birinci proses-tənliklər (bərabərsizliklər) siniflərinin və onların həlli priyomlarının, həll
zamanı müxtəlif çevirmələr sayının tədricən artması. Materialın həcminin artması ilə sanki
şaxələnmə baş verir, onun yeni bölmələrinin mənimsənilməsi artıq öyrənilmişlərin olması ilə
çətinləşir. İkinci proses-tənliklər (bərabərsizliklər) sinifləri arasında cürbəcür əlaqələrin
müəyyənləşdirilməsi, daha ümumi siniflərin və çevirmələrin aşkar edilməsi, şərhlərin
qısaldılması və həllərin əsaslandırılması.
Məqalənin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat kursunda parametr daxil olan xətti və iki
dərəcəli tənlik və bərabərsizliklərin həllinə dair metodika və sistematik tədris prosesidir.
Şagirdlərin sadə parametrli xətti tənliklərin və bərabərsizliklərin həllindən başlayaraq daha
mürəkkəb dərəcəsi ikidən böyük olmayan parametrli tənlik və bərabərsizliklərin həlli
metodikası ilə tanış etmək, müvafiq tənlik və bərabərsizliklərin həlli vərdişi və bacarıqlarının
inkişaf etdirməyinin metodik sistemini vermək.
Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq məktəb riyaziyyat kursunda tədqiqat metodunda:
1. Parametr daxil olan xətti tənlik və iki dərəcəli tənlik və onun sisteminin həllinin analtiksintetik öyrənilməsinin metodikası sistemi verilmişdir.
2. Mövzunun nəzəri və praktik materialınıın şagirdlərin tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinə və
ümumiləşdirilmə bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindəki əsas xüsusiyyətlər göstərilmişdir.
3. Bəzi ümumiləşdirmələr əsasında parametr daxil olan və dərəcəsi ikidən böyük olmayan
tənlik və bərabərsizliklərin praktik tətbiqlərinin öyrənilməsi metodu şərh edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
tələbələri, eləcə də magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Вопросы о решении уравнений и неравенств

Э.Асланлы

Резюме
В статье дано методика использования понятий тригонометрия и его свойств при
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решении задач. Тригонометрические уравнения в математике курсы в вузе, имеет
большое значение. Наша работа посвящена применению тригонометрия метода к
решению некоторых геометрических задач.
E.Aslanly

Questions about solving equations and inequalities
Summary
In article use of consepts of a trigonometry and its properties at the problem solving is
given a technique. Trigonometric equations in math courses in high school, is of great
importance. Our work is devoted to application of a vector method to the solution of some
geometric tasks.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2017
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Dəyişəni olan ifadələrin (funksiyaların) ən böyük
və ən kiçik qiymətlərinin hesablanması məsələləri
Fəxrəddin Əliyev
Sumqayıt Dövlət Universitetinin dosenti
Məftun Heydərova
Sumqayıt Dövlət Universitetinin baş müəllimi
Aynurə Əliyeva
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Açar sözlər: funksiya, dəyişəni olan ifadə, ən böyük, ən kiçik, sabit kəmiyyət, çoxhədli,
triqonometriya, tətbiqi, praktik
Ключевые слова: функция, параметрические выражение, наиболъщее значение,
наименъщеe значение, постоянная величина, многочлен, тригонометрия, внедрение,
практики
Key words: function, expression being (been), the biggest (largest, greatest), the least,
constant (stable) quantity, polynominal, trigonometry, practical
Funksiyanın və ya dəyişəni olan ifadələrin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin
hesablanması məsələləri orta məktəbin X sinfində diferensial hesabının köməyi ilə
araşdırılmış və xüsusi olaraq, kvadrat üçhədli olan hala baxılmışdır.
Bu mövzuya müraciət etməkdə əsas məqsəd qeyd olunan məsələnin diferensial
hesabından istifadə etmədən, bir neçə teorem və metodiki göstərişlər verməklə, müxtəlif
metod və priyomların köməyilə yalnız kvadrat üçhədli şəklində olan funksiyaların deyil, həm
də daha müxtəlif funksiyaların ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin araşdırılması olmuşdur.
Həmçinin yeni metod priyomların köməyilə real həyatdan götürülmüş tədbiqi məsələlərin
həllinə baxılmışdır. Bu metod və teoremlərin köməyilə diferensial hesabı yolu ilə həlli
olmayan məsələlərin həllinə də baxılmışdır. Məsələn,
-nin ən böyük qiymətinin
hesablanması məsələsi.
Mövzuda verilmiş teorem, metodiki göstərişlər şagird və tələbələrdə riyazi məsələlərin
həllində maraq oyadır və tətbiqi baxımdan real həyatdan götürülmüş və xüsusi olaraq
optimallaşdırma məsələlərinə tətbiq edildiyindən, günün tələblərinə uyğun müasir elmitədqiqat xarakteri daşıyacağı nəzərdə tutulmuşdur.
Digər tərəfdən, cəbr və funksiyalar məzmun xəttinə aid orta məktəb riyaziyyat
proqramının daha da zənginləşdirilməsi məqsədi qarşıya qoyulmuşdur və tövsiyə xarakteri
daşıyır.
Məlum olduğu kimi orta məktəb proqramında funksiyanın ən böyük və ən kiçik
qiymətlərinin araşdırılması məsələsi kvadrat üçhədli funksiyalar üçün aşağıdakı teorem
şəklində verilmişdir.
Teorem 1.

- şəklində olan funksiya dəyişənin
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olduğu halda özünün ən kiçik,
qiymət hər iki halda

olduqda isə, ən böyük qiymətini alır və bu

-ə bərabərdir.

Teoremin isbatı verilmiş ifadəni tam kvadrata ayırmaqla asanlıqla isbat olunduğundan
isbatı verməyi məsləhət bilmirik.
Teorem 2.
şəklində olan funksiya dəyişənin
qiymətində özünün
-ya bərabər ən kiçik qiymətini alır. Bu teoremi daha
sadə şəkildə ifadə edə bilərik:
Teorem 2. Hasili sabit olan iki müsbət qiymətli həddin cəmi şəklində verilmiş ifadə
özünün ən kiçik qiymətini bu toplananlar bir-birinə bərabər olduğu halda alır.
İsbatı: Ədədi və həndəsi orta qiymətlər arasındakı münasibətə görə və ədədləri üçün
doğru olar. Buradan da,

bərabərlik halı x və

birinə bərabər olduqda mümkündür, yəni ,
qiymətində

olar.

bir -

, yəni

funksiyası
=

ən kiçik qiymətini alır.
Teorem 3. Cəmləri sabit olan iki müsbət qiymətli ifadənin hasili özünün ən böyük
qiymətini vuruqların bir-birinə bərabər olduğu halda alar.
Başqa sözlə;
Teroem 3. Əgər ki, müsbət qiymətli dəyişənin (və ya dəyişəni olan ifadənin) cəmi
sabitdirsə, onda bu toplananlar bir-birinə bərabər olduğu hal da onların hasili ən böyük qiymət
alar.
İsbatı: Tutaqki, x və y müsbət qiymətli dəyişənlərdir, yəni
və

Bu halda ədədi orta və həndəsi orta qiymətlər arasındakı məlum

bərabərsizliyə görə

olar. Şərtə görə

olduğundan,

alarıq.

Buradan görünür ki, x=y olarsa, xy hasili ən böyük qiymət alar. Teorem 3-ün aşağıdakı
ümumiləşmiş forması tətbiqi baxımdan daha faydalıdır.
Teorem 4. Əgər n sayda müsbət dəyişəni olan cəmin qiyməti sabitdirsə, onda bu
toplananların hasili özünün ən böyük qiymətini toplananların bir-birinə bərabər olduğu zaman
alar.
İsbatı: Koşi bərabərsizliyinin ümumi halına görə
müsbət qiymətli dəyişənləri
üçün

- sabit olarsa, onda

olar.

olan
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olduğu halda doğru olar.

Misal olaraq,
+
şəklində olan funksiyaların ən böyük qiymətinin
tapılması üçün əvvəlcə aşağıdakı metodiki göstəriş və sonra teorem 3 tətbiq edilir.
Metodiki göstəriş -1: Əgər
olarsa, və
-ın ən böyük və ya ən kiçik
qiymətinin tapılması çətinlik törədirsə, bu zaman əvvəlcə

funksiyasının ən böyük və

ən kiçik qiyməti tapılır və bu qiymət M-ə bərabər olarsa,

-in ən böyük qiyməti

olaraq
qəbul edilir.
İndi isə törəmənin köməyi ilə araşdırılması mümkün olmayan bir hala baxaq.
Misal 1:
üçün
- ədədlər ardıcıllığının ən böyük qiymətini tapaq.
Qeyd edək ki,
- funksiyasını diferensial hesabı yolu ilə araşdırmaq bir çox
çətinliklər törədər. Ona görə də müxtəlif bilgilərimizdən istifadə edək:
Əvvəlcə
və
- ədədlərini müqayisə etməyə çalışaq. Bunun üçün hər iki
ədədi

qüvvətinə yüksəldək;

və
alarıq.
İndi isə son nəticələrin nisbətinə baxaq və vahidlə müqayisə etməyə çalışaq:

olduğu məlumdur

olar.

olduğundan,

üçün

olar və buradan da
alarıq. Bu isə o deməkdir ki,

-azalır. Başqa sözlə

yəni

olduqda

-nin ən böyük qiyməti

olduqda
-ə bərabərdir.
Məlum teoremləri tətbiq etməklə və müxtəlif priyomlardan istifadə edərək aşağıdakı
həndəsə məsələsini həll edək.
Həndəsə məsələsi 1: Verilmiş perimetrinə görə sahəsi ən böyük olan üçbucaq hansıdır?
Həlli: Aydındır ki, perimetrləri sabit saxlamaqla sahəsi müxtəlif olan çoxlu sayda
üçbucaqlar qura bilərik. Onların içərisində ən böyüyünü seçmək, tapmaq üçün məlum
teoremlərdən istifadə edək və müxtəlif riyazi bacarıq və metodikaları tətbiq edək;
- üçbucağın tərəfləri olsun. Onda məlum sahə düsturuna görə
.
(p-x,) (p-y), (p-z) vuruqlarına diqqət etsək, onların cəminin sabit olduğu vəp-yə bərabər
olduğunu alarıq. 4-cü teoremə görə bu ədədlərin hasili ən böyük qiyməti
olduğu halda olacaq. Bu isə
olduqda doğru
olduğundan axtarılan sahəsi ən böyük, perimetri sabit olan üçbucağın bərabərtərəfli olduğu
məlum olur.

216

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Yeni bir tətbiqi optimallaşdırma məsələsinə baxaq:
Həndəsə məsələsi 2: Tərəfi a olan kvadrat listin künclərindən hansı ölçüdə kvadratlar
kəssək, alınmış kəsik listdən düzəldilmiş yeşiyin həcmi ən böyük olsun.
Həlli: Verilmiş kvadrat listin künclərindən kəsilmiş kiçik kvadratların tərəfi x olsun. Onda
alınan kəsikdən yeşik düzəltsək, onun həcmi
olar. Bu həcmin ən böyük
olması şərtini tapmaq üçün əvvəlcə onu
şəklində yazaq və teorem 4-ü tətbiq
edək; onda V-nin max olması üçün

olduğu alınır.

alarıq, yəni kəsilmiş

kiçik kvadratlar tərəfin a uzunluqda olar.
İndi isə tez-tez rast gəlinən belə bir funksiyaya baxaq:
Tutaq ki verilmiş funksiyanın ən böyük qiymətinin tapılması məsələsi tələb olunur.
Burada x,y,z-müsbət qiymətli və cəmləri sabit olub c-yə olan dəyişənlər,
-natural
ədədlərdir.
Həllin axtarışı: Teorem 4-dən istifadə edək.
Asanlıqla görmək olar ki, (1) funksiyasının ən böyük qiymətlər aldığı x,y,z-lər üçün
- funksiyası da ən böyük qiyməti alar, yəni

-

funksiyası da , bunu aşağıdakı kimi yazaq:
(2)
(2)-də (p+q+r)–sayda vuruq var və hər biri müsbətdir, həm də onların cəmi sabit olaraq
c-yə bərabərdir.
Teorem 4-ə görə ən böyük qiyməti

şərtində alar, nisbətlərin bildiyimiz

xassəsinə görə:

alarıq.

Buradan da

- funksiyası ən böyük qiymətini
və

şərtində aldığını müəyyən edirik.

Metodik göstəriş-2:
Bəzən ikidəyişənli ikinci dərəcədən olan çoxhədlilərin ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin
tapılması tələb olunur.
İkidəyişənli 2-ci dərəcədən olan çoxhədlinin ümumi şəkli
(*) olduğundan,
I-hal: Əgər verilmiş çoxhədlini
,
şəklinə gətirmək mümkünsə, onda aydındır ki, ən kiçik qiymət
olduqda m-ə bərabər olar .
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II hal. Əgər (*) – şəklində verilmiş çoxhədlini

şəklinə

bilsək ,onda ən böyük qiyməti yenə də

gətirə

şərtində alar və bu qiymət

M-ə bərabər olar.
Misal 1:
araşdıraq:
Həlli: iki dəfə tam kvadrata ayıraq:

şəkildə verilmiş funksiyası

olduqda, ən kiçik qiymət 4-ə bərabərdir.
çoxhədlisinin ən böyük qiymətini tapaq.

Misal 2.
Həlli:

olarsa, çoxhədli 10-a bərabər ən böyük qiymət alar.
Məlumdur ki, triqonometrik şəkildə verilmiş funksiyaların da ən böyük və ən kiçik
qiymətlərinin tapılması məsələləri tez-tez tələb olunur. Bu baxımdan aşağıdakı tip funksiyanı
götürək.
Metodik göstəriş – 3:
(**) şəklində triqonometrik funksiyanın ən
böyük və ən kiçik qiymətinin tapılması məsələsinin araşdıraq. Bunun üçün əvvəlcə həlli bu
məsələyə gətirilə bilən daha sadə məsələyə baxaq. Aydındır ki, həlli tələb olunan funksiya 2ci dərəcədəndir. Ona görə də 1-ci dərəcədən olan daha sadə

Buradan alırıq ki,

funksiyası ən kiçik

, və ən

bötük
qiyməti alar.(**) şəklində verilmiş funksiyanı araşdırmaq üşün sonuncu
faktı və məlum triqonometrik eynilikləri nəzərə alsaq,
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alarıq. Buradan isə A=a-c və B=b olduğunu qəbul etsək, ən kiçik qiymətin
-na, ən böyük qiymətin
isə

-na bərabər olduğunu alarıq.

Mövzuya aid tapşırıqlar:
I. Aşağıdakı funksiyalarının ən böyük qiymətini tapın:
1.Y =
2.
3. Y =
4.

(32−

)

5. Y = 4 −
II. Aşağıdakı funksiyalarının ən kiçik qiymətini tapın:
1.

ən kiçik qiymətlərini tapın

2.
3.

;
,

ən kiçik qiymətlərini tapın
ən kiçik qiymətlərini tapın.

III. Həndəsə məsələləri:
Məsələ 1: İsbat edin ki, çevrə daxilinə çəkilmiş oturacağı eyni olan üçbucaqlardan sahəsi
ən kiçik olanı bərabəryanlı üçbucaqdır.
Məsələ 2: Çevrə daxilinə çəkilmiş üçbucaqlardan sahəsi ən böyüyünün bərabərtərəfli
üçbucaq olduğunu isbat edin.
Məsələ 3:
hasilinin ən böyük qiymətini tapın.
üçbucağın
daxili bucaqlarıdır.
Məqalənin aktuallığı. Praktik və reallıqla bağlı məsələlərin həlli üçün müxtəlif metodik
göstəriş və priyomlardan istifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırılır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə orta məktəbin X-XI siniflərində müxtəlif
funksiyaların ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılması öz əksini tapmışdır. Həmçinin
tətbiqi xarakter daşıyan teoremlərin isbatı verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə X-XI siniflərdə şagirdlərdə daha
mürəkkəb və real həyatla bağlı məsələlərin həlli üçün maraq yaradılır.
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Вычисление наибольших и наименьших значений задач
в переменных значениях выражений (функций)
Pезюме
В статье рассказывается о счете автора материи без использования дифференциала
нескольких теорем и методических указаний, используя различные методы и функции
только в виде квадратного трехчлена, но и более разнообразные функции, которые
были исследованы. Кроме того, для использование проблем реальной жизни,
используятся новые методы.
F.Aliyev
M.Haydarova
A.Aliyeva

The calculation of the maximum and minimum values of tasks
in variable expression values (functions)
Summary
The article describes the author's account of matter without using the differential are
several theories and guidelines, using a variety of methods and functions only as a quadratic
polynomial, but also a variety of functions that have been investigated. In addition to the use
of real-life issues, using new methods.
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Cəbr və analizin əsas anlayışlarının
daxil edilməsi metodikası
Aygül Zamanova
ADPU-nun magistrantı

Rəyçilər: r.ü.e,d., prof.İ.Mərdanov
ped.ü.f.d., doş.V.Nəsirov

Açar sözlər: riyaziyyat, təcrübə, analiz, təhsil, tərbiyə
Ключевые слова: математика, практика, анализ, учеба, воспитание
Key words: mathematics, experiment, analysis, education, upbringing
Riyazi analizin əsas anlayışlarının formalaşması ilk növbədə hissi təcrübə ilə əlaqədardır
və mücərrəd təfəkkürün birinci pilləsini təşkil edir. Bu barədə təfəkkürün inkişaf qanununda
göstərildiyi kimi, “Canlı müşahidədən mücərrəd təfəkkürə və oradan da praktikaya” —
həqiqəti dərk etməyin, obyektiv reallığı dərk etməyin dialektik yolu belədir. Lakin düşünmək
lazım deyildir ki, əyani — obrazlı təfəkkür intellektin aşağı formasıdır və mücərrəd təfəkkür
formalaşdıqdan sonra sanki konkret praktiki təfəkkürün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Əslində
canlı müşahidə təbiət hadisələri və əşyaların yalnız hissiyatı deyil, həm də insanın sonrakı
mücərrəd fəaliyyəti üçün məhsuldur. Məsələn, bu məhsul çertyojlar, cədvəllər, düsturlar,
funksiyaların qrafiki və ona aid təsəvvürlər şəklində özünü göstərə bilər.
Riyaziyyat təlimində əyaniliyin tətbiqini yalnız həndəsi cismlərin, qrafiklərin və bunun
kimi “əşyavi” obyektlərin nümayiş etdirilməsi kimi başa düşmək düzgün deyildir. Bir sıra
hallarda hətta, mücərrəd misal (funksiya, ardıcıllıq, sıra) anlayışının formalaşması üçün çox
şey verə bilər. Mücərrəd anlayış üzərində əməliyyat aparılması, onun digər anlayışlarla
müqayisə edilməsi, onlar arasında əlaqələrin və təsnifatın tapılması onun üzərində yalnız
dəqiqləşmə və zənginləşmə aparmağa deyil, həm də bəzən onun haqqında təsəvvürləri
dəyişdirməyə imkan verir.
Riyaziyyat təliminin ilk pilləsində şagirdlər üçün çətinlik konkret obyektlərdən ayrılmağı
və mücərrəd anlayışlara yiyələnməyi bacarmaqdır. Psixoloji-pedaqoji ədəbiyyatda anlayışın
formalaşmasının üç əsas üsulu göstərilir:
Konkret-induktiv üsul. Bu üsul ondan ibarətdir ki, şagirdlər müəllim tərəfindən diqqətlə
seçilən konkret obyektləri öyrənirlər. Bu misallarda anlayışı digər anlayışlardan fərqləndirən
mühüm əlamətlər ayrılır. Belə əlamətlər çoxluğuna xarakteristik əlamət deyilir. Mümkün
xarakteristik anlayışlardan biri anlayışın tərifidir.
İkinci, mücərrəd-induktiv üsul ondan ibarətdir ki, şagirdlərə dərhal anlayışın hazır tərifi
verilir, sonra isə bir neçə misalın köməyi ilə tərifin tətbiqi öyrədilir.
Riyazi analizin daha mürəkkəb anlayışları (funksiya, funksiyanın limiti, kəsilməzliyi,
törəmə, inteqral və s.) üçün üçüncü, kombinə olunmuş üsul əlverişlidir. Bu üsul ondan
ibarətdir ki, yeni anlayışın daxil edilməsinin əsaslandırılması üçün əsasən zəruri olan çox da
böyük olmayan sayda konkret obyektlərin təhlili əsasında bu anlayışa tərif verilir. Bu üsul
həm birinci, həm də ikinci üsulun müsbət cəhətlərini özündə saxlayır.
Cəbr və analizin başlanğıcı kursunun tədrisi prosesində üç əsas vəzifə yerinə yetirilir.
Birinci vəzifə müəyyən anlayışlar sisteminin mənimsənilməsi, onların digər elmlərin
anlayışları ilə qarşılıqlı əlaqələrinin başa düşülməsi, ətraf aləmə müəyyən baxışlar sisteminin
formalaşması ilə əlaqədardır. Buna təhsil vəzifəsi deyilir.
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İkinci vəzifə ondan ibarətdir ki, şagirdlər müəyyən faktiki biliklər sisteminə yiyələnərək
zəruri konkret məlumat ehtiyatları əldə edir, müəyyən bacarıq və vərdişlər qazanirlar. Bu isə
tədris vəzifəsi adlanır.
Nəhayət, üçüncü vəzifə sadə səliqəlik, diqqət, yadda saxlama bacarığından başlayıb
yaradıcı qabiliyyət, gələcək təhsilə tələbat, ümumiyyətlə, idraka, xüsusən riyaziyyatla
qurtaran tərbiyə, şəxsiyyətin müəyyən keyfiyyətlərinin inkişaf vəzifəsidir. Bu, əlbəttə ki,
tərbiyə vəzifəsidir.
Bu üç vəzifənin ayrılması şərtdir. Belə ki, düzgün təşkil olunmuş təlimdə bütün bu üç
vəzifə eyni zamanda, birlikdə həll edilir.
Cəbr və analizin başlanğıcı kursu da əvvəlki riyaziyyat kurslarının üzvi davamı və inkişafı
kimi bu mənada müstəsnalıq təşkil etmir. Lakin bu kursa keçdikdə həm məzmunda, həm
materialın öyrənilməsinə yanaşmada, həm də şərh etmə metodikasında müəyyən “sıçrayış”
baş verir. Bu sıçrayışdan elə istifadə etmək lazımdır ki, şagirdlər özlərinin irəliyə hərəkətini
görsünlər. Hətta adında yenilik cəbr və analizin başlanğıcı kursunun öyrənilməsinə keçid
şagirdlərin yeniyetməlik dövrü ilə üst-üstə düşür. Bu da əqlin təbii inkişafında təlimə marağın
yüksəldilməsində biliklərin yalnız miqdarca artımını deyil, həm də keyfiyyətcə inkişafını-yeni
pilləyə keçidi görmək imkanı verir.
Orta məktəb şagirdlərinin xüsusiyyətlərindən biri onlarda bu və ya digər tapşırığı nə üçün
yerinə yetirir, ümumiyyətlə, nə üçün öyrəndiklərini aydınlaşdırmaq təlabatlarının baş
qaldırmasıdır. Ona görə riyazi analizin başlanğıcı kursunun tədrisinin mühüm prinsiplərindən
biri hər bir mövzunun, həm də bütövlükdə kursun öyrənilməsi məqsədinin şagirdlərə izah
edilməsidir.
Əlbəttə, nəzərə almaq lazımdır ki, müxtəlif şagirdləri müxtəlif motivlər hərəkətə gətirir.
Onlardan bəzilərini analizin başlanğıcı cəlb edir, onlar hesab edirlər ki, analizin başlanğıcını
öyrənərək daha yüksək pilləyə qalxacaq, ali riyaziyyatın öyrənilməsinə hazır olacaqlar.
Texnika ilə maraqlanan digərləri isə bilirlər ki, müasir istehsalat artıq öz dilinə yalnız ədədləri
və düsturları deyil, həm də diferensial və inteqral hesabının anlayışları və terminlərini daxil
etmişdir. Öz peşəsini təbiət elmləri və ya texnika ilə əlaqələndirmək istəməyən, xüsusən,
riyaziyyatın humanitar cəhətləri ilə maraqlanan üçüncü qrup şagirdləri riyazi analizin başa
düşülməsi, öyrənilməsinin, məntiq və təxəyyülün dəqiqləşməsini tələb etməsi cəlb edir;
deməli, riyazi analizi öyrənməklə özünün düşünmək qabiliyyətini inkişaf etdirmək olar.
Riyazi analizin öyrənilməsinin bu ümumi məqsədlərini kursun öyrənilməsinə başlamazdan
əvvəl şagirdlərin şəxsi arzu və istəkləri ilə mümkün əlaqələrini göstərməklə giriş söhbətində
açmaq faydalıdır. Məlumdur ki, zehni zəif inkişaf etmiş və ya öyrənməyə marağı olmayan,
ümumiyyətlə, heç bir ciddi marağı olmayan şagirdlər müəllimlərdən xüsusi qayğı tələb edir.
Belə şagirdləri maraqlandırmaq üçün onlara bəzən analizin başlanğıcının öyrənilməsinə
keçidə əvvəlki nöqsanları aradan qaldırmağa kömək edən “yeni həyatın başlanğıcı” kimi
baxmaq imkanı verilməlidir. Şagirdlərin bir çoxu analizin başlanğıcını öyrənərkən
riyaziyyatla ciddi maraqlana bilər. Ona görə ki, riyazi analiz onlar üçün riyaziyyatın əvvəlki
kurslarından daha maraqlı və məzmunlu ola bilər.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, zəif və tənbəl şagirdlər çox vaxt bilməməzliyini
artırmağa cəhd göstərir, öz fəaliyyətsizliyinə bir növ mənəvi haqq qazandırmağa çalışırlar.
Müəllim bu cür şagirdlərə belə əhval-ruhiyyədən uzaqlaşmağa kömək etməli, onların irəliyə
doğru hər hansı xırda irəliləyişini rəğbətləndirməlidir.
Cəbr və analizin başlanğıcı kursunun öyrənilməsinin bütün mərhələlərində əyaniliyə,
qrafiklərə və onların vasitəsilə intiusiyaya müraciət etmədən bütün mərhələlərdə riyazi analiz
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kursunun öyrənilməsi tamamilə mümkün deyildir. Həm də bir tərəfdən bu onunla əlaqədardır
ki, bir qrup şagird üçün sözün dar mənasında əşya üzərində fəaliyyət aparılması onların
fəallığı və maraqlarının inkişafına təkan verir. Belə şagirdlər haqqında deyirlər ki, “onlar
əlləri ilə başa düşürlər”. Onlar cədvəlləri, qrafikləri qurur və modelləri düzəldirlər. Analiz
kursunda törəmənin tətbiqi ilə funksiyanın qrafikinin qurulmasında maddi fəaliyyətə həvəs
adətən daha qabarıq şəkildə özünü göstərir. Həmin şagirdlər belə hallarda “nəzəriyyə qurtardı,
söhbətlər bitdi, artıq işlə məşğul olmaq vaxtıdır” deyərək rahat nəfəs alırlar.
Şagirdlər əyaniliyin digər növlərindən də intuitiv mühakimənin forması və mahiyyətinə
görə bir qədər başqa şəkildə istifadə edilməsi ilə rastlaşırlar. Bərabərsizlikləri “intervallar
üsulu” ilə həll etdikdə işarə sabitliyi intervallarının hər birində işarəni təyin etmək üçün
arqumentin yalnız bir qiymətini yazmaq kifayətdir. Bu halda əsaslandırma aşağıdakı kimi
aparılır: bütün aralıqda funksiyanın işarəsi sabit olduğundan, x0 nöqtəsində onun qiyməti
müsbətdirsə, onda deməli, bu aralıqda funksiya müsbətdir.
Əlbəttə, iş prosesində şagirdlərin həmişə belə tam əsaslandırma aparılmasını tələb etməyə
ehtiyac yoxdur; lakin vaxtaşırı dəlil, sübut və əsaslandırmaların xüsusi misallara, qrafikin
formalaşmasına deyil, yalnız əvvəllər alınmış ciddi nəticələr və faktlara əsaslandığını
şagirdlərin unutmadığına inanmaq məqsədilə aparılması faydalıdır. Beləliklə, şagirdlər
tədricən anlamalıdırlar ki, əyani intuitiv mühakimələr çox mühümdür, lakin yalnız məntiqi
əsaslandırma onların doğruluğuna inam yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Cəbr və analizin başlanğıcı kursunun öyrənilməsini
yekunlaşdırdıqda şagirdlərin diqqətini bütövlükdə analizin dialektik xarakterinə yönəltmək
lazımdır. Onun tərkib hissələri olan diferensial və inteqral hesabı qarşılıqlı əlaqəli əksliklər
kimi özünü göstərir: diferensial hesabında əsasən funksiyanın nöqtədə və bilavasitə onun
yaxın ətrafında özünü aparması və ya funksiyanın lokal xassələri (nöqtədə kəsilməzlik,
nöqtədə limit, nöqtədə törəmə və diferensial) nəzərdən keçirilir; inteqral anlayışının köməyi
ilə funksiyanın “qlobal” xassələri təsvir edilir və öyrənilir; yəni, ümumiyyətlə desək, ayrı-ayrı
nöqtələrdə özünü aparmasından asılı olmayaraq çoxluqda özünü aparması öyrənilir. Bu iki
əks ideyanın birləşməsi və qarşılıqlı fəaliyyəti həddən artıq məhsuldar olmuşdur. Onu demək
kifayətdir ki, bu fiqurların sahəsini, cisimlərin həcmini, əyrilərin uzunluğunu, kütləni, işi,
istilik miqdarını və s. ümumi və sadə üsulla hesablamağa imkan vermişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə cəbr və analizin başlanğıcı kursunun təlimində
şagirdlərə fərdi yanaşma zərurəti meydana çıxır. Doğrudan da, cəbr və analizin başlanğıcı
kursunun öyrənilməsinə başlama ərəfəsində şagirdlərin inkişaf səviyyəsi, maraqların
istiqaməti, riyazi biliklər ehtiyatı elə dağınıq halda olur ki, bir qrup şagird üçün material
anlaşılmaz olur, digər qrupun inkişafının ləngiməsinə gətirir. Bütün bunlar materialın
əhəmiyyətinə, mənimsəmə, həm də şərhetmə xarakterinə görə diferensiallaşmağın zəruri
olmasına gətirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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3. Mustafayev Q. Orta məktəbdə riyazi analiz elementlərinin tədrisi. Bakı, Maarif, 1967.
4. Sadıqov N.A. Ali riyaziyyat elementlərinin tədrisinə dair: Metodik vəsait. Bakı, 1971.
А.Заманова

Методтка включении основных понятии алгебры и анализа
Pезюме
Начало процесса преподавания курса в освоении понятий алгебры и анализа, а
также взаимодействие с другими науками, чтобы понять концепции, некоторые виды
окружающего сообщества в связи с формированием системы осуществляются.
A.Zamanova

The methods of the including basic concepts of algebra and analysis
Summary
It was spoken about mastering the concepts in the teaching process of algebra and analysis,
understanding their interaction with other science, connecting on formation of definite views
environment in this article.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017

224

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

“Mexaniki hərəkətə dair qrafik məsələlərin həlli”
mövzusunda inteqrasiya olunmuş dərs
(riyaziyyat və fizika)
Dürdanə Məmmədova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: durdane.memmedova1990@gmail.com
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.D.Z.Əliyeva
ped.ü.f.d., dos.T.S.Vahidov
Açar sözlər: inteqrasiya olunmuş dərs, riyaziyyat və fizika
Ключевые слова: интегрированный урок, математика и физика
Key words: integrated lesson, mathematics and physics
Fizika dərslərində qrafik məsələlər bir çox şagirdlərdə çətinlik yaradır. Riyaziyyat
dərslərində müxtəlif funksiyaların qrafiklərinin qurulmasına çox vaxt verilir və şagirdlər belə
məsələlərin öhdəsindən layiqincə gəlirlər. Belə tip məsələlərin həllində fizika və riyaziyyat
müəllimlərinin birgə işləməsi şagirdlərə əhəmiyyətli dərəcədə kömək göstərər. Bu cür
işlərdən biri fizika və riyaziyyatdan inteqrasiya olunmuş dərs ola bilər.
Belə inteqrasiya olunmuş dərsə misal olaraq kinematikadan bərabərsürətli və bərabərtəcilli
hərəkətə həsr olunmuş dərsləri götürmək olar.
Dərsin məqsədi: şagirdlərin fizika və riyaziyyat dərslərindən aldıqları biliklərini
aktivləşdirərək onların fizika və riyaziyyatın öyrənilməsinə marağını artırmaq, bir fəndən
aldıqları biliyi digər fənnin tədrisində tətbiq etmək bacarığını inkişaf etdirmək.
Dərsin gedişi
Dərsi fizika müəllimi aşağıdakı frontal sorğu ilə başlayır:
— Mexaniki hərəkəti hansı fiziki kəmiyyətlər xarakterizə edir?
— Yerdəyişmə, yol, sürət, təcil nədir?
— Hansı hərəkət növlərini tanıyırsınız? Hər bir hərəkət növünü xarakterizə edin.
— Bərabərsürətli və bərabərtəcilli hərəkətin tənliklərini yazın.
— BSH və BTH-də yerdəyişmənin (sürət və təcil) zamandan asılılıq qrafiki nəyi ifadə edir?
Fizika müəllimi:
Biz bu gün mexaniki hərəkətə dair qrafik məsələlər həll edəcəyik. Hansı məsələləri qrafik
məsələlər adlandırırlar? Şərtində və həllində qrafiklərdən istifadə olunan məsələlər qrafik
məsələlər sayılır. Biz elə məsələlərə baxacağıq ki, ya xarakteristikalarına görə qrafik qurmaq
tələb olunsun, ya da qrafiklər əsasında hərəkətlər xarakterizə olunsun.
Əvvəlcə riyaziyyatdan hansı funksiyaları öyrənmisiniz, hansı qrafikləri qurmusunuz yada
salaq.
Riyaziyyat müəllimi:
Əvvəlcə xətti funksiyaya baxaq. Xətti funksiya hansı tənliklə ifadə olunur? (y=kx+b).
Xətti funksiyanın qrafiki necə olur, onun qurulması üçün neçə nöqtə lazımdır. (qrafik
düzdür, 2 nöqtə).
Koordinatlardan biri 0-ra bərabər olarsa, koordinat sistemində qrafik necə yerləşər? (k=0
olduqda, X oxuna paralel düz xətt, b=0 olduqda koordinat başlanğıcından keçən düz xətt).
Fizika müəllimi:
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Məsələ 1.
Sürət qrafikinə əsasən yerdəyişmənin zamandan
qurun.
Həlli:
Qrafiki qurmaq üçün əvvəlcə
asılılığını təyin etmək vacibdir.
Qrafikdən görünür ki,
z
hərəkət düzxətli
bərabərsürətlidir

Sx(t) =

.

asılılıq

m/san

4

qrafikini

Sx(t)

0

t, san

şəkil 1
Qafikdən
=4m/san
Sx(t) = 4t.
Xətti asılılıqdır, qrafik – koordinat oxlarına bucaq altında yönəlmiş düz xəttdir. Qrafiki
qurmaq üçün iki nöqtəni bilmək kifayətdir. Həmin nöqtələrə əsasən qrafik qurulur.
Məsələ 2.
Yerdəyişmənin zamandan asılılıq qrafikinə əsasən sürət qrafikini qurun.
Həlli:
1
Yerdəyişmənin zamandan asılılığı xəttidir. Deməli,
hərəkət düzxətli bərabərsürətlidir, yəni sürət sabitdir
2
qrafik zaman oxuna paraleldir. Sx(t) qrafikindən
sürəti təyin edib qrafikini qururuq.
3
Məsələ 3.
0
2 şəklinə əsasən aşağıdakı suallara cavab verin6
t,sa
— Qrafik hansı hərəkət növlərinə aiddir?
şəkil 2
— Hərəkətlərdə oxşar və fərqli cəhətlər nədir?
— Qrafiklərin kəsişmə nöqtəsi nəyi müəyyən edir?
— Qrafiklərin koordinat oxları ilə kəsişməsi nəyi müəyyən edir?
Məsələ 4.
Cismin hərəkət tənliyi verilmişdir: x=3+ 5t. Verilmiş hərəkəti xarakterizə edin. Hərəkətin
xarakteristikalarını təyin edin. X(t), Sx(t) və (t) qrafiklərini qurun.
Həlli:
X(t) asılılığı xəttidir
düzxətli bərabərsürətli hərəkətdir. Ümumi halda hərəkət tənliyi x(t)
x0+

t şəklindədir. Şərtdə verilən tənliyi ümumi tənliklə müqayisə edərək sürəti, başlanğıc

koordinatı təyin edirik. Bərabərsürətli hərəkət üçün yerdəyişmə tənliyi sx(t)=
Iki nöqtə ilə qrafiki qururuq.
Fizika müəllimi:
Bərabərtəcilli hərəkətin tənliyini yadımıza salaq:

t

sx(t)= 5t.

Sürət bərabər dəyişir, sürətin zamandan asılılığı xəttidir. Deməli, sürət qrafiki oxa bucaq
altında çəkilmiş düz xətdir.
Yerdəyişmənin zamandan asılılığı kvadratikdir.
Riyaziyyat müəllimi:
— Biz kvadrat funksiya haqqında nə bilirik?
— Kvadratik funksiyanın formulu necədir? (y=ax2+bx+c burada a 0)
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— Kvadratik funksiyanın qrafiki necədir? Onu qurmaq üçün neçə nöqtə lazımdır?
(parabola, 5 nöqtə)
— c=0 olduqda koordinat sistemində parabola necə yerləşir? (c=0 olduqda koordinat
sistemində parabola necə yerləşir? (c=0 olduqda parabola koordinat başlanğıcından keçir)
— a, c əmsallarının həndəsi mənası nədir? (a əmsalından parabolanın qollarının istiqaməti
asılıdır: a 0 olduqda parabolanın qolları yuxarı, a 0 olduqda isə yuxarı olur. (0;c)
koordinatında parabola y oxu ilə kəsişir)
— kvadraik funksiyanın əmsalları ilə bərabərtəcilli hərəkətin tənliyini müqayisə edin.
(a

; b

; c=0)

Məsələ 5.
Cisimlərin hərəkət tənlikləri verilmişdir:
1) Sx=2t+4t2
2) Sx= - 2t+4t2
3) Sx= 2t- 4t2
4) Sx= - 2t- 4t2
Cisimlərin hərəkətlərini xarakterizə edin. Onlarda ümumi və fərqli cəhətlər nədir? Hər bir
hərəkət üçün Sx(t) və (t) asılılıq qrafiklərini qurun.
Həlli:
Sx(t) asılılığı kvadratikdir
hərəkət bərabərtəcillidir.
Hərəkət tənlikləri ümumi halda belədir:
Uyğun əmsalları müqayisə edərək nəticə çıxarırıq ki, cisimlərin başlanğıc sürətləri və
təcilləri qiymətcə eynidir. Birinci və üçüncü cisim x oxu istiqamətində, ikinci və dördüncü
cisim x oxunun əksi istiqamətində hərəkət edirlər. Birinci və dördüncü cisimlərin sürət və
təcilləri eyni istiqamətdə yönəlmişlər
cisimlərin sürətləri artır, ikinci və üçüncü cisimlərin
sürətləri azalır.

və ax-ı təyin edirik, sürət tənliyini yazırıq.

(t) tənliyi xəttidir

qrafik

oxlara bucaq altında yönəlmiş düz xətdir. Sx(t) asılılığı kvadratikdir
qrafik paraboladır.
Qrafikləri qururuq və nəticəni təhlil edirik.
Nəticə çıxaraq:
Biz dərsdə hərəkət üçün qrafik məsələlərə baxdıq. Bu məsələlər ya cavab vermək üçün
qrafik qurulurdu, ya da verilmiş qrafik təhlil olunurdu. Dərsdə işi ümumiləşdirərək aşağıdakı
nəticəni çıxarmaq olar: qrafik məsələlərin həlli zamanı
1) əgər qrafik verilmişsə, onda onu təhlil etmək vacibdir: qrafikdə verilmiş kəmiyyətlərin
asılılıqlarını müəyyən etmək; hərəkətin növü haqqında nəticə çıxarmaq; qrafikdən hərəkəti
xarakterizə edən lazımi kəmiyyətləri təyin etmək. Sonra, əgər tələb olunarsa, hərəkət tənliyini
ümumi şəkildə yazmaq, tənlikdə tapılmış qiymətləri yerinə yazmaq və verilmiş hərəkətin
tənliyini almaq və ya məsələnin digər suallarına cavab vermək;
2) əgər hərəkətin tənliyi verilmişsə, onda qrafiki qurmaq üçün kəmiyyətlər arasındakı
asılılığın xarakteri müəyyən olunur və riyaziyyat dərsindən aldıqları blik və bacarıqlara əsasən
qrafik qurulur.
Məqalənin aktuallığı. Fizikanın tədrisində məsələ həlli biliklərin tətbiqi baxımından
böyük əhəmiyyətə malikdir. İstər riyaziyyat, istərsə də fizikanın tədrisi zamanı şagirdlərin
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çətinlik çəkdiyi məsələlərdən biri də, qrafiklərlə bağlı olan məsələlərdir. Qrafiklərin
qurulması, şagirdlərdən riyaziyyatın “Funksiya” bölməsi üzrə biliklərə sahib olmağı tələb edir.
Məhz buna görə də, məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi fizika və riyaziyyat müəllimlərinin
birgə apardığı inteqrativ dərs məsələsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən fizika ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələr, fizikanın tədrisi metodikası sahəsi üzrə tədqiqat işi aparan magistr və orta
məktəblərin fizika müəllimləri istifadə edə bilərlər.

Ədəbiyyat
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Интегрированный урок на тему "графические задачи
механического движения"
Резюме
В статье рассматриваются совместная работа учителей физиков и математиков по
решению задач.
D.Mammadova

Integrated lesson on "the problem of mechanical motion graphics"
Summary
In this article, Physics and Math Professors’ common work for solutions of problems
about movements with the same speed and the same acceleration is discussed.
Redaksiyaya daxil olub: 20.02.2017
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Ox simmetriyasina aid məsələlər həllinin təlimi
Telli Məsimova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.e.d., prof .A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d. M.V.Abdullayeva
Açar sözlər: parça, müstəvi, riyaziyyat, məntiq, simmetrik
Ключевые слова: Fabric, flatness, math, logic, symmetric
Key words: fabric, flatness, math, logic, симметричный
Məlumdur ki, VIII sinifin həndəsə kursuna daxil olan ən mühüm anlayışlarından biri
hərəkətdir. Müşahidələr göstərir ki, fiqurların çevrilməsi, hərəkətin xassələri və ümumiyyətlə
qeyd etsək ki, müstəvi üzərində həndəsi çevrilmələrin mənimsənilməsində şagirdlər müxtəlif
çətinliklərlə qarşılaşır, səhv etmərik. Xüsusilə istər dərs məşğələsində və istərsə də fakültativ,
dərnək məşğələlərində, onlara aid məsələlərin həlli prosesində şagirdlər çətinlik çəkirlər. Odur
ki, bu məzmunlu məsələləri fakültativ və dərnək məşğələlərində həll etdirmək lazımdır. Hər
şeydən əvvəl nöqtəyə nəzərən simmetriya, ox simmetriyası, onun xassələri və tədrisi ilə bağlı
bəzi mülahizələrimizi ifadə edək:
O müstəvinin qeyd olunmuş nöqtəsi, X isə ixtiyari nöqtəsi olsun. OX parçasının uzantısı
üzərində O nöqtəsinin əks tərəfində OX parçasına bərabər OX` parçasını ayıraq. (Şəkil 1)

X
Şəkil 1

O
X
`

O nöqtəsinə nəzərən simmetriya çevrilməsi F fiqurunu özünə çevirirsə, ona mərkəzi
simmetrik fiqur, O nöqtəsinə isə simmetriya mərkəzi deyilir.
X

Şəkil 2

F

O
X

F`

Nöqtəyə nəzərən simmetriya çevrilməsi hərəkətdir. VII sinfin fakültativ məsələlərində
öyrənilən mövzulardan biri simmetriya mövzusudur. Bu mövzunun tədrisinə 12 saat vaxt
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ayrılmışdır. Simmetriyanın tədrisinə cəmi 18 saat vaxt sərf etmiş olarıq. Bu mövzunu
aşağıdakı kimi planlaşdırmaq olar.
Mövzunun məşğələlərə bölünməsinə dair əsas metodik göstərişlər:
1. Ox simmetriyası. Oxa nəzərən simmetrik nöqtələrin xassələri və qurulması -2 saat.
2. Oxa nəzərən simmetrik fiqurların xassələri və qurulması, simmetriya oxu olan fiqurlar
-2 saat.
3. Ox simmetriyasının teoremlər isbatının tətbiqi 2 saat.
4. Ox simmetriyasının tətbiqilə hesablama, isbat və qurma məsələlərinin həlli - 3 saat.
5. Mərkəzi simmetriya – Mərkəzi simmetrik nöqtələrin xassələri və qurulması – 1 saat.
6. Mərkəzi simmetrik fiqurların xassələri və qurulması simmetriya mərkəzi olan fiqurlar
– 1 saat.
7. Mərkəzi simmetriyanın teoremlər isbatına tətbiqi – 2 saat
8. Mərkəzi simmetriyanın tətbiqi ilə hesablama, isbat və qurma məsələlərinin həlli – 3 saat.
Oxa nəzərən simmetriya metodundan əsasən üçbucağın verilən elementlərinə və
tərəflərinin cəmi və fərqinə görə fiqurun qurulması, sınıq xətt şəklində verilmiş parçaların düz
xətt parçası şəklinə gətirilməsi, üçbucağın iki bucağının fərqinin tapılması tələb edilən və s.
məsələlərdə istifadə edilir.
Bu metodla məsələ həll edərkən, simmetriya oxunun düzgün seçilməsi xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Ümumiyyətlə, belə məsələlərdə ox simmetriyasının xassəsindən istifadə edib əvvəlcə
məsələdə verilmiş bu və ya digər elementin simmetriya oxu olduğunu əsaslandırmaq və sonra
isə başlamaq lazımdır. Bəzi məsələlərdə simmetriya oxunu çəkmək lazım gəlir. Məsələn, iki
tərəfinə və bunların qarşısında duran, bucaqların fərqinə görə üçbucağın qurulması tələb
olunan məsələdə simmetriya oxu olaraq AC tərəfinin orta perpendkulyarını qurmaq lazım
gəlir. Beləliklə, simmetriya oxunu AC tərəfinin orta nöqtəsindən ona perpendkulyar çəkmək
və B–yə simmetrik B1 nöqtəsini qurmaq lazımdır.
B1

B

D
Şəkil 4

O
A

C

Simmetriya oxunun qurulması lazım olan məsələlərdə çətinliklər olur. Bu çətinliklərin
qarşısını almaq üçün tələbələrə simmetrik fiqurların bərabər olmasını xatırladıqda onlar oxun
qurulması və bu oxun haradan keçməsini söyləyə bilərik.
Oxa nəzərən simmetriya metodunun tədbiqilə məsələ həlli metodikası oxa nəzərən
simmetriya metodunun yuxarıda nəzərdə keçirilən nəzəri müddəalarına əsaslanaraq aşağıdakı
məsələlərin həllini nəzərdən keçirək:
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Məsələ: Düz xətt boyunca olan MN dəmir yolunun bir tərəfində aralarındakı məsafə 10
km olan A və B məntəqələri yerləşmişdir. Bu məntəqələri dəmir yolundan 34 km və 26 km
məsafədədir. C stansiyasını dəmir yolunun hansı yerində tikmək lazımdır ki, yola sərf olunan
xərcin az olması üçün onun məntəqələrindən olan məsafələri cəmi ən kiçik olsun.
Həlli: Məntəqələrin dəmir yolundan olan məsafələrin AA0 və BB0 ilə işarə edək. (Şəkil 5)
C – stansiyasının yerini bilmək üçün A0C məsafəsini tapmalıyıq. Δ AA0C ~ΔBB0C
olduğundan

və ya

, bura törəmə tənasübünü tətbiq etsək, alarıq:

, buradan -

olar. AoC məsafəsini tapmalıyıq. B-

dən AoA – a BK perpendkulyarını çəkək. Aşkardır ki, bu halda A0B0 = BK olar.
Δ AKB-dən
Cavab: AoC = 3.4 km
Belə məzmunlu məsələlər kütləvi xarakter daşıdığından onun alqoritmini vermək olar.
Aşkardır ki, hesablama prossesinin aldığımız
Düsturuna nəzərən tərtib edilir.
Məqalənin aktuallığı. Simmetriya oxunun düzgün seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Məktəb həndəsə kursunda mərkəzi simmetriyaya aid məsələlər həllinin metodikası və
sistematik tədris prosesi aktualdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzunun nəzəri və praktik materialının şagirdlərin fəza
təsəvvürü və məntiqi təfəkkürünün hesablama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindəki əsas
xüsusiyyətləri göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Oxa nəzərən simmetriya metodu, fiqurların
simmetriya xassələrinə əsaslanan əsas metodlarından biridir. Həmin metodla məsələ həll
edərkən fiqur təqribi çəkildikdən sonra, ya bu fiqurun özünü, ya da bir hissənin məqsədə
uyğun seçilmiş oxa nəzərən çeviririkş
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Решение вопросов, связанных с симметрией обучения оси
Резюме
В статье дано исследование насколько эффективен метод обучения и явления
любого теория и соответствие логических закон с точки зрении логического мышления.
T.Masimova

The resolution of issues related to symmetry axis training
Summary
It was searching how is efficient reseaching training method, and examened logical
thinking in terms of logic appropriate laws in this article.
Redaksiyaya daxil olub: 14.03.2017
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Hərəkət və onun xassələrinin mövcud dərsliklərdə
verilməsi və onlara aid məsələlər həlli
Pərvanə Məmmədli
ADPU-nun magistrantı
E-mail: mamedli.pervane06@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos. A.Q.Cəfərov
ped.ü.f.d., dos.N.V.Nəsirov
Açar sözlər: bərabərlik, riyaziyyat, fəza, məntiq, misal
Ключевые слова: равенство, логика, математический, пространственный, например
Key words: equality, example, mathematical, spatial, logic, for
Məlumdur ki, maddi aləmin fəza formalarını dərk edə bilmək və öyrənmək üçün hər bir
şagirdin inkişaf etmiş fəza təsəvvürü və məntiqi mühakiməsi olmalıdır. Bu problemlərin
reallaşmasında həndəsə məsələlərinin xüsusi əhəmiyyəti vardır. Həndəsə məsələlərinin həlli
hər bir şagirddən təşəbbüskarlıq, axtarıcılıq, müstəqillik tələb edərək öz məzmununa görə
onlarda məntiqi təfəkkürün inkişafına kömək edir.
Müəyyən bucaq qədər döndərməklə bir hissəni digər üzərinə gətirmək mümkün olan bütün
hallara aid teoremləri (bunlara misal olaraq, paralel düz xətlərin, paraleloqram və onun
növlərinin, qarşılıqlı bucaqları, tərəfləri qarşılıqlı perpendikulyar olan bucaqların xassələrini,
eyni bir dairədə mərkəzi bucaqlarla, onların söykəndiyi qövslər vətərlərlə onların gərdiyi
qövslər arasındakı asılılıqları istifadə teoremləri və s. göstərmək olar) fırlanmanın, xüsusi
halda isə (dönmə bucaqı 1800-yə bərabər olduqda) mərkəzi simmetriyanın tətbiqilə isbat
etmək mümkündür. Həmçinin paralelliklə bağlı olan teoremlərin böyük əksəriyyətinin,
üçbucaqlarının daxili bucaqların cəmi, təpəsi çevrə xaricində olub, tərəfləri çevrəni kəsən
bucaq, üçbucaq və trapesin orta xətti haqqında teoremləri, uyğun tərəfləri paralel olan
bucaqların, paraleloqram və onun növlərinin bəzi xassələrini və s. teoremləri paralel
köçürmənin tətbiqilə isbat etmək olar. Uyğunluq riyaziyyatın tərifsiz qəbul edilən
anlayışlarından biridir. Həndəsədə nöqtələrdən ibarət çoxluqların elementləri arasında
uyğunluğa baxılır və bu, fiqurların çevrilməsi, yaxud həndəsi çevirmə adlanır. Biz artıq
həndəsi çevirmələrə aid nümunələrə rast gəlmişik. Ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya bu
cür nümunələrdəndir. Ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya çevirmələrində hesap olunur ki,
müstəvinin ixtiyari nöqtəsi özünə simmetrik olan nöqtəyə çevrilir. Biz simmetriya oxu və
simmetriya mərkəzi olan fiqurlara nümunələrlə tanışıq. Bildiyimiz kimi, müstəvi də həndəsi
fiqurdur. Müstəvi üzərində istənilən düz xətt onun simmetriya oxu və istənilən nöqtə isə onun
simmetriya mərkəzidir. Ümumiyyətlə, müstəvinin özünə çevrilməsində onun ixtiyari nöqtəsi
bu müstəvinin nöqtəsinə çevrilir. Həm də bu çevrilmədə müstəvinin hər bir nöqtəsinə çevrilən
nöqtə var.Yəni ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya çevirmələrində müstəvi özünə çevrilir.
Teorem: Ox simmetriyası və mərkəzi simmetriya çevrilmələri uyğun nöqtələr arasındakı
məsafəni saxlayır. Yəni bu çevirmələrdə M nöqtəsi M' nöqtəsinə, N nöqtəsi N' nöqtəsinə
çevrilirsə, M' N' = MN
İsbatı: Əvvəl göstərək ki, mərkəzi simmetriyada uyğun nöqtələr arasındakı məsafə
saxlanılır.
Fərz edək ki, ixtiyari O nöqtəsinə görə simmetriyada M nöqtəsi M' nöqtəsinə, N nöqtəsi N'
nöqtəsinə çevrilir və O, M və N nöqtələri bir düz xətt üzərində deyil.
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M'

(Şəkil 45).
N

O

M

N'

Şəkil 45

Mərkəzi simmetriyanın tərifinə görə,
OM = OM'; ON = ON'.
Qarşılıqlı bucaqlar olduğuna görə,
∠ MON = ∠ M' ON'.
Deməli, M' N' = MN.
O, M və N nöqtələrinin bir düz xətt üzərində olduğu hallar 46, a), b) şəkillərində
göstərilmişdir.
Bu halda da M' N' = MN olur. İndi göstərək ki, ox simmetriyası da uyğun nöqtələr
arasındakı məsafəni saxlayır. Tutaq ki, a düz xəttinə görə simmetriyada M nöqtəsi M' -ə, N
nöqtəsi N' -ə çevrilir. Koordinat sistemini elə seçək ki, ordinat oxu a düz xəttinin özü olsun.

M

N

O

N
'

M
'

M

N
'

O

N

M
'

b) M'+ON'=OM+ON=MN

a) M'N'=OM'-ON'=OM-MN

Şəkil 46
Onda A (x,y ) nöqtəsi a düz xəttinə görə simmetriyada A' ( x',y' )nöqtəsinə çevrilirsə, tərifə
görə, A və A' nöqtələrinin ordinatları eynidir, absisləri isə yalnız işarəsinə görə fərqlənir
(Şəkil 47 ):
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y

A(x;y)

A'(x';y')

x

x'

x

Şəkil 47
Deməli, seçdiyimiz koordinat sistemində M nöqtəsinin koordinatları
( x1 ; y1) olarsa, M' nöqtəsinin koordinatları (- x1 ; y1), N nöqtəsinin koordinatları (x2; y2)
olarsa, N' nöqtəsinin koordinatları (- x2; y2) olar.
Beləliklə, M'M'2 = (- x2 + x )2 + ( y2 – y1)2, MN2 = ( x2 – x1 )2+ ( y2 – y1 )2.
Buradan: M' N' = MN.
Teorem isbat olundu.
Koordinat sistemində hər hansı O (a; b) nöqtəsinə görə simmetriyada
M (x; y) nöqtəsi M' ( x', y' ) nöqtəsinə çevrilirsə, M' nöqtəsinin koordinatları O
və M nöqtələrinin koordinatları ilə aşağıdakı kimi ifadə olunur.
O nöqtəsi MM' parcasının orta nöqtəsi olduğuna görə, α =
Buradan da:
x' =2α – x, y' =2b – y. ( 1 )
Xüsusi halda O nöqtəsi koordinat başlanğıcı olarsa, α =b olar .
Onda x'= -x, y' = - y ( 2 )
Koordinat sistemində Oy oxuna görə simmetriyada,
teoremin isbatında göstərildiyi kimi, M (x, y )
nöqtəsi M' ( x', y' ) nöqtəsinə çevrilirsə, x' = -x, y' = y (3)
olar (Şəkil 48).

,b=

y
x

M(x;y)

y

Əgər Ox oxuna görə simmetriyada M (x, y)
y'
nöqtəsi M' (x' ,y') nöqtəsinə çevrilirsə, onda
MM' parçası Ox oxuna perpendikulyar olub,
M'(x';y'
bu oxla yarıya bölündüyündən, x' =x, y' = -y (4) olar (Şəkil 48).
x
)
Tərif: O nöqtəsinə görə F fiqurunun nöqtələrinə simmetrik
Şəkil 48
olan bütün nöqtələrdən ibarət olan F' fiquruna, O
nöqtəsinə görə F fiquruna simmetrik fiqur deyilir.
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49, a) Şəklində A' B' parçası O nöqtəsinə görə AB ilə simmetrikdir.
Tərif: α düz xəttinə görə F fiqurunun nöqtələrinə simmetrik olan bütün nöqtələrdən ibarət
olan F' fiquruna, bu düz xəttə görə F -ə simmetrik fiqur deyilir.
49, b) şəklində A' BC üçbucağı α düz xəttinə görə ABC üçbucağına simmetrikdir.
Qeyd edək ki, mərkəzi simmetriya çevirməsini təyin etmək üçün simmetriya mərkəzini, ox
simmetriya çevirməsini təyin etmək üçün isə simmetriya oxunu vermək kifayətdir.

A

B

B

O
A

a

A

A
B

C

Şəkil 49
Hərəkət və onun xassələri haqqında mövcud dərsliklərdə aşağıdakı kimi verilmişdir.
Tərif: Müstəvinin özünə çevrilməsində nöqtələr arasındakı məsafələr saxlanarsa ona
hərəkət deyilir.
Bu tərifə görə hərəkət çevirməsində ixtiyari iki M və N nöqtəsi uyğun olaraq, M' və N'
nöqtəsinə çevrilərsə, MN = M' N' bərabərliyi ödənir.
Deməli, mərkəzi simmetriya və ox simmetriyası çevirmələri hərəkətə aid nümunələrdir
Tərif: Hərəkət çevirməsində F fiqurunun nöqtələrinin çevrildiyi bütün nöqtələrdən ibarət
F' fiquruna, F fiqurunun çevrildiyi fiqur deyilir.
Məsələn, iki fiqur nöqtəyə görə, yaxud düz xəttə görə simmetrikdirsə, onda hərəkətlə bu
fiqurların biri digərinə çevrilir. Hərəkət çevirməsinin tərifindən alınır ki, iki hərəkətin ardıcıl
yerinə yetirilməsi yenə də hərəkətdir. Hərəkətin aşağıdakı mühüm xassəsini isbat edək.
Məsələ: Paralel köçürmədə A nöqtəsi A' nöqtəsinə çevrilir. (Şəkil 51).
Bu paralel köçürmədə AB parçasının çevrildiyi fiquru qurun. A
B'
Həlli: Əgər paralel köçürmədə A
'
nöqtəsi A' nöqtəsinə çevrilirsə paralel
köçürmə AA' vektoru ilə təyin olunur.
Bu paralel köçürmədə B nöqtəsi
bərabərliyini ödəyən B' nöqtəsinə çevrilir.

A

B
Şəkil 51

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq həndəsi çevrilmələr və onların tətbiqi ilə məsələlər
həllinin öyənilməsindən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Həndəsi çevrilmələr və onların tətbiqinə aid məsələ həllinin və
bu çevrilmələrin bəzi praktik tətbiqlərinin öyrənilməsi metodikası şərh edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Həndəsi çevrilmələr, onların tətbiqilə həll
edilən məsələlərin orta məktəbdə öyrənilməsi. Sinifdənkənar məşğələlərdə də bu
çevrilmələrin nəzəri və praktik öyrənilməsini davam etdirmək faydalıdır.
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Предоставление и решение проблем о движение и его
свойства в существуюуших учебниках
Резюме
В результате получении знания анализа математики а также обучение плоскости
геометрические преобразования и их виды находятся в школе изучения основ научного
теория.
P.Mammadly

Giving movement and its properties of solving
problem on available textbooks
Summary
As a result giving of such analysis and knowledge on mathematics, as well as on the
flatness geometric transformations and their learning kinds at school organizing scientific
theory in this article.
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Fırlanma fiqurlarına aid məsələlərin həlli metodikası
Gülşən Həsənli
ADPU-nun magistrantı
E-mail: hesenli_gulshen@mail.ru
Rəyçilər: prof. A.S.Adıgözəlov
dos.N.B. Nəsirov
Açar sözlər: silindr, konus, kəsik konus, fəza, məktəb, həndəsə
Ключевые слова: цилиндр, конус, усеченный конус, пространство, школа,
геометрия
Key words: cylinder, cone, truncated cone, space, school, geometry
“Fırlanma cisimləri” mövzusunun uyğun hissəsinin (silindr, konus, kəsik konus)
öyrənilməsində məqsəd bu cisimlərin nisbətən ciddi təriflərini vermək, sonra həmin təriflərə
əsaslanmaqla onların əsas xassələrini isbat etmək, fırlanma cisimlərinin digər həndəsi
fiqurlarla-müstəvi, düz xətt, çoxüzlülərlə qarşılıqlı əlaqələrinə aid tipik məsələlərə baxmaqdır.
Silindr və konusun məktəb həndəsə kursundakı şərhini müqayisə etdikdə aydın olur ki,
 məktəb həndəsə kursunda çox vaxt silindr və konusun ciddi tərifi deyil, yalnız onun
təsviri verir;
 bütün dərsliklərdə silindr (konus) dedikdə həndəsi cism, başqa sözlə, sərhədli fəza
oblastı başa düşülür.
Bununla əlaqədar silindr və konus anlayışlarına üç əsas metodik yanaşmanı göstərmək
olar.
Ən sadə fırlanma cisimlərinin nəzərdən keçirilməsi ilə məktəb stereometriya kursunda
öyrənilən əsas fəza həndəsi fiqurlar sistemi son formaya düşür: silindr, konus, kürə və sfera
nəzərdən keçirilir. Konkret fırlanma cisimlərinə tərif verməklə yanaşı, onlarla əlaqədar çoxlu
sayda anlayışlara (məsələn, hündürlük, radius, silindr və konusun oxu, konusun doğuranı və s.)
baxılır ki, bunların da mənimsənilməsi onların təriflərinin formal ifadə edilməsi, ilə deyil,
məzmunlu həndəsə məsələlərinin həlli gedişində mümkündür.
Nəzəri materialın öyrənilməsi və məsələlər həlli zamanı şagirdlərdə fəza təsəvvürü və
məntiqi təfəkkür inkişaf edir.
Silindr mövzusuna həsr edilmiş məşğələlərdə silindrin (dairəvi sonra düz dairəvi) və
onunla əlaqədar anlayışların (doğuran, oturacaqlar, radius, hündürlük, ox) tərifləri təhlil edilir;
silindrin kəsiklərinin əsas növlərinə — ox kəsiyi, oxa perpendikulyar və paralel kəsiklərə
baxılır; silindrə toxunan müstəvi daxilə və xaricə çəkilmiş prizma anlayışları, ilə şagirdlər
tanış olur; müvafiq məsələlər həll edilir. Planimetriyafan dairə, çevrə, çevrəyə toxunan, daxilə
və xaricə çəkilmiş çoxbucaqlı anlayışları, dairənin sahəsi düsturu (S= R2); X sinfin həndəsə
kursundan paralel və xüsusi halda ortoqonal proyeksiyalamanın, habelə paralel köçürmənin
tərifi və xassələri, bucağın tərifi və çarpaz düz xətlər, onlar arasındakı məsafə xüsusi təkrar
edilir.
Məsələ 1. Radiusu R olan kürə daxilinə çəkilmiş silindrlərdən həcmi ən böyük olanı tapın.
2
Həlli. Axtarılan silindrin oturacağı radiusu x, hündürlüyü y olsun. Onun həcmi V  x y
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2
2
2
olar. Asanlıqla göstərmək olar ki, 4 R  4 x  y , burada x 2 


 y 4 R 2  y 2 ;
4

V  y   4 R 2  3 y 2 
4

4R2  y 2
. Onda
4

V y 

V  y   0 olsa, y 

2 3
 R olar; x-i hesablasaq, x 
3

2
 R alarıq.
3

4 3
 R 3 olar.
9
 2
2
2
II üsul: V   y  4 R  y 
4
Onda V 

y 2 və 4 R 2  y 2 vuruqlarının cəmi sabit olduğundan:

y 2 4R 2  y 2
2 3

R alarıq; x-i hesablayaq.
, buradan y 
1
1
3
2
2
4 3 3
x
 R . Onda V 
R olar.
3
9
Məsələ 2. Verilmiş konus daxilinə çəkilmiş silindrlərdən həcmi ən böyük olanı tapın.
Həlli: Verilmiş konusun hündürlüyü H, oturacağın radiusu R olsun (şəkil 13). Bu konusun
daxilinə çəkilmiş silindrin hündürlüyünü h, oturacağın radiusunu r ilə işarə edək.
AC=x olsun. Onda r=R-x olar. ACD~ AMO-dan AC:AO=CD:OM; x:R=h:H.
Buradan: h  x 

H
. Silindrin həcmini hesablayaq:
R
H Hx
2
2

V x   r 2 h   R  x   x

R



R

 R  x 



E

D

İndi x-in hansı qiymətində həcmin ən
böyük qiymət aldığını hesablayaq.

V x  

M

Şəkil 2.

H
R  x 2  2Hx  R  x  
R
R

H
R  x R  3x 
R

V x   0 olduqda x 

A

C

.

O

F

B

R
R
R
olar. x<
olduqda V  x  >0, x>
olduqda isə V  x  <0.
3
3
3
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 R
 R 4
Deməli, x    nöqtəsində V 2 funksiyası ən böyük qiymət alır: V    R 2 H .
3
 3  27
Məsələ 3. Radiusu r olan kürə xaricinə çəkilmiş həcmi ən kiçik olan düz dairəvi konusun
ölçülərini tapın.
Həlli: OAD   olsun (şəkil 14).

AD  rctg  , DC  ADtg2  rctgtg 2
V 

1
1
 AD 2  DC  r 3  ctg 2 tg 2
3
3
2
1
V  r 3  2
3
tg  (1  tg 2 )

Həcmin ən kiçik qiymət alması üçün tg  (1  tg  ) ən kiçik qiymət almalıdır.
Hasildəki vuruqların cəmi 1-ə bərabər sabit ədəddir. Hasilin ən böyük qiymət alması üçün
vuruqlar bərabər olmalıdır. Onda:
C
2

tg 2  1  tg 2 ; tg 

2

2
.
2

İndi konusun ölçülərini hesablayaq:

AD  rctg   r 2 ; DC  4r ;

8
V  r 3
3

E
O

A

D

B

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq tədqiqatın nəticələrinin kütləvi olaraq tətbiqinə nail
olmaq, bu kimi məsələlər həllinin təlimin keyfiyyətə bunun təsirini öyrənmək, metodik
sistemin təkmilləşdirilməsinə aid müvafiq təkliflər verməkdən ibarətdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagirdlərin fəza
təsəvvürü və məntiqi təfəkkürünün hesablama bacarıqlarının inkişaf etdirilməsindəki əsas
xüsusiyyətləri göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fəza fiqurları və çoxüzlülər, onların
kombinasiyalarının daxil olmasına aid məsələlərin öyrədilməsinin konkret metodikası
hazırlamışdır.
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Г.Гасанли

Методика решения вопросов геометрических
фигуры вращения
Pезюме
В статье дано обучение вопросов методики анализа, связанные
пространственными фигурами и объем многоликий геометрических фигур.

Extreme issues about of spatial figures

с

G.Hasanly

Summary
He article spatial figures and logical reasoning and systematic training of issues related to
the size of the main features of the study. In this regard, software, textbooks and methodical
literature analysis, the simple methodical system of spatial figures are theoretical and practical
teaching material.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Riyazi məsələlərin mərhələlər üzrə tədrisi metodikasına dair
Günel Həmidova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: Hemidova-gunel@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e., prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d., dos.T.M.Əliyeva
Açar sözlər: şagird, çertyoj, kürə, çoxluq, riyaziyyat
Ключевые слова: студент, рисунки, сфера, кластер, математика
Key words: student, drawings, sphere, cluster, mathematics
Məsələ həlli şagirdlərdən fəal və passiv şərtə uyğun olaraq səmərəli şəkildə nəticəyə
gəlmək üçün xüsusi şəxsi qabiliyyət tələb edir. Hər hansı məsələ həlli zamanı qarşıya çıxan
ilk çətinlikdə şagird öz özündən soruşmalıdır ki, buna oxşar çətinliyin öhdəsindən nə vaxt,
necə gəlməliyəm
Axtarışın sadəliyi üçün müqayisəli çertyoj, köməkçi düsturlardan istifadə etmək olar. Orta
məktəb kursundan adətən nəzəri hissə keçirildikdən sonra həmin nəzəri hissəyə aid məsələlər
verilir. Buna görə də nəzəri hissələr tədris edilərkən şagirdlərdə məsələlər arasında əlaqə
yaratmaq bacarığını inkişaf etdirmək üçün nəzəri hissələr onlar arasında əlaqə göstərilməklə
tədris edilməlidir.
Belə ki, stereometriya kursunda kürə, kürə səthi, planimetriya kursunda dairə, çevrə
mövzularına, müstəvi düz xətt mövzusuna və s. uyğun gəlir. Tədris prosesində bunların
uyğunlaşdırılması, buna uyğun məsələlərin də uyğunlaşdırılması imkanını verir.
Bir məsələnin həllinə sərf olunan vaxt çoxluğu müəllimi çəkindirməməlidir. Belə ki, bir
məsələnin müxtəlif yollarla həll edilməsinin səmərəsi eyni üsulla həll olunan müxtəlif
məsələlərin səmərəsindən yaradıcılıq baxımından qat-qat yüksəkdir.
Məsələ həllinin əsas mərhələlərinə baxaq.
Məsələ həlli prosesini dörd əsas mərhələyə bölmək olar:
Birinci mərhələdə riyazi məsələnin şərtləri və tələb olunanlar aydınlaşdırılır, şərtdə verilən
ayrı-ayrı elementlər yaxud bütün elementlər öyrənilir, məqsədə uyğun mürəkkəb yaddaş
sistemindən lazım informasiyalar axtarılır və s...
İkinci mərhələdə verilənlərdən və axtarılanlardan ibarət müxtəlif birləşmələrin
məqsədyönlü yoxlanılması aparılır. Həlli istiqaməti müəyyənləşir. Düşünülmüş istiqamət üzrə
məsələnin həlli qeyri-müəyyən haldan məlum mərhələyə çıxarılır. Lazım olan məlumatlar
əsasında məsələnin həlli planı müəyyən edilir və s...
Üçüncü mərhələdə məsələnin həlli planının praktiki hissəsi həyata keçirilir və həll başa
çatdırılır.
Dördüncü mərhələdə geriyə nəzər mərhələsi məsələ həllinin yekunu öz əksini tapır və
tənqidi araşdırmalar aparılır. Məsələni daha hansı əlverişli üsulla həll etmək olardı, hansı
daha səmərəlidir və s. Məsələnin həllini xüsusi və ayrı-ayrı hallar üçün araşdırmaq, alınmış
yeni bilikləri sistemləşdirmək və s. nəzərdə tutulur.
Məsələ həllinin başlanğıc mərhələsini həyata keçirmək üçün məsələni həll etməyə
başlayarkən aşağıdakılar məsləhət olunur:
1) Məsələnin şərtini dəqiqliklə öyrənmək, əyanilikdən, şəkildən, cədvəl və illustrasiya
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sxemlərindən, bir sözlə, məsələnin açılmasına kömək edən hər üsuldan istifadə etmək
lazımdır. Yadda saxlamaq lazımdır ki, məsələnin şərtini düzgün qrafiki göstərilməsi, məsələ
haqqında aydın, dəqiq və konkret təsəvvür yaradır.
2) Tamamilə müəyyən etmək lazımdır ki, verilən və axtarılan elementlər hansılardır.
3) Hər bir sözün, simvolun, terminin mənasını fikirləşmək, başa düşmək, məsələnin
aparıcı elementlərini aşkara çıxarmaq, müxtəlif vəziyyətlərdə şəkillər qurmaq, məsələnin
mahiyyətini tam anlamaq.
4) Məsələnin şərtini ümumilikdə qavramaq və onun xüsusiyyətini göstərmək lazımdır.
Belə məsələyə analoji məsələ ilə rastlaşmısınızmı?
5) Məsələ birmənalımı tərtib olunub? Verilənlər içərisində artıq olanı, çatışmayanı, biri
digərini inkar edəni və s. varmı?
Bu tələblərdən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, həndəsə məsələlərini həll edərkən,
əyaniliyi və dəqiqliyi tələblərə uyğun olan çertyoj, məsələnin həll yollarını ilk baxışdan
göstərir. Ona görə də çertyoj həm səliqəli, həm də savadlı yerinə yetirilməlidir. Belə ki, təsvir
üçün qaydalar göstərilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Stereometriya kursunda öyrədilən anlayışlar, planimetriya
kursunda hansı anlayışlara uyğun gəldiyinin və s. göstərilməsi məsələ həlli zamanı şagirdlərin
məlum biliklərdən istifadə etməsi üçün şərait yaradır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Nəzəri hissələr tədris edilərkən şagirdlərdə məsələlər arasında
əlaqə yaratmaq bacarığını inkişaf etdirmək üçün nəzəri hissələr onlar arasında əlaqə
göstərilməklə tədris edilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, qoyulmuş məsələnin
məqsədi diqqətlə öyrənilməli və bundan sonra hansı nəzəri məlumatın məsələ ilə və ya onun
ayrı- ayrı elementləri ilə əlaqədar olduğu araşdırılmalıdır.
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Методы преподавания математических задач в фазах
Резюме
В статье изложены следующие вопросы. — Методика преподавания математики
преподавания fənnindən вопрос жизни и связанные с ними решения.
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Q.Hamidova

About teaching methods of mathematical stage problems
Summary
The following questions are allocated in the given article. Methods of teaching
mathematics through problem solving exercise discipline coordination of life.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Parametrli xətti bərabərsizliklərin öyrədilməsində
blok-sxemlərdən istifadə
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ax > b, ax < b, ax ≥ b, ax ≤ b şəklində olan (harada ki, a və bparametrdən asılı ifadələr, x
isə məchul dəyişəndir) bərabərsizliklərə parametrdən asılı xətti bərabərsizliklər deyirlər.
Tutaq ki, a, b parametrləri daxil olan daxil olan ax > b (1) şəklində bərabərsizlik
verilmişdir. Bu bərabərsizliyi həll edərkən aşağıdakı hallardan biri ola bilər.
I hal. a  ifadəsinin həqiqi qiyməti müsbətdir, yəni a > 0 və b ifadəsinin qiyməti həqiqi
b
ədəddir, b  R, onda (1) parametrli xətti bərabəsizliyin həlli x 
olur. Deməli (1)
a
 b

bərabərsizliyinin həllər çoxluğu   ,  intervalıdır.
 a

II hal. a=0 və b 0, onda (1) parametrli bərabərsizliyin kökü yoxdur. Ona gorə ki, (1)
parametrli bərabərsizlik 0x  b şəklinə düşür ki, sıfır istənilən müsbət ədədəddən böyük ola
bilməz.
b
III hal. a<0 və b 0. Bu halda isə (1) parametrli bərabərsizlik x <
şəklinə düşür,
a
b

yəni (1) bərabərsizliyinin həllər çoxluğu   ,  intervalı olur.
a

Orta məktəb riyaziyyat dərslərində, şagirdlərə parametrli xətti bərabərsizliklərin həllərinin
araşdırması alqoritminin öyrədilməsində, alqoritmin təsvir üsulu olan blok-sxem vasitəsindən
istifadə etmək olar. Şagirdlər blok-sxem vasitəsilə parametrli bərabərsizlikləri həll etmək
vərdişlərini daha yaxşı mənimsəyəcəklər.
ax  b parametrli tənliyin həllərinin araşdırılması alqoritminin blok-sxem vasitəsi ilə
təsviri aşağıdakı kimidir:
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Onu da qeyd edək ki, parametrli xətti bərabərsizliklərin həlli prinsipləri, parametrli xətti
tənliklərin həlli prinsipinə oxşardır. Bəzi misallara baxaq.
Misal 1. m parametrindən asılı olan (m-1) x < 5m bərabərsizliyini həll edək.
Həlli: Əgər m 1  0 olarsa, yəni m  1 üçün bərabərsizliyin həlli х 
Əgər m1 < 0 olarsa, yəni m < 1 üçün bərabərsizliyin həlli х 

5m
olar;
m 1

5m
olar;
m 1

Əgər m1 = 0 olarsa, yəni m = 1 üçün bərabərsizliyin həlli x  R .
Misal 2. a parametrindən asılı olan (a+2) y > 10 bərabərsizliyini həll edək.
Həlli: Əgər a+2  0 olarsa, yəni a  2 üçün bərabərsizliyin həlli y 
Əgər a+2 < 0 olarsa, yəni a < 2 üçün bərabərsizliyin həlli y 

10
olar;
a2

Əgər a +2 = 0 olarsa, yəni a = 2 üçün bərabərsizliyin həlli yoxdur.
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Misal 3. b parametrinin hansı qiymətlərində 5 x  7  10b  8 tənliyinin müsbət kökü
vardır?
Həlli: 5x =10b+15  x=2b + 3;
Misalın şərtinə görə x  0 olmalıdır, onda 2b+3  0; b   1,5;
Cavab: b   1,5.
Misal 4. ax + 3  5x + 9 bərabərsizliyini həll etməli və həllər çoxluğunun a parametrdən
asılılığını göstərməli.
Həlli: Bərabərsizliyi onunla eynigüclü olan (a  5) x  6 bərabərsizliyi ilə əvəz edək
və aşağıdakı mümkün hallara baxaq:
1) a  5 2) a = 5 3) a < 5
a  5 olduqda, (a  5)  0 olduğundan, bərabərsizliyi (a  5)  ə böldükdə bərabərsizlik
6
işarəsini saxlayır: x 
.
a5
a = 5 olduqda, doğru olmayan 0 6 bərabərsizliyi alınır.
a < 5 olduqda, (a  5) < 0 olduğundan, bərabərsizliyi (a  5)  ə böldükdə bərabərsizlik
6
işarəsini dəyişir: x <
.
a5
 6

;    intervalıdır; a
Deməli, a  5 olduqda, baxılan bərabərsizliyin həllər çoxluğu 
a5

=5 olduqda, həlli yoxdur (həllər çoxluğu boş çoxluqdur); a<5 olduqda, həllər oxluğu
6 

;
 intervalıdır.
a 5

Misal 5. mx+1  mx+m2 bərabərsizliyini həll etməli və həllər çoxluğunun m parametrdən
asılılığını göstərməli.
Həlli: Bərabərsizliyi onunla eynigüclü olan (m1)x  m2 1 bərabərsizliyi ilə əvəz edək
və aşağıdakı mümkün hallara baxaq:
1) m=1 olduqda, bərabərsizlik 0x  0 şəklində olur və bərabərsizliyin həlli olmur.
m2 1
2) m  1 olduqda, (m1)  0 olur və x 
, yaxud x m+1.
m 1
m2 1
3) m<1 olduqda, (m1) < 0 olur və x <
, yaxud x< m+1.
m 1
Cavab: m=1 olduqda, baxılan bərabərsizliyin həlli yoxdur (həllər çoxluğu boş çoxluqdur);

m  1;    intervalıdır;
m<1 olduqda, həllər çoxluğu   ; m  1 intervalıdır.
m  1 olduqda, həllər çoxluğu

Misal 6. а ≠ 1 parametri üçün

x ( a  2) 2 a

 2 x  a bərabərsizliyini həll edin.
(a  1)
3

Həlli: Bərabərsizliyin üzərində çevirmələr apararaq və (1)-ə vurmaqla, onunla eynigüclü
olan

ax
a

bərabərsizliyi ilə əvəz edək və a parametri üçün aşağıdakı mümkün hallara
( a  1) 3

baxaq:
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a
a 1
 0 olarsa, yaxud а (-∞; 0)  (1; +∞). Onda x 
olar .
(a  1)
3
a
 0 olarsa, onda а=0 olar. Bu halda x – istənilən həqiqi ədəd ola bilir.
2)
(a  1)
a
a 1
 0 yaxud а  (0; 1) olarsa, onda x 
3)
olar.
(a  1)
3
1)

Cavab: а  (-∞; 0)  (1; +∞) üçün x[
а  (0; 1) üçün х  [-∞;

a 1
] olur.
3

a 1
; +∞) olur.
3

а = 0 üçün х  R olur.
Məqalənin aktuallığı. Şagirdlər ali məktəblərə qəbul və orta məktəb buraxılış
imtahanlarında, parametr daxil olan tənliklər, bərabərsizliklər və sistem tənliklərə aid testlərin
həllində çətinlik çəkirlər. Parametrlə əlaqədar məsələ və misalların həlli məktəblilərin məntiqi
düşüncələrinin inkişafına və riyazi təfəkkürün formalaşmasına böyük təsir edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırmalar nəticəsində riyaziyyat dərslərində şagirdlərə
alqoritmləri sözlər və blok-sxemlərlə təsvir etməyi öyrədən, onlarda alqoritmik təsəvvür, bilik,
bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması ilə riyaziyyat təliminin elmi-nəzəri səviyyəsini və
keyfiyyətini yüksəldən metodika işlənmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Alınmış nəticələr başqa ümumtəhsil fənlər
üzrə aparılacaq tədqiqatlar üçün baza rolunu oynaya bilər. Tədqiqatın nəticələrindən pedaqoji
universitetdə və digər universitetlərdə, həmçinin, orta ixtisas və peşə məktəblərində,
liseylərdə, hərbi məktəblərdə də istifadə edilə bilər.
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К.Алиева
С.Сефиева

Использование блоксхема при изучении
линейные неравенства с параметрами
Резюме
В работе описывается методика изучении линейные неравенства с параметрами.
Даны решение некоторые линейные неравенства с параметрами, которые изучаются в
курсе математики в общеобразовательной школе. В работе дано алгоритм изучения
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решение линейные неравенства с параметрами. Алгоритм решения линейные
неравенства с параметрами показан в виде блок-схемы.
Q.Aliyev
S.Sаfiyeva

The use of flowcharts in the steady of a
linear inequation parameters
Summary
The paper describes a method of stading the a linear inequation parameters. Given some
types solution of a linear inequation parameters that are stadied of mathematics in secondary
school. The paper gives a stady of a linear inequation parameters of the algoritm. In algoritm
for constructing the a linear inequation parameters is shown in block diagram from.
Redaksiyaya daxil olub: 02.02.2017
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Çoxüzlülərin səthinin sahəsinə aid məsələlərin həlli
Ülviyyə Qurbanova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: Ülviyye_ülviyye 96 @mail.ru
Rəyçilər: ped.e.d. prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d. dos.N.B.Nəsirov
Açar sözlər: riyaziyyat, üçbucaq, fəza, fiqur, inteqral
Ключевые слова: математика, треугольник, пространственная, фигура, интегральный
Key words: mathematics, triangle, spatial, figure, integral
Səthlərin sahəsi nəzəriyyəsinin qurulması işi nisbətən çətindir. Buradakı çətinlik məktəbdə
öyrənilən “əyrixətli” — səthlərin silindrik, konik, sferik — üçünü də əhatə edən kifayət qədər
sadə tərifin olmamasıdır. A.V.Poqorelovun dərs vəsaitinin əvvəlki variantlarında bizim əsrin
başlanğıcında səthlərin sahəsinin alman riyaziyyatçısı German Minkovski (1864-1909)
tərəfindən istifadə edilmişdir. Çünki burada artıq tamamilə məlum həcm və funksiyanın limiti
anlayışlarından istifadə olunur. A.N.Zemlyakovun “10-cu sinif həndəsə” adlı metodik
vəsaitində materialın dərslikdəki şərhi ardıcıllığından kənara çıxma zəruri olmuşdur. Bunun
səbəbini qısa izah edək. Birincisi, şagird silindir, konus, kəsik konusun səthi sahələrini təcrübi
olaraq məsələ həlli zamanı hesablamağı bacarmalıdır. Cisimlərin səthinin sahəsi həndəsə
kursunun tamami ilə sonunda öyrənilərsə, şagirdlərdə lazmi bacarığa nail olmaq çətindir.
İkinicisi, hər bir şagird yaxşı bilir ki, hər halda başa düşmək imkanı vardır. Təcrübi
hesablamalarda lazım olan düsturları çıxarmaq üçün silindr və konusun əyrixətli hissələrini
sadəliklə açıb onlara müvafiq düzbucaqlı və dairəvi sektora çevirmək olar. Dərs zamanı bu
cəhətə fikir vermək lazımdır. Bu məqsədlə 1, 2, 3 kimi məsələlər həll etdirmək məsləhətdir.
Bunları əsas tutaraq silindr və konusun səthi sahələri düsturlarıına aid məsələlər həllinə dərhal
bu cisimlərin həcminə baxdıqdan sonra başlamaq olar.Sonra konkret misallar üzərində
üzərində kürə və onun hissələrinin həcminə baxılır. Sferanın səthinin sahəsi düsturu
Minkovskiyə görə, çıxarılır. Sonra nə üçün belə tərif verildiyi izah edilir: sferanı və müstəvi
üzərində açmaq sahəsini saxlamaqla, nə də hər hansı “təbii” çoxüzlüyə yaxınlaşdırmaq olmaz.
Bu iki yanaşmaların özləri onların ciddiliyi və ümumiliyi nöqteyi-nəzərdən hələ əvvəlcədən
“silindr və konusun səthlərinin sahəsi” mövzularına həsr edilmiş məşğələdə təhlil etmək
lazımdır. “Sfera və onun seqmenti səthinin sahəsi” ilə əlaqədar Minkovski metodu ilə səthlər
sahəsinin axtarılması haqda ətraflı məlumat vermək zəruridir. Belə məlumat həndəsə
dərsliyində yoxdur. Bu məqsədlə 10 cu-dan istifadə etmək olar. Zənnimcə, yalnız “sfera və
onun seqmentinin səthi” mövzusu ilə əlaqədar izah etmək lazımdır ki, sferaya tətbiq edilən
yanaşma ümumidir və silindrin, konusun yan səthləri, habelə sadə çoxüzlü səthlərin sahəsinin
hesablanmasına tətbiq edilə bilər. 2 ci-də yuxarıda göstərilən çətinlikdən azad olmaq üçün
səthlərin sahəsinin hesablanmasında ənənəvi metodla kifayətlənmək zəruri sayılmışdır.
Məsələ 1. Enləri eyni olan üç lövhədən nov düzəldilir. Yan divarlar hansı meyllə
götürüldükdə novun en kəsiyinin sahəsi ən böyük olar?
Həlli: Novun en kəsiyi alt oturacağı kiçik olan bərabəryanlı trapesdir (şəkil 1). Yan tərəfin
oturacaqla əmələ gətirdiyi iti bucağı  ilə işarə edək. Şərtə görə AB=AD=DC=a və şəkildən
aydındır ki, x  a cos  ,

h  a sin  .
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Onda

x

B

x

C
C

Şəkil 1.

h

h


A

S

D

2a  2a cos 



 a sin   2a 2 sin  cos 2  4a 2 sin cos 2
2
2
2
2

Beləliklə, məsələ f    sin



2

cos 3



2

funksiyasının ən böyük qiymətinin tapılmasına gətirildi.  bucağı iti olduğundan f , f
funksiyaları  -nin eyni qiymətində ən böyük qiymət alır.

2

3





f    sin
 cos 6  sin 2  cos 2  və sin 2   cos 2   1 olduğundan, onun
2
2
2
2

cos 2
2 
2 olduqda alınır. Buradan, tg 2   1 və    .

ən böyük qiyməti sin
2
3
2 3
3
 2
Deməli, yan divarlar   
meyli ilə götürüldükdə novun en kəsiyinin sahəsi ən
2

2

3

3

böyük olar.
Məsələ 2. Radiusu R-ə bərabər olan kürənin xaricinə yan səthi minimum olan düzgün
üçbucaqlı piramida çəkilmişdir. Piramidanın yan tilinin oturacaq müstəvisilə əmələ gətirdiyi
bucağı təyin edin.
Həlli: Fərz edək ki, ZDO piramidanın oturacağına bitişik ikiüzlü bucağın xətti
bucağıdır (şəkil 2). Məlumdur ki, düzgün piramidanın daxilinə çəkilmiş kürənin mərkəzi
piramidanın hündürlüyü üzərində yerləşir, kürə piramidanın oturacağına onun mərkəzində,
yan üzlərinə isə piramidanın apofemi üzərindəki nöqtədə toxunur.
ZDO  və ZAO   götürək. Onda



OD  Rctg , AD  3 Rctg , CD  R 3ctg ;
2
2
2




, AD  3 Rctg , CD  R 3ctg ;
2
2
2



OD  Rctg
, AD  3 Rctg
, CD  R 3 ctg ;
2
2
2

OD  Rctg

S ABC  3R 2


3ctg 2 ,
2

S yan  3R 2


2
3
cos 
ctg 2
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2 ctg
y 

 
2 



1


sin

2


 1
  cos   ctg
  2

2 
cos 2 

2


2

sin 

cos


 1

1
  cos
2 2
2
cos

2

 sin

2




  cos  
2



. Məsələnin mənasına

2

1 1
 
görə    0;  olduğundan  -nın böhran qiymətlərini  cos 2   cos   0 tənliyindən
2 2
 2





tapırıq: cos  1  2  1 və  1  arccos 2  1 . Asanlıqla göstərmək olar ki,    1
olduqda (6) funksiyası minimum qiymət alır. İndi  -ni təyin edək. OA və OD arasındakı
münasibətdən

alınır

ki,

tg  0,5tg ; cos   2  1

olduğundan

1 
2
1 2
və   arctg
.
2
2
Məqalənin aktuallığı. Təhlilin nəticəsi olaraq alınan biliklər riyaziyyatın, o cümlədən
müstəvi və fəza fiqurları üzərində çoxüzlülərin həcminə aid məsələlərin məktəbdə
öyrənilməsinin elmi-nəzəri əsaslarını təşkil edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Çoxüzlülərin həcminə aid məsələlərin həlli şagirdlərin
konstruktiv bacarıqlarını inkişaf etdirir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Çoxüzlülərin həcminə aid məsələlərin həllinin
öyrənilməsində istifadə edilən bu və ya digər təlim üsulunun nə dərəcədə səmərəli olubolmamasının əsasında həmin üsulun obyektiv aləmin qanunauyğunluqlarına riyaziyyatın
özünün qayda və qanunlarına didaktik prinsiplərə, məntiq hadisələrinə müvafiqliyi durur.

tg  2  2 2 .Beləliklə, tg 
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У.Курбанова

Решение вопросов, связанных с
поверхностными многоликов
Резюме
В статье дано исследование насколько эффективен метод обучения и явления
любого теория и соответствие логических закон с точки зрении логического мышления.
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U.Qurbanova

Solution of multipage of the problems about area superficial
Summary
It was searching how is efficient researching training method, and examined logical
thinking in terms of logic appropriate laws in this article.
Giving results of the analysis knowledge on moths, as well as on volume multi-faced
figures of flatness and spatial- take the primary scientific place on teaching school.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Parçanın ardıcıl yarıya bölmə metodu
Həmidə Dəmirova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: hemide-demirova@mail.ru
Rəyçilər: ped.ü.e.d., prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d., dos.A.Q.Cəfərov
Açar sözlər: tənlik, tənliyin kökləri, interval, parçanın yarıya bölünməsi
Ключевые слова: уравнение, корниуравнения, интервал, разделение отрезка
пополам
Key words: equation, the equation roots, interval, track divide
Müasir elm və texnikanın müxtəlif sahələrində elə riyazi məsələlərə rast gəlirik ki,
bunların dəqiq həllini ya tapmaq olmur və ya az halda tapılan həllin ifadəsi o qədər
mürəkkəbdir ki, təcrübədə ondan istifadə etmək çox çətin olur. Buna görə də son zamanlara
qədər məsələlərin riyazi modellərini sadələşdirib həll edirlər. Elm və texnikanın inkişafı artıq
bu yolu qəbul edə bilməzdi – yeni yollar tapılmalı idi. Belə yollardan biri təqribi üsulların
yaranmasına gətirdi. Artıq riyazi modeller sadələşdirilmir, onların dəqiq həlləri əvəzinə
təqribi həllər tapılır.
Tənliklərin təqribi üsullarla həlli zamanı şagirdlərin əvvəlcədən “tənlik”, “tənliyin kökləri”,
“tənliyin həlli” anlayışları ilə bağlı bilikləri genişləndirilir, ümumiləşdirilir və sistemləşdirilir.
Şagirdlərin əvvəlcədən qazanmış olduqları biliklərinin tənliklərin təqribi həllinə tətbiq
olunması onların, tənliklərin həlli bacarıqları ilə yanaşı həm də təqribi hesablamalara dair
bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirib formaya salınmasını və vərdişlərə keçməsini təmin edir.
Beləliklə, tənlikləri təqribi üsullarla həll etmək bacarığı şagirdlərin riyazi hazırlığında, tətbiqi
məsələlər həllində, əmək fəaliyyətində mühüm rol oynayır.
Tənliyin köklərinin ayrılması dedikdə tənlik üçün elə interval tapılması başa düşülür ki,
həmin intervalın daxilində tənliyin kökü yerləşsin və bu yeganə olsun.
Birdəyişənli hər hansı bir tənlik
f(x)=0
(1)
şəklində yazılır. Burada f(x) bir dəyişindən asılı funksiyadır. Aydındır ki, (1) tənliyinin
kökləri f(x) funksiyasının sıfırları olar. Əgər tənliyin əmsalları hərflərdən deyil, konkret
ədədlərdən ibarət olarsa, onda onun həqiqi kökləri istənilən dəqiqliklə təqribi hesablana bilər.
(1) şəklində hər bir tənliyin həqiqi köklərinin təqribi hesablanma prosesi iki mərhələyə
bölünür:
a) f(x) funksiyasının təyin oblastına daxil olan elə parça tapılır ki, bu parçada (1) tənliyinin
ancaq bir kökü yerləşsin. Buna kökün ayrılması, kökün yerləşdiyi parçaya isə kökü ayıran
parça deyirlər. Əgər (1) tənliyinin x0 kökü ayrılmışdırsa, onda həmin kökün yerləşdiyi
parçanın uclarını həmin kökün təqribi qiymətlərini hesab etmək olar;
b) hər bir ayrılmış kökün yerləşdiyi parçanın, yəni kökü ayıran parçanın uzunluğunu
istənilən qədər kiçiltməyə imkan verən proses qururlar.
Beləliklə, (1) tənliyinin həqiq köklərini ayırmaq üçün f(x) funksiyasının bütün monotonluq
parçalarını tapmaq lazımdır. Bu parçaların hər birində f(x)-in ən çoxu bir sıfırı ola bilər.
Misal1. x3 -12x+3=0 tənliyinin köklərini ayırın.
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Aydındır ki, f(x)=x3 -12x+3=0 funksiyası və onun
x2-12 törəməsi bütün ədəd
2
oxunda kəsilməzdir. 3x -12=0 tənliyinin x1=-2 və x2=2 kökləri f(x) funksiyasının
monotonluq intervallarını təyin edir:

.

Bu intervalların birincisində, yəni

olduqda

. Deməli

intervalında f(x) funksiyası artandır.
və f(-2)=19 olduğundan həmin intervalda tənliyin bir həqiqi x1kökü
vardır. f(-4)=-13
və
parçası götürmək olar.
İkinci intervalda, yəni

olduğundan x1 kökünü ayıran parça olaraq
olduqda

olur. Buna görə də

parçasında f(x) azalandır.
və
olduğundan tənliyin
parçasında yerləşən bir x2 kökü vardır. Bu kökü ayıran parça olaraq
parçasını
götürmək olar.
Üçüncü
intervalında isə
olduğundan həmin intervalda y=f(x) artan
funksiyadır. Bu intervalda verilən tənliyin x3 həqiqi kökü vardır. Bu kökü ayıran parça olaraq
parçasını
götürmək olar.
Qeyri xətti tənliklərin köklərini ayırandan sonra ikinci məsələ onların verilmiş dəqiqliyə
kimi tapılmasından ibarətdir.
Parçanı yarıya bölmə üsulu f(x)=0 tənliyinin sadə kökünü tapmaq üçün əlverişli üsuldur.
O, istənilən kəsilməz, həmçinin diferensiallana bilməyən funksiyalar üçün yığılır. Yığılma
sürəti çox da böyük deyildir. Əgər
parçasında f(x)=0 tənliyinin bir neçə həlli varsa,
onda iterasiya prosesi həmin köklərdən birinə yığılacaqdır. Bu üsul cüt tərtibli tənliklərin
təkrar köklərini tapmaq üçün tətbiq oluna bilməz, lakin tək tərtibli tənliklərin təkrar köklərinin
hesablanması zamanı isə üsul az da olsa dəqiqdir.
Parçanı yarıya bölmə üsulunun əsas ideyası belədir:
Tutaq ki, f(x)=0 tənliyi verilib və onun
və

parçasında kökü ayrılmışdır, yəni

. Kökün başlanğıc yaxınlaşması kimi

olarsa, onda
olacaqdır.

və

- ni götürək. Əgər f(c0)

parçasına baxacağıq. Sonrakı yaxınlaşma

olarsa, onda

parçasını atacağıq, çünki

, yəni

. Analoji olaraq başqa yaxınlaşmalar tapılır:
və s. (şək.1).
İterasiya prosesi f(x) funksiyasının qiyməti N sayda iterasiyadan sonra hər hansı verilmiş
kiçik ədəd –

- dan modulca kiçik olana qədər davam etdirilir:
və ya
.
Burada həmin alınmış parçanın uzunluğunu da qiymətləndirmək olar. Əgər o, verilmiş
xətadan kiçikdirsə, onda hesablama dayanır.
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y
f(b)

0

b

a

x
f(a)

y=f(x)

Şəkil 1. Parçanı yarıya bölmə üsulu
Misal 2.
bölməklə təqribi hesablayın.

tənliyinin

parçasının orta nöqtəsi

parçası ilə ayrılan x2 kökünü parçanı yarıya

olar. f(0)=+3,

olduğundan x2 kökünü ayıran yeni parça olaraq

parçasını götürmək olar.

etsək, onda bu təqribi bərabərliyin mütləq xətası
Bu prosesi bir də tətbiq etsək f(0)=+3,

və
qəbul

olar.
və

olduğunu nəzərə alsaq,

onda x2 kökünü ayıran yeni parçanı götürmək olar. Bu halda
təqribi bərabərliyini
alarıq. Burada prosesi yenə də davam etdirmək mümkündür. Bu misalın həllinin alqoritmini
aşağıdakı kimi qurmaq olar:

\
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Başlanğıc

E

A, B,

F(X) təyin et

X:=(A+B)/2

F(X)∙F(B)˂0
A:=X

B:=X

hə

yox

/AB/˂E

X
SON
yox

hə

Məqalənin aktuallığı. Parçanın ardıcıl yarıya bölünməsi metodu tənliklərin təqribi
həllinin tapılmasında ən çox istifadə olunan metodlardan biridir. Bu metod şagirdlərdə
tənlikləri təqribi həll etmək, onların riyazi hazırlığını yüksəltmək, tətbiqi məsələləri həll
etmək bacarığı başlayır. Onların gələcək əmək fəaliyyətində böyük səmərə verir. Ona görə də
bu metodun öyrənilməsi aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Problemin həllinə yeni yanaşma işlənilmiş, uyğun alqoritmlər
və sxemlər daxil edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu metod tənliklərin təqribi köklərinin
tapılması üçün əlverişlidir. Ona görə də tənliklərin köklərinin tapılmasında geniş istifadə
olunur.
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Г.Демирова

Метод последовательного разделения отрезка пополам
Резюме
В статье ученикам даётся короткая теоретическая информация о решении уравнения
или о понятии корней уравнения. Затем показываются образцы нахождения корней
уравнения и образцы нахождения отрезков, к которым относятся эти корни. Затем
истолковывается значимость нахождения корней уравнения методам разделения
отрезка пополам.
Q.Damirova

The method of successive half-track section
Summary
In the article the students are given a brief information about. Equation and the roots of
equation. In short theoretical form. Then there is shown the exam of finding roots of equation.
After its interpretation finding the roots of equation as the essential method of allocation.
Redaksiyaya daxil olub: 07.03.2017
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Cəbri məsələlərin həndəsi üsullarla həlli
Ziba Rəhimova
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində
Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin müəllimi
Ulduzə Musayeva
Sumqayıt Dövlət Universitetinin nəzdində
Sumqayıt Dövlət Texniki Kollecinin müəllimi
Rəyçilər: ped.ü.f.d., dos.X.S.Həsənova
f.-r.ü.f.d., dos.M.H.Ağayarov
Açar sözlər: cəbri məsələ, həndəsi məsələ, cəbri üsul, həndəsi üsul
Ключевые слова: алгебраические задачи, геометрические задачи, алгебраический
метод, геометрический метод
Key words: algebraic problems, geometric problems, algebraic method, geometrical
method
Bir çox cəbri məsələlər var ki, onları cəbri üsullarla həll etmək daha məqsədəuyğun olur.
Belə məsələlərin həndəsi üsulla həlli hər zaman aktual olmuş və ona görə də hər zaman
alimlərin diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu və ya digər cəbri məsələnin həndəsi üsulla həlli
üçün ən sadə orijinal həll üsulunun axtarılması və tapılması zəhmət tələb edən işin nəticəsidir.
Ümumiyyətlə, hər hansı cəbri məsələni bu və ya digər üsullarla həll etmək yaxşı riyazi
hazırlığın əlamətlərindən biridir.
Bəs, həndəsə materiallarından cəbri məsələlərin həllində necə istifadə etmək olar? Tez-tez
belə sözlər işlədirlər: cəbr və həndəsə tamamilə fərqli fənlərdir. Lakin unutmaq olmaz ki, cəbr
və həndəsə tamın hissələridir.
Bircə onu demək kifayətdir ki, məsələn, Evklid cəbri nəticələrə həndəsi üsullarla gəlib.
şəklində ifadə sahəsi -ə bərabər olan kvadratın tərəfi kimi,
hasili tərəfləri
və
olan düzbucaqlının sahəsi kimi və s. tətbiq edilirdi.
Cəbr və həndəsənin inteqrasiyasını başa düşmək üçün cəbri məsələlərin həndəsi üsullarla
həllinə baxaq.
Məsələ 1. Hesablayın:
Həlli. Tərif.
aralığından götürülən və tangensi
ədədinin arktangensi deyilir.
Bu tərifə görə

Bəs,

-a bərabər olan

nədir? Bu

və tangensi 2-yə bərabər olan ədəddir. Analoji olaraq
götürülən və tangensi 3-ə bərabər olan ədəddir.

ədədinə

aralığından götürülən
də

aralığından

funksiyasının qrafikinin köməyi ilə bu ədədləri tapmaq olar.
Aydındır ki,
ədədləri irrasional ədədlərdir və onların qiymətlərini
təqribi olaraq tapmaq olar. Ona görə də onları tapmaq üçün həndəsi üsuldan istifadə etməyə
çalışacağıq.
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Aşağıdakı qurmanı yerinə yetirək:

(Şəkil1),
bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağının iti bucağıdır

burada
(

, tərs Viyet teoreminə görə
, ona görə də

Beləliklə,

).

Məsələ 2. ifadəsinin qiymətini tapaq.
Həlli. Tutaq ki,

Deməli,

Tərəflərinin uzunluqları 2 və 3-ə bərabər olan
quraq (Şəkil 2).
Pifaqor teoreminə görə

iti bucaqdır.

düzbucaqlı üçbucağını

Deməli,
Onda
Məsələ 3.
ədədinin rasional və ya
irrasional olduğunu müəyyən edək.
Həlli.

Şəkil

3-dən
,

aşkardır

ki,

,

bucağı isə

bərabəryanlı düzbucaqlı üçbucağın iti bucağıdır
Onda
Deməli,
Məsəslə 4.

ədədi irrasional ədəddir.
-ni hesablayaq.

Həlli. Şəklə əsasən (Şəkil 4) hökm etmək olar ki,
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daxili bucaqlarının cəmi

-ə bərabərdir.

Deməli,

və

və
bərabəryanlı üçbucaqları oturacaqlarına bitişik
bucaqları bərabər olduğundan (
), oxşardırlar.
Onda
Əgər
olduğundan

, buradan isə
(
) olarsa, onda

və
və

Buradan
.
Bu ədədə qızıl kəsik və ya Fidiya (Arximedin atası) ədədi deyilir.

olduğundan,
olar.
Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat fənni birinci sinifdən buraxılış sinfinə qədər tədris
olunur.Tədris prosesində elə cəbri məsələlərlə qarşılaşırıq ki, onları daha sadə, daha orijinal
üsulla həll etmək üçün həndəsi üsullar köməyimizə gəlir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Cəbri məsələlərin həndəsi üsullarla həlli problemlərinin
araşdırılması nəticəsində onların inteqrasiyası əsasında riyaziyyatın dərindən öyrənilməsı.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən magistrant və tələbələr, həmçinin
orta məktəb müəllimləri də istifadə edə bilərlər.
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У.Мусаева

Решение алгебраических задач геометрическими методами
Резюме
В статье рассмотрена способы решения алгебраических задач методами,
основанными наглядно-геометрических интерпретациях. Показано преимущество
геометрического решения алгебраических задач в его наглядности, так как
геометрический подход допускает изящное решение.
Z.Rahimova
U.Musayeva

The solution of algebraic problems geometrical methods
Summary
The article deals with ways of solving algebraic problems methods based visual-geometric
interpretetsiyah. Displaying nreimuschestvo geometric solutions of algebraic problems in its
clarity, as the geometric approach allows for an elegant solution.
Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2017
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Dönmə, mərkəzi simmetriya və xassələri
Səbinə Misirxanlı
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: ped.e.d., prof.A.S.Adıgözəlov
ped.ü.f.d., dos.T.M.Əliyeva
Açar sözlər: qurma məsələləri, parça, çertyoj, həndəsi qurmalar
Ключевые слова: задачи на построение, кусок, чертеж, геометрические построения
Key words: ъонструътион проблемс, пиеъе, драуэщт, эеометриъал ъонструътионс
Müstəvinin verilmiş O mərkəzi ətrafında verilmiş istiqamətdə φ bucağı qədər dönməsi
müstəvi nöqtələrinin elə çevrilməsinə deyilir ki, bu zaman O nöqtəsindən fərqli hər bir M
nöqtəsi OM=OM` və MOM`=φ olmaqla M` nöqtəsinə inikas edir. Müstəvinin O nöqtəsi isə
özünə inikas edir. Dönmə, O mərkəzi və müəyyən istiqamətdə φ dönmə bucağı ilə təyin edilir.
Adətən, saat əqrəbi hərəkətinin əks istiqamətindəki dönməni müsbət qəbul edirlər.
İxtiyari α bucağı altında kəsişən iki l1 və l2 düz xətti götürək. Onların kəsişmə nöqtəsini O
ilə işarə edək.
Tutaq ki, l1(A)→A1, l2(A1)→A2 –dir. Onda bu iki ardıcıl ox simmetriyası nəticəsində A
nöqtəsi A2 nöqtəsinə çevrilmiş olacaqdır.
Tərif: Verilmiş iki kəsişən düz xəttə nəzərən ardıcıl iki ox simmetriyası nəticəsində alışan
çevirməyə dönmə deyilir (şəkil 1).

l2

A

O

A1

α

l1
A2

Şəkil 1
Burada, O – nöqtəsinə mərkəzi deyilir.
Bu nöqtəni A və A2 nöqtələri ilə birləşdirdikdə alınan AOA2=α bucağına dönmə bucağı
deyilir.
Qeyd edək ki, bu dönmədə α bucağı istiqamətlənmiş bucaqdır, şərti olaraq dönmə saat
əqrəbi hərəkətinin əksinə olarsa, α bucağını müsbət, saat əqrəbinin hərəkəti istiqamətində
olarsa α bucağını mənfi hesab edəcəyik.
Xüsusi halda, α=180o olarsa, mərkəzi simmetriya alınır. Dediyiniz kimi mərkəzi
simmetriya dönmənin xüsusi halıdır. α= 360o olarsa, bu zaman müstəvinin bütün nöqtələri özözünə keçər, yəni eyni çevirmə alınar.
Tərif 2: F fiqurunun bütün nöqtələrinin O nöqtəsi ətrafında α bucağı qədər dönməsindən
alınan nöqtələrdən əmələ gəlmiş F' fiquruna, F fiqurunun O nöqtəsi ətrafında α bucağı qədər
dönməsindən alınan fiqur deyilir. (şəkil 2)
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B1
F1

O

A1
B
F1

Şəkil 2

A

Tərif 3: Verilmiş iki kəsişən düz xəttə nəzərən ardıcıl ox simmetriyasının hasili, mərkəzi
həmin düz xətlərin kəsişmə nöqtəsində, dönmə bucağı isə bu düz xətlər arasındakı bucağın iki
mislinə bərabər və onunla eyni istiqamətli olan dönmədir. (şəkil 3)
Yəni l1 (A)→ A1, l2 (A1)→ A2, l1 ∩l2 = o
(l1^, l2 ) = α olarsa, onda
Ro2d(A) → A2
Dönmənin aşağıdakı xassələrini qeyd edək: 1. Dönmə yerdəyişmədir. Yəni, dönmə zamanı
nöqtələr arasındakı məsafələr saxlanılır. 2. Dönmənin tərs inikası, mərkəzi həmin O nöqtəsi
olan, eyni bucaq qədər, lakin əvvəlki ilə əks istiqamətli dönmədir. Dönmə çevrilməsində hər
bir F fiquru ona bərabər F` fiquruna inikas edir. Həndəsədə dönmə çevrilməsindən daha çox
istifadə olunur. Qurma məsələlərinin həllində dönmə çevrilməsindən istifadə olunması məsələ
həllinin dönmə üsulu adlanır. Bu üsulun mahiyyətini qısa şəkildə izah edək. Qurma məsələləri
həllində bəzən bərabər parçaların və bucaqların üst-üstə salınması, məsələdə verilənlərin şəklə
daxil edilməsi və fiqurun müxtəlif hissələrinin yaxınlaşdırılması paralel köçürmə ilə yerinə
yetirilə bilmir. Belə olduqda bir sıra məsələ- lərin həlli üçün fiquru (və ya onun bir hissəsini)
müəyyən nöqtə ətrafında müəyyən bucaq qədər döndərmək əlverişli olur.
Xassə 1: Dönmə verilmiş fiquru özünə bərabər və onunla eynicəhətlənmiş fiqura çevirir.
Xassə 2: Dönmə mərkəzi dönmənin yeganə ikiqat nöqtəsidir.
Xassə 3: Dönmə bucağı 180o olduqda, ona mərkəzi simmetriya və ya dönmə deyilir.
2.1. Mərkəzi simmetriya.
Tərif 1: AA1 düz xətt parçası O nöqtəsindən keçib, bu nöqtədə yarıya bölünərsə, bu halda
A və A1 nöqtələrinə O nöqtəsinə nəzərən simmetrik nöqtələr, O nöqtəsinə isə simmetriya
mərkəzi deyilir. (şəkil 4)

A

O
Şəkil 4

A
1

Tərif 2: Eyni bir O nöqtəsinə nəzərən cüt-cüt simmetrik nöqtələrdən əmələ gələn iki F və
F1 fiquruna O nöqtəsinə nəzərən simmetrik fiqurlar deyilir. (şəkil 5)
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B
A

C1
F1

O

A1

F
C

Şəkil 5

B1

Tərif 3: F fiqurundan O nöqtəsinə nəzərən ona simmetrik olan F1 fiquruna keçməyə O
nöqtəsinə nəzərən simmetriya və ya mərkəzi simmetriya deyilir.
“O mərkəzinə nəzərən simmetriya F fiqurunu F1 fiquruna çevirir” fikrini qısaca olaraq Z
(F) → F1 riyazi içarəsi ilə göstərmək olar.
Tərif 4: Müəyyən O nöqtəsinə nəzərən simmetriyada fiqur öz-özünə çevrilərsə, bu fiqura
simmetriya mərkəzi deyilir.
Mərkəzi simmetriyanın xassələri.
Xassə 1: Mərkəzi simmetriya birinci növ hərəkətdir. Deməli, fiqur öz bərabərliyini
(konqruentliyini) saxlayır.
Xassə 2: Mərkəzi simmetrik nöqtələr simmetriya mərkəzindən keçən eyni bir düz xətt
üzərində ondan müxtəlif tərəflərdə və eyni uzaqlıqdadır. (şəkil 7)

A

O

A1

Şəkil 7

Burada OA = OA1
Xassə 3: Mərkəzi simmetriyada, simmetriya mərkəzi yeganə ikiqat nöqtədir.
Müstəvinin özünü O nöqtəsi ətrafında 180o-lik bucaq qədər döndərdikdə onun o-dan fərqli
hər bir A nöqtəsi, O mərkəzinə nəzərən buna simmetrik olan A1 nöqtəsi üzərinə düşər. Bu
zaman mərkəz özünə çevrilir.
Xassə 4: Mərkəzi simmetriyada düz xətt özünə paralel düz xəttə çevrilir. (Xüsusi halda
mərkəzdən keçərsə ikiqatdır)
Mərkəzi simmetriyanı ox simmetriyası ilə əlaqələndirmək əlverişlidir. Bu, mərkəzi
simmetriyanın bir çox simmetriyasının xassələrindən nəticə olaraq almağa imkan verir.
Teorem: Verilmiş qarşılıqlı perpendikulyar iki düz xəttə nəzərən ardıcıl iki ox
simmetriyasının hasili, mərkəzi həmin düz xətlərin kəsişmə nöqtəsində olan mərkəzi
simmetriyadır. (şəkil 8)
Verilir:
l1┴ l2
l1× l2 = o
l1(A)→ A1
l2(A1)→ A2
İsbat etməli:
O (A) → A2
l1(A)→ A1
l2(A1)→ A2
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İsbat etməli:
O (A) → A2

M
A1

A

l2

N

O

l1

A2

Şəkil 8
İsbatı: Ox simmetriyasının xassəsinə əsasən OA1=OA və OA1=OA2 dir. Onda OA= OA2
alarıq. Digər tərəfdən ox simmetriyasının xassəsinə əsasən
AON= A1OM (l1 düz xəttinə
nəzərən simmetrik bucaqlar olduğu üçün və düz xəttinə nəzərən simmetrik olduğu üçün).
Onda:
AOA2 = AOM + A1ON + A2ON = 2∙ ( A1OM + A1ON) = 2∙ MON = 2 ∙ 90o
o
= 180 .
Beləliklə; aldıq ki, OA =OA2 , AOA2= 180o mərkəzi simmetriyanın tərifinə əsasən A və
A2 nöqtələri O nöqtəsinə nəzərən mərkəzi simmetrik nöqtələrdir.
Məqalənin aktuallığı. Dönmə mərkəzi və dönmə bucağının düzgün seçilməsi dönmə
üsulu ilə məsələ həllinin əsasını təşkil edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Həndəsi üsullarla həll edilən məsələlərdə qurma mərhələsi bəzi
hallarda nəzərdən keçirilməyə bilər. Lakin cəbri üsulda bu mərhələ hər bir məsələ üçün icra
edilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyd edək ki, mərkəzi simmetriyaya dönmə
çevrilməsinin xüsusi halı kimi baxmaq olar. Belə ki, O nöqtəsi ətrafında 1800 dönmə mərkəzi
simmetriyanı verir.
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Вращение, центральная симметрия и свойства
Резюме
В исследовательской работе изучаются вопросы обучения учеников индуктивному
построению они осваивают точность самой геометрии.
S.Misirxanli

The rotation, central symmetry and properties
Summary
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левел ин эеометрй.
Redaksiyaya daxil olub: 06.03.2017

267

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Ümumtəhsil orta məktəblərdə fizikanın tədrisində
obrazlı təfəkkürün formalaşdırılmasında
“dayaq icmalları”ndan istifadə

Pəri Abdullayeva
ADPU-nun magistrantı
E-mail: peri.zahidli@mail.ru

Rəyçilər: ped.ü.e.d., dos.İ.N.İsmayılov
ped.ü.f.d., dos.T.S.Vahidov
Açar sözlər: kurikulum, obraz, obraz-sxem, şərti işarə, oyun, kinematika, dayaq icmalı
Ключевые слова: учебный, план изображение, образ-схема, транскрипция, игра
кинематика, прод резюме
Key words: curriculum, image, image-scheme, transcription, trick, cinematics, prop
summary
Ölkəmizdə aparılan təhsil islahatının nəticəsi olaraq yeni tipli məktəblər yarandı, yeni
tədris proqramları işlənməklə, bu əsasda dərsliklər nəşr olunmağa başlandı.
Bununla əlaqədar olaraq fizika fənn kurikulumunda sadəcə anlayışların deyil, bacarıq
formasında ifadə edilmiş nəticələrin bir-biri ilə və digər fənlərə aid nəticələrlə
əlaqələndirilməsinə (inteqrasiyaya) xüsusi diqqət yetirilərək ümumiləşdirilmişdir. Bütün
bunlar
kurikulumun inteqrativ xarakterini əks etdirməklə, onun fənlər üçün vahid
məqsədini — şəxsiyyətin tam formalaşdırılmasına yönəlmiş sənəd kimi dəyərini artırır.
Fizikanın tədrisi zamanı əsas fundamental anlayışlar, qanun və qanunauyğunluqlarla
yanaşı şagirdlərin praktik biliklərlə də təmin edilməsinə önəm verilir. Ona görə də, orta
məktəb də fizika fənni elə tədris olunmalıdır ki, bu elm şagirdlərin nəzərində dəyişməz deyil,
inkişafda olan, həmişə təzələnən elm kimi formalaşdırılsın. Bu da fizika fənninə olan marağın
artmasında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Yeni konseptual sənədin əsas mövzusu da bu
proseslərdə başlıca məqsədlərdən olan obrazlı təfəkkürün və təfəkkür əməliyyatlarının
səmərəli tətbiqini əks etdirir.
Fizikanın tədrisi prosesində şagirdlərə eyni yanaşma uğurla nəticələnə bilməz. Bunun
üçün təbiidir ki, hər şagirdə fərdi yanaşılmalıdır. Çünki bir sinifdə yalnız yaxşı oxuyan və ya
yalnız pis oxuyan yoxdur. Əgər bir sinifə yalnız yaxşı oxuyanlara görə yanaşsaydıq, bu zaman
məhz təfəkkür fəaliyyətində passiv olan şagirdlər geri qalar və getdikcə daha da passivləşərdi.
Bu da tədrisin keyfiyyətinə mənfi təsir göstərərdi. Bunun əksini götürsək, bu zaman da daha
cəld, iti təfəkkürə sahib uşaqlar üçün dərs prosesi mənasızlaşar, diqqət yayınar nəticədə
tədrisdə çatmaq istədiyimiz səviyyə mənasızlaşardı. Fəal-interaktiv təlim metodunun
məzmununa görə də tədris prosesində şagirdlərə fərdi yanaşma zəruri və vacibdir. Tədris
prosesini daha maraqlı, əyləncəli xarakterə gətirmək üçün əyaniliyi aktuallaşdırmaqla, obrazlı
təfəkkürə geniş yer verilməli, şagirdlərin idraki təfəkkurlərini və yaradıcılıq qabiliyyətlərini
inkişaf etdirmək lazımdır. Əyanilik, mənimsəmənin keyfiyyətini yüksəldir, biliyin aydın və
şüurlu başa düşülməsinə köməklik göstərir.
Təhsil sisteminin uğurlu fəaliyyət şərti budur ki, bütün şagirdlərin dərsdə iştirakı zamanı
idrak fəaliyyəti üçün əlverişli tədris mühiti yaransın. Bu mühit isə şagirdlərin fərdi psixoloji
xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla yaradılır. Müəyyən edilmişdir ki, belə tədris prosesində
əyanilik prinsipinə riayət etmək əsasdır. Çünki şagirdlər “obrazlı” məsələləri daha həvəslə
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həll edirlər. Şəkillər şagirdləri həmişə cəlb edir. Şagirdlər şəkillərə diqqətlə baxır. Şəkillər
üzərində fikirləşir, bu haqda bir-biri ilə fikir mübadiləsi edirlər. Nəticədə məsələnin təhlili və
həlli ilə yanaşı, həm də şagirdlər arasında qarşılıqlı əlaqə yaradıldığından dərsə maraq daha da
artır. Bununla da şagirdlərdə psixoloji, pedaqoji, sosioloji prinsiplər aşılanır və yaradıcılıq
qabiliyyəti inkişaf edir .
Fizikanın tədrisini daha asan, daha rəngarəng etmək məqsədilə “obraz” və “obraz-sxem”
dayaq icmalları tətbiq etmək məqsədəuyğun olardı. Şagirdlərlə bu cür dayaq icmalları
yaratmaqla biz tədris olunan mövzunu əyaniləşdirməklə, onu daha yaddaqalan edə bilərik. Bu
zaman belə bir sual meydana çıxa bilər, bizi buna vadar edən səbəb nədir? Səbəb fizikadan bir
çox mövzular üzrə əyani vəsaitlərin və müvafiq cihazların olmamasıdır. Bunun nəticəsində
şagirdlərdə tədris olunan mövzu ilə əlaqədar təsəvvür yaratmaq imkanları məhdudlaşır.
Dayaq icmallarından yeni materialın izahında, frontal sorğunun keçirilməsində, biliklərin
mənimsənilməsi və nəzarəti zamanı istifadə etmək olar. Bu icmallardan iki formada: şifahi və
yazılı istifadə edilə bilər. Birincisi, suallar verməklə, çünki verilən sual cavabın yarısıdır.
İkincisi, əlaqəli hekayələr qurmaqla. Əgər biz şagirdlərin biliklərindən yaradıcı formada
istifadəni həyata keçirmək məqsədilə müvafiq sxemlərin tərtibindən istifadə etsək, bu zaman
materialın yaxşı yadda saxlanılmasını təmin etmiş olarıq. Yaxud da obrazlı təfəkkürün, nitqin
inkişafı üçün müvafiq tədris obrazları fikirləşməyə başlasaq o zaman görərik ki, fizikanın
tədris olunduğu ilkin mərhələdə (yəni VI sinifdə) mücərrəd təfəkkürü inkişaf etdirməklə,
məntiqi düşünməyi, əyani obrazı mücərrəd obraza çevirmək bacarığını şagirdlərdə
formalaşdırmaq olar. Əksini düşünək... Elmi informasiyanı obrazlara çevirməklə sxem tərtib
etməyi öyrətmək olarmı? Əlbətdə olar. Axı obrazları hamı başa düşür. Eyni zamanda obrazı
yadda saxlamaq daha asandır. Onu da qeyd edək ki, obraz mücərrəd bir anlayışa nəzərən
daha çox yadda qalar. Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, şagirdlər dayaq icmallarını fərdi və
qrup şəkilində tərtib etməlidirlər.
Tərtib etdiyimiz dayaq icmallarını iki tipə bölmək olar:
— Obrazlar
— Obraz-sxemlər
Obrazlar məfhumları və fiziki kəmiyyətləri “şifrələyir”. Obraz sxemlərdə isə həm
məfhumlar, həm də onların arasındakı əlaqələr yer alır. Verdiyimiz bu məlumatlardan sonra
VII sinifdə fizika dərslərində məsələnin tətbiqinə baxaq. Bizə məlumdur ki, bu siniflərdə
şagirdlər cədvəllərlə də işləyirlər. Elə buna görə də dayaq icmallarını qurmamışdan əvvəlki
dərslərdə “obraz” və “obraz-sxem” oyununa vaxt ayırmaq lazımdır. Həmin oyun zamanı
şagirdlərə bu oyunun nə olduğunu, məlumatların necə doldurulmasını izah edib, nümunə
göstərmək lazımdır. Əvvəlcə bir sıra bəsit obrazlardan, yəni birinci tip obrazlardan istifadə
edək. Bunun üçün aşağıda təsvir edilmiş şəkilləri proyektor vasitəsilə lövhədə nümayiş
etdirərək (şəkil 1 və şəkil 2) şagirdlərə izah edilməlidir ki, VII sinifdə fizikanın
öyrənilməsinin ilkin mərhələsində dayaq icmallarını tərtib etmək üçün bir sıra vacib
terminlərin aşağıdakı şərti işarələrini qəbul etmək lazımdır ( şəkil 1).
H — hərəkət,
MH — mexaniki hərəkət,
HC — hesablama cismi,
C — cisim,
MN — maddi nöqtə,
Tr — trayektoriya.
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Şəkil 2

Şəkil 2

Bu işarələnmələri qəbul etdikdən sonra tapşırığın həllinə keçə bilərik. Və nəhayət
nəticəmiz aşağıdakı kimi olacaq.
S — yol,
Y — yerdəyişmə,
— sürət,
t — zaman,
Ə — ətalət,
m — kütlə.
Obraz və obraz-sxem icmallarını bir mövzuda əlaqələndirici hekayə kimi, ümumiləşdirici
dərsdə hesabatın verilməsi formasında istifadə etmək olar. Bir qədər irəli gedərək şagirdlərə
dayaq icmalları əsasında bir esse yazmağı və şəkil 2 əsasında dayaq icmalı hazırlamağı ev
tapşırığı kimi vermək olar.
Belə tipli yaradıcı tapşırıqlar istisnasız olaraq şagirdlərin xoşuna gələcəkdir. Onlar bunu
böyük həvəslə yerinə yetirəcəklər.
Dayaq icmallarından fənlərarası əlaqə yaratmaq məqsədilə də istifadə etmək olar. Bu
məqsədlə sadə bir misala nəzər yetirək. “Atmosfer təzyiqi və hava” mövzusunda fiziki-coğrafi
istiqamətdə dayaq icmalını tərtib edək. Şagirdlərə istiqamət üçün tapşırığın yerinə
yetirilməsində əsas əhəmiyyət kəsb edən plan verilməlidir. Verilmiş şəkillərə əsasən tərtib
ediləcək plan aşağıdakı məzmunda verilə bilər.

Plan
Şəkil 3

Külək nədir? Külək – ...

270

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети
Küləyin yaranma səbəbləri: ...
1. Küləyin gücü nədən asılıdır.
2. Fərqli gücə malik küləklər haqda hekayə – şəkillərdə.
3. Küləyin sürətini ölçən alət.
4. Küləyin istiqaməti.
5. Küləyin istiqamətini müəyyən edən alət.
6. Külək haqda məlumat kimin üçün vacibdir.
Planın hər bəndi üçün qeydlər.

1 – şəkillər vasitəsilə təsvir et;
həmçinin fiziki simvol və oxlardan istifadə et: ↑ – çoxalır, ↓ – azalır.
2 – təbiətin halını təsvir elə
 sakit hava zamanı,
 zəif küləkdə – 2 balla,
 fırtına zamanı – 9 balla,
 qasırğa zamanı – 12 balla.
3 – təbii və ya sxem vasitəsilə aləti təsvir et və adını qeyd elə.
4 – oxlarla cənub, şimal, şərq və qərb küləklərini göstər, şərhlər ver və qısaca olaraq
küləyin adının necə əmələ gəldiyini izah elə.
5 – bəsit bir alətin konstruksiyasını təsvir et və onu zövqünə görə rənglə. Alətin adının nə
olduğunu, hansı prinsiplə işlədiyini qısaca izah et.
6 – külək, onun gücü və istiqaməti haqda bütün məlumatlara yiyələnməli mütəxəssislərin
çalışdığı şərti obyektləri təsvir edin.
Bu tapşırığın yerinə yetirilməsini planın ikinci bəndini nümunə olaraq təcəssüm edən bir
şəkil göstərir.
Aparılan işlərdən görünür ki, şagirdlərdə obrazlı təfəkkürün inkişafı məqsədilə tərtib
edilmiş dayaq icmalları dərsin oyun formasında keçirilməsini təmin etdiyindən, şagirdlərdə
dərsə marağını artırmaqla onların əyani əməli, yaradıcı təfəkkürünü inkişaf etdirməklə, dərsin
səmərəli təşkilini təmin etmiş olur. Bütün bunlar tədris prosesinin daha maraqlı keçirilməsini,
şagirdlərdə yüksək motivasiyanın yaranmasını təmin edir.
Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda müəllimlər əyani vasitələrdən çox istifadə edə
bilmirlər. Laboratoriya işləri yox dərəcəsindədir. Fizika tədrisində isə əyanilik böyük
əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də obrazlı təfəkkürü inkişaf elətdirmək üçün kompüter
texnologiyasından istifadə edirik. Əyanilik fiziki hadisənin obrazını ifadə edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbdə tədris prosesində obrazların yaradılması ilə əlaqədar
biz ilk dəfə yeni bir üsul təklif edirik. Bu həm plakatlardan həm də İKT-dən istifadə edərək
fiziki hadisələrin mənzərəsini yaratmalıdır. Müəllim bunu adi qaydada yarada bilmir. Biz
bunu dayaq icmalları vasitəsilə yaradırıq.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən fizika ixtisası üzrə təhsil alan
tələbələr, fizikanın tədrisi metodikası sahəsi üzrə tədqiqat işi aparan magistr və orta
məktəblərin fizika müəllimləri istifadə edə bilərlər.

271

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

Ədəbiyyat
1.Ə.Ə.Əlizadə, H.Ə.Əlizadə. Pedaqoji psixologiya. II kitab. Bakı, 2010.
2.Ə.B.Məmmədov. Dialektik idrak və ümumielmi tədqiqat metodları. Bakı, 1997.
3.Murquzov M.İ., Abdurazaqov R.R. və b. Fizika: Ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi
üçün dərslik. Bakı: Bakınəşr, 2014.
4.İsmayılov İ.N. Ümumtəhsil məktəblərində fizika təliminin müasir texnologiyaları. Bakı:
Elm, 2012.
5.İsmayılov İ.N. Fizikanın tədrisi metodikasının müasir problemləri. Bakı, 2016.
6.Yeni nəsil multimedia dərsliyi: Mexanika-Molekulyar fizika. Bakı: Bakınəşr, 2007.
7. Гуревич А.Е. Физика. Строение вещества: 7 класс. Учебник для
общеобразовательных учебных завeдений. М., Издательский дом «Дрофа» 2008.
8.Преподавание физики, развивающее ученика. / Составление и под редакцией
Э.М.Браверман. М., 2005.
П.Абдуллаева

Использование «вспомогательных очерков « в формировании
образного мышления в преподавании физики в средних
общеобразовательных школах
Резюме
В статье даны пути формирования образного мышления посредством опорной
рецензий в преподавании физики в общеобразовательных школах .
P.Abdullayeva

Use of support rewiews in formation of fiqurative thinking
in teaching physics in secondary schools of general education
Summary
The article describes the ways of developing figurative thinking with the help of support
reviews in teaching physics in general education schools.
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Tədris vahidlərinin müxtəlif bölmələrinə aid araşdırma və layihələr hazırlamaqla
şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarını artırmaq mümkündür. Belə ki, şagird kitabdan öyrəndiyi
hər hansı bir fiziki hadisəni evdə tək başına, yaxud, məktəbdə müəllimin köməyi ilə
təcrübədən keçirərsə, özünü bu fiziki hadisəni “kəşf etmiş” hesab edəcək. Elə bu məqsədlə də
aşağıda qeyd olunmuş materialları nəzərdən keçirmək lazımdır.
“Materiya” tədris vahidi
“Maddənin aqreqat halları” bölməsinin tədrisi zamanı yerinə yetirilə biləcək layihələrə
baxaq.
1. “Havadan gələn su” layihəsi.
Təchizat: 1 ədəd stəkan, bir qədər su, bir qədər buz parçacıqları, qida
boyası.
Layihənin gedişi:
1) Əvvəlcə stəkana buz parçacıqlarını atın;
2) Üzərinə bir qədər su tökün;
3) Daha sonra üzərinə qida boyası əlavə edin.
Nəticəni müzakirə edin:
1) Nə müşahidə etdiniz?
2) Nə üçün stəkanın bayır tərəfi tərlədi?
3) Bu su hissəcikləri nə üçün rəngli deyil?
4) Bu barədə esse hazırlayın.
Qeyd: Bu su hissəcikləri rəngli deyil ona görə ki, bu tər buzdan çıxmayıb. Bu su
dənəcikləri havada olan su dənəcikləridir. Stəkandakı buz, stəkanın xaricindəki havanı soydub
və havadakı su molekullarını ağırlaşdıraraq aşağı enməyə məcbur edib. Bu hadisəyə
kondensasiya hadisəsi deyilir. Atmosferdəki su dənəcikləri də buxarlanaraq göyə toplanır və
bulud əmələ gətirir. Hava soyuduqda isə onlar ağırlaşaraq yağış və qar şəklində aşağıya
enirlər.
2. “Yağış” layihəsi.
Təchizat: 1 ədəd stəkan, 1 ədəd dəmir qab, bir qədər su, dəmir maşa.
Layihənin gedişi:
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1) Əvvəlcə dəmir qabda suyu qaynadın (*);
2) Sonra qaynayan suyun üzərinə dəmir maşa vasitəsilə tutduğunuz
stəkanı yaxınlaşdırın (*);
3) Bir qədər gözləyin.
Qeyd:* qoyulmuş hissələri bir böyüyünüzün köməyi ilə edin.
Nəticəni müzakirə edin:
1) Nə müşahidə etdiniz?
2) Nəticəni iş dəftərinizə qeyd edin.
Qeyd: Bu hadisə suyun kondensasiyası hadisəsidir. Yəni
qaynayaraq buxarlanan su molekulları, yenidən kondensasiya edərək
maye şəklinə düşür.

“Maddə və onun xassələri” tədris vahidi
“Həcm və onun ölçülməsi” mövzusuna aid aşağıdakı araşdırma və layihələrə baxaq.
1. “Məyus süngər” araşdırması:
Təchizat: 2 ədəd menzurka, 1 ədəd süngər, 1 ədəd kiçik oyuncaq
(şəkildə kərtənkələ götürülmüşdür), bir qədər su.
Araşdırmanın gedişi:
1) 2 ədəd menzurkanı götürürük;
2) İçərisinə eyni miqdarda su tökürük;
3) Birinin içərisinə süngəri, digərinə kiçik oyuncağı atırıq;
Nəticəni müzakirə edin:
1) Nə müşahidə etdiniz?
2) Nə üçün ilk baxışdan böyük görünən sungərin olduğu menzurkanın göstərişi dəyişmədi?
3) Nəticəni müzakirə edin.
“Temperatur və onun ölçülməsi” mövzusuna aid aşağıdakı araşdırma və layihələrə baxaq.
1. “Harada daha istidir? adlı layihəyə nəzər salaq:
Təchizat: Bir ədəd özü və qapağı şüşədən olan banka, 2 ədəd termometr.
Layihənin gedişi:
1) Şəkildəki kimi ağzı yaxşıca bağlanan bankanı götürün və
içərisinə 1 ədəd termometr qoyub ağzını bağlayın;
2) Digər termometri isə bankadan kənarda saxlayın;
3) 1 saat qədər gözləyin.
Nəticəni müzakirə edin:
1) Nə müşahidə etdiniz?
2) Termometrin göstərişi harada daha çoxdur?
3) Müşahidə etdiklərinizi iş dəftərinizə qeyd edin.
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"Qarşılıqlı təsirlər və hərəkət" tədris vahidi
“Maqnit qarşılıqlı təsiri” mövzusunu tədris edərkən şagirdlərə
aşağıdakı tipli araşdırmaları təklif etmək olar.
1. “Maşın yarışı” adlı bir araşdırmaya nəzər salaq.
Təchizat: 2 ədəd oyuncaq plastik maşın, 2 ədəd 2 qütblü maqnit.
Araşdırmanın gedişi:
1) Şagirdlərdən birini araşdırmanın gedişinə kömək etməsi üçün
yanıma dəvət edirəm;
2) Maşın yarışı etməyi təklif edirəm, yalnız maşına toxunmamaq
şərtiylə;
3) Öncə şagird təəccüblənir və yoldaşlarından kömək istəyir;
4) Onlar birlikdə maşını üfürərək hərəkət etdirmək qərarına
gəlirlər;
5) Boş maşını şagirdə verir, içinə əvvəlcədən maqnit
yerləşdirdiyim maşını özümə götürürəm;
6) Şagird üfürərək onu hərəkət etdirməyə çalışınca, mən əlimdə
gizlətdiyim digər maqnitlə, əks tərəfləri yaxınlaşdıraraq maşınımı
hərəkətə gətirirəm və qalib oluram.
Nəticəni müzakirə edin:
1) Maşını hərəkət etdirən sehirli qüvvə nə qüvvəsidir?
2) Bu qüvvə niyə digər maşına təsir göstərmədi?

2. “Rəqs edən maqnit” adlı növbəti araşdırmaya nəzər salaq.
Təchizat: 6 ədəd nazik uzun çöp, biraz rezin və ip, 3 ədəd uzunsov və 1 ədəd dairəvi
maqnit.
Araşdırmanın gedişi:
1) Çöplərdən şəkildəki kimi prizma düzəldirəm;
2) Uzunsov maqnitləri üçbucaqların oturacaqlarına yerləşdirirəm;
3) Dairəvi maqnitdən ip kecirib təpədən asıram;
4) Şagirdlər müşahidə etdiklərini iş vərəqlərinə qeyd edirlər.
Nəticəni müzakirə edin:
1) Təpədən asılmış maqnit nə üçün rəqs etməyə başladı?
2) Maqniti rəqs etməyə vadar edən hansı qüvvədir?
Məqalənin aktuallığı. Bildiyimiz kimi müasir dövrün tədris proqramı kurikulum əsasında
hazırlanmışdır. Bütün tədris vəsaitləri növbə ilə dəyişdirilərək, yeni metod əsasında hazırlanır.
6-cı sinif “Fizika” dərsliyində şagirdlərin tədqiqatçılıq bacarıqlarını artırmaq üçün çox saylı
araşdırma və layihələr verilmişdir. Məqalənin aktuallığı ondan ibarətdir ki, 6-cı sinif “Fizika”
kitabına araşdırma və layihə baxımından çox saylı əlavələr təklif edilmişdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə orta ümumtəhsil məktəblərinin 6-cı sinif “Fizika”
dərsliyində olmayan araşdırma və layihələr veilmişdir. Təklif olunmuş təcrübələr
müəllimlərin işini asanlaşdıra, şagirdlərin isə nəzərdə tutulmuş mövzunu daha dərindən başa
düşməsinə kömək edə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta məktəb fizika müəllimləri, orta
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məktəb şagirdləri və bu sahədə təhsil alan tələbələr, eləcə də magistrantlar üçün nəzərdə
tutulmuşdur.
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Hazırda Azərbaycan təhsilinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri tədris prosesində
innovasiyaların tətbiq edilməsidir. Təhsilin yenidən qurulması müəllimin innovasiya
potensialından, innovativ ideyalardan düzgün istifadə edilməsini tələb edir.
Azərbaycan respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fikrincə: “Bu gün qədəm
qoyduğumuz informasiya cəmiyyəti və biliklərə əsaslanan yeni tipli iqtisadiyyatın
formalaşması, qloballaşma çağırışları bütün dünya təhsil sistemi qarşısında yeni vəzifələr
qoyur. “Təhsil əsri” adı qazanmış XXI əsr Azərbaycan təhsilinin də yeniləşməsini və
müasirləşməsini tələb edir”.
Təhsildə innovasiyaların geniş tətbiqi, innovativ üsullar, innovativ təhsil müəssisəsi və s.
təhsilin inkişafına təsir edən əsas amillərdir. Belə ki, rəqəmsal texnika insan həyatının bütün
sahələrinə müdaxilə etmiş sosial – iqtisadi həyatda ciddi dəyişikliklərə səbəb olmuşdur.
İnsanların fəaliyyət metodları yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə təkmilləşir.
Təhsildə yeni texnologiyalardan istifadə edən müəllimlərin sözlərinə görə İKT vasitələri
öz geniş imkanları ilə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çevik edir.
Multimedia vasitələri, avtomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər, kompyuterlər, rəngarəng
illüstrasiyalar uşaqların idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir, şagirdlərin güclü əyani, bədii,
canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alaraq, onların görmə, eşitmə duyğularını cəlb edən
metodlarından istifadə edilməsi daha məqsədə müvafiqdir.
Müəllimlər İKT-nin tətbiqi ilə keçilən dərslərdə müxtəlif hazırlıqlı şagirdlərə fərdi
yanaşaraq onların qavrama qabiliyyətlərinə uyğun tapşırıqlar verir.
Bəzi fənlər üzrə tədqiqat xarakterli tapşırıqların həlli üçün şagirdləri qruplara ayırmaqla
kompyuterdə işlətmək olar. Müəllimin verdiyi suala sinifdəki şagirdlərin hamısı kompyuter
vasitəsi ilə cavab verməklə, dərs prosesində də aktiv iştirak edir, müəllimlər isə şagirdlərin
aktivliyini qoruyub saxlaya bilirlər.
Müasir İKT şagirdlərə informasiya ilə daha çox zəngin olan obyektlər, videofraqmentlər
təqdim edir. Şagirdlərlə aparılan sorğulardan aydın olur ki, İKT-dən istifadə həm özünə inamı,
həm də fənnə olan marağı artırır.
Fərdi komputer qarşısında oturan şagirdlə kompyuter arasında əks-əlaqə yaranır. Belə ki, o,
fikirləşdiyi cavabları kompyuterə daxil edir, səhvlərini görərək onları kompyuterin köməyi ilə
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düzəldir. Fərdi kompyuterdən istifadə edən şagird verilən mövzunu başa düşmədikdə izahata
daha bir imkan əldə edərək, dərk edənə qədər prosesi təkrarlayır. Ona görə də məktəbdə
şagirdlərin sərbəst şəkildə komputerdə işləmələrinə şərait yaradılmalıdır. Çünki kompyuteri
bilmədən təhsil almaq, elmi yaradıcılıqla məşğul olmaq çətindir.
Hazırkı dövrdə cəmiyyətin və onun bütün sahələrinin inkişafı kompyuterin artan
intellektual imkanlarından və internetin informasiya resurslarından geniş istifadə olunması ilə
əlaqədardır.
Təcrübə göstərir ki, İKT-dən istifadə nəticəsində bacarıqların formalaşdırılmasının
üstünlükləri çoxdur. Bunlara şagirdlərə müstəqil bilik və bacarıq əldə etmə yollarının
göstərilməsi, onların biliklərini yaradıcı şəkildə tətbiq etmələri, həyati bacarıqlar qazanmaları,
təfəkkürün fəallaşması və s. daxildir. İKT-nin tətbiqi ilə keçilən dərslərdə proqram əsasında
verilən materialın kompyuterdə görüntülərindən, internetdən, cədvəllərdən istifadə olunur.
Həmçinin epizodlar, illüstrasiyalar, diaqramlar və sxemlər işlədilir. Bu vasitələr şagirdlərin
idrak aktivliyinə müsbət təsir göstərir və onların intellektual yarışmalarda göstərdiyi
nəticələrdə öz əksini tapır. İKT ilə keçilən dərslər şagirdlərin, o cümlədən passiv, müəyyən
fiziki və ya psixoloji qüsuru olan şagirdlərin də dərs prosesinə aktiv qoşulmasına şərait
yaradır. Kompyuter qarşısında təhsil alan şagird materialın verilmə və mənimsəmə sürətini
rahat formada müəyyənləşdirə bilir. İKT-dən istifadə edilməsi şagirdlərdə müstəqil şəkildə
informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək qabiliyyətini formalaşdırır.
İKT-dən istifadə etməklə müstəqil öyrədilən biliklər şagirdlərin marağını gücləndirir,
onların hərtərəfli inkişafına müsbət təsir göstərir.
İKT-dən istifadənin əsas tələblərini bilməmək, yaddan çıxarmaq ciddi səhvlərə səbəb olur.
Bu isə birinci növbədə şagirdlərin əqli, əxlaqi inkişafına və təlimə olan münasibətlərinə pis
təsir göstərir.
İKT-dən istifadə etməklə müəllimlər şagirdlərə öyrədilən materiallardan düzgün istifadə
etməklə cədvəl düzəltmək, sxem və diaqramlardan baş çıxarmaq, məruzə və referat
hazırlamaq kimi keyfiyyətlər aşılayır. İnternetdən istifadə şagirdlərdən aşağıdakı bacarıqlara
yiyələnməyi tələb edir:
— ümumiləşdirmə, məntiqi əməliyyatlar vasitəsi ilə təhlil aparmaq;
— faktların təhlilinə müxtəlif mövqelərdən yanaşaraq qiymətləndirmək;
— əsas tarixi fakt və hadisələr arasındakı səbəb – nəticə əlaqələrini açmaq və proqnozlar
vermək;
— şagirdlərin ən qədim dövrlərdən müasir dövrə kimi kecən tarixi yol haqqında biliklərə
yiyələnmək.
Şagirdlər müstəqil surətdə bilik və bacarıqlar qazanaraq onları müasir həyata tətbiq
etməyə çalışmalıdırlar. Onlar eyni zamanda informasiya mədəniyyəti bacarığına (yəni
informasiyanı əldə etmək və istifadə etmək bacarığına) yiyələnməlidirlər.
İnformasiya əldə edib ondan istifadə edə bilən və yeni texnologiyaların tətbiqinə nail olan
müəllimlər fərqli bacarıqlara malik olmalıdırlar. Onlar dərslərində yeni texnologiyalardan
istifadə etməli, peşə inkişafı və təcrübəni paylaşması üçün həmkarları ilə İnternet vasitəsilə
əlaqə saxlamalıdırlar.
Respublikamızda İKT-yə geniş imkanlar açılır. Belə ki, məktəblərin maddi-texniki
bazasının genişləndirilməsi, İKT-dən istifadə bacarıqlarının formalaşdırılması, elektron
lövhələrin, kompyuter siniflərinin qurulması tədrisin xeyli canlandırılmasına, şagirdlərin
yaradıcı yanaşma, tədris materialını dərindən dərketmə qabiliyyətinin daha da artırılmasına,
ən zəruri bilik və bacarıqlara yiyələnməsinə səbəb olur. Şagirdlər fakt və hadisələrin səbəb-
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nəticə əlaqələrini, qanunauyğunluqlarını aşkar etməyi, nəticə çıxarmağı öyrənirlər.
Şagirdlərin fikrincə kompyuter texnikasının, videomaqnitofonun sinfə gətirilməsi, tədris
və video filmlərin nümayiş etdirilməsi, musiqinin müşayiəti onlarda daha yaxşı təsir oyadır.
Müəllimlər zəruri tədris və video filmləri seçir, texniki vasitələrlə keçilən məşğələlərə
qabaqcadan hazırlaşır, dərsin hansı mərhələsində informasiya texnologiyalarını tətbiq
edəcəyini və bu məqsədlə neçə dəqiqə vaxt nəzərdə tutacağını, şagirdlərə hansı sualları
verəcəyini planlaşdırırlar.
Belə olduqda şagirdlər İKT-dən istifadə nəticəsində yeni bacarıqlara yiyələnirlər.
Məqalənin aktuallığı. İKT-dən istifadə nəticəsində bacarıqların formalaşdırılmasının
üstünlükləri çoxdur
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris prosesində İKT-dən istifadə etməklə şagirdlərin idrak
fəallığı yüksəlir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İKT şagirdlərdə yeni bacarıqları
formalaşdıraraq tədris müəssisələrində tətbiq edilir.
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Роль и значение информационно-коммуникационных
технологий в развитии новых навыков
Резюме
Учителя, которые проводят уроки с помощью ИКТ, подходят по-разному к наиболее
подготовленным учащимся. Они комплектуют их в группы и задают задания
исследовательского характера.
Как показывает опыт, использование ИКТ в учебном процессе дает учителю
большую возможность формирования знания и умения учащихся.
А именно, помогать им приобретать знания самостоятельно, применять их в
творческой работе, приобретать жизненные умения, активизировать мышление и т.д.
Таким образом, учащиеся, составляя таблицы, схемы, диаграммы, подготавливая
доклады и рефераты, вырабатывают умения и знания.
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Kh.Hasanova
G.Gasimova
U.Babaeva

Role and importance of information and communication
technologies in the development of new skills
Summary
Teachers apply appropriate treatment to differently prepared students with using
information and communication technologies, group and give research tasks.
According to the experiments, there are a plenty of advantages of using information and
communication technologies in the formation of tasks. To this advantages include showing
the formation of tasks.
To this advantages include showing the ways of obtaining knowledge and skills
independently, applying knowledge creatively, gaining vital skills, activating mentality and so
on. Pupils obtain the skills like to make a table, being able to use schemes and diagrams,
preparing reports and synopsis.
Redaksiyaya daxil olub: 23.02.2017
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Kompyutеr təliminin mеtodları və təşkili formaları

Rəyçilər: tex.e.ü.f.d., dos.A.M.Quliyev
tex.e.ü.f.d., dos.Ç.M.Həmzəyev

İlqar Hacıyev
ADPU-nun magistrantı
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Acar sözlər: kompyutеr, tехnologiya, təlim
Kлючевые слова: kомпьютер, технология, обучения
Key words: computer, technology, learning
Fərdi kompyutеr tətbiq еdilməklə tədqiqat təlim mеtodu еlmi-tехniki tədqiqat işləri
prosеsində şagirdlərin müstəqil yaradıcılıq fəaliyyətini təmin еdir. Tədqiqat təlim mеtodu
obyеktlərin mеtodlarını və situasiyalara təsir prosеsinin öyrənilməsini nəzərdə tutur.
Məktəbin kompyutеrləşdirilməsi prosеsində diqqət mərkəzində problеmin 3 aspеkti durur:
1. Avadanlıq;
2. Müəllimlərin hazırlığı;
3. Proqram təminatı.
Proqram təminatı əsas faktor olub kompyutеr təliminin kеyfiyyətinə böyük təsir göstərir.
Hal hazırda dünyada öyrədici proqramların çoх böyük fondu yaradılıb. Bunlardan bir hissəsi
bizim ölkəmizdə istifadə olunur.
Çoхlu sayda öyrədici kompyutеr proqramlarından 3 tipi sеçmək olar:
1. Təlim zamanı şagird və müəllimə kömək göstərilməsi üçün yazılan hazır
iхtisaslaşdırılmış öyrədici (didaktik) proqramlar. Iхtisaslaşdırılmış öyrədici proqramlar hazır
proqram məhsulu sayılır və fərdi təlim vasitəsi kimi və еləcə də qrup məşğələlərində istifadə
oluna bilər. Bu proqramlara müdaхilə oluna bilməz. Ondan yalnız istifadə oluna bilər.
2. Şagirdlərin kompyutеr modеlindən istifadə еtməklə apardıqları prosеs istеhsalat
prosеsidir, еlmi mövqеdir. Çoх vaхt modеllə oyun situasiyalarının vəhdəti çoх uğurlu alınır.
3. Proqram instrumentləri dеmək olar ki, proqram örtükləridir. Bеlə tip proqramlar aparat
və proqram təminatını təşkil еdirlər. Bu proqramlar həm də dialoq yaratmaq üçün nəzərdə
tutulub.
Fərdi kompyutеr informasiya еlmalı üçün ən güclü vasitədir. Hеsablama tехnikasının
təlim prosеsinə tətbiqi təfəkkürün inkişafına, çətin problеmlərin həll еdilməsi bacarığına,
təlimin aktivləşdirilməsinə yеni imkanlar açır. Fərdi kompyutеrlər auditor və müstəqil
məşğələləri daha maraqlı, dinamik və inandırıcı еdir. Fərdi kompyutеrin digər texniki-təlim
vasitələrdən əsas üstünlüyü çеvikliyində və еləcə də hər bir öyrənənə ayrıca fərdi rеaksiya
vеrməsindədir. ЕHM-in tətbiq olunması təlim prosеsini aktiv еdir və ona tədqiqat və aхtarış
хaraktеri vеrir. Dərs vəsaitlərindən, tеlеviziya və kinofilmlərdən fərqli olaraq fərdi kompyutеr
öyrənənin fəaliyyətinə dərhal cavab vеrir, zəif şagirdlər üçün matеrialı təkrar еdir və başa salır.
Hazırlıqlı şagirdlər üçün çətin matеriallardan daha çətin matеriallara kеçidi təmin еdir.
Müəllimlərdən fərqli olaraq fərdi kompyutеr biliyi tam tam obyеktiv şəkildə
qiymətləndirir, hеç zaman əsəbləşmir, əhval-ruhiyyədən asılı dеyil, zəif şagirdlərdən məyus
olmur. Amma bununla bərabər yadda saхlamaq lazımdır ki, fərdi kompyutеrlər hеç vaхt
müəllimi əvəz еdə bilməzlər. Sadəcə onlar onların əvəzеdilməz köməkçiləri ola bilərlər.
Öyrədici proqramların tətbiqi bir tərəfdən şagirdlərin təfəkkürünün güclənməsini, onların
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müstəqilliyini təmin еtməklə təlim prosеsini еffеktiv еdir. Digər tərəfdən isə müəllimin rolu
təlimdə хеyli aşağı düşür. Buradan da təlim prosеsinin təşkilində problеmlər yaranır.
Bir çoх nəşrlərdə müəlliflər kompyutеr siniflərində təlim prosеsini 2 mərhələyə bölürlər:
1.nəzəri matеrialın mənimsənilməsi,
2.nəzəri biliklərin praktikada tətbiqi.
Birinci mərhələdə əsas fəaliyyət göstərən müəllimdir. Burada biliyin vеrilməsi üçün
ənənəvi vasitə lövhə və təbaşirdir. Informasiyanın vеrilmə sürəti böyük dеyil. Bеlə halda
nümayişеtdirici avadanlıqlardan istifadə еtmək daha əlvеrişlidir. Bu slayd və şəfaf
plyonkalarla işləyən proyеksiya qurğusu, еləcə də kompyutеrin təsvirini еkrana və ya böyük
еkranlı tеlеvizora ötürən qurğu ola bilər.
Bu cür qurğular nəinki nəzəriyyəni əyani şəkildə izah еtməyə, еləcə də öyrədici
kompyutеr proqoramının praktik şəkildə həyata kеçirilməsini təmin еdir.
Ikinci mərhələdə müəllim nəzarətçi-məsləhətçi rolunda çıхış еdir. Müəllim öz kompyutеri
vasitəsilə şagirdlərin işini müşahidə еdir. O həmçinin lazım olduqda opеrativ şəkildə
müdaхilə də еdə bilər. Iş zamanı hər iki tərəf bir-biri ilə informasiya mübadiləsi apara bilər.
Əgər kompyutеr multimеdiya, vidеokamеra, mikrafon və qulaqlıqla təchiz еdilmişdirsə, onlar
bir-biri ilə canlı dialoq da yarada bilər.
Nəhayət, psiхoloji cəhətdən çətin və həyəcanlı sonuncu momеnt nəzarətdir. Kompyutеrlə
təlim sistеmlərində nəzarət üç səviyyədə aparılır:
 cari (təlim prosеsində)
 aralıq (yoхlama işləri)
 yеkun (imtahan, məqbul)
Tədris fəaliyyətinin idarəsi onun rеjimindən asılıdır. Mövcud olan təlim sistеmlərinin
analizi aşağıdakı idarə rеjimlərini sеçməyə imkan vеrir:
1.Tədris fəaliyyətinin bilavasitə kompyutеr tərəfindən idarə olunması. Burada kompyutеr
şagird qarşısında tədris tapşırığı qoyur. Şagird tərəfindən ancaq vеrilmiş məsələyə aid sual
vеrməyə icazə vеrir. Şagirdə kömək хaraktеrini kompyutеr özü müəyyənləşdirir.
2.Kompyutеr tərəfindən vasitəli idarə. Burada kompyutеr şagird qarşısında problеm qoyur.
Modеlləşdirməyə aid tapşırıqlar vеrir.
3.Kompyutеr tərəfindən dinamik idarə.
Kompütеr təliminin yaranması ilə əlaqədar öyrədici kompyutеr proqramlarının
yaradılmasına on minlərlə pеdaqoq-mütəхəssislər qoşuldu. Bunun müsbət nəticələri olsa da
kompütеr təliminin hələ də ümumi qəbul еdilmiş psiхoloji-pеdaqoji nəzəriyəsi yoхdur.
Öyrədici proqramlar yaranmaqda və inkişaf еtməkdə olsalar bеlə onların hеç biri
qanunauyğun prinsiplər əsasında yaradılıb fəaliyyət göstərmirlər.
Öz konstruktiv və funksional хüsusiyyətlərinə görə fərdi kompyutеr nadir imkanlara malik
öyrədici maşın sayılır. O öz tətbiqini müхtəlif fənlərin təlimində tapmışdır.
Fərdi kompyutеrin təlim vasitəsi kimi tехniki imkanları aşağıdakılardır:
 tədris prosеsini aktivləşdirilməsi;
 təlimin fərdiləşdirilməsi;
 kеçirilən matеrialın əyaniliyinin artırılması;
 praktik cəhətə üstünlük vеrmək;
 şagirdlərin təlimə marağının artırılması.
Təlimin fəallaşdırılması kompyutеrin dialoq хaraktеrli olmağı ilə əlaqədardır. Hər bir
şagird öz kompyutеri arхasında oturur. Hər bir şagird təlim tеmpini özü sеçə və lazım olduqda
fasilə еdə bilər. Şagirdlərin fərdi хüsusiyyətlərini araşdırmaq üçün pеdaqoji proqram
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vasitələrindən istifadə еdilir. Ilkin tеstləşdirmə ilə proqram şagirdin bilik səviyyəsini təyin еdə
bilir və ona uyğun tapşırıqlar vеrir. Zəif şagirdləri kompyutеr yüngül baza səviyyəsində
öyrədir. Güclü şagirdlərin təlimi isə ən çətin səviyyədə aparılır. Şagirdlərə nəzəriyyə əsası
şəkildə şərh еdilir. Onlara iхtiraçılıq və intuisiya tələb еdilən yaradıcı məsələlər təklif еdilir.
Hər bir şagird təlim prosеsində fərdi хaraktеrli çətinliklərlə üzləşir. Kompyutеrlə təlim
zamanı öyrədici proqram şagirdin biliyini yoхlamağa və onun fərdi хüsusiyyətlərini üzə
çıхarmağa imkan vеrir. Fərdi kompyutеrlərin qrafik imkanları və çеvik proqramlaşdırma
dilləri kompyutеr təlimini daha əyani еdir. Еlmi tədqiqatlarda müхtəlif qanunauyğunluqların
öyrənilməsində kompyutеrin illüstrativ imkanlarından istifadə еdilir.
Ənənəvi təlimdə nəzəriyyə üstünlük təşkil еdir. Sinif-dərs təlim forması hər bir müəllimi
nəzəriyyəyə üstünlük vеrməyə vadar еdir. Müvəffəqiyyətli təlim üçün ən vacib şərt
şagirdlərin öyrənilən fənnə marağı, təlimin gеdişi və onun nəticəsidir. Bu bir çoх faktorlarla
bağlıdır: öyrənilən fənnin məzmunundan; onun çətinlik dərəcəsindən; təlimin təşkili
prosеsindən; müəllimin fərdi хüsusiyyətlərindən; validеyndən; sinif kollеktivindən.
Kompyutеr tехnologiyası informatika ilə bağlı olmayan fənlərin öyrənilməsinə də marağı
artırır. Kompyutеr vasitəsilə təlim prosеsinin təşkilində yеnilik, şagirdin iş хaraktеrinin
dəyişməsi və tədrisə marağının artmasıdır.
Kompyutеr təlimi proqram təminatı və kompyutеrlərin istifadəsinin təşkili formalarından
ayrı fəaliyyət göstərə bilməz. Hal hazırda çoхlu sayda müхtəlif fənlər üzrə öyrədici
proqramlar mövcuddur.
Məqalənin aktuallığı. Ənənəvi təlimdə nəzəriyyə üstünlük təşkil еdir. Sinif-dərs təlim
forması hər bir müəllimi nəzəriyyəyə üstünlük vеrməyə vadar еdir. Müvəffəqiyyətli təlim
üçün ən vacib şərt şagirdlərin öyrənilən fənnə marağı, təlimin gеdişi və onun nəticəsidir. Bu
baxımdan məqalə aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Kompyutеr tехnologiyası İnformatika ilə bağlı olmayan fənlərin
öyrənilməsinə də marağı artırır. Kompyutеr vasitəsilə təlim prosеsinin təşkilində yеnilik,
şagirdin iş хaraktеrinin dəyişməsi və tədrisə marağının artmasıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kompyutеrlə təlim zamanı öyrədici proqram
şagirdin biliyini yoхlamağa və onun fərdi хüsusiyyətlərini üzə çıхarmağa imkan vеrir. Fərdi
kompyutеrlərin qrafik imkanları və çеvik proqramlaşdırma dilləri kompyutеr təlimini daha
əyani еdir. Еlmi tədqiqatlarda müхtəlif qanunauyğunluqların öyrənilməsində kompyutеrin
illüstrativ imkanlarından istifadə еdilir.
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И.Гаджиев

Методы и формы организации компьютерной подготовки
Резюме
В статье исследованы методы и формы организации компьютерной
подготовки. Выбраны три типа обучающих компьютерных программ, показаны три
уровня контроля над обучающимися системами; анализируя существующие
обучающие системы выбраны режимы управления, а также исследованы возможности
персонального компьютера как технического учебного инструмента.
İ.Hadjiev

Computer traning methods and forms of organization
Summary
In the article, computer teaching methods and forms of organization during the course of
the investigation. Learning computer programs 3 types are elected, in training system with
computer the control is specified three level, in the result of existing training system analysis
management systems are elected, as a means of learning the technical capabilities of personal
computers.
Redaksiyaya daxil olub: 10.03.2017
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İnformatika kursunda modelləşdirmə,
formallaşdırma və dil anlayışları
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İnformasiya geniş anlayış olub, onunla bağlı olan problemləri ona aid etmək üçün
təhlildən, ehtimal yanaşmadan, həcmli təhlildən (simvolların sayına görə) istifadə olunur.
Aksiomatik yanaşmada — informasiyanın dəyərini, praktik əhəmiyyətini əsas götürürlər.
Yəni sosial sistemdə keyfiyyət xarakteristikaları nəzərdə tutulur.
Semantik yanaşmada isə informasiya forma və məzmununa görə nəzərdən keçirilir.
Bu zaman informasiya predmeti haqqında sistemləşdirilmiş verilənlər dəsti (tezarus) əsas
götürülür. Bu yanaşmada riyazi statistika metodlarından istifadə olunur [2; 22].
Ətraf aləmdəki obyektlərin öyrənilməsi üçün onların bütün xassələrini deyil, mühüm
xassələrini əks etdirən modellərindən istifadə olunur.
Model –— öyrənilən real obyekt, proses və ya hadisənin əsas xüsusiyyətlərini özündə əks
etdirən hər hansı yeni bir obyektdir.
Riyazi model — reallığın riyazi təsviridir.
Modelləşdirmə — ciddi problemə aid hər hansı bir mücərrəd və ya uydurma hadisə və ya
prosesin canlandırılması və həllidir.
“İnformasiya modelləri — işarəli modellər sinfinə aid olub, müxtəlif təbiətli sistemlərdə
informasiya prosesləri təsvir edir” [2; 82].
İnformatika bilavasitə riyazi modellərlə əlaqədardır, çünki həmin modellər kompüterlə
məsələ həllinin əsasını təşkil edir. Belə ki, prosesin müəyyən mərhələsində riyazi modellər
kompüter (hesablama) modelinə çevrilir və bunun ardınca alqoritmə və kompüter proqramına
çevrilir.
İnformatikada “obyekt” anlayışından tez-tez istifadə olunur.
“Real obyekt — fiziki mövcud olan əşyaların abstraksiyasıdır [2; 83].
Modelləri iki sinfə ayırırlar:
1. Maddi (əşya) modellər.
2. İnformasiya modelləri.
Əşya modelləri obyektlərin maddi formada həndəsi, fiziki və digər xassələrini əks etdirir.
İnformasiya modelləri obyektləri və ya prosesləri obrazlarla və ya işarələrlə ifadə edir.
Obrazlı modellər (şəkillər, rəsmlər və s.) obyektlərin təsvirini (görünüşünü) əks etdirməklə,
təhsildə, elmdə geniş tətbiq olunur və obyektlərin xarici görünüşünə və ya əlamətlərinə
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nəzərən təsnif olunması tələb edilir.
İşarəli informasiya modelləri müxtəlif dillərdən (işarələr sistemindən) istifadə olunmaqla
tərtib edilir. Bu tipli modellər mətn şəklində (proqramlaşdırma dilində), analitik şəkildə
(düsturla), cədvəl şəklində ifadə olunur.
İşarəli informasiya modellərini qurmaq üçün bəzən eyni zamanda bir neçə müxtəlif dildən
istifadə olunur. Məsələn, topoqrafiya xəritələri, qrafiklər, diaqramlar və s. Bu tipli modellərdə
eyni zamanda həm qrafik elementlər dilindən, həm də simvolik dildən istifadə olunur. Qaya
daşları üzərində qədim insanların yaratdıqları yazılar, işarələr, cizgili rəsmlər ilk informasiya
modelləri hesab olunur. Həmin modellər o dövrün insanlarının həyatına, məşğuliyyətinə aid
müəyyən məlumatları əks etdirir.
Riyaziyyat elminin mücərrədliyi — mövcud həqiqətlərin xüsusi işarələr və münasibət
bildirən düsturlarla ifadə olunması ilə səciyyələnir. Deməli, obyektiv reallığa, ona məxsus
qanunauyğunluqları mücərrəd şəkildə (dildə) ifadə etmək üçün keçid mərhələsi olmalıdır. Bu
formallaşdırma mərhələsidir. Belə ki, təsviri informasiya modelləri yaratmaq üçün təbii
dillərdən istifadə olunur. Formal dillərin vasitəsilə riyazi modellər, məntiqi modellər tərtib
edilir ki, bunlar formal informasiya modelləri sinfinə aiddir. Belə ki, riyazi anlayışlar və
düsturlar vasitəsilə yaradılan modellərə riyazi modellər deyilir. Çünki riyaziyyatın dili formal
dillərdən ibarətdir. Məsələn, cəbri işarələr, düsturlar, həndəsi fiqurlar, düsturlar və s.
Cəbrin dili vasitəsilə kəmiyyətlər arasındakı funksional asılılıqları formalaşdırmaq olur.
Belə asılılıqlar fizika, kimya kurslarında da vardır. Bu riyazi modellər proses və ya hadisələri
öyrənməyə kömək edir.
Məntiqin cəbri dili (mülahizələr cəbri) formal məntiqi modeli qurmağa imkan verir. Təbii
dildə ifadə olunmuş sadə və mürəkkəb mülahizələr üzərində əməlləri (inkar, dizyunksiya,
konyunksiya, implikasiya, ekvivalensiya) formallaşdırıb riyazi və ya məntiq dilində yazırıq.
Tərif. İnformasiya modellərinin formal dillər vasitəsilə qurulması prosesinə
formallaşdırma deyilir.
Ətraf aləmi dərk etmək üçün insanlar həmişə modelləşdirmədən və formallaşdırmadan
istifadə edirlər. Yeni obyekti öyrənmək üçün əvvəlcə təbii dildə onun təsviri — informasiya
modeli qurulur, sonra isə formallaşdırma mərhələsinə keçilir (formal dillərdən istifadə
olunmaqla).
Formal modellərin (alqoritmlərin) vizuallaşdırılmasında blok-sxemlərdən, çertyojlardan,
elektrik sxemlərdən, məntiqi sxemlərdən və s. istifadə olunur.
Vizual modellər adətən interaktiv modellər olub, onlar əsasında müəyyən ilkin şərt və ya
parametrləri dəyişməklə, prosesin gedişini model üzərində müşahidə etmək olar.
Məktəb təlimində riyazi biliklərin, bacarıq və vərdişlərin qazanılmasında, o cümlədən
riyazi nitqin inkişaf etdirilməsində “canlı müşahidədən mücərrəd təfəkkürə və ondan da
praktikaya” düsturu tətbiq olunur. Əslində burada üç mərhələni keçən insan təbii dillə ifadə
olunan bilikləri xüsusi dillər (simvollar, anlayışlar) vasitəsilə öyrənir və tətbiqini
reallaşdırmaq üçün praktikada sınayır.
Yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz anlayışlar (model, modelləşdirmə, formallaşdırma)
öyrənmə prosesinin vasitələridir. Dərketmə prosesi və onun mərhələlərinin modelləşdirilməsi
məktəb informatika kursunun tədrisində şagird fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.
Məktəbdə informatikanı tədris edərkən, yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz anlayışların
tətbiqi aşağıdakı məzmunda mərhələlərlə reallaşdırıla bilər:
1. Dilin informatika kursunda rolu və yeri.
2. İnformatika kursunda formal dillər.
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3. Ədədləri təqdim edən dillər: say sistemləri.
4. Riyaziyyatın və məntiqin informatika kursunda yeri.
5. İnformasiyanın təqdimatında şagirdlərin bilik və bacarıqları [3; 160].
İndi bunları müxtəsər şəkildə şərh edək.
Dilin informatika kursunda rolu və yerini müəyyən edərkən aşağıdakı məsələlər nəzərdən
keçirilməlidir:
— İnsanın qəbul etdiyi simvolik və obrazlı informasiyalar;
— Dil simvolik informasiyanın təqdim edilməsi vasitəsi kimi;
— Təbii və formal dillər;
— Formal dil və müvafiq fənn.
Burada həm təbii dildən və həm də kompüter dilindən bəhs edilməlidir.
İnsanın informasiya funksiyasının təsvir edilməsi — çox mürəkkəb məsələdir. Ona görə
də bu haqda təsəvvürlərimiz model əsasında təxmini xarakter daşıyır.
İnsanın ətraf aləmdən informasiya qəbul etməsi müxtəlif analizatorlar vasitəsilə ola bilər.
Bunların sayı beşdir: görmə, eşitmə, dadbilmə, duyma, hissetmə. Bunların köməyilə əldə
edilən biliklər yaddaşda qalır. İnsanın yaddaşında olan biliklər də informasiya hesab olunur.
İnsanın əldə etdiyi informasiyanı iki növə ayırmaq olar: a) simvolik informasiya, b)
obrazlı informasiya. Simvolik informasiyanı insan şifahi və ya yazılı nitq vasitəsilə qavrayır.
Qalan informasiyalar isə obrazlı informasiyalar hesab olunur. Obrazlı informasiyanı insan
görmə və eşitmə vasitəsilə də qəbul edir.
Obrazlı informasiya — insan informasiya mənbəyi ilə təmasda olarkən, hissetmə
yaddaşında saxladığı və bütün hiss orqanları tərəfindən qəbul etdiyi informasiyadır.
Simvolik informasiya dil ilə əlaqədar olub, yalnız dil anlayışı bu növ informasiyaya tətbiq
olunur. Simvolik informasiyanın təqdim olunmasında dil müəyyən sistemdir. “Dil —
simvollar və qaydalar çoxluğu olub, bu simvollardan mənalı məlumatların tərtib edilməsi
üsullarını müəyyən edir” [4; 25].
Dillər iki qrupa ayrılır: təbii və formal dillər.
Təbii dillər — tarixən formalaşmış milli nitq dilidir. Bu dillərin də şifahi və yazılı nitq
növləri vardır. Kompüter elə qurulub ki, təbii dilləri başa düşür.
Formal dillər — süni şəkildə yaradılan dillər olub, peşə ilə əlaqədar tətbiq olunur. Bu
dillər beynəlxalq xarakter daşıyır və yazılı formaya malikdir. Məsələn, riyazi dil, məntiqi dil,
musiqi dili (not) və s.
İstənilən dilə aşağıdakı anlayışlar aiddir: alfavit — tətbiq olunan simvollar çoxluğu,
sintaksis — dilə aid konstruksiyaların (dilin mətni) yazılışı qaydaları, semantika — dil
konstruksiyalarının mənaca şərhi, praqmatika — verilmiş dildə mətnin tətbiqi nəticələri.
Formal dillər üçün xarakterik cəhət onların məhdud sayda fənlərə aid olmasıdır. Ona görə
də hər fənnin özünəməxsus anlayışlar və münasibətlər sisteminin adekvat təsviri — formal dil
üçün uyğunlaşdırılır. Deməli, dilin bütün komponentləri (alfavit, sintaksis, semantika,
praqmatika) fənnin spesifik sahəsinə uyğunlaşdırılır. Dilin inkişafı (dəyişikliklər, əlavələr və
s.) onun aid olduğu fənn sahəsinin inkişafı ilə əlaqədardır.
Təbii dillər üçün belə məhdudiyyətlər olmadığı üçün onlar universal dillər adlanır.
Esperanto dili müxtəlif millətlərin ünsiyyət saxlaması üçün yaradılmış vahid süni dildir.
Latın dili — ünsiyyət funksiyasına malik olmasa da, formal dil kimi tibbidə və
farmakologiyada tətbiq olunur.
Dillər haqqında orta məktəb şagirdlərinə informatika kursunda məlumatların verilməsi
mühüm elmi və didaktik əhəmiyyət kəsb edir. Çünki məhz dil termini ilə əlaqədar bütöv elmi
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anlayışlar sistemi yaradılır.
Tədqiqatın məqsədi — məktəbin informatika kursunda modelləşdirmə, formallaşdırma və
dil anlayışlarının elmi mahiyyətini açıqlama və təlim prosesində metodik məsələləri şərh
etməkdən ibarətdir.
Məqalənin aktuallığı. İnformasiya modeli və informasiya modelləşdirilməsi, formal və
məntiqi dillər, alqoritmlərin qurulmasında formallaşdırmanın tətbiqi — kimi məsələlər
şagirdlərin informatika kursuna dair hazırlığında mühüm rol oynayır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məktəbin informatika kursu tədrisində
modelləşdirmə, formallaşdırma və dil anlayışlarının elmi şərhlərini vermək və təlim prosesi
ilə əlaqələndirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnformatika kursu üzrə modelləşdirmə,
formallaşdırma və alqoritmləşdirmə kimi məzmun xətlərinin nəzəri məsələlərinin şərhini
verməkdən ibarətdir. Eyni zamanda modelləşdirmə, formallaşdırma və formal dil
anlayışlarının tədrisində və həyatda praktik tətbilərinin yerini və rolunu göstərməkdən
ibarətdir.
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Моделирование, формализация и понятие языка
в курсе информатики
Резюме
В статье рассмотрены следующие вопросы:
— понятие модель и моделирование,
— формализация в курсе информатики,
— информационные модели,
— естественные и формальные языки,
— роль и место языков в курсе информатики,
— компоненты языка и предметная область,
— дидактические функции изучения формальных языков в курсе информатики.
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S.Hamidov

Modelling, formalization of the concept of language
in the course of computer science
Summary
The article includes the following topics:
— The concept of the model and modeling,
— Formalization in the course of computer science,
— Information models,
— Natural and formal languages,
— The role and place of languages in the course of computer science,
— Language components and subject area,
— Didactic function study of formal languages in the course of computer science.
Redaksiyaya daxil olub: 16.02.2017
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Aztəminatlı ailələrin sosial problemlərinin sosioloji təhlili
Aynur Bagırlı
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Email: aynurbagirli15@gmail.com
Rəyçilər: f.e.d., prof.Q.Y.Abbasova
f.ü.f.d., E.Ə.Bayramzadə
Açar sözlər: sosial, sorğu, aztəminatlılıq, sosial siyasət, qanun
Kлючевое слово: социальной, опрос, малообеспеченный, социальная политика,
закон
Key words: social, survey, low-income, social policy, law
Əhalinin sosial ehtiyaclarının ödənilməsi dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətini təşkil
edir və dövlətin sosial fəaliyyət sferasına əhalinin təhsili, səhiyyə və sağlamlığının qorunması,
ictimai-mədəni tədbirlər, incəsənət, idman, gənclər siyasəti, sosial təminat və sosial müdafiə
və sair sosial tədbirlər sistemi daxildir. Həmin sahələrin inkişafı həm də ictimai-maddi
istehsalın artmasına fəal təsir göstərir və başlıca olaraq dövlət büdcəsindən maliyyələşir. Ona
görə də sosial sahələrin inkişafı dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətini təşkil etməklə
dövlətin sosial funksiyasının həyata keçirilməsinə xidmət edir. Bütün bunlar onu göstərir ki,
dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatının yaxşılaşdırılması dövlətin daim diqqət
mərkəzindədir və digər mənbələrlə yanaşı, dövlət büdcəsindən bu məqsədə ayrılan vəsaitin
həcmi də ildən ilə artırılır. Ona görə də müasir dövlətin sosial siyasətinin maliyyə təminatında
büdcənin rolunun artırılması, əhalinin sosial-mədəni ehtiyaclarının ödənilməsinə, sosial
müdafiənin gücləndirilməsinə ayrılan büdcə vəsaitinin məqsədəuyğun, qənaətlə və səmərəli
istifadə edilməsi istiqamətində, elmi-tədqiqatın aparılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Sosial rifah halının yüksəlməsi sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlərə görə Azərbaycan BMTnin İnkişaf Proqramı tərəfindən nəşr edilən "İnsan İnkişafı Hesabatı"na əsasən insan inkişafı
indeksinə görə 188 ölkə arasında 78-ci yerdə qərarlaşaraq, yüksək inkişaf səviyyəsinə malik
ölkələr qrupuna daxil olmuşdur. Bu uğurların əldə olunmasında əhalinin gəlir imkanlarının
artırılması üçün çoxsaylı və keyfiyyətli iş yerlərinin açılması, sahibkarlığın dəstəklənməsinə
və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə yönələn fəal siyasətin aparılması, əmək haqlarının,
pensiya və digər sosial ödənişlərin mütəmadi artırılması, o cümlədən əhalinin sağlamlığı,
təhsil, mədəni inkişaf və s. sahələrdə qazanılan nailiyyətlər əsas rol oynayır. 2003-cü illə
müqayisədə ötən dövrdə əhalinin gəlirləri 7 dəfəyə yaxın artaraq, 5,7 milyard manatdan 2016cı ilin noyabr ayına 36,8 milyard manata və ya əhalinin hər nəfərinə orta hesabla 3860,5
manata çatmışdır. Orta aylıq əmək haqqının məbləği isə 5,6 dəfədən çox, o cümlədən 2016
ilin yanvar-oktyabr aylarında əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 4,6 faiz artaraq 462
manata çatıb. İqtisadiyyatın mədənçıxarma sənayesi, maliyyə və sığorta fəaliyyəti,
informasiya və rabitə, peşə, elmi və texniki fəaliyyət, eləcə də tikinti sahələrində orta aylıq
əmək haqqı daha yüksək olmuşdur.
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Hazırda ölkədə sosial siyasətin həyata keçirilməsi, aztəminatlı ailələrin vəziyyətinin
yaxşılaşması istiqamətində müxtəlif istiqamətli tədbirlər reallaşır ki, bunların nəticəsində
insanların rifah şəraitində dəyişikliklər baş verir. Dövlət tərəfindən ehtiyacı olan insanlara
edilən köməyə münasibəti, insanların aldıqları yardımlar nəticəsində hiss etdikləri müsbət
dəyişmələri, sosial yardımlara insanların münasibətini, sosial yardım alarkən vətəndaşların
hansı problemlərlə üzləşməsini və s. öyrənmək üçün Azərbaycanın bir sıra şəhər və
rayonlarında — Bakıda, Gəncədə, Sumqayitda, Şirvanda, Şəmkirdə, Tovuzda, Qəbələdə,
Kürdəmirdə, Lənkəranda, Biləsuvarda və Gədəbəydə sorğu keçirdik. Sorğu zamanı əldə
etdiyimiz nəticələr bizə problemin araşdırılmasında müəyyən qədər kömək oldu. Bununla
belə demək lazımdır ki, bu sahədə daha ətraflı nəticələr əldə etmək üçün müvafiq sahədə bir
neçə və daha geniş miqyaslı araşdırmaların aparılmasına ehtiyac vardır.
Sorğu zamanı 237 aztəminatlı ailənin rəyi öyrənilmişdir. Rəyi soruşulanların 123 nəfəri
(52%) kişi, 106 nəfəri (45%) qadın olmuşdur (cədvəl 1).
Cinsi
Nəfər
%

123
52

Kişi

Qadın

106
45

Cədvəl 1

Onlardan 5 nəfəri (4%) 60 yaşdan yuxarı, 46 nəfəri (19%) 51-60 yaşlarında, 55 nəfəri
(23%) 36-50 yaşlarında, 48 nəfəri (20 %) 25-35 yaşlarında, 37 nəfəri (16%) 18-24 yaşlarında
və hətta 15 nəfəri ( 6 %) 14-17 yaşlarında (hamısı qadınlardır) olmuşdur (cədvəl 2).
Yaş

14-17

18-24

nəfər 15
%
6

25-35

37
16

48
20

36-50

51-60

55
23

60-dan
yuxarı
5
4

46
19

Cədvəl 2
Respondentlərdən 78 nəfər (33 %) natamam, 67 nəfər (38 %) ali və 92 nəfər (39%) orta
təhsilli olmuşdur (cədvəl 3).
Təhsil
Nəfər
%

67
38

ali

Natamam orta
78
33

92
39

Orta
Cədvəl 3

Respondentlər ailələrini 58 nəfər (24 %) çoxuşaqlı ailə, 5 nəfər (2 %) qəyyum ailə, 37
nəfər (16 %) əlil uşaqlı ailə, 56 nəfər (24%) aztəminatlı ailə, 35 nəfər ( 15 %) natamam ailə,
13 nəfər (5%) 2 uşaqlı ailə, 12 nəfər (5%) 1uşaqlı ailə, 11 nəfər (5%) tam ailə kimi
kateqoriyalara bölmüş, 8 nəfər (3 %) “başqa” cavabını qeyd etmişdir (cədvəl 4).
Ailənin
növü
Nəfər
%

Coxu
uşaqlı
58
24

Qəyyum
5
2

Əlil
uşaqlı
37
16

Aztəminatlı
56
24
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Natamam
35
15

2
uşaqlı
13
5

1
uşaqlı
12
5

Tam
11
5

Baş
qa
8
3
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Cədvəl 4
“Ailənizin maddi durumunu necə qiymətləndirirsiniz?” sualına maraqlı cavablar
alınmışdır. Belə ki, rəyi soruşulanların 64 nəfəri (27%) yaşayış minimumunun həddindən
aşağı səviyyədə yaşadığını və hətta zəruri qida və ərzaq məhsullarını tam ala bilmədiyini qeyd
etsə də, 9 nəfər (3%) kifayət qədər yaxşı yaşadığını, 22 nəfər isə (9 %) həyat şəraitindən
razılıq edərək “pul yaşayışımıza çatır, qənaətə ehtiyac yoxdur” cavabını vermişdir. Bununla
belə, 59 nəfər (24%) pulun ancaq yeməyə catdığını qeyd etmişdir. Burada qeyd etmək yerinə
düşər ki, Azərbaycanda əmək haqqının 60%-i (inkişaf etmiş Avropa ölkələrində isə 17-32%)
ərzaq məhsullarının əldə olunmasına sərf olunur. 56 nəfər (23%) pulu qənaətlə xərclədiyinə
görə normal yaşadığını, 7 nəfər (3%) cavab verməkdə çətinlik çəkmişdir. Maraqlı olan ondan
ibarətdir ki, yaşayış minimumunun həddindən aşağı səviyyədə yaşadığını və hətta zəruri qida
və ərzaq məhsullarını tam ala bilmədiyini və pulun ancaq yeməyə catdığını bildirənlərin
əksəriyyəti (71%) qadınlardır. Həmin cavaba üstünlük verənlər həm də 36-50 yaşında
olduğunu göstərənlər və aztəminatlı və çoxuşaqlı ailə kateqoriyasından olanlardır.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkə siyasətində aztəminatlı təbəqələrin,
ailələrin sosial vəziyyətinin yaxşılaşması üçün dəfələrələ mühüm addımlar atılmış, qanunlar,
qanunvericilik aktları qəbul edilmiş, Prezidentin fərman və sərəncamları verilmişdir. Əgər
sosial siyasətin həyata keçirilməsində müstəqilliyin ilk illərində vəziyyət çox ağır vəziyyətdə
idisə, ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra vəziyyət dəyişdi, dövlət
siyasətində sosial siyasətə prioritet verildi ki, burada da əsas diqqət aztəminatlı insanların,
ailələrin, əlillərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına yönəldildi.
Məqalənin aktuallığı. Beynəlxalq təcrübə də göstərir ki, dövlətin iqtisadiyyatı nə qədər
inkişaf etsə də, uzunmüddətli yoxsulluğun azaldılmasına nail olunsa da cəmiyyətdə hər zaman
qayğıya ehtiyacı olan insanlar olacaqdır. Bu baxımdan sosial siyasətin təşkil edilməsi,
aztəminatlı ailələrlə işin təşkili vacib məslələrdəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Aztəminatlı ailələrin vəziyyətin sosioloji sorğuya cəlb edilməsi,
həmçinin təhlili, əldə edilən nəticələr tam orjinal və daha əvvəl işlənməmiş yaxud işlənsə belə
müəllifin öz mövqeyi tərfindən yanaşılmış və fərqli şəkildə izah edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycanda aztəminatlı ailələrin azaldılması
üçün lazım işlənəcək proqramlarda həmçinin sosial iş ixtisası olan universitet tələbələri
dərslərdə material kimi istifadə oluna bilər.
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А.Багирли

Социологический анализ социальных
проблем семей с низкими доходами
Резюме
Опрос был взят нами в некоторых городах и районах Азербайджана, таких как Баку,
Гянджа, Сумгаит, Ширван, Шамкир, Товуз, Габала, Кюрдамир, Лянкяран, Билясувара и
Гедабека для того, чтобы узнать отношение правительства к людям, которые
нуждаются вклад, позитивные изменения людей в результате социальных пособий,
отношение людей к социальным пособий, разного рода проблем, с которыми люди
могут столкнуться при получении социальных пособий и т.д. Результаты опроса
помогли нам в какой-то степени в исследовании проблемы.
A.Bagirly

Sociological analysis of the social problems
of low-income families
Summary
The survey had been taken by us in some cities and regions of Azerbaijan such as Baku,
Ganja, Sumqayit, Shirvan, Shamkir, Tovuz, Qabala, Kurdamir, Lankaran, Bilasuvar and
Gadabay in order to know attitude of government to people who need contribution, positive
changes of people as a result of social aids, attitude of people to social aids, various kinds of
problems which people can face while getting social aids and etc. The results of survey helped
us to some extent in the research of problem.
Redaksiyaya daxil olub: 10.01.2017
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Erix Fromun təsnifatında şəxsiyyətin tipologiyası
Ulduz Qəzvini
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Bakı Qızlar Universitetinin dosenti
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.C.Q.Alıyev
psixol.ü.f.d., dos.M.S.Əliyev
Açar sözlər: şəxsiyyət, azadlıq, sadizim, mazoxizm
Ключевые слова: личность, свобода, садизм, мазохизм
Key words: identity, freedom, sadism, masochism
Шяхсиййят щаггында апарылмыш чохсайлы тядгигатлар бу сащядя мцхтялиф нязяриййялярин
мейдана эялмясиня сябяб олмушдур. Щямин нязяриййяляри груплашдырмыш олсаг, тяхминян
ашаьыдакы ясас нязяриййяляри гейд едя билярик: классик нязяриййя, клиник нязяриййя,
експериментал нязяриййя, когнитив нязяриййя, бищевиористик нязяриййя, щуманистик нязяриййя.
Шяхсиййятин клиник нязяриййяси консепсийасында Ериx Фромун (1900-1980) хидмяти çoxduр.
Erix Fromm insanları nevrotiklər və normal (sağlam) insanlara ayırır. Təcrid olunmuş
individin özgüvənsizliyindən şəxsiyyətin azadlıqdan “qaçış” mexanizmləri ortaya çıxır. Nə
zaman ki, insana özgüvən verə biləcək əlaqələr, münasibətlər dağılır, nə zaman ki, fərd
gücsüzlük və tənhalıq hissini aşmağa çalışır, fərd bütün cəmiyyətə qarşı çevrilir, ona yad
münasibət bəsləyir, o zaman onun önündə sanki 2 yol açılır. Bu yollardan biri pozitiv
azadlıqdır. Bu zaman fərd özünü intellektual və emosional qabiliyyətlərindən istifadə edərək
məhəbbət və əmək vasitəsilə dünya ilə spontan formada əlaqələndirə bilər. Beləliklə, o,
yenidən öz “Mən”indən və azadlığından imtina etmək məcburiyyətində qalmadan insanlar,
cəmiyyət və özü ilə münasibət qura bilər. 2-ci yol geriyə yoldur. Bu zaman fərd tənhalığı dəf
etmək, öz şəxsiyyəti və ətraf mühit arasında yaranan uçurumları aşmaq üçün azadlıqdan
imtina edir. Bu 2-ci yol heç bir zaman insanın dünya ilə əlaqə və münasibət qurmasına gətirib
çıxarmır.
Erix Fromm qeyd edir ki, azadlıqdan “qaçış” mexanizmləri çoxdur. Bu mexanizmlərdən
bəziləri xüsusi sosial əhəmiyyət kəsb etmir. Belə mexanizmlər bu və ya digər formada ciddi
psixoloji və emosional pozuntuları olan insanlarda rast gəlinir. Erix Fromm sosial planda
əhəmiyyətli olan mexanizmlərə diqqəti cəlb edir.
Bu mexanizmlər üçdür:
1. Avtoritarlıq;
2. Yıxıcılıq və ya dağıdıcılıq;
3. Avtomatlaşmış konformizm.
1. Avtoritarlıq mexanizmi.
“Sadist — mazoxist“ termini nevrozlar və şəxsiyyət pozuntularıla assosiasiya təşkil etdiyi
üçün, Erix Fromm normal insanlarda avtoritar xarakterindən bəhs edir.
Avtoritarlıq mexanizmi 2 tendensiyada təzahür edir:
1. Mazoxist tendensiya — bu, şəxsi natamamlıq, köməksizlik və gərəksizlik hissidir.
Mazoxist insanları analiz edərək Erix Fromm belə nəticəyə gəlir: ”Hərçənd ki mazoxistlər
şüurlu formada gərəksizlik və natamamlıq hissindən qurtarmaq istədiklərinə dair
şikayətlənirlər, əslində onların şüuraltısında sanki onları özünü natamam və əhəmiyyətsiz hiss
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etməyə məcbur edən bir qüvvə var. Belə insanlar daim ətraf mühitdən, başqa insanlardan, hər
hansı bir təşkilatdan, təbiətdən asılı olduqlarını açıq-aydın ifadə edirlər. Onlar özlərini təsdiq
etməyə cəhd etmir, istədiklərini, arzu etdiklərini, ürəyindən keçənləri həyata keçirmirlər,
xarici mühitin əmrlərinə tabe olurlar. Həyatı bütövlükdə güclü, idarəolunmaz və aşılmaz kimi
hiss edir və qəbul edirlər. Ağır hallarda — belə hallar isə çoxdur — xarici amillərə tabe olmaq
və özünüalçaltma tendensiyası ilə yanaşı, eyni zamanda özünə ziyan vurmaq, əzab vermək
kimi hisslər də təzahür edir.
Mazoxist şəxsiyyət tipinin bütün formaları vahid istiqamətə yönəlir: öz şəxsiyyətindən, öz
“Mən”indən imtina etmək, özünü “itirmək”, başqa sözlə azadlıqda, azadlıq yükündən xilas
olmaq.
2. Mazoxist tendensiyadan başqa xarakter tiplərində sadizm tendensiyası da müşahidə
olunur. Sadizm güclü və zəif, az və ya çox dərəcədə dərk olunmuş formada təzahür edə bilər.
Sadizmin 3 tip tendensiyası var:
1-ci tip başqa insanların özündən asılı olmasına nail olmağa, onların üzərində tam və
sərhədsiz hakimiyyət əldə etməyə, onları öz silahına çevirməyə cəhd edir.
2-ci tip yalnız insanlar üzərində tam şəkildə hakimiyyət əldə etməyə cəhd etmir, eyni
zamanda onları istismar etmək, onlardan istifadə etmək və onları soymağa cəhd edir. Bu istək
sadist tərəfindən yalnız maddi dəyərlərə yönəlmir, eyni zamanda başqa adamların malik
olduğu mənəvi və intellektual keyfiyyətlərə də yönəlir, aid olunur.
3-cü tip başqa adamlara əzab vermək və ya onların əzab çəkməsini görmək, müşahidə
etməkdən zövq alan tipdir. Əzab fiziki, çox hallarda isə mənəvi ola bilər.
Sadizm mazoxizmlə müqayisədə daha az dərk olunur və rasionallaşır.
Sadistin obyektə münasibətində bir faktor çox zaman nəzərdən yayınir və buna görə də bu
fakta xüsusi əhəmiyyət verilməlidir: bu, sadistin sadizm göstərdiyi obyektdən asılılığıdır.
2. Yıxıcılıq mexanizmi.
Yıxıcılıq yaşanmamış həyatın nəticəsidir. Yıxıcılıq əslində bir çox hallarda sadizm
cəhdləri ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Onların kökü eynidir: gücsüzlük və fərdin izolyasiyası.
Dünyanı yıxmaq, özündən kənarlaşdırmaq fərdi tamamilə tənhalığa məhkum edir və bu
zaman heç bir xarici faktor onu qorxuda bilmir. Dünyanı yıxmaq yıxıcılıq mexanizminə malik
fərdin sonuncu kədərli cəhdidir — dünyanın insanı-fərdi yıxmasına imkan verməmək cəhdi.
Yıxıcılıq və sadizm biri digərinə bənzəyir. Fərq ondadır ki, sadizm obyekti öz
hakimiyyətinə almağa, yıxıcılıq isə kənarlaşdırmağa cəhd edir. Sadizm fərdin başqaları
üzərində dominantlığı hesabına onları istismar edir, yıxıcılıq isə istənilən xarici faktoru ləğv
edir, aradan qaldırır.
3. Avtomatlaşmış konformizm.
Avtomatlaşmış konformizm sosial planda mühüm əhəmiyyət kəsb edən mexanizmdir.
Məhz bu mexanizm müasir cəmiyyətdə normal individlərin əksəri üçün xilasedici çıxış
yoluna çevrilir. Qısa sözlə desək, fərd özü kimi olmaqdan imtina edir, ona təklif edilən
cəmiyyət, kütlə tərəfindən qəbul edilmiş şablonları öz daxilində, şəxsiyyətində bütünlüklə
mənimsəyir, hamı kimi, onu necə görmək istəyirlərsə, olmağa cəhd edir. Bu zaman fərdin öz
“Mən”i və ətraf mühit arasındakı fərq, eyni zamanda dərk olunmuş tənhalıq və gücsüzlük
hissi yoxa çıxır. Öz “Mən”indən imtina edən fərd robota çevrilir, özü kimi milyonlarla robotu
müşahidə edərək, tənhalıq və həyəcan hiss etmir. Lakin bu ona öz şəxsiyyətinin itirilməsi
hesabına başa gəlir.
Beləliklə, Erix Fromm şəxsiyyəti 2 psixoloji tipə ayırır: avtoritar şəxsiyyət və insan-robot.
Avtoritar şəxsiyyətin sadist və mazoxist tendensiyaları var, insan — robot psixoloji tipi isə
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konform anlayışı adı altında şərh olunur.
Məqalənin aktuallığı. Psixologiya tarixinin araşdırılması və şəxsiyyət nəzəriyyələri
baxımından məqalə aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi ondan ibarətdir ki, burada Erix
Frommun təsnifatında şəxsiyyətin tipologiyası verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə psixologiya tarixi və şəxsiyyət
psixologiyası tədqiqatçıları üçün nəzərdə tutulmuşdur.
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Классификация типологии личности Эрих Фромма
Резюме
В статье речь идет о строении вопросов личностные особенности. В этой связи
обстоятельно анализируется данная проблема. Особо подчеркивается классификация
личности.
U.Qazvini

Erich Frommun classification of personality typology
Summary
The article deals with issues concerning the structure of personality traits. In this regard,
thoroughly analyzed the problem. It is emphasized the individual classification.
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İnsan həyatının normal yaş böhranlarının simptomatikası
və onların davranışda təzahürü
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ADPU-nun Şəki filialının dosenti,
elmlər doktoru proqramı üzrə dissertant
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psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: yaş böhranı, keçid dövrləri, oktogenüz, davranış pozğunluqları, həyati
özünütəyinetmə, identifikasiya
Ключевые слова: возрастной кризис, переходные периоды, онтогенез,
поведенческие расстройства, жизненное самоопределение, идентификация.
Key words: age crisis, transition periods, ontogeny, behevioral disorders, vital selfdetermination, identification.
İnsanın anatomik-fiziki inkiafı kimi onun psixi inkişafı da müxtəlif yaş dövrləri və
mərhələlərdən keçir. İnkişafda stabil, nisbətən tədrici baş verən mərhələlərlə yanaşı, daha
sürətli, kəskin və sıçrayışlı mərhələlərin də olması dialektik bir prosesdir. Nisbətən uzun
müddət davam edən stabil və tədrici inkişaf prosesində insanın psixi simasının əsas əlamətləri
sabit qaldığı halda, yaş böhranları dövründə köhnə psixi xüsusiyyətlər, stereotiplər sürətlə
dağılır, yeni psixi keyfiyyətlər meydana gəlir.
İnkişafda belə sıçrayış xarakterli keçidlər “yaş böhranı” adlanır.
“Böhran” sözü yunan sözü olub, “crisis”-“çıxış”, “dönüş anı” mənasını verir. Böhran bir
yaş dövründən digərinə keçid zamanı meydana gələn konfliktliyin bu və ya digər dərəcədə
ifadəli formasıdır. Yaş böhranları qaçılmazdır və insanın bütün yaş dövrlərində psixi inkişafa
güclü təsir göstərir. [7, s.57]
Həyatın bir sıra mərhələlərində baş verən yaş böhranları heç də o demək deyil ki, böhran
dövrü hesab edilməyən stabil inkişaf mərhələlərində həyatımızda hər şey öz axarı ilə gedir.
Yaş böhranları insanların yalnız uşaqlıq və yeniyetməlik dövrlərində deyil, yetkin həyatında
da müşahidə olunur.
Psixoloqlar çoxdan sübut etmişlər ki, böhranlardan qorxmaq lazım deyil, onlar “siqnal
verən mayak” kimi bizə dəyişikliklər dövrünün gəldiyi barədə xəbərdarlıq edir və bunlarsız
dolğun həyat mümkünsüzdür. Biz həyat yollarında bəzən iti və iri addımlarla məsafə qət
etdiyimiz kimi, bəzən “bataqlığa” düşərək bütün perspektivlərimizi itirdiyimiz barədə
pessimist əhvallara qapılırıq. Bəzən elə olur ki, “bataqlıq”dan çıxmaq o qədər də asan olmasa
da, hökmən həyata baxışlarımızı, əhatəmizi dəyişmək məcburiyyəti ilə üz-üzə qalırıq. Odur ki,
“həyat kompasın”da böhranlı yaş dövrlərini bilmək və həyat ahəngini bu əsasda tənzimləmək
lazımdır. İnsan həyatındakı “yaş böhranları” problemi haqqında dünyanın demək olar bütün
psixoloqları yazmış və praktik olaraq şəxsiyyətin psixoloji problemlərinin kökünü bu
böhranlarda görmüşlər. Bir sıra məşhur və tanınmış psixoloqlar isə yaş böhranlarının dövrü
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proses kimi təsnifatlarını vermişlər.
ABŞ psixoloqu D.Levinsona görə, insanın həyatı stabil dövrlərlə, dəyişmələrin
növbələşmələrindən ibarətdir. Stabil yaş dövrlərində insanın psixi həyatının müxtəlif
komponentləri biri-biri ilə müvazinətdə olduğu halda, böhranlı dövrlərdə müvazinət pozulur.
[6, s.133.]
Yaş böhranları stabil dövrləri bir-birindən ayırır, onlar arasında keçid yaradır. Qeyd etmək
lazımdır ki, uzun onilliklər boyu insanın inkişafı və qiymətləndirilməsi strategiyasında yaş
böhranı dövrləri səmərəsiz, az məhsuldar dövrlər kimi səciyyələndirilmiş, “çətin” dövrlər
kimi qiymətləndirilmişdir. Bu anlayış uşağın müsbət sosial təcrübəni və dəyərləri
mənimsəməyə müqavimət göstərməsi, valideyn, müəlim və tərbiyəçilərin pedaqoji təsirlərinə
etinasızlığı ilə diqqəti cəlb edir [5, s.93]. İnkişafın bu cür neqativ qiymətləndirilməsi
strategiyası qeyri-humanist baxış tərzinə gətirib çıxarmış, insanın özündən asılı olmayan
səbəbdən, daxili idarəolunmaz proseslərin təsirindən yaranan uğursuzluq və təzahürlərin
hədsiz qabardılmasına səbəb olmuşdur.
Müasir elmi psixoloji ədəbiyyatlarda insanın ontogenetik inkişafı gedişində baş verən
böhranların psixoloji təbiəti, hər bir uşaqda belə böhranlı keçidlərin olub-olmaması, yaş
böhranlarının inkişafda normal bir hal olması məsələsi hələ də özünün birqiymətli həllini
tamamlamışdır.
Yaş böhranları hər bir adamda çağalıq dövründən başlayaraq, 40-45 yaşlar da daxil
olmaqla bir neçə dövrü əhatə edir. Məktəbəqədr uşaqlıq dövründə insanın həyatı bir neçə yaş
böhranından keçir: çağalıq dövrünün (anadan olan anın) böhranı, körpəlik dövrünün (bir yaşın)
böhranı, erkən uşaqlıq dövrünün (3 yaşın) böhranı, məkətəbəqədər uşaqlığın (6-7 yaşın)
böhranı. Yeniyetmə və gənclik illərində 11-13 yaşın böhranı (yeniyetmə yaşın böhranı), 18-22
yaş böhranı (erkən gəncliyin böhranıdır), 22-27 yaşın böhranı (yetkin gənclik yaşının böhranı)
kimi yaş böhranları da təsadüf olunur.
İnsanın ontonegenizdə inkişafının ilk yaş böhranı doğulma anının və ya çağalıq dövrünün
böhranı adlanır. Bolqar psixoloqu L.Pernu yazmışdır: “Çağanın böhranı doğulduğu çətin
dəqiqələrdən başlanır. 20 kq-a bərabər itələyici təzyiqlə 370C tempraturu olan isti su
mühitindən o, hava mühitinə atılır. Bu çəkizsizlik vəziyyətində havanın tempraturunun 200C
olduğu kosmonavtın vəziyyətinə bənzəyir ki, o, belə şəraitdə tənəffüs etməlidir”. [3, s.57-58]
Körpəlik dövrünün böhranı adətən 1 yaşın tamamında başa çatmış olur. Uşağın psixi
inkişaf tempindən, fərdi-tipoloji xüsusiyyətlərindən və həyat şəraitindən asılı olaraq o, bəzi
uşaqlarda tez, digərlərində isə gec başa çata bilər. 1 yaşın böhranı uşağın körpəlik dövrünün
sonu, erkən uşaqlıq dövrünün başlanğıcında özünü göstərir. Bu dövrdə uşağın həyatında yeni
keyfiyyət dəyişiklikləri, psixoloqların “körpəlik dövrünün üstünlükləri” adlandırdığı
əhəmiyyətli yenilik baş verir. Bu, uşağın müstəqillik meylinin güclənməsində, fəaliyyət
subyekti kimi sərbəstliyinin artmasında əks olunur. O, iməkləmək, sürünmək kimi yerdəyişmə
üsullarından addımlamaqla yerdəyişməyə doğru yeni imkan əldə edir. Körpəlik dövrünün
sonunda uşağın psixomotorikası ilə yanaşı, əşyavi-manipulyativ fəaliyyəti və nitqi
mənimsəməsi sahəsində də dəyişikliklər baş verir. Uşaq bu dövrdə yalnız ona verilən
oyuncaqlarla kifayətlənmir, məişət əşyalarına toxunur, onlarla manipulyasiya edir, sökür,
sındırır. 1 yaşlı uşaq tələbkar və şıltaq olur. O, hər şeyə baxmaq, toxunmaq, əlinə götürmək
istəyir.
3-6 yaşın böhranı adlanan və məktəbəqədər uşaqlıq dövründə müşahidə olunan ən ağır və
dərin yaş böhranıdır. Psixoloq bu böhranı “köklərin möhkəmlənməsi” mərhələsi adlandırırlar.
Bu dövrdə uşaqda həyata qlobal münasibət formalaşır. Uşaq ailədə, yaxın sosial əhatədə
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özünə qarşı münasibəti dərk edib qiymətləndirir. Uşaqda öz qüvvəsinə inam, müstəqillik və
təhlükəsizlik hissi, təşəbbüskarlıq kimi yeni keyfiyyətlər özünü qabarıq biruzə verir. Bu yaş
dövründə meydana çıxan yeni böhran yaşlılara hörmətsiz yanaşma inadkarlıq,özbaşınalıq,
ətrafdakıları despotçasına idarəetmə və ələsalma cəhdləri höcətlik, neqativizm, qiyam formalı
etirazlar və s. kimi mənfi təzahürlərlə müşahidə olunur. [4, s.32]
Rus psixoloqu A.P.Larin isə 3 yaşlı uşaqların yaş böhranından irəli gələn şıltaqlıqlarını
ərköyünlük və nəzarətsizliklə əlaqələndirirdi. Onlar istəkləri hər hansı bir şeyi əldə etmədikcə
sakitləşmir, heç cür razı düşmür, hər hansı formada onları aldatmaq mümkün olmur, bəzən isə
özləri də nə istədiklərini bilmirlər.
M.İ.Lısinanın fikrincə, 3 yaş böhranı uşağın adət etdiyi situasiyaya affektiv reaksiya
göstərməsində, davranışında mövcud stuasiyaya uyğun olmayan qeyri-adekvat hərəkətlərində
əks olunur. Onun fikrincə, 3 yaş böhranı uşaqda “uğura görə iftixar” davranış kompleksinin
yaranmasını şərtləndirir.
Məlum olduğu kimi, uşağın psixi inkişafının yaş dövrləri içərisində 3-6 yaş mərhələsini
əhatə edən məktəbəqədər yaş dövrü əhəmiyyətli bir dövr hesab olunur. Bu yaş dövründə
uşağın həyatında bir sıra yeni psixi keyfiyyətlər yaranır, rollu-süjetli oyunlar aparıcı fəaliyyət
növü kimi uşağın gündəlik həyatının bir hissəsini təşkil edir. Ailədə baş verən hadisələr,
yaşlıların əməyi, müxtəlif maşın və mexanizmlərin işi, heyvanların davranışı, uşağın
müşahidə obyektinə çevrilir. O, gördüyü və eşitdiyi hər bir situasiyanı təkrarlamağa, oyunda
bərpa etməyə, yenidən canlandırmağa çalışır. Bütün bunlar isə uşaq fəaliyyətinin yüksək
yaradıcı formasına – rollu süjetli oyunlara çevrilir. Böyük və orta məktəbəqədər yaşlı
uşaqların həyatında fərdi deyil, kollektiv formada təşkil olunan rollu-süjetli oyunlar əsasında
sonralar qaydalı oyunlar meydana gəlir. Onlar belə oyunlar zamanı qaydaları mənimsəyir və
bu qaydalara uyğun hərəkət etmək zərurəti ilə üzləşir. Həmyaşıdları ilə kollektiv
münasibətlərə qoşulan 6 yaşlı uşaqlar məhz bu zəmində yeni yaş böhranının astanasına gəlib
çıxmış olurlar.
Müəyyən edilmişdir ki, uşaqlar yaşlılara nəzərən böhranlı dövrləri daha ağrılı keçirirlər.
Onlar nə baş verdiyini anlamır, belə çətin vəziyyətə düşmələrinin keçici bir proses olduğunu
dərk edə bilmirlər. Psixoloqların qənaətinə görə, azuşaqlı və nuklear ailələrdə böyüyən
uşaqlar çoxuşaqlı və mürəkkəb ailədə böyüyən uşaqlara nəzərən yaş böhranı dövrlərini daha
ağır keçirirlər. Özündən böyük və kiçiklərin daimi ünsiyyəti mühitində böyüyən uşaqlar daha
çox qayğı və diqqətlə əhatə olunur, öz problemlərini başqaları ilə daha çox bölüşmək imkanı
əldə etmiş olurlar. Burada ailənin yaşlı üzvlərinin qayğısı və xeyirxah təsiri heç də az
əhəmiyyəli deyildir.
Uşaq fəaliyyətin subyekti, baş verən böhranın daşıyıcısı və obyektidir. Onun həyatında baş
verən yaş böhranları içərisində ən kəskin təəssürat doğuran 3 yaşın və yeniyetməlik yaşının
böhranıdır. Bu problemə münasibət bildirən görkəmli psixoloq Ə.Ə.Əlizadə yazır:
“Parapubertat (3 yaş) və pubertat (11-13 yaş) krizləri üçün ümumi cəhət ondan ibarətdir ki,
həmin yaş dövrlərində uşağın sosial inkişaf şəraitində köklü dəyişikliklər baş verir: uşaqda
yaşlılara yeni fikri münasibət əmələ gəlir, bir əsas fəaliyyət növü başqası ilə əvəz olunur.
Keçid mərhələlərində uşaq və yeniyetmələrin psixi inkişafına düzgün istiqamət verildikdə,
yaş krizləri spesifik məna kəsb etmir”. [1, s.29]
Coşqun şəkildə baş verən yaş böhranları həmişə uşaqların psixi simasında daha kəskin
dəyişikliklərə və bəzi hallarda davranış pozğunluqlarına gətirib çıxarır. Bir çox hallarda bir
çox hallarda ailədə valideynlər, məktəbdə müəllimlərlə konflikt mənbəyinə çevrilir. Bununla
belə, yaş böhranı yeni yaş dövründə uşağın özünüdərketmə və özünütəsdiqetmə səylərinin,
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“mən” obrazı və mənlik şüurun emosional və idraki sferada əhəmiyyətli, müsbət yeni
keyfiyyətlərin formalaşmasının əsasını qoyur. İnkişafda böhranların baş verməsi
qarşısıalınmaz bir proses olduğuna görə, əsas vəzifə heç də onun qarşısını almağa yox, uşağın
bu mərhələni “ağrısız”, “fəsadsız” keçməsini təmin etməkdən ibarət olmalıdır.
Pubertat yaş dövrü adlanan yeniyetməlik uşaqlardan yaşlılığa keçid dövrüdür. Bu dövrdə
aparıcı psixi fəallıq növü ünsiyyətdir. Bu yaş dövrü cinsi yetişmənin başlanması, orqanizmdə
cinsi hormonların intensiv artımı, cinsi həzzalma duyğusunun artması, kişilərə və qadınlara
məxsus ikinci cinsi əlamətlərin ifadəli təzahürləri ilə səciyyələnir. Yeniyetmə öz şəxsi
müstəqilliyinə qovuşmaq, başqaları arasında öz “Mən”inin sərhədlərini, öz psixoloji statusunu
müəyyən etmək istəyir.
Bu yaş böhranı dövründə yeniyetmənin xarakterinin aksentuasiyasında əsəbilik, tərslik,
dikbaşlıq, ədəbsizlik, əxlaqi cahillik, paxıllıq, inadkarlıq, mənfi emosiyalar, effektiv tipli
reaksiyalar, yaşlıların tələblərinə qarşı müqavimət neqativ cinsi meyllər kimi simptomlar
yaşlılara məxsus həyat tərzinin aksessuarları və davranış tərzini təqlid etmək cəhdləri özünü
göstərir. Ətrafdakıların diqqətini özünə cəlb etmək həyati özünütəyinetmə, maksimalizm və
riskli hərəkətlər bu yaş böhranı zamanı özünü göstərən əsas əlamətlərdəndir. Yeniyetməlik
yaş dövründə təzahür edən böhranın pozitiv həlli onlarda öz qüvvəsinə inam hissini və özünü
adekvat qiymətləndirməni möhkəmləndirir, ideal “mən”ə daha da yaxınlaşmasına stimul
yaradır.
Həyatının 18-22 yaşlarında baş qaldıran yeni böhran dalğası insanın bu mürəkkəb dünyada
öz yerini tapmaq cəhdləri ilə bağlıdır. Ötən illər ərzində əldə edilənlər və qazanılanların
həyatda müstəqil addımlamaq üçün yetərli olmadığını dərk edən gənclərdə özünə inamsızlıq
hissləri yenidən baş qaldırır, “mən bacaracağammı?” sualı gəncləri psixoloji
özünüidentifikasiya ilə üzləşdirir. Məşhur psixoloq E.Erikson qeyd etmişdir ki, şəxsiyyətin
identikliyi 20 yaşından tez formalaşmır. Yalnız bu yaşdan sonra qadın nikaha və uşaq
doğmağa hazır olur. [6, s.136]. 22-27 yaşlarda meydana gələn gənclik dövrünün növbəti
böhranı qarşıya çıxan arzular və yeni həyat planları qarşısında məsuliyyətin dərk edilməsi
zərurəti ilə bağlıdır. Bu yaşda əsasən ailəli olan gənclər mənzil, işsizlik, maddi vəsait
çatışmazlığı, azyaşlı uşaqlara qulluqla bağlı bir sıra çətinliklər qarşısında aciz qalırlar. Bütün
bunlar isə yeni, qayğılarla dolu yeni bir həyatın başlanğıcından xəbər verir.
32-37 yaşlarda insanı haqlayan yeni yaş böhranı özünün spesifik simptomatikası ilə
fərqlənir. Bu yaşlarda insanların əksəriyyəti ailəyə, müəyyən həyat təcrübəsinə, mənzilə,
təhsilə və müəyyən səviyyədə karyera uğurlarına yiyələnmiş olur, bir çox sahələrdə ciddi
nəticələr əldə edirlər. Bütün bunlar isə çox böyük zəhmət, gərgin əmək, səfərbər edilmiş
səylər nəticəsində qazanılır, illüziyaların reallıqla toqquşması baş verir, bəzən isə xəyal
qırıqlığı yaradır. İnsan “görəsən harada səhvlərə yol verdim?”, “səhvləri düzəltmək
mümkündürmü?” kimi suallarla özünə hesabat verir.
Buraxılmış səhvləri düzgün dərk edənlər və onları düzəltmək üçün özündə qüvvə tapanlar
bu böhrandan yeni planlar və daha da artırılmış səylər nəticəsində uğurla çıxır və yeni
perspektvlər qazanırlar. Bunların həlli qarşısında aciz və çıxılmaz vəziyyətdə qalanlar isə bu
yaş böhranlarının dağıdıcı nəticələri ilə üz-üzə qalmış olurlar.
37-45 yaşlar insanın yaş dinamikasında ən mürəkkəb dövrlərdən biridir. Bu yaşlarda aydın
dərk edirik ki, həyat sonsuz deyildir, əhəmiyyətsiz şeylərə baş qoşmaq və onları özün üçün
artıq yükə çevirmək heç bir fayda gətirmir. Diqqəti ən mühüm problemlərə yönəltmək, vaxt
və qüvvəni düzgün bölüşdürmək, gərəksiz sosial əlaəqlərdən uzaqlaşmaq, yalnız doğmalar
üçün gərəkliliyini sübuta yetirmək lazımdır.
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45 yaşdan sonra fərdin ontogenetik inkişafında həm qadınlarda, həm də kişilərdə ikinci
gənclik dövrü başlanır. Məşhur Qərb psixoloqlarından birinin sözləri ilə desək, biz öz
yaşımızı yaşadığımız illərlə deyil, qarşıda duran, bundan sonra yaşayacağımız illər, onları
daha mənalı keçirməyin vacibliyi barədə düşünərək ölçürük.
Psixoloq A.Libina yazır ki, həyatın 45 yaşdan sonrakı dövründə kişiləri və qadınları
yeniyetmələrlə müqayisə etmək olar. Birincisi, orqanizmdə qanunauyğun fizioloji proseslərlə
bağlı olan kəskin dəyişmələr baş verir: Klimaks dövründə başlanan hormonal dəyişikliklər
yeniyetmələrdə olduğu kimi, yaşlı adamlarda da küsəyənlik, tez təsirlənmə, umu-küsü, hər
xırda şeyə görə tez özündən çıxmaya səbəb olur. İkincisi, onlarda yenidən özünü təsdiq hissi
kəskinləşir və onlar öz “Mən”ləri uğrunda mübarizəyə qoşulmağa hazır olurlar. Ailədə
uşaqlarla, ata evini tərk etmiş övladlarla münasibətlərdə anlaşılmazlıq və ziddiyyətli
vəziyyətlər baş qaldırır. Kişilər 45 yaşdan sonra tez-tez özlərinə sual verirlər: “Axı, mən
kiməm?”, “Mən hara gedirəm?”, “Mənim əsl dəyərlərim hansılardır?”. Bu hal qadınlar üçün
də xarakterik olsa da, onlar bu yaş böhranını daha ağır keçirirlər. [6, s.135]
Sosial-psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, bu böhran dövründə evdar qadınlar özlərini daha
müdafiəsiz hiss edir, maliyyə asılılığından əziyyət çəkirlər. Övladların köçərək ailədən
getməsi, təqaüd yaşının yaxınlaşması bir çoxlarında həyatın mənasının itirilməsi barədə
təəssüratlar doğurur.
50 yaşdan sonra “dərk edilmiş yetkinlik” yaş dövrü başlanır. İnsanlar əvvəllər onlar üçün
əhəmiyyətsiz görünən şəxsi məsələlərə daha çox maraq göstərir, tənhalıqdan əziyyət çəkir,
yaşanmiş ömürlərinin hədər keçən illəri üçün təəssüf, buraxdıqları səhvlərə görə peşimançiliq
hissləri keçirirlər.
Həyati sevən pozitiv düşüncəli insanlarda qaçılmaz yaş böhranları həyat maraqlarını
məhdudlaşdırmayan sırf bioloji hadisə kimi qiymətləndirilir. Çoxsaylı elmi tədqiqatlar təsdiq
edir ki, “qocalıq” və “passivlik” bir-birindən qətiyyən asılı olmayan və yanlış assosiasiya
olunmuş geniş yayılmış setrotipdir. 60 yaşdan sonra da insan fəal həyat tərzi keçirərək yüksək
sosial fəallığa və məhsuldar fəaliyyətə qoşula bilər.
Qeyd etdiyimiz yaş böhranları uzun həyat nərdivanının bir-birini əvəz edən pillələridir: bir
pilləni adlamamış digərinə keçmək olmur. Kim isə bir neçə pilləni birdən adlayaraq keçərsə,
nə vaxtsa geri qayıdaraq buraxdığı səhvləri düzəltməli olacaqdır.
Məqalənin aktuallığı. Fərdin ontogenezdə psixi inkişafının müxtəlif dövrlərində özünü
göstərən yaş böhranları inkişafın qeyri-bərabərliyini əks etdirən qanunauyğun hadisədir.Yaş
böhranlarının psixoloyi təbiətinin müəyyənləşdirilməsi və onların simptomlarının təlim və
tərbiyə prosesində nəzərə alınması baxımından məqalə aktual sayıla bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə insan həyatının ayrı-ayrı yaş dövrlərində özünü
göstərən normal yaş böhranlarının simptomlarıtəhlil olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistarntlar, eləcə də məktəb psixoloqları istifadə edə bilərlər.
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Н.Чалабиев
С.Ахундова

Симптоматика нормальных возрастных кризисов
человеческой жизни и проявления их в поведении
Резюме
В статье авторы раскрыли сущность понятия «возрастной кризис» симптомы
периода возрастного кризиса в процессе онтогенетического развития с момента
рождения человека, показали формы проявления их в деятельности и общении
человека. Авторы, отмечавшие нормальность и неизбежность возрастных кризисов,
обосновали возможность управления родителями кризисов в детстве и подростковом
возрасте, осознавая причины их возникновения, а в пожилом возрасте, с помощью
терпения и усилия выйти с малыми потерями из последствий возрастного кризиса.
N.Chelabiyev
S.Akhundova

Symptomatology of normal age crisis of human life
and its manifestation n the behavior
Summary
Authors explain the essence of “age crisis” concept, expose the symptoms of critical age
periods that human being has passed at the ontogenetic development process from the initial
moment of being born, their manifestation forms in activity and communication of human
being. The authors pointing out that the age crisis is normal and inevitable have substantiated
the mind on the possibility that parents are able to manage the cresses by comprehending their
reasons in childhood and adolescence of human being, the human being dots out of damages
of the age erotizes with low losses in old age through patience and efforts.
Redaksiyaya daxil olub: 10.03.2017
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Emosional intellekt sosial-psixoloji fenomen kimi
Aytəkin Kosayeva
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.N.Rzayeva
psixol.ü.f.d., dos.O.Vəlimedova
Açar sözlər: emosional intellekt, identifikasiya, şəxsdaxili sfera, şəxslərarası münasibət,
adaptiv sfera
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, идентификация, внутриличностная
сфера, межличностных отношений, сфера адаптивности
Key words: emotional intellect, identification, sphere of person inside, relations among
persons, adoptive sphere.
Emosional intellekt haqqında fikir sosial intellekt anlayışından yaranmışdır. İlk dəfə
E.Torndayk, Q.Ayzenk, C.Gilford, Q.Qardner öz elmi tədqiqatlarında bu elmi anlayışı
işlətmişlər. Q.Qardnerin fikrincə, şəxsdaxili intellekt insanın özünün affekt və emosiyaları ilə
şəxsi emosional həyata daxil olması kimi şərh edilməlidir.
D.Qaulman, Q.Qardner, R.Sternberqin testləri insanın həyatda uğurları haqqında dəqiq
məlumat vermir. D.Qaulman belə bir fikir irəli sürmüşdür ki, təxminən 80% uğurlar intellekt
testləri ilə müəyyən edilmir, onlar başqa xassələrlə şərtlənir ki, onlardan biri də emosional
intellektdir.
Emosional intellektin birinci elmi modeli Piter Selovey və Con Meyer tərəfindən
işlənilmişdir. Məhz onlar "emosional intellekt" psixoloji terminini işlətmişlər. Piter Selovey
və Con Meyer insanın şəxsi hiss və emosiyalarını fərqləndirmək və alınan informasiyaları
təfəkkür və fəaliyyəti istiqamətləndirmək məqsədilə istifadə etmək üçün onları müəyyən
etmişlər (1, 30).
Emosional intellektin təsnifatında iki yanaşma özünü göstərir: qabiliyyətlər modeli və
qarışıq model.
P.Selovey və C.Karuzo yanaşmaları qabiliyyət modelinə aiddir. Başqa sözlə, emosional
intellekt həmin modeldə emosiyaların dərk edilməsi kimi təqdim edilir. Müəlliflər emosional
intellektin əqli qabiliyyətlə əlaqəsini nəzərdə tutan üç mexanizmini müəyyən etmişlər:
* Emosiylar təfəkkür prosesi ilə sıx bağlıdır (konkret emosiyalar təfəkkür prosesinin
məhsuldarlığını ifadə edir, həmçinin müəyyən tapşırıqlara diqqətin mərkəzləşməsini təmin
edir.
* Başqasının dərdinə şərik olma və səmimiyyət kimi qabiliyyətlər emosiyaların effektiv
şəkildə tənzimlənməsinə aid ola bilər.
* Aleksitimiyanın tədqiqində təfəkkür və emosiyaları təmin edən beyin zonaları arasında
qarşılıqlı əlaqənin olmaması imkanlarından danışılır.
P.Selovey və C.Karuzo emosional intellektin komponentlərini də müəyyən etmişər.
Müəlliflərin fikrincə, komponentlər iyerarxiyada (şəbəkədə) qurulur və ontogenezdə insan
tərəfindən ardıcıllıqla mənimsənilir. Hər bir komponent özü kimi başqa emosiyalara da aiddir:
1. Emosiyaların identifikasiyası. Bu komponentə növbəti qabiliyyətlər aiddir:
emosiyaların qavranılması (emosiyaların olması faktları aşkar edilmişdir), emosiyaların
identifikasiyası (məhz hansı emosiyaların təzahürü aydınlaşdırılır), emosional vəziyyətin
adekvat ifadəsi, emosiyaları fərqləndirmək bacarığı.
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2. Emosiyalardan təfəkkürün və fəaliyyətin effektivliyinin yüksəldilməsi məqsədilə istifadə
edilməsi. Bu komponentə tapşırıqların həllini şərtləndirən mühüm olan hadisələrə diqqəti
yönəltməklə emosiyalardan istifadə qabiliyyətləri aiddir.
3. Emosiyaların anlaşılması. Bu komponentə emosiya kompleksləri arasındakı əlaqələrin
yaradılması, bir emosiyadan digərinə keçid, onların səbəblərinin anlaşılması aiddir.
4. Emosiyaların idarə edilməsi. Bu komponentə emosiyalara nəzarət etmək qabiliyyətləri
aiddir. Həmçinin buraya mənfi emosiyaların intensivliyinin aşağı düşməsi və özünə müsbət
emosiyaların (adekvat situasiya) daxil edilməsi aiddir. Bunlarla yanaşı, buraya mənfi
emosiyaları da aid etmək mümkündür.
Mühüm maddələrdən biri mənfi emosiyaları əlavə etmədən problemlərlə yüklənmiş
emosiyaları həll etmək qabiliyyətidir. Müəlliflərin fikrincə, həmin komponent şəxsi inkişafı
şərtləndirir və şəxslərarası münasibətləri yaxşılaşdırır.
Emosional intellektin ikinci yanaşmasına qarışıq modellər aiddir edilir. Burada emosional
intellekt hər bir konkret insana məxsus olan əqli keyfiyyətlər kimi nəzərdən keçirilir (2, 87).
D.Qoulmana görə, emosional intellekt adı altında özünümotivləşdirmə, düşünmək
qabiliyyəti, emosional partlayışa nəzarət, əhval-ruhiyyənin tənzimlənməsi, başqalarının
dərdinə şərik olma və ümid etmə kimi qabiliyyətlər başa düşülür.
R.Bar-On emosional intellekt dedikdə, qeyri-koqnitiv qabiliyyət, bilik və kompotentlik,
müxtəlif həyati situasoyalardan uğurla çıxmaq imkanlarını başa düşür. Müəllif bununla bağlı
5 ümumi sahə və 15 şkala müəyyən etmişdir:
I- Şəxsdaxili sfera. Öz hisslərini başa düşmək və özünü idarə etmək.
▪ Özünütəhlil. Öz hisslərinin və davranışının ətrafdakılara təsirinin başa düşülməsi.
▪ Assertivlik. Öz hisslərinin və fikirlərinin aydın ifadəsi, həmçinin inandırmanın təzahürü,
başqalarının arzu və reaksiyalarına diqqətin qəbulu.
▪ Müstəqillik. Tapşırıqların müstəqil qəbulu və özünənəzarət. Emosiyalar üzərində
hakimiyyət.
▪ Özünüqiymətləndirmə. Özünlə razılaşmaq, harmoniya. Özünəhörmət və özünü müsbət
qəbul etmə.
▪ Özünüreallaşdırma. Maksimal inkişafa cəhd etmə və öz imkanlarını reallaşdırmaq
qabiliyyəti.
II - Şəxslərarası münasibətlərin sferası. İnsanlarla qarşılıqlı fəaliyyət.
▪ Empatiya. Başqalarının hisslərini başa düşmək. Başqalarına anlatmaq lazımdır ki, onların
hissləri onlara məlumdur.
▪ Sosial məsuliyyətlilik. Qarşılıqlı yaralı əməkdaşlıq özünə vicdan, başqalarının qayğısına
qalmaq və əxlaqi hissləri daxil edir.
▪ Şəxsarası ünsiyyət. Konstruktiv ünsiyyət verbal və qeyri-verbal kommunikasiyaya
əsaslanır. Qarşılıqlı yaralı münasibətlər qurmaq və onları möhkəmləndirmək bacarığı,
emosional yaxınlıq hisslərinə əsaslanaraq sosial əlaqələrdə sərbəst və komfort özünühissetmə.
III - Adaptivlik sferası. İstənilən situasiyalarda çeviklik, realistiklik, adekvatlıq. Müəyyən
həddə problemlərin yaranmasının həlli.
▪ Problemlərin həlli. Problemin aşkarlanması və formulə edilməsi, həmçinin onların həyati
situasiyalarda effektiv həlli yolları.
▪ Həqiqiliyin qiyməti. Münasibətlərlə təcrübə arasında obyektiv surətdə həyata keçirilən
düzgün bölgü. Praqmatizm, obyektivlik, adekvatlıq və qavrama.
▪ Çeviklik. Dəyişən şəraitə uyğun hisslərin, fikir və hərəkətlərin razılaşdırılması. Məlum
olmayan obyektlərə, tez dəyişən şəraitə adaptasiya.
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IV - Stresslərin idarə olunması sferası. Stresslərdən çıxmaq bacarığı.
▪ Stressə qarşı tolerantlıq. Fiziki və emosional gərginlik olmadan stressli vəziyyətlərə
qarşı çıxmaq bacarığı.
▪ İmpulsivliyə nəzarət. İmpulsiv emosiyalara təslim olmamaq qabiliyyəti.
V - Ümumi əhval-ruhiyyə sferası. Həyatı pozitiv dərk etmə, ondan məmnunluq hissi
keçirmək bacarığı.
▪ Həyatdan məmnun olmaq. Həmişə şən və həyatsevər olmaq bacarığı.
▪ Optimizm. İstənilən işdə entuziazm, hər bir şeyə müsbət baxmaq bacarığı.
Bu model D.V.Lyusin tərəfindən təklif edilmişdir. Müəllifə görə, emosional intellektözünün və başqalarının emosiyalarını başa düşmək və onları idarə etməkdir (28, 33).
Müəllif iki emosional intellekti: şəxsdaxili (öz emosiyalarını başa düşmək və idarə etmək)
və şəxslərarası (başqa adamların emosiyalarını başa düşmək və idarə etmək). Şəxsdaxili
emosional intellektin ölçülməsinə sınanılanlar üçün sorğular, şəxslərarası emosional
intellektin ölçülməsinə testlər daha uyğundur.
D.V.Lyusin emosional intellektin ikili təbiətini qeyd edir: bir tərəfdən o, şəxsi
xarakteristika ilə, digər tərəfdən isə koqnitiv qabiliyyətlərlə bağlıdır. Müəllif emosional
intellektə təsir edən faktorları müəyyən etmişdir:
* Koqnitiv qabiliyyətlər (emosional informasiyaların işlənməsi, sürətlilik və dəqiqlik).
* Emosiyaların təsviri. (özü və başqaları haqqında mühüm mənbələrdən informasiyaların
alınması).
* Emosionallığın xüsusiyyətləri (emosional dəqiqlik, emosional həssaslıq).
D.V.Lyusinin modeli qarışıq modelə aiddir. Lakin müəllif özü fərqləri aydınlaşdırır:
emosiyaların başa düşülməsi və idarə edilməsi, qabiliyyətlərin şəxsi xarakteristikasındakı
korrelyasiya (asılılıq) emosional intellektin konstrukturuna aparmır. D.V.Lyusinin
nəzəriyyəsinə əsasən, emosional intellektin əsas komponentlərini tərtib etdik. Tədqiqatın
tamlığı məqsədilə tərtibə P.Selovey və C.Meyerin irəli sürdükləri birbaşa emosional
intellektlə bağlı komponentləri daxil etdik.
Müəlliflər
D.V.Lyusin

P.Selovey
və
D.Meyer

Cədvəl 1. Emosional intelletin tərtibi
Şəxsdaxili intellekt
Şəxslərarası intellekt
Özündə emosional təəssüratları
Başqalarında emosional təəssüratları
müəyyən etmək.
müəyyən etmək.
Özünün emosiyalarının
Başqalarının emosiyalarının
identifikasiyasını müəyyən etmək
identifikasiyasını müəyyən etmək
lazımdır ki, hansı emosiyaları məhz lazımdır ki, hansı emosiyaları məhz
insan özü keçirir.
insan özü keçirir.
Öz emosiyalarına intensiv nəzarət
Başqalarının emosiyalarına intensiv
et- mək qabiliyyəti
nəzarət etmək qabiliyyəti
Bu və ya digər emosiyaları özündə Bu və ya digər emosiyaları
ixtiyari olaraq oyatmaq qabiliyyəti
başqalarında ixtiyari olaraq oyatmaq
qabiliyyəti
Bu və ya digər emosiyalar üçün sözlü ifadələrin tapılması
Emosiyaların yaranması səbəblərinin başa düşülməsi
Bu və ya digər emosiyalara aparan səbəblərin başa düşülməsi
Emosiyaların xarici ifadələrinə bəzarət etmək qabiliyyəti
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Seçmə nəticəsində emosional situasiya üçün təfəkkürün fasilitasiyası
Məqalənin aktuallığı. Dəyişən şəraitdə tələbələrin emosional intellektinin inkişafı
psixoloji-pedaqoji şəraitdə tələbələrin artan tələbatlarının yüksək səviyyədə, həmçinin
cəmiyyətin yüksək ixtisaslı, intellektli kadrlara tələbatının tam ödənilməsinə zəmin yaratmış
olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Emosional, koqnitiv və davranış kimi emosional intellektin
struktur komponentləri araşdırılmış, emosional intellektin modelləri işlənilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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A.Косаева

Эмоциональный интеллект как
социально-психологический феномен
Резюме
В научном статье отмечается что, возникают два подхода к классификации
эмоционального интеллекта: модель способностей и смешанная модель. Компоненты
эмоционального интеллекта выстраиваются в иерархию и последовательно
осваиваются человеком в онтогенезе. В статье выделяется факторы влияющие на
эмоциональный интеллект.
A.Cosaeva

Emotional intellect as a social-psychology phenolmenon
Summary
In the scientific article it is noted that there are two approaches in the development of
emotional intellect: the model of abilities and a chaotic model. The components of emotional
intellect are assembled in a hierarchy (network) and adopted consequently by human in
ontogenesis. It is identified the factors which affect emotional intellect in the article.
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Müasir psixologiyada cins və gender problemləri
Qızxanım Qəhrəmanova
elmlər doktoru proqramı üzrə doktarant,
ADPU
E-mail: asil_zade@mail.ru

Rəyçilər: psixol.ü. e. d., prof.R.İ.Əliyev
ped.ü.f.d. S.Q.Həsənli

Açar sözlər: cins anlayışı, gender fərqləri, natamamlıq kompleksi, cinsi fəaliyyət, cinsi
rollar
Ключевые слова: гендерное понятие, гендерная различие, половое различие,
комплекс неполноценности, гендерная деятельность, половая роль
Key words: gender concept, gender difference, sexual difference, inferiority complex,
gender activity, sex role
Ölkə və xarici psixologiya sahəsində gender tədqiqatlarının metodologiyasını dərk etmək
üçün “gender” anlayışının izahına müraciət etmək lazım gəlir. Kişi və qadınların psixoloji
xüsusiyyətlərinin oxşar və fərqli xüsusiyyətlərinin öyrənilməsində “cins” və “gender”
anlayışını tətbiq olunmalıdır.
XX əsrin sonlarında – cinsi fərqlərin psixologiyasını tədqiq edən iki elmi istiqamətlənmə
meydana gəldi. Bu istiqamətlər sıx əlaqədə olsalar da, oxşar deyillər. Cinsi fərqlərin
psixologiyası (diferensial psixologiyanın bölməsi kimi) kişi və qadın fərqlərin genetik,
morfoloji və hormonal meyarların bölünməsinin “onların cinsi mənsubiyyəti ilə şərtləndirilən
fərqlər arasında fərqləri nəzərdən keçirir [3, 69]. Belə ki, gender psixologiyası şəxsiyyətin,
cəmiyyətin və mədəniyyətin təsiri, onun bioloji cinsi ilə müəyyən edilən sosial – psixoloji
xarakteristikanı əks etdirir. “Gender” termini ingilis dilindən tərcümədə cins üzrə fərqin
təsnifatı, cinsin qrammatik kateqoriyası deməkdir. Ona görə də elmi məqalələrdə “gender” və
“cins” anlayışı tez – tez sinonimləşir. Bu anlayışı daha aydın araşdırmaq üçün hazırki,
konstruktun tarixi bərpasını təhlil etməyi lazımi hesab edirik. “Cins” və “gender” anlayışında
fərqlərinin müəyyənləşdirməsi cəhdləri ilk dəfə 1968-ci ildə psixoloq R.Stoller tərəfindən
hazırlanmışdır. Şübhəsiz ki, R.Stollerə qədər sosial – fəlsəfi və siyasi konsepsiyalarda
(XVIII–XX ə.) D.Lokk, J.J.Russo, C.S.Mill, Ş.Furye, K.A.Sen Simon və R.Ouenin kişi və
qadınların hüquq nəzəriyyəsinin əsasları inkişaf etdirilmişdir. Frankfurt məktəbinin
nümayəndələrinin (Z.Freyd, V.Rayx, M.Mid, Q.Markuz və b.) işlərində isə insanın seksuallığı
təkcə sosial aspekt deyil, siyasi konstektlərdə də nəzərdən keçirilməyə başladı. Sonra isə bu
ideyalar feminist antropoloqlar tərəfindən yüksəldi. XX əsrin 70-ci illərin ortalarında “Qadın,
Mədəniyyət və Cəmiyyət” toplusunun çıxması ilə (M.Rozaldo və L.Lamfer) R.Robberin
redaksiyası ilə “Qadın ontropologiyasına doğru” antropoloji biliklərin feminist istiqamətini
rəsmən etiraf edildi [9, 102]. Təsdiq etmək olar ki, XX əsrin 70-ci illərindən qadınların nəzəri
və empirik təhlildə mühüm mövqe tutduqları yeni tədqiqatlar mərhələsi başladı. Bu mərhələdə
“gender” anlayışı “sinif”; “etnos”, “irq” kimi terminlərlə yanaşı, ən mühüm antropoloji
kateqoriyadan biri oldu. İndiki zamanda feminizmə sosiomədəni inkişafın fəlsəfi
konsepsiyasının alternativi kimi baxılır. Bununla birgə, qeyd etmək lazımdır ki, uzunmüddətli
dövr ərzində feminizmə kişilərin və qadınların bərabərhüquqluq ideologiyası kimi, sosial və
siyasi hərəkat kimi araşdırılır. “Gender” anlayışının elmi təyinin ilk cəhdləri psixoanalitik
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Q.Rabin tərəfindən qəbul edilmişdir. Struktur antropologiyanın və psixotəhlil metodlarından
istifadə edərək, Q.Rubin ibtidai cəmiyyətdə kişilərlə qadınlar arasında dəyişiklik amillərini
öyrənirdi. Nəticədə müəllif belə qərara gəlir ki, ancaq ailəyə məxsus olan, bioloji varlıqlar
hesab edilən qadınların olduğu kimi hakimiyyətinin bərpasına dəyişiklik imkan yaradırdı. Bu
baxımdan “razılaşma toplusu kimi, cinsi gender sistemi” işlənib hazırlanır. Genderin bu və ya
başqa cinsin nümayəndələrinin həyat tərzini determinasiya edən sosiomədəni konstrukt kimi
anlaşılması, “gender” və “cinsi rol” kimi anlayışlar terminoloji çaşqınlığa gətirdi. Bu
anlayışın diferensasiyasını zəruri hesab edirik. Sosial psixologiyada “cinsin rolu” model kimi
başa düşülür, sosial davranışın hansısa bir forması kimi, kişi və qadın cinsli şəxslərə
cəmiyyətin təqdim etdiyi səciyyəvi gözləmə və tələblər, daimi olmayan hadisələr, fəaliyyət
göstərən hansısa bir kontiumun müəyyən situasiyalarda başqası ilə asanlıqla əvəz edilir və
“gender” kimi hər bir hərəkətdə, davranışda, insan rəftarında əks etdirilir və onu inkar etmək,
başqası ilə əvəz etmək mümkün deyil [1,54]. Diferensial psixologiyada cinsi rollara qarşılıqlı
tamamlanan kimi baxılır və onlardan hər biri konkret məzmunu əlavə edilir (qadınlar,
dominantdırlar) və bu kişilərin və qadınların normativ bəyənilən davranışa nümunəsidir, onda
gender kimi E.A.Zravomıslova və A.A.Temkinin fikrinə əsasən, kişilər və qadınlar arasında
sosiomədəni səpkidə bərabərsizlik və tabelilik münasibəti təsvir edilir. “Gender” termininin
işlədilməsi və anlaşılmasında mövcud ziddiyyətlərə baxmayaraq, O.A.Voroninanın gender
anlayışına və tədqiqatların həyata keçirilməsinə üç əsas yanaşma ayırd edilmişdir [5. 21].
Birinci yanaşmaya əsasən, gender xüsusi kateqoriya kimi başa düşülür, social-psixoloji
tədqiqatlarda genderin konstruksiyalaşma prosesi vatisəsiz təhlil edilir. Bu yanaşma iki
postulata əsaslanmışdır: 1) gender əmək bölgüsü, sosiallaşma, gender rolu sistemi, kütləvi
informasiya vasitələri – ailə vasitəsilə konstruksiya edilir; 2) gender – cəmiyyətin verdiyi
normaların qəbulu, bu normaların dərk edilməsi, gender identifikasiyası əsasında, davranış
tərzlərinin nümayiş vasitəsilə fərd tərəfindən qurulur. Başqa sözlə, bu sosial institutların,
indentikliyin, daima təkrarlanan yaranış və yenidən istehsal prosesidir. Hazırki kontekstdə
tədqiqatçılar əsas ictimai institutlarla konstruksiyalaşan kişilər və qadınlar arasında sosial
münasibətlərin modelini öyrənirlər. Bu kontekstdə gender sosial konstruksiya kimi çıxış edir.
İkinci yanaşma genderə stratifikasiya, yaxud köməkçi kateqoriya kimi hər bir yaş, sinif, etnik
qrupun xüsusi təsəvvürləri və münasibətlərin həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Genderin
stratifikasiya kateqoriyasına əsasən qadınlar istismar olunur, alçaldılır, sarsılırlar, kişilər isə
yaş, sinif, etnik mənsubiyyətdən asılı olmayaraq zülmkardırlar. Nəhayət üçüncü yanaşmada
genderə mədəni metafora kimi baxılır: o kulturoloji tədqiqatlarda geniş istifadə olunur,
möhkəmlənmiş müəyyən qurğuya və kişi – qadın münasibətlərində dəyər oriyentasiyalarına
və qadın başlanğıcı mədəni – simvolik sıranın elementləri şəklində güman edilir, hadisələr və
anlayış isə gender səpkidə olur [2, 314]. “Gender” termininin açar xüsusiyyətlərindən biri
ondan ibarətdir ki, o aydınlaşdırıcı xarakter deyil, təsviredici xarakter daşıyır, bu və ya başqa
halların izahı üçün isə “gender sistemi” və “gender müqaviləsi” anlayışı istifadə edilir.
“Gender sistemi anlayış müəlliflər tərəfindən müxtəlif çür təyin edilir və müxtəlif
komponentlərə daxil edilir. İcveç tədqiqatçısı İvonn Hirdman cəmiyyətdə cinsin vəziyyətinə
uyğun quruluş gender sistemini formal və qeyri-formal qayda və normaları əhatə edən kişilər
və qadınlar arasında münasibətlərin inteqrasiyası kimi təyin edir” [10, 216]. K.Renzetti və
D.Karen gender sistemini müəyyən qarşılıqlı təsir və davranış normalarının cinsə uyğun təyin
edən institutlar kimi müəyyən edirlər. Beləliklə, gender sisteminin metodoloji anlaşmaları
ətraf aləmi təşkil edən, cəmiyyətin stratifikasiyaedici funksiyalarından ibarətdir. Gender
sistemi müqavilələr toplusudur. N.N.Qriqoryevanın fikrinə görə, “gender sistemi anlayışının
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pozitiv tərəfi ondan ibarətdir ki, onu fəaliyyətin məzmununun təhlilində istifadəsi mümkündür,
mənfi tərəfi isə cəmiyyətin hissəsi kimi onun təqdim edilməsi insana personallaşmış
yanaşmadır. “Gender müqaviləsi” anlayışı, fərdi xüsusiyyətlərin hesabı ilə insanın
fəallılığının subyektivliyinin təzahürünün təhlilində istifadə edilir [7, 37]. Məhz gender
müqaviləsi sayəsində gənc nəslin şəxsiyyətdaxili konfliktlərinin təhlili həyata keçiriləcəkdir.
Gender tədqiqatları metodologiyasının anlaşılması üçün ölkə və xarici psixoloji tədqiqatlarda
gender problematikasının genezinin nəzəri dərk edilməsinə müraciət etmək lazımdır. Gender
psixologiyası tarixində T.V.Bendas 5 mərhələni ayırd edir: 1. Gender ideyalarının fəlsəfi
istiqamətdə işlənilməsi (antik dövr – XIX əsrin sonu); 2. predmetin və gender
psixologiyasının bəzi bölmələrinin təyini (XIX əsrin sonundan XX əsrin başlanğıcına qədər);
3. psixotəhlilin bərpası ilə bağlı “freyd dövrü” (XX əsrin başlanğıcı – XX əsrin 30-cü illəri); 4.
geniş eksperimental tədqiqatların başlanğıcı və birinci nəzəriyyənin bərpası (1950-ci ildən
1980-ci ilə qədər); 5. gender psixologiyasının intensiv inkişafı: eksperimental tədqiqatların
artması və onların nəzərə anlaması: adaptasiya, modifikasiya, qəbul olunmuş metodların
istiqamətinin dəyişməsi, hal-hazırda gender problematikasının tədqiqi və səciyyəvi gender
metodikasının işlənməsi [4, 221].
Gender problemi üzrə sosial – psixoloji ədəbiyyatın təhlili hazırki anlayışı birmənalı,
aydın təhrif etməyə imkan vermir. Bu ilk növbədə, hazırki terminin anlayış
konstruktivizmində, pluralizmdə, ümumilikdə yekunlaşan gender tədqiqatlarının metodoloji
prinsiplərinin əks olunması ilə, ikinci mədəni, sosial kontekstən, müxtəlif cəmiyyətlərdə, etnik
qruplarda, siniflərdə, müxtəlif tarixi şəcərə mərhələlərin
gender münasibətlərinin
xüsusiliyindən asılı olaraq, hadisələrin anlayışını bildirən dinamizmdə şərtləndirilir.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə vurğulanan məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir və
araşdırılması gərəkən mövzulardandır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əsaslandırılmış məsələlər praktik əhəmiyyətə malik
olduğu kimi elmi cəhətdən də əsaslandırılıb. Problemin təhlili və həlli yolları məqalənin elmi
yükünü artırır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə praktik psixoloq və müəllimlər üçün
praktik əhəmiyyətə malikdir.
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Г.Гахраманова

Гендерная проблема современной психологии
Резюме
В рамках нашего исследования, рассматривающего гендерные особенности,
наибольшие возможности для решения данной психологической проблемы
представляет первый подход, согласно которому гендер понимается как специфический
набор культурных характеристик, определяющих нормы поведения и позиций,
ассоциирующихся в обществе как мужские и женские.
Q.Qahramanova

The gender problem of modern psychology
Summary
As part of our research addresses gender-singularity of intrapersonal conflicts, the greatest
opportunity to address the psychological problems is the first approach, according to which
gender is understood as a specific set of cultural ha tics that define norms of behavior and
attitudes associated in society as male and female.
Redaksiyaya daxil olub: 01.03.2017
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Uşaqlarda psixoloji müdafiə mexanizminin növləri
Zeynəb Bəşirzadə
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
psixol.ü.f.d., dos.N.T.Rzayeva
Açar sözlər: psixoloji müdafiə, fiksasiya, deprivasiya, reqressiya, sublimasiya
Ключевые слова: психологическая защита, фиксация, депривация, регреция,
сублимация
Key words: psychological defense, fixation, deprivation, regression, sublimation
Psixoloji müdafiə xüsusi tənzimedici sistem kimi özünü göstərir. Müəyyən edilmişdir ki,
"Mən-obraz" üçün təhlükəli olan şəraiti, hiss və emosiyaları neytrallaşdırmaq zərurəti
meydana çıxdıqda uşaq psixoloji yollarla özünü müdafiə etməyə başlayır. Psixoloji müdafiə
heç də həmişə adekvat formalarda ifadə olunmur. Biz elə hallara rast gəlirik ki, uşaq ya
psixoloji müdafiənin formalarından düzgün istifadə etmir, ya da özünü qeyri-adi şəkildə
müdafiə edir, bu zaman onun davranışında nevrotik və bəzi başqa simptomlar müşahidə
olunur.
Deməli, uşaq psixoloji müdafiə vasitəsi ilə bir tərəfdən özünün davranış və rəftarını, digər
tərəfdən isə qarşılıqlı münasibətlərini tənzim edir. Bu psixoloji müdafiənin əsas funksiyasıdır.
Psixoloji mexanizm adı altında fərdin istinad etdiyi xüsusi təhsil nəzərdə tutulur. Həyatının
birinci ilində funksionallaşdırılmış mexanizmlər bir çox müəlliflər tərəfindən müdafiə
mexanizmi adlandırılmışdır. Anna Freydin fikrincə, psixi proseslərin xronologiyası analitik
nəzəriyyədə kifayət qədər araşdırılmamış problemlərdəndir. D.Blüyum psixi proseslərin bir
neçə xronologiyalarını izləməyə cəhd göstərmişdir. O, təsdiq etdi ki, birinci mexanizmlər
içərisinə introyeksiya, proyeksiya, inkaretmə, fiksasiya və reqressiya aiddir (1, 45).
Çağalıq dövrü (0-12 ay). Bu mərhələdə eqonun inkişafı şəhvətlə bağlıdır. Bu şəhvətlər ona
məxsusluq, lakin xoşa gəlməyən ağrılar isə qeyri-məxsusluq kimi qəbul olunur.
Oral introyeksiya həyata keçən "ilkin identifikasiya" sayılır.
Proyeksiya xarici aləmdə xoşa gəlməyən stimulların təsirindən qurtarmaq qismində özünü
göstərir.
İnkaretmə isə çox sadə mexanizmdir.
Fiksasasiyaya isə, O.Fenixelyiyə görə, növbəti təəssüratlar gətirib çıxarır:
1. Eyni vaxtda instinktiv meyl və təhlükəsizliyə tələbat təmin olunur. 2. Bu mərhələdə
tələbatların təmin olunmasında buraxılan qüsurlar çətin aradan qaldırılır. 3. Güclü frustrasiya
və ya deprivasiya onu şərtləndirir ki, tələbatların təminatı uzun müddət davam edən bir forma
kimi qəbul olunur. 4. İntensiv frustrasiyaların təminatı bir-birini şərtləndirir. 5. Həddiz
dərəcədə təminatdan ifadəli frustrasiyaya gözlənilməz keçid baş verir.
Çağalıq yaşda reqressiya funksionallaşdırılmış psixikanın müntəzəm transformasiyası
nəticəsində oyanma və oyanıqlıq dövrünə münasibəti gündəlik olaraq tutuşdurur. Melani
Klyayin fiksasiya (cəlb etmə) və reqressiyanı (geriləmə) infantil təhlükəyə bağlayır.
Destruktiv (dağıdıcı) meyllər qorxu ilə müşayiət olunur ki, bu da fiksasiyaya gətirib çıxarır.
Eqo xarici aləmdə yaranan arzuları təmin etmək üçün onları funksionallaşdırmağa başlayır.
1 yaşdan 3 yaşa kimi. A.Freydə görə, bu yaş mərhələsində uşağın ifadə etdiyi sözlərdə və
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hərəkətlərdə inkaretmə özünü göstərir. Uşağın həyatının birinci ilində bu mexanizm fantaziya
prosesində təzahür edir, daha sonra o, söz və hərəkətlərin köməyi ilə inkaretmə mexanizminə
çevrilir. Bu mexanizm iki məhdudiyyətlə müşayiət olunur: 1. Geriləmə o vaxta qədər
mümkündür ki, o, reallığı (gerçəkliyi) nəzarət etməyə maneə olmur. 2. Geriləmə
mexanizmlərindən istifadə o zaman məhdudlaşdırılır ki, eyni vaxtda daxili və xarici
gerçəkliyə nəzarət funksiyası ətrafdakıların razılığı ilə şərtləndirilsin.
O, Fenixelyenin fikrincə, uşaq özündə özünüidarəni və təhlükəyə nəzarəti aktiv olaraq
inkişaf etdirir və o, tədricən ətrafdakılara uyğunlaşmağa başlayır. Bu müddətdə uşağın
keçirdiyi ən böyük həyəcan böyüklərin məhəbbətini və müdafiəni itirmək qorxusudur.
3-5 yaş. O.Fenixel eqonun uğurlu müdafiə mexanizmləri arasındakı fərqləri araşdırır və
zəruri olaraq İdi arzularından təcrid edir. Təcridolunma prosesində müntəzəm olaraq yenidən
bərpaolunma baş verir. Sublimasiya vasitəsilə eqo öz məqsədini dəyişir. Z.Freyd və
O.Frenixel belə hesab edirlər ki, sublimasiya identifikasiya ilə sıx surətdə bağlıdır. Onlar
cəhdin psixoloji məzmununa, desekssualizasiyada dəyişmənin xarakteristikasına görə birbirinə oxşardırlar.
Bu mərhələdə sıxışdırılıb çıxarılma da mühüm rol oynamağa başlayır. O, Frenixelin
fikrincə, sıxışdırılıb çıxarılma sadə geriləmə mexanizminin olduğu təqdirdə meydana çıxır.
A.Freydə görə, sıxışdırılıb çıxarılma effektivliyinə görə nadir olmaqla yanaşı həm də ən
təhlükəli mexanizmdir. "Mən"dən başlayaraq həyatın bütün instinktiv və affektlərdən təcridin
nəticəsində şəxsiyyətin bütünlükdə tamlığı pozula bilər. Bu zaman uşaq öz hərəkətlərini və
reaktiv təhsilini inkişaf etdirməyə başlayır.
O, Fenixelyenin fikrincə, uşaqlar anal arzularına məktub vasitəsilə çatmağın öhdəsindən
gələ bilirlər. Sublimasiyada yaxşı məktub, fəaliyyətdən zöfq alma, reaktiv təhsildə mükəmməl
təlim də mühüm rol oynayır. Həmin mezanizmin üstünlüyü təmizkarlığa və səliqəliyə gətirib
çıxarır. Məhvetmə — artıq olmuşlara zidd hərəkətdir. Həmçinin izolyasiya da inkişaf edir.
İzolyasiya xoşa gəlməyən təəssüratların yada salınmasıdır ki, o, emosional boyanıqlığını itirir,
məntiqi təfəkkürün rolu artır. Q.Sallivan diqqətin seçiciliyindən və dissosiasiyasından bəhs
edərək qeyd edirdi ki, dissosiasiya diqqətsizlikdə seçici formalardan olub göstərişə əsasən
müstəqil olaraq dərketmədən və tanımadan imtina edir.
5 yaşdan pubertata qədər. Bu mərhələdə yeni müdafiə mexanizmləri yaranmır.
Pubertatda bütün instinktiv arzulardan məhrum olan asketizm və instinktiv arzuların
məzmununun ideyası ilə əlaqəsi olan intellektualizasiya özünü göstərir.
Beləliklə, onu qeyd edə bilərik ki, müdafiə mexanizminin əsasının qoyuluşu 5 yaşa qədər
davam edir və həmin yaşa qədər şəxsiyyət artıq tam mexanizm spektrinə yiyələnmiş olur (2,
55).
Müəlliflərin əksəriyyəti müdafiə mexanizmlərinin növlərini aşağıdakı kimi
fərqləndirmişlər: İnkaretmə — travmatik hadisələri və ya xaricdən gələn təhlükəni aradan
qaldırmadır. Əvəz etmə — idin bir obyektdən digərinə impulslarının keçirilməsi və ya bir
təhlükədən digərinə keçmədir. Proyeksiya — təhlükə yaradan impulsları başqa birisinə aid
etmədir. İntroyeksiya — ətrafdakı obyektlərin bəzi keyfiyyət və xassələrini öz tərkibinə daxil
etmədir. Rasionalizasiya — davranışın daha aydın olması üçün onun yenidən təşkilidİr.
Reaktiv təhsil — bir impulsun dəyişdirilməsidir. İdin başqasına-birinciyə zidd dəyişməsidir.
Reqressiya — psixi həyatın müəyyən mərhələsində daha təhlükəsiz görünən əvvəlkilərə
qayıdışdır. Sakitləşdirilmə — istənilən faktorların və ya təhlükə yaradan hadisələrin dərk
edilmədən sakitləşdirilməsinin həyata keçirilməsidir. Sublimasiya — idin bəzi impulslarının
cərəyanın instinktlərə keçirilməsi vasitəsilə məqsədin dəyişməsi və əvəz edilməsidir.
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Sıxışdırılıb çıxarılma — bu elə mexanizmdir ki, subyekt dərk etmədən meyllərlə bağlı
təəssüratlarını saxlamağa və ya yenidən bərpa etməyə cəhd göstərir. Təcrid edilmə —
subyektin öz fikir və hərəkətlərindən təcrid edilməsi, başqalarının fikirləri ilə onların
əlaqəsinin pozulmasıdır. Təcavüzlü identifikasiya — A.Freyd tərəfindən qeydə alınmış
müdafiə mexanizmidir. Xarici təhlükə ilə rastlaşarkən subyekt təcavüzkarın özünüeyniləşdirməsinə meyllənir və nəticədə özü də aqressiv olur. Kompensasiya — müdafiə
mexanizmidir ki, eqo təhlükədən müdafiə olunmaq məqsədi ilə əlavə cəhd göstərərək qeyrimüdafiə hisslərini həyata keçirməli olur. İdealizasiya — elə müdafiə mexanizmidir ki,
subyekt burada özünə yalnız müsbət keyfiyyətlər yazır. Keçirilmə — müdafiə mexanizmi
olub emosional əhəmiyyətli bir ideyanın başqasının ideyasına keçirilməsidir. Konversiya —
fiziki təzahürdə impulsların sıxışdırılaraq bir haldan başqasına keçirilmədir (3, 62).
Məqalənin aktuallığı. Bütün insanlar sağlam və ya xəstə olmalarından asılı olmayaraq
onları narahat edən hisslərdən və xatirələrdən azad olmaq məqsədi ilə müdafiə
mexanizmlərindən istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. Müdafiə mexanizmləri bizim
şüurumuzdan asılı olmadan həyata keçirilir, təşvişi aradan götürməyə xidmət edir, psixikanın
normal fəaliyyətini təmin edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Psixoloji müdafiə xüsusi tənzimedici sistem kimi adekvat
formalarda ifadə olunduğundan yenilik kimi dəyərləndirilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrlər istifadə edə bilərlər.
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Виды психологических защитных механизмов у детей
Резюме

В научном статье автор правильно отмечает, что психологическая защита проявляет
себя как конкретная система регулирования. В статье описаны защиты механизмы
этапы дошкольного возраста. В научном статье оправдано последовательности типов
защитных механизмов.
Z.Bashirzade

Types of psychological defense mechanism of children
Summary

In the academic article it’s correctly noted by author that the psychological defense shows
itself as a special regulatory system. The defense mechanisms have been characterized at the
stages of preschool age in the article. The types of defense mechanisms have been founded
consistently in the academic article.
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda özünüqiymətləndirmənin
psixoloji xüsusiyyətləri
Günel Rüstəmova
ADPU-nun magistrantı
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
psixol.ü.f.d., dos.L.Qurbanova
Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, idraki sfera, davranış üslubları, söz-məntiqi təfəkkür,
münasibət
Ключевые слова: самооценка, познавательный сфера, стиля поведения, словечнологическое мышление, отношение
Key words: self-assessment, conscious sphere, behaviour styles, word-logical thinking,
attitude
Özünüqiymətləndirmə — insanın həyat fəaliyyətinə və davranış üslublarının
formalaşdırılmasına təsir edir. Özünüqiymətləndirmə — subyektin inkişafına yönəldilərək
dinamika ilə şərtlənmişdir. M.İ.Lisinanın fikrincə, özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin
formalaşmasına, onun fəaliyyətinə, ünsiyyətinə, psixi sağlamlığına təsiri həyata keçirən
mürəkkəb struktur təhsildir (1, 55).
L.İ.Bojoviç özünüqiymətləndirməni məktəbəqədər yaşlının psixoloji yeni törəməsi kimi
nəzərdən keçirir və qeyd edir ki, özünüqiymətləndirmə uşağın şəxsiyyətinin motivasiya —
tələbat sferasının başlıca həlqəsidir.
V.Satir özünüqiymətləndirməni şəxsiyyətin inkişafında və tərbiyəsində uğur və
uğursuzluğu müəyyən edən faktorlar arasında birinci yerdə qoyur. Özünüqiymətləndirmə adı
altında müəllif insanın özünü məhəbbətlə və ləyaqətlə qiymətləndirməsi qabiliyyəti kimi başa
düşür. Özünüqiymətləndirmənin genezisində — şəxsiyyətin I mərhələsində uşağın yaşlılarla
ünsiyyəti mühüm yer tutur. Adekvat biliklərin məhdudluğu nəticəsində uşaq özünü,
münasibətlərini böyüklərin prizması vasitəsilə qiymətləndirir. Uşağın özü haqqında müstəqil
təsəvvürlərinin elementləri bir qədər gec formalaşır. B.Q.Ananyevin tədqiqatları göstərir ki,
gündəlik materiallarda şəxsi və mənəvi keyfiyyətlər deyil, əşyavi və xarici keyfiyyətlər
təzahür edir. Burada insanın özü və başqaları haqqında qeyri-sabit təsəvvürlər özünü göstərir.
Məktəbəqədər yaşlı uşaqların şəxsiyyətinin inkişafında başqa insanların əşyavi
qiymətləndirilməsindən özünün daxili və şəxsi vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə keçid baş
verir. E.İ.Suverovun qeyd etdiyi kimi, bütün yaş qruplarında uşaqların başqalarını obyektiv
qiymətləndirmə bacarıqları aşkar olunmuşdur. Lakin burada müəyyən yaş dəyişiklikləri
müşahidə edilmişdir. Böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlardan nadir hallarda "Sizdən kim daha
yaxşıdır?" sualına "Mən daha yaxşıyam" cavabını eşitmək olar. Lakin bu o demək deyil ki,
uşağın şəxsiyyətinin özünüqiymətləndirməsi aşağıdır. Uşaqlar artıq "böyükdürlər" və onlar
bilirlər ki, özünü öymək yaxşı deyil.
Böyük qrupda o uşaqları qeyd etmək olar ki, dolayı yolla onlar öz müsbət tərəflərini
qiymətləndirirlər. "Sən necəsən: yaxşısan yoxsa pis?" sualına onlar adətən belə cavablar
verirlər: "Mən bilmirəm. Mən də dinləyirəm". "Mən növbətçilərə necə kömək edirəm".
E.A.Maslova qeyd edir ki, məktəbəqədər yaşda qiymət və özünəqiymət emosional
xarakter daşıyır. Uşaq məhəbbət, inam və bağlılıq hiss etdiyi ətrafdakı insanlardan müsbət
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qiymət alır. Böyük məktəbəqədər yaşlılar tez-tez böyüklərin daxili aləmlərinin qiymətlərinə
məruz qalır, onlara dərin və diferensial qiymət verirlər (2).
E.N.Vasinin fikrincə, məktəbəqədər yaşlının özünüqiymətləndirməsinin müxtəlif fəaliyyət
növlərində müqayisəsi göstərir ki, onun obyektivliyi eyni dərəcədə deyildir. Uşağın
özünüqiymətləndirməsinin düzgünlüyü əhəmiyyətli dərəcədə xüsusi fəaliyyətlə, onun
nəticələrinin əyaniliyi, özünün bacarığına dair bilikləri, qiymət meyarlarının mənimsəmə
səviyyəsi, uşağın bu və ya digər fəaliyyətə bağlılıq səviyyəsi ilə müəyyən edilir.
Məktəbəqədər yaşda uşaqların özünüqiymətləndirməsi fəaliyyətə münasibətdən asılı
olaraq müxtəlif şəkildə təzahür edir. V.A.Qorbarevin, R.B.Sterxinin tədqiqatları göstərir ki,
böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda dinamik özünüqiymətləndirmənin formalaşması üçün
fəaliyyətin elə növləri özünü büruzə verir ki, onlar dəqiq nəticələrlə bağlıdır ki, həmin
nəticələr uşağın müstəqil özünüqiymətləndirməsi formasında çıxış edir. Belə hallarda, uşaqlar
özünüqiymətləndirmənin yüksəldilməsi motivlərini idarə edirlər. Məktəbəqədər yaşlı
uşaqlarda oyun qaydalarına yiyələnərkən, şəxsi təcrübə əldə edərkən inkişaf edir.
N.Avdeeva belə zənn edir ki, məktəbəqədər yaş dövrünün sonunda uşağın
özünüqiymətləndirməsi onun ətrafdakılar haqqında mühakimə qiymətləri tədricən tam, dərin
və detallaşmış olur. Bu dəyişikliklər, ilk növbədə, məktəbəqədər yaşlıların insanların daxili
aləmlərinə marağın əhəmiyyətli dərəcədə təzahürü, şəxsi ünsiyyətə keçidi, fəaliyyətdə qiymət
meyarlarının əhəmiyyətli dərəcədə mənimsənilməsi, təfəkkür və nitqin inkişafı ilə izah olunur.
Məktəbəqədər yaşlının özünüqiymətləndirməsində onun qürurluluq və utancaqlıq hissinin
inkişafı da əks olunur (3).
M.İ.Lisinanın fikrincə, aşağı özünüqiymətləndirməsi olan uşaq öz inadkarlığı, utancaqlığı,
həyatsevərliyinin məhdudluğu ilə tanınır. O fikirləşir ki, onunla oynamaq darıxdırıcıdır və
həqiqətən də o, darıxdırıcı olur. Odur ki, o özünə əylənməyi bütünlüklə qadağan edir. Ona
görə ki, o ünsiyyət üçün darıxır, başqa uşaqlar ona asanlıqla rolları oynamağı öyrədirlər,
baxmayaraq ki, bu onların o qədər də xoşuna gəlmir. Əgər belə uşaq hər hansı bir hərəkəti
etməyi planlaşdırırsa, sonradan o, həyəcanlana bilər, öz uğursuzluğundan utanar, özünün
iştirakını gözlədib məsuliyyətdən qaça bilər.
A.İ.Silvestr, M.İ.Lisina qeyd edirlər ki, artırılmış özünüqiymətləndirmə "çoxsaylı sualların,
həvəsləndirmənin nəticəsi olub valideynləri tərəfindən manipulyasiyadır. Məsələn, uşaqdan
maddi baxımdan heç nə imtina edilmir, onun həyatında emosional şəkildə iştirak etmir, onun
davranışını qiymətləndirmir, tərbiyə etmirlər. O belə bir hisslə böyüyür ki, bütün həyati
faydaları ona təbiətən verilmişdir, onlar da onun indiki işi ilə bağlı deyil. O bilir ki, o yaxşı
uşaqdır. Onu nə üçün tərifləyirlər onu bilmir və öz uğurlarını başqalarından pis fərqləndirir.
L.A.Venger, V.S.Muxina belə hesab edirlər ki, qeyri-adekvat azaldılmış
özünüqiymətləndirməsi olan uşaqlar üçün həyəcanlılıq, özünə inamsızlıq, həmsöhbətini özünə
cəzbetmə cəhdi xarakterikdir. E.T.Sokolovun fikrincə, özünüqiymətləndirmə o hallarda
təzahür edir ki, insan başqalarının uğurlarına münasibətinin nə qədər olması haqqında
fikirləşir və danışır.
Özünüqiymətləndirmənin köməyi ilə uşağın davranışının tənzimlənməsi baş verir. Məhz
fəaliyyət və ünsiyyət ona davranış üçün mühüm istiqamət verir. Özünüqiymətləndirməni
uşağın şüurlu fəaliyyətinin mürəkkəb məhsulu hesab edən B.Q.Ananyev qeyd edir ki,
böyüklərin qiymətlərinin birbaşa əks olunmasında formaların mühüm rolu var. Uşağın
intellektual inkişafı böyüklərin birbaşa verdikləri qiymətdən üstünlük təşkil edir, bundan
sonra insanın şəxsi biliklərinin vasitəli prosesi başlayır. Böyük məktəbəqədər yaşlılar
özlərinin uğurlarını və səhvlərini dərk edir, onlara münasibəti ətrafdakılardan öyrənirlər. Bu
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şəxsiyyətin gələcək inkişafı davranış normalarının şüurlu mənimsənilməsi, müsbət obrazların
tədqiqi üçün mühüm məna kəsb edir.
S.Q.Yakobsonun, Q.S.Morevoyun tədqiqatı göstərir ki, yaşa
dolduqca uşaq
qiymətləndirmənin təkmil üsullarına yönəlir, onun bilikləri genişlənir və dərinləşir,
inteqrasiya olunur, daha şüurlu olur, insanın özünə emosional qiymətli münasibəti
diferensiallaşır, seçici olur və stabillik əldə edir. Məktəbəqədər yaşın sonunda emosional və
koqnitiv komponentlər bir qədər harmoniya edilir.
Özünüqiymətləndirmənin koqnitiv komponentlərinin inkişafı üçün intellektual
münasibətləri yaranır. Q.A.Uruntayevin fikrincə, uşaqların özünüqiymətləndirməsinin
inkişafına böyüklərin təsirinin əsas yolu əxlaqi normaların mənimsənilməsinin təşkilidir. Bu
normalar uşaq tərəfindən davranış qaydalarının və nümunələrinin təsiri altında mənimsənilir.
Uşaqlar üçün davranış nümunələri valideynlərin hərəkətləri və qarşılıqlı münasibətidir.
Uşaqlar valieynlərini yamsılamağa, onların manevrini qəbul etməyə meyillidirlər.
Məktəbəqədər yaşlı uşaq böyüklərin əməyini müşahidə etməklə onların həyatı ilə tanış olur.
Uşaqlarına tələb verməkdə və davranışlarını qiymətləndirməklə böyüklər uşaqlardan
qaydaları yerinə yetirmələrinə nail olurlar. Tədricən uşaqlar öz hərəkətlərini
qiymətləndirməyə
başlayırlar.
Məktəbəqədər yaşlıların
özünüqiymətləndirməsinin
formalaşdırılmasına böyüklərin effektiv təsiri əhəmiyyətli dərəcədə onların pedaqoji
ustalığının səviyyəsi ilə müəyyən olunur.
Psixoloqların tədqiqatları göstərir ki, uşağın özünə və həmyaşıdlarına verdiyi qiymətin
düzgünlüyü tərbiyə iş üsulları və istiqaməti, müəllimin dərin biliyi, qrupda şəxsiyyətlərarası
münasibəti, fərdi xüsusiyyəti və imkanları ilə müəyyən edilir. Burada pedaqoji ünsiyyət
bacarığı, eləcə də qiymətin funksiyalarından düzgün istifadə bacarığı mühüm rol oynayır.
Özünüqiymətləndirmənin formalaşmasında müsbət nəticələr özünəinamı olmayan
məktəbəqədər yaşlılarda o zaman əldə olunur ki, tərbiyəçilər uşaqların imkanlarının inkişafı
yolu ilə gedərək uğur üçün situasiya yaradırlar. Bu da uşaqlarda öz güclərinə inamı
möhkəmləndirir. Bunu qabaqcıl pedaqoji təcrübə və xüsusi tədqiqatlar bir daha təsdiq edir.
L.İ.Umanesin tədqiqatları bir daha sübut edir ki, özünüqiymətləndirmə oyun fəaliyyətində
formalaşır, oyunda uşaqların qabiliyyətinin inkişafının tərəfdaşların ləyaqətinə görə
qiymətləndirmək nəzərdə tutulur. Öz hərəkətlərini onunla razılaşdırmaq, qaydaları pozmadan
xeyirxah olmaq, lazımı köməyi göstərmək. Əxlaqi davranışın böyük məktəbəqədər yaşlılar
üçün zəruriliyi: birincisi meyarlar sisteminə təhrik etmək hansı ki, bu və ya digər oyun
iştirakçısı dəyərləndirilir. İkincisi, müstəqil şəkildə özünə və başqalarına münasibətdə
meyarlardan istifadə etməyi öyrətmək.
Bu vəzifələrin həllində tərbiyəçi ayrılıqda uşaqların şəxsiyyətinə oyun qruplarında
psixoloji mexanizm təsirindən istifadə etməyi bacarmalıdır. Özünüqiymətləndirmənin
adekvatlığı uşağın oyun fəaliyyətinin xarakteri, bu fəaliyyətin obyektiv komponentləri və
xüsusilə də onun nəticələri ilə müəyyən edilir. Uşağın özü haqqında qiymətli mühakimələri
fasiləsiz olaraq ətrafdakı yoldaşların və tərbiyəçinin ona qiymətli münasibətləri birləşir.
Məktəbəqədər yaşda özünüdərketmənin inkişafının spesifikliyi növbəti tendensiyalarla
xarakterizə olunur. Burada yaxınlıq mövqeyi real və ideal “Mən”də bir qədər uğurlu olur.
Şəxsiyyətin vacib tələbatları özünüinkişafa, özünütəkmilləşdirməyə tələbat bütövlükdə bazis
rolunu oynayır. Beləliklə, uşaqda iki “Mən”in yaxınlıq mövqeyi sübut edir ki, uşaqda özünə
inam hissi, inamlılıq güclüdür.
Məqalənin aktuallığı. Özünüqiymətləndirmənin aktuallığının formalaşması onunla
şərtlənir ki, cəmiyyətimizin inkişafının müasir mərhələsində şəxsiyyətin aktivliyi əhəmiyyətli
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dərəcədə artır, insanın həm özünə, həm də başqalarına münasibətdə tələbkarlıq da yüksəlir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Özünüqiymətləndirmənin inkişaf səviyyələri araşdırılmış, oyun
prosesində özünüqiymətləndirmənin inkişaf etdirilməsi yolları tədqiq edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər.
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Особенности самооценки детей в дошкольном возрасте
Резюме
В научном статье отмечается что, в дошкольном возрасте оценка и самооценка
носят эмоциональный характер. Самооценка детей дошкольного возраста по-разному
проявляется в зависимости от их отношения к деятельности. В статье самооценка во
многом обусловливает динамику и направленность развития субъекта.
G.Rustamova

The psychological pecularities of pre-school aged
children’s self-assessment
Summary
In the scientific article it is noted that, assessment and self-assessment are characterized
with their emotional pecularities at the age of pre-school. The self-assessment of pre-school
aged children appears differently according to their attitudes to activity. The self-assessment
creates condition for dynamics and direction of subject’s development in many cases in the
article.
Redaksiyaya daxil olub: 28.02.2018
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Kiçik yaşlı məktəblilərdə özünüqiymətləndirmə
özünüdərkin aparıcı forması kimi
Zəhra İbrahimova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: zehra_ibrahimova@yahoo.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
psixol.ü.f.d., dos.M.S.Əliyev
Açar sözlər: özünüqiymətləndirmə, ideal-“Mən”, real-“Mən”, iddia səviyyəssi
Ключевые слова: самооценка, «Я»-идеального, «Я» – реального, иск уровень
Key words: self –assessment, the Ideal-Me, the real-me, the level of claims
Kiçik yaşlı məktəblilərdə, ən mühüm dəyişikliklər məhz özünüdərketmə sahəsində baş
verir. Pedaqogika və yaş psixologiyası üzrə alim V.S.Muxinə görə özünüdərketmə şəxsiyyətin
əsas psixoloji strukturunu təşkil edir: ad, fiziki bütövlük, sosiallaşma tələbi, keçmiş, gələcək,
indi, hüquqlar və öhdəliklər.
Kiçik yaşlı məktəblilərdə aşağıdakı faktorlar özünü göstərir.
1.Sosiallaşma tələbi
Uşaq məktəb həyatına daxil olarkən, fəaliyyətə, ətrafındakıların qiymətləndirməsinə
məruz qalır. O, məktəbin qoyduğu bütün norma və tələblərə riayət etməlidir. Uşaq ilk dəfə öz
fəaliyyətini digərlərininki ilə müqayisə edir. Həmin müddətdə uşağı ətrafındakıların, xüsusilə
müəllimlərin onu qiymətləndirməsinə ehtiyac yaranır. Ən əsası odur ki, özünüdərketmə və
özünüqiymətləndirmə konkret qiymətləndirmə faktolarının nəticəsində inkişaf edir.
2.Hüquq və öhdəliklərin əsasları
Məktəblərdəki çox öhdəliklər təlim-tərbiyə proseslərinə təsir məqsədi daşıyır. Eyni
zamanda oyun, fəaliyyət və davranışlarının sağlam şəkildə bölüşdürülməsinə imkan yaradır.
Bu zaman ətrafdakılarla əlaqələrin qurulmasına yönəldilmiş öhdəliklər dərketməyə az
meyillidirlər. Bununla əlaqədar olaraq uşaqlar öhdəlik dedikdə məktəb kollektivi ilə olan
əlaqəni nəzərdə tutur. Ancaq hüquq dedikdə dostlarla münasibəti.
Kiçik yaşlı məktəblilərdə özünüdərki təsvir edərkən alimlər özünüqiymətləndirməyə daha
çox diqqət yetirirlər. Onlar məhz özünüqiymətləndirməni həmin yaş dövründə özünüdərkin
aparıcı forması olaraq qəbul edirlər. Özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin özünü, bacarıqlarını,
keyfiyyətlərini,digər insanlar arasında yerini qiymətləndirməsidir.
Psixoloqlar onu da vurğulayırlar ki, kiçik yaşlı məktəblilərdə özünüdərkin formalaşmasına
gender fərqləri də təsir edir.
Cersild yazır ki, kiçik yaşlı məktəblilər özlərini təqdim edərkən fiziki göstəricilərdən
istifadə edirlər. Bu yaşda uşaqlar üçün eqosentrizm xarakterikdir.
R.Berns qeyd edirdi ki, “Mən” sferasının genişlənmə qanunauyğunluğu özünü belə
göstərir: yaş artdıqca bu proses daha da sürətlənir. Belə ki, qızlarda o daha stabil olur və dəqiq
ifadə olunur. Bu aşağıdakı faktorlarla izah olunur:
Həm koqnitiv maraq və bacarıqlarda, həmçinin fiziki inkişaf nöqteyi nəzərindən və sosial
oriyentasiyada qızlar oğlanlara nisbətən daha yetişkindir. Oğlanlar daha çox öz maraq və
məşğuliyyətlərini təsvir etməyə meyillidirlər. Qızlar isə əksinə ailədə və qohumlar arasında
münasibətləri müzakirə etməyə meyillidirlər. Özünüqiymətləndirmənin formalaşması uşağın
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aktiv fəaliyyəti, özünü müşahidə və özünüidarəsi ilə əlaqəlidir. Oyunlar, dərslər, ünsiyyət
davamlı olaraq onun özünə diqqətini artırır. Onu situasiya qarşısında qoyur, hansi ki o öz
bacarıqlarını qiymətləndirməli müəyyən tələb və öhdəliklərə tabe olmalı, şəxsiyyətin bu və ya
digər keyfiyyətlərini göstərməlidir. Özünüqiymətləndirmənin formalaşmasına əsas təsiri 2
faktorla müəyyən etmək olar. Ətrafdakıların münasibəti və uşağın özfəaliyyətinin
xüsusiyyətlərini dərk etməsi, onun gedişi və nəticələri. Bu dərketmə birdən birə yaranmır.
Valideynlər və müəllimlər uşağı özünü görməyə və başa düşməyə, öz hərəkətlərini
digərlərinin hərəkətləri ilə kordinasiya etməyi öyrətməlidirlər.
Özünü qiymətləndirmənin formalaşması kişik yaşlı məktəblilərdə tədris prosesində baş
verir. Məhz onun gedişindən uşağın özünü qiymətləndirmə səviyyəsinin formalaşması asılıdır.
Bu birbaşa onun nailiyyətləri ilə bağlıdır. Təhsil şagirdin məktəbə gəldiyi ilk aydan onun
şəxsiyyətinin formalaşdıran başlıca fəaliyyətdir.
Psixoloji tədqiqatlar onu göstərir ki, kiçik yaşlı məktəblilərin özünü qiymətləndirməsi
sərbəst deyil. Ona ətrafdakıların qiyməti təsir göstərir. Ən başlıcası isə müəllimlərin. Yaxşı
şagirdlərdə bir qayda olaraq yüksək özünü qiymətləndirmə zəif şagirdlərdə isə aşağı özünü
qiymətləndirmə formalaşır. Ancaq geri qalan şagirdlər heç də həmişə aşağı qiymətlə
razılaşmırlar. Belə halda mübahisəli vəziyyət yaranır bu da həyəcana, emosional gərginliyə
səbəb olur. Zəif şagirdlərdə həmişə özünəinamsızlıq, qorxu inkişaf edir. Onlar özlərini sinif
yoldaşlarının yanında pis hiss edirlər.
A.İ.Lipkina özünü qiymətləndirməyə başqa cür tərif verir. Özünü qiymətləndirmə bizim
pisxikamızın subyektiv və şəxsi yanaşmasıdır. O, şəxsiyyət vasitəsilə formalaşır. Ona bütün
psixi hadisə və proseslər, həmçinin insanın aktiv həyatı da daxildir. Ancaq Syuzen Xarterin
bu istiqamətdə apadığı tədqiqatlara görə uşağın özünü qiymətləndirmə səviyyəsi iki daxili
qərarın məhsuludur. Hər şeydən əvvəl hər bir uşaq bu və ya digər dərəcədə əksilik hissi
yaşayır. İdeal mən və real mən, yəni özü və olmaq istədiyi insan. Uşaqda vahid özünü
qiymətləndirmənin yaranma prosesində aparıcı rol məntiqi komponentin üzərinə düşür.
Özünü qiymətləndirmə uşağın potensial imkanlarını müəyyən edir və əks etdirir. Bunlar
iddialar səviyyəsi adlanır. İddiaların və özünü qiymətləndirmənin uyğunluğu uşaqda özünə
güvən yaradır. İddia nə qədər böyükdürsə onun təmin olunması da bir o qədər çətindir. Hər
hansı bir fəaliyyətdə uğur və uğursuzluqlar fərdin öz bacarıqlarını qiymətləndirilməsinə təsir
edir. Bİr qayda olaraq uğursuzluq iddia səviyyəsini aşağı salır, uğur isə qaldırır.
Kiçik yaşlı məktəblərdə özünü qiymətləndirmə bir neçə yolla xarakterizə olunur:
1.Öz fəaliyyətinin obyektiv nəticələrini iddia səviyyəsi ilə müqayisə etməklə
2.Özünü həmyaşıdları ilə müqayisə etməklə
3.Ətrafdakıların onu qiymətləndirməsi ilə. Ətrafdakıların fikirlərindən asılı olaraq
özünüqiymətləndirmə aşağı və ya yuxarı ola bilir.
4.Özünü özü ilə müqayisə etməsi ilə.
5.“İdeal-Mən” və “Real-Mən”-in müqayisə edilməsi ilə.
Beləliklə bu yaşda qiymətləndirməni iki səviyyədə nəzərdən keçirmək olar:
1. Özünün digərləri ilə müqayisə edilməsi.
2. Özünün özü ilə yəni Mən-Mən səviyyəsində müqayisə etməklə.
Məqalənin aktuallığı. Kiçik məktəbli yaşının aparıcı fəaliyyətinin təlim olması və
özünüdərketmə, özünüqiymətləndirmənin təlim fəaliyyəti ilə bibaşa əlaqəli olması mövzunun
aktuallığını şərtləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə özünüqiymətləndimədə gender fərqlərinə diqqət

321

Elmi əsərlər 2017/1

Бакы Гызлар Университети

yetirilir. Özünüdərketməyə psixikanın subyektiv və şəxsi yanaşması kimi baxılır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə məktəb sahəsində fəaliyyət göstərən
psixoloqlar eləcə də, pedaqoqlar tərəfindən məktəblinin psixi inkişafının nəzərə alınması
zamanı istifadə oluna bilər.
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Самопознания у школьников младшего возраста
как ведущая форма самаоценки
Резюме
В статье уделено внимание на основных задач самопознания и самооценки
школьников младшей возрасты. Статье самопознания объясняется как психологическая
структура личности.
Z.İbrahimova

Self awareness as a main figure of self
assessment in primary schoolers
Summary
This article deals with main issues of self awareness and self assessment in primary
schoolers and represents self awareness as Psychological structure of personality.
Redaksiyaya daxil olub: 14.03.2017
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Valideynlər və psixoloqlar uşaqlarin psixoloji
problemlərini necə həll edirlər?
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children, school psychologist, the class teacher, methods of psycho-diagnostics
Psixoterapiyada valideynlərin iştirakı. Dünyanın müxtəlif bölgələrində psixoterapiya
xidmətlərinə ehtiyac artır. Dünya statistikası göstərir ki, insanın müxtəlif yaş dövrlərində
depressiv vəziyyətləri durmadan artır. Bu həm də uşaqlara aiddir. Xüsusi olaraq burada
problemli ailələrdə yaşayan uşaq qrupunu qeyd etmək lazımdır. Burada vəziyyət bir qədər də
ağırdır.
Uşaq psixoterapevti Rabbi Yisroel Roll`un məlumatına əsasən, valideyn münaqişəsi
istiqamətində uşaqlarda 3 əsas mənfi cavablar var. İlk olaraq emosional dəqiqlik kəskin
şəkildə düşə bilər. O deyir ki, "uşaqların təhsil və emosionallıqda təhlükəsiz qorunmalarına
ehtiyac vardır." Ev şəraitində valideynlər arasında olan təhlükəsizlik onlarda qorunmaq hissi
yarada bilər. Uşaqların dünyası budur. Valideynlər arasında münaqişə, mübahisə və gərginlik
olanda bu təhlükəsizlik şəbəkəsi dağılır. 2-ci olaraq, uşaqlar münaqişədə özlərini günahlandıra
bilirlər. Onların fikrincə, dünya onların hərəkətləri ətrafında fırlanır. Valideynlərinin
mübahisəsini eşidəndə əmin ola bilərlər ki, bu onların günahı deyil, hətta heç bir əlaqəsi belə
yoxdur. Münaqişə məsələləri onların ətrafında olduğuna görə uşaq hətta özünü təqsirkar hiss
edir. 3-cü cavab da odur ki, uşaqların münaqişədən kənarda qalmaları mümkün qədər vacib
olmalıdır. Rabbi Roll hesab edir ki, əgər valideyn ilk terapiya sessiyasına pis davranmaqla və
həvəssiz gəlmək istəyirsə, mütləq ailə və uşaqla birlikdə terapiya görməlidirlər. Robbi Roll
deyir, "uşaq tez-tez valideynlər arasında nə baş verdiyinə anlamaq üçün reaksiya verir" [1].
Valideynlərin boşanmasına çox vaxt əvvəlcə ailə münaqişəsi ilə qəzəbin artması səbəb
olur, hətta bəzi ailələrdə valideynlər müntəzəm olaraq bir-birilərini görməyəndə bu
münaqişənin səviyyəsi azalır. Valideynlər arasında olan münaqişə adətən, ayrılıqdan sonra 2,
3 ildə xeyli azalır, halbuki bəzilərində isə 10% yüksək olaraq qalır. Tədqiqatlar göstərdi ki,
ayrılıq və boşanmaqlar uşaqlarda çox güman ki, iki dəfə emosional, sosial, davranış və elmi
problemlər yaradır, bu da nisbətən birlikdə olan ailələrdə baş verir. Lakin bütün ailələrə şamil
oluna bilməz. Uşaqlarda zəif adaptasiya təhlükəsi artıb, bu qismən boşanmadan əvvəl ailədə
yaranan münaqişə və digər problemlərin artması ilə bağlı ola bilər. Bu təsir uşağa boşanmanın
öhdəsindən gəlmək bacarığını göstərə bilər. Ailədə yaranan münaqişənin yüksək səviyyədə
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olması onların boşanmalarına gətirib çıxarır, bunun da uşaqların adaptasiyasına mənfi təsir
göstərdiyi aşkar olunub. Uşaqlarda tapılan ən pis təsirlərdən biri də boşanma bölgüsüdür,
hansı ki, valideynlər bir-birilərinə qarşı olan qəzəb və düşmənçiliklərini onlardan istifadə
edərək bildirirlər. Valideynlərin mübahisəsi (yaxud digəri tərəfindən) arasında qalan uşaqlar
öz ailələrinə qarşı acıqlı, depressiyalı və həyəcanlı olurlar, bu yolda istifadə olunmayan
uşaqların münasibətləri zəif xarakterli olur.
Problemli valideyn davranışları.
Yüksək problemli valideyn davranış növləri müəyyənləşdirilib:
1. uşaqlar vasitəsilə mənfi məlumatları digər valideynə ötürmək
2. valideyn digəri barədə uşaqlardan zəhlətökən sualların soruşulması
3. uşaqlarda informasiyanın gizlədilməsinə ehtiyac yaratmaq
4. digər valideyn barəsində olan müsbət hisslərin gizlədilməsi
5. alçaldıcı və ya uşaqların iştirakı ilə digər valideynə verilmək.
Valideynlər onlarla birlikdə öz hisslərini ifadə edərək təhlükəsiz şəkildə qorumalıdırlar.
Valideynlərin ayrılmasında uşaqlar özlərini günahkar hiss edirlər, bu ayrılığa səbəb zəif,
sosial və emosional adaptasiya daha böyük təhlükə hesab edilmişdir [2].
Problemli, natamam ailələrdə böyüyən uşaqlarla psixososial işin aktual məsələləri ilə bağlı
qeyd edilməlidir ki, ailədə yaşanan sosial-psixoloji problemlər, sıxıntılar, valideynlərin
mübahisələri, boşanmalar, ata və ya ananın ailəni tərk etməsi bir qayda olaraq, həmin ailənin
övladı olan uşaqlara çox mənfi təsir göstərir. Bu təsir sonradan onların sosial adaptasiyasına,
cəmiyyətdə öz yerini tapmasına ciddi şəkildə mane olur. Çox zaman bu tipli problemli,
natamam ailələrdə səmərəli psixososial iş aparmaq üçün ən müxtəlif və mürəkkəb
metodlardan istifadə etmək lazım gəlir. Bu zaman sosial motivasiyanı, ictimai təsiri,
sövqetməni, stimullaşdırmanı, həm də psixokorreksiya və psixoterapiyanın fərqli formaları ilə
tamamlamaq zərurəti yaranır.
Azərbaycanda natamam, problemli ailələrdə böyüyən uşaqlarla iş təcrübəsi, onların
psixokorreksiyası və psixoterapiyası bir sıra psixoloji və sosial mərkəzlər tərəfindən səmərəli
şəkildə həyata keçirilir. Biz bu araşdırmada uşaqlar, yeniyetmələrlə çalışan iki sosial-psixoloji
müəssisənin — “Narınc” Uşaq Psixologiyası Mərkəzi və “Loqos” Nitq İnkişafı Mərkəzinin
məsul əməkdaşlarından azad intervyü (açıq suallar) vasitəsilə zəruri məlumatları əldə etmişik,
məktəb və uşaq psixoloqlarını müvafiq sorğuya cəlb etməklə mövcud vəziyyəti mümkün
qədər geniş bir şəkildə araşdırmağa çalışmışıq. Bakının üç orta məktəbindən (20, 21, 31 saylı
məktəblər) 15 sinif rəhbəri olan müəllimi (hər məktəbdən 5 müəllim) anonimliyi gözləməklə
sorğuya cəlb edərək məktəblərdə problemli, natamam ailələrdən olan uşaqlarla iş təcrübəsini
öyrənməyə səy göstərmişik.
Azad intervyü zamanı psixoloji mərkəzlərin məsul əməkdaşlarına, uşaq və məktəb
psixoloqlarına ünvanlanan suallar aşağıdakı kimi olmuşdur:
1) Problemli, natamam ailələrdən olan uşaqların, yeniyetmələrin sosial reabilitasiyası,
psixokorreksiyası və psixoterapiyasında əsasən, hansı metodlar və metodikalar tətbiq olunur?
2) Tətbiq olunan bu və digər üsullar nə dərəcədə səmərəlidir?
3) Belə uşaqlarla psixososial iş zamanı onların yaş fərqləri, ailələrinin maddi, sosial
vəziyyəti, ailədaxili çətinliklər və problemlər hansı formada nəzərə alınır?
4) Problemli uşaqlarla bağlı müvafiq məlumatlar hansı şəkildə toplanılır və bu
məlumatlardan uşaqlarla sosial-psixoloji iş təcrübəsində necə istifadə edilir?
Məsələyə psixoloqların münasibəti. Sualları “Narınc” Uşaq Psixologiyası Mərkəzinin
direktoru, psixoloq Narınc Rüstəmova, “Loqos” Nitq İnkişafı Mərkəzinin əməkdaşı, psixoloq
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Taciyə Mehdisoy, uşaq psixoloqu Mahirə Zeynalova, məktəb psixoloqları Ramin Mahmudov
və Əsmər Talıbova cavablandırmışlar. Psixoloq Narınc Rüstəmovanın sözlərinə görə,
problemli uşaqlarla psixososial iş zamanı praktik psixologiyada qəbul edilən, dünyanın əksər
ölkələrində geniş tətbiq olunan qabaqcıl metodikalardan Azərbaycan psixoloqları və
mütəxəssisləri də səmərəli şəkildə faydalanırlar: “Ən çox istifadə edilən metodlar portec üsulu
ilə erkən müdaxilə, qrup terapiyası, defektoloji-loqopedik müayinə və korreksiya, müxtəlif
testlər, tapşırıqlar vasitəsi ilə diaqnostik qiymətləndirmə, emosional, psixi və fiziki
dayanıqlılığın formalaşdırılması, pozitiv stimullar metodikası ilə özünə inamın bərpası və
qüvvətləndirilməsi, ünsiyyət və sosiallaşma vərdişlərinin inkişaf etdirilməsidir” [5].
N. Rüstəmovanın fikrincə, ailədə valideynlərin bir-birinə və uşaqlara qarşı olan soyuq
münasibəti, bəzən onların valideynlər tərəfindən atılması kimi balacaların həll edə
bilmədikləri böyük problemlər uşaqların həyatına, dünyanı dərk etməsinə təsirsiz ötüşmür:
“Bu səbəbdən bəzən hətta ən qüvvətli sosial-psixoloji təsir üsulları belə, gözlənilən,
arzuolunan səmərəni vermir. Mərkəzimizdə indiyədək problemli, natamam ailələrdən olan 41
uşağın psixoloji terapiyası və korreksiyası həyata keçirilib. Bunlardan 29-u tam səmərəli olub.
7 uşaqla aparılan psixoloji profilaktika isə özünü qismən doğruldub. 6 belə uşaqla gözlənilən
nəticəni əldə etmək mümkün olmadığından müvafiq prosedurların uşaq hüquqlarını tam
gözləməklə məqsədyönlü tətbiqi davam etdirilir” [5].
Üçüncü və dördüncü sualların cavabında isə psixoloq qeyd edib ki, istənilən halda
problemli ailələrdən olan uşaqların terapiyası, psixi sağlamlığının bərpası, sosial adaptasiyası
üçün müsbət və mənfi təsir göstərən bütün mümkün amillərin qiymətləndirilməsi, nəzərə
alınması vacib şərtdir: “Bundan ötrü, xüsusi cədvəllər, qrafiklər, şkalalar, sınanmış, özünü
dəfələrlə doğrultmuş metodikalar var. Bildiyim qədər diaqnostik qiymətləndirmə, uşağın
psixoloji portretinin, psixi, sosial inkişaf xəritəsinin hazırlanması ölkəmizdə tədricən bütün
orta məktəblərdə tətbiq olunur. Təbii, burada mütəxəssisin hazırlığından, təcrübəsindən, yeni
metodikaları nə dərəcədə mənimsəməsindən də çox şey asılıdır”.
Azad intervyü zamanı digər həmsöhbətimiz — psixoloq Taciyə Mehdisoy qeyd edib ki,
problemli ailələrdən olan uşaqlar, hətta həmyaşıdlarından daha bacarıqlı olsalar da, özlərinə
tənqidi yanaşır, özünə qapanır, özlərini bədbəxt hiss edirlər. Xüsusilə də natamam ailələrdə övladların tənha ananın və ya atanın iştirakı ilə tərbiyə olunan ailələrdə uşaqlarda nevroz,
fobiya və komplekslər kimi problemlər müşahidə olunur: “Burada vacib olan məqam onlarda
özünəinamın aşılanması, psixoloji dayanıqlılığın, dözümlülüyün, çətin vəziyyətlərdə ciddi,
düzgün qərarlar qəbul edə bilmək bacarığının inkişaf etdirilməsidir. Burada autotreninq, fərdi
məşqlər, fərdi psixoloji işlə qrup terapiyasının, sosial motivasiyanın əlaqələndirilməsi,
psixoloji mühitin sağlamlaşdırılması! daha çox fayda verir” [6].
O suallarımızı cavablandırarkən vurğulayıb ki, problemli ailədən olan uşaqlarla
psixososial iş zamanı cins-yaş fərqlərini, ailədaxili problemləri, uşağın sosial mühitini nəzərə
almaq vacibdir: “Əks halda uğurlu psixoterapiya və psixokorreksiya mümkün deyil”.
Həmsöhbətimizin sözlərinə görə, psixokorreksiya, psixoterapya, eləcə də psixososial iş
zamanı məlumatların, faktlar toplanması üsulları və qaydaları hər bir ciddi psixoloqa, praktik
sosial işçiyə bəllidir: “Təcrübədə müxtəlif nəzəri, empirik və eksperimental metodlar geniş
istifadə olunur. Sadəcə, bu və digər qiymətləndirmə, müşahidə, korreksiya, terapiya metodu
seçərkən diqqətli, həssas olmaq, seçilən vasitələri düzgün, uşaqlara yalnız fayda verə biləcək
bir şəkildə tətbiq etməyi bacarmaq vacibdir” [6].
Uşaq psixoloqu Mahirə Zeynalovanın sözlərinə görə, problemli ailələrdən olan uşaqlar
daim çalışsalar da, yaxınlarının sevgisini qazana bilmir və tənqidlə üzləşirlər: "Özünü
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sevdirmək və valideynlərinin, yaxınlarının rəğbətini qazanmaq üçün belə uşaqlar hər şeyi
daha yaxşı etməyə çalışırlar. Valideynləri tərəfindən başa düşülməyən uşaqlar adətən özlərini
başqalarının qarşısında təsdiq etməyə can atmağa başlayırlar. Lakin başqaları tərəfindən
onlara deyilən ən kiçik tənqid belə, uşaqları məyus edir və aqressiyaya səbəb olur" [7].
Uşaqlığı çətin keçən adamlar kimdənsə kömək də istəyə bilmirlər. Onlar, sadəcə, buna
öyrəşməyiblər. Belə adamlar adətən, problemlərini özləri həll edirlər. Onlar düşünürlər ki, heç
kimə etibar etmək olmaz, hər şeyi özləri etməlidirlər. Bu cür fikirlər vaxtilə valideynləri
onların köməyinə gəlmədiyi üçün formalaşıb. Lakin belə uşaqlar, uşaqlığı rahat keçənlərə
nisbətən stress vəziyyətinə düşdükdə tez adaptasiya olurlar. Onlar böyüdükdə çətinliklərlə
daha yaxşı mübarizə apara bilirlər. Adətən belə adamlar stressə davamlı və məqsədyönlü
olurlar. Sakitlik, stabitllik isə onları qorxudur. Belə uşaqlar hər şeyin yaxşı olmağını çox da
rahat qarşılamırlar.
Məktəb psixoloqu Ramin Mahmudov isə söyləyib ki, bu problemlər, xüsusilə də ayrılan
valideynlərin uşaqların yanında daim bir-birini pisləməsi zamanı daha da qabarır: “Uşaqlarda
valideynlərdən birinə qarşı nifrət və aqressiya oyanır. Sonradan bu nifrəti aradan qaldırmaq,
uşağın sosial adaptasiyasını, psixi sağlamlığın bərpa etmək də ciddi problemə çevrilir. Belə
uşaqlar özünü atılmış və valideynlərdən biri tərəfindən sevilmədiyi üçün qüsurlu hiss edir.
Bəzən isə elə olur ki, uşaqlar hər iki valideynin himayəsi altında böyüsə də, valideynlərdən
biri uşağa az diqqət göstərir. Belə olan halda da uşaqlar psxioloji sarsıntıdan əziyyət çəkirlər”.
Məktəb psixoloqu Əsmər Talıbova isə bildirib ki, belə uşaqların valideynləri daim öz
problemlərini həll etməklə məşğul olduqlarından, uşaqlarına lazımi diqqət və qayğını verə
bilmir, onları tərifləmirlər: “Belə valideynlər həyatdan küskün olduğu üçün uşaqların tərbiyəsi
ilə maraqlanmırlar. Uşaqları valideynlər deyil, düşdükləri problemlər və mühit tərbiyə edir.
Tərif, əzizləmə və sevgi etirafları əvəzinə belə uşaqlar valideynlərinin mübahisələrini, onlara
qarşı yönələn tənqidləri eşidirlər. Artıq uşaqlıqdan özünü bəyənməyən, özünə nifrət edən
çətin uşaqlar böyüyəndə də öz güclərinə inana bilmirlər”.
Məsələyə sinif rəhbərlərinin münasibəti. Müvafiq suallarımızı cavablandıran 15 sinif
rəhbərinin fikirlərini isə aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq mümkündür:
1) Əksər sinif rəhbərlərinin (8 nəfər) qənaəti belədir ki, uğurlu psixoterapiya və
psixokorreksiya üçün burada natamam ailələrdən olan uşaqların valideynləri ilə fəal, səmərəli
psixososial iş (eləcə də konsultativ, tərbiyəvi, pedaqoji iş) aparmaq vacibdir. Onların mühüm
qismi (6 nəfər — 8 nəfərdən 6-sı) fikirləşirlər ki, bu, təcrübədə özünü doğruldan amildir.
Valideynlərin sosial-psixoloji vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, onların sosial problemlərinin
həlli son nəticədə uşaqların sosial adaptasiyasına, davranışına, psixi sağlamlığının bərpasına,
təhsildə nəticələrinə müsbət təsir göstərir.
2) Sinif rəhbərlərinin digər mühüm qismi (5 nəfər) hesab edir ki, uşaqları bir sıra Qərb
ölkələrində olduğu kimi, problemli ailələrdən kənar tutmaq, ayıraraq dövlət himayəsinə
götürmək vacibdir. Bu halda həm uşaqların hüquqları qorunur, həm də onların dövlətin,
cəmiyyətin sosial himayəsini, dəstəyini daha yaxından hiss edirlər. Söhbət ondan gedir ki,
natamam, problemli ailələrdə valideynlər öz şəxsi münasibətlərini də düzgün qura bilmirlər.
Uyğun adam seçə bilməyən belə adamlar istəməsələr belə, öz uşaqlarını da problemlər içində
böyütməli olurlar.
3) Sinif rəhbərlərinin üçüncü şərti qrupunun (4 nəfər) ümumi qənaəti belədir ki, istənilən
halda burada əsas diqqət belə uşaqlarda sosial məsuliyyət hissinin düzgün formalaşdırılmasına,
özünəinamın bərpasına və dərinləşməsinə yönəlməlidir. Başqa sözlə, burada diqqət ilk
növbədə, uşaqları, yeniyetmələri əhatə etməlidir. Onları valideynlərindən tam ayırmaq, təcrid
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etmək olmaz. Lakin uşaqları problemli valideynlərin mənfi psixoloji təsirlərindən,
zorakılığından qorumaq üçün belə addımlara müstəsna hallarda yol verilə bilər.
Tədqiqat həm də Tovuz rayonu A.S. Puşkin adına tam orta məktəbində keçirildi. Məlum
oldu ki, məktəbdə problemli ailələrdə yaşayan uşaqların sayı heç də az deyildir. Əlbəttə,
psixoloq əvvəlcə bütün uşaqların problemləri olduğunu qeyd etdi. Lakin biz tədqiqatı yalnız
natamam ailələrdə yaşayan uşaqlarla aparmalı olduğunu bildirdikdə isə, psixoloq bu uşaqlarla
bağlı dəqiq sayı deyə bilməyəcəyini, lakin belə uşaqların da mövcud olduğunu dedi.
Psixoloqdan problemli ailələrdə yaşayan uşaqlarla iş apararkən hansı metodlardan istifadə
etdiyini soruşduqda isə bizə konsultasiya metodundan istifadə etdiyini söylədi. Korreksiya və
psixoterapevtik metodlarla tanış olmadığını bildirdi. Psixoloqdan uşaqlarla iş zamanı onlar
arasında olan fərqləri nəzərə alıb almadığını soruşduqda isə onun cavabı məni təəccübləndirdi.
O, mənə uşaqların hamısına eyni qaydada yanaşdığını, çox uşağın isə onunla danışmaqdan
çəkindiyini dedi.
Amma, deyəsən, o bu vəziyyətdən çoxda narahat deyildi. Əlbəttə, biz burada uşaqlar
arasında olan fərqlər dedikdə yaş fərqləri, hər bir ailənin vəziyyəti, maddi durumu, ailədaxili
münasibətləri nəzərdə tutduğumu qeyd etdik. Psixoloqla olan sohbətimizi başa vurduqdan
sonra isə biz ən çox problemli uşaq rast gəlinən 8 b sinfinə üz tutduq. Sinif rəhbəri ilə
apardığım söhbət sırasında aydın oldu ki, o uşaqların davranışları ilə əlaqədar olaraq
valideynlərini dəfələrlə xəbərdar etmişdir. Bu xəbərdar etmələrin nəticəsində bəzi uşaqlarda
müsbət mənada irəliləyişlər olsa da, bəzilərində isə əksi olmuşdur. Məlumdur ki, müsbət
mənada irəliləyiş olan uşaqların valideynləri məsələyə məsuliyyətlə yanaşmışdır, digərləri
haqqında isə eyni şeyi demək doğru olmazdı. Sinif rəhbəri qeyd etdi ki, uşaqlarla özü də
söhbət edib, həmçinin uşaqları psixoloqa aparmaları barədə valideynləri də məlumatlandırıb.
Valideynlərin bir qismi uşaqlarını psixoloqa aparmaqdan imtina edib, bir qismi isə uşaqların
psixoloqa getmək istəmədiyini qeyd edib. Əlbəttə səbəblər məlumdur. Bakı şəhərinə nisbətən
bölgələrdə fəaliyyət göstərən psixoloqların sayı dəfələrlə azdır və əhali bu barədə çox
məlumata sahib deyil. Bununla əlaqədar olaraq əhalini məlumatlandırmaq lazım gəlir.
Uşaqları məktəb psixoloquna da yönləndirmək olar. Lakin məktəb psixoloqunun sadəcə bir
metoddan istifadə edərək, hamı ilə eyni qaydada apardığı iş nə qədər səmərəli olar? onu deyə
bilmərik.
Nəticə. Beləliklə, problemli ailələrdə yaşayan uşaq və yeniyetmələrlə psixososial işin əsas
istiqamətlərinin təhlili göstərir ki, uşaq və yeniyetmələrlə korreksiya və psixoterapevtik işin
metodları ilə mütəxəssislər tanışdır. Bununla belə onların tətbiqində müəyyən əziyyət çəkirlər.
Bunun əsas səbəbi bəzən ümumi sosial mühitin lazımi səviyyədə olmamasındadır.
Valideynlər, sinif rəhbərləri və məktəb psixoloqları, sahə həkimləri bu istiqamətdə kompleksli
iş aparmalı, xüsusi layihə və proqramlar əsasında işini qurmalıdırlar.
Məqalənin aktuallığı. Bu gün dünyada valideynlər öz övladlarını bəlalardan qoruya
bilirlər. Valideynlər istərdilər ki, onların oxuduqları kitablara, dinlədiyi musiqilərə,
televiziyada baxdığı verilişlərə nəzarət edə bilsinlər, ona görə ki, kütləvi informasiya
vasitələrinin onlara pis təsir göstərəcəyindən qorxurlar. Amma təəccüblüsü də odur ki,
valideynlərin münasibətlərinin uşaqlarda xarici təsir kimi olduğunu görmürlər. Məlumdur ki,
ailədə münaqişə görən uşaqlar tez-tez psixoloji və davranış problemləri üzündən böyük risk
altında qalırlar. Xüsusilə bu, tərbiyə problemi yaşayan cütlüklərdə baş verir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Dünya tədqiqatçıları tərəfindən edilən araşdırmalar göstərir ki,
tərbiyə üslubunda fərqli fikirlər görən uşaqlar daha çox davranış problemləri yaşayırlar.
Məsələn, bir valideyn digərinə sərt şəkildə nəsə edirsə, bu uşaqların bir hissəsində fikir
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ayrılığına, eləcə də çaşqınlığa gətirib çıxara bilər. Fikir ayrılığı ilə bitməyən tərbiyə
problemləri ailə münaqişəsində uşaqlara xəsarət yetirə bilər. Məqalədə müasir ailədə uşaqların
psixoloji problemlərinin həllində valideynlərin iştirakı yolları araşdırılır. Göstərilir ki, yeni
metodikalar və texnologiyalar bu işi daha uğurlu edir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Ailə psixologiyası həm ümumi, həm də sosial
psixologiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Burada gənc ailənin təşəkkül tapması və inkişaf
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi metodları olduqca çoxdur. Demək olar ki, insan şəxsiyyətinin
tədqiqinə dair bütün vasitə və imkanlarından burada istifadə olunur. Bu mənada tətbiqi
psixologya baxımından valideyn-övlad münasibətlərinin öyrənilməsi real həyatda baş verən
proseslərin təhlili və idarəolunmasında olduqca vacibdir.
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Как родители и психологи решают психологические
проблемы детей?
Резюме
В данной статье рассматриваются прикладные аспекты психологической коррекции
поведения детей и психосоциальной помощи им со стороны, как родителей, так и
специалистов. Проведенное исследование в школах Азербайджана (Баку и Товуз)
показало, что уровень работы по выявлению психологических проблем детей и
подростков и решение их все еще недостаточен с учетом фактов психологических
отклонений от нормы в поведении детей. Интервью с родителями, школьными
психологами, руководителями психологических центров реабилитации детей и
подростков показало, что уровень подготовки психологов достаточен для проведения
необходимой работы. Однако реализация знаний сталкивается с рядом социальных
факторов. Это низкий уровень педагогической и психологической подготовки
родителей, слабый охват детей из проблемных семей в работе школьных психологов и
классных руководителей. Анализ научной литературы, практики работы в стране и за
рубежом показывает, что выход из положения состоит в комплексном подходе к работе
с педагогически запущенными семьями и детьми с психосоматическими проблемами.
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M.Kargarzademiandobad

The way parents and psychologists solve the children’s
psychological problems?
Summary
This article discusses the applied aspects of psychological correction of children's
behavior and psychosocial assistance from both parents and professionals. The study in the
Azerbaijani schools (Baku and Tovuz regions) showed that the level of work to identify the
psychological problems of children and adolescents and their solution is still insufficient in
view of the facts of psychological abnormalities in the behavior of children. Interviews with
parents, school psychologists, heads of psychological rehabilitation centers for children and
adolescents showed that the level of training of psychologists is sufficient to carry out the
necessary work. However, the implementation of knowledge is faced with a number of social
factors. This includes the low level of pedagogical and psychological preparation of parents,
poor coverage of children from problem families in the work of school psychologists and
teachers. The analysis of scientific literature, practice of work in Azerbaijan and abroad shows
that the way out lies in a comprehensive approach to working with pedagogically neglected
families and children with psychosomatic problems.
Redaksiyaya daxil olub: 13.01.2017
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Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsində iradi keyfiyyətlər
Türfə Mayılova
ADPU-nun magistrantı
E-mail: tmayilova@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.U.M.Qəzvini
psixol.ü.f.d., dos.M.C.İsmayılova
Açar sözlər: vətənpərvərlik hissi, hərbi vətənpərvərlik, hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi,
iradə, iradi keyfiyyətlər
Ключевые слова: чувство патриотизма, военный патриотизм, воспитание военного
патриотизма, воля, волевые качества
Key words: sense of patriotism, military patriotism, education of military patriotism, will,
volitional qualities
Vətənpərvərlik hissi mənəvi (əxlaqi) hisslər qrupa aiddir. Mənəvi hisslər insanın digər
insanlara, Vətəninə, ailəsinə və özünə olan münasibətini əks etdirir. Hisslər daimi motivasion
əhəmiyyəti olan hadisələrə istiqamətlənir və fəaliyyətin ümumi istiqamətinə görə cavabdehdir.
Psixoloq K.K.Platonov qeyd edir ki, hisslərin psixoloji strukturuna emosiya və anlayışlar
daxildir. Belə ki, insanda Vətənə sevgi hissinin yaranması üçün o, Vətən anlayışının nə
olduğunu bilməlidir. Hisslərin anlayış komponenti onların tərkibindəki emosiyaları
davranışda özünü göstərən münasibətlərə çevirir. (3, s.167)
Bu baxımdan mənəvi hisslərdən ən vacibi olan vətənpərvərlik hissinin strukturunda üç
komponenti ayırmaq olar: 1. Koqnitiv komponent insanın öz Vətəni, xalqı, mədəniyyəti,
vətəndaşlıq borcu, Vətənin vətəndaşlar üçün əhəmiyyəti haqqında təsəvvürlərini ehtiva edir; 2.
Emosional komponent insanın Vətənə, onun mədəniyyəti, dili, təbiəti və tarixinə olan sevgi
hissini əks etdirən təəssüratlar kompleksini özündə birləşdirir; 3. Davranış komponenti bu
təəssüratların insanın davranış və fəaliyyətində ifadə olunmasını, onların davranışa
tənzimləyici təsirini göstərir. (2)
Bəzi insanlarda vətənpərvərlik hissinin koqnitiv və emosional komponenti mövcud olsa da,
davranış komponenti olmaya da bilər. Yəni onlar sözdə Vətəni sevə bilərlər, lakin onun üçün
konkret bir addım atmaqlarına nə isə mane ola bilər. Bunun səbəbi onlarda iradi
keyfiyyətlərin zəif inkişaf etməsidir, bu da davranış komponentinin mövcudluğunun qarşısını
alır. Lakin koqnitiv və emosional komponent yalnız davranış komponenti ilə birlikdə bir tam
kimi çıxış edə bilir, yoxsa insanı həqiqi vətənpərvər adlandırmaq olmaz.
Onu qeyd etmək lazımdır ki, hərbi vətənpərvərlik Vətənə xidmətin, hərbi tarixin və hərb
adətlərinin öyrənilməsinin, mənəvi-iradi keyfiyyətlərin inkişafının, Vətəni qorumağa hazır
olmağın, Silahlı qüvvələrdə xidmətə hazırlığın vacibliyinin hər bir kəs tərəfindən dərk
edilməsini nəzərdə tutur. Vətənpərvərlik tərbiyəsinin tərkib hissəsi olan hərbi vətənpərvərlik
tərbiyəsi dövlətə qulluğun xüsusi növü kimi hərbi xidmətə hazırlığın formalaşdırılmasına
istiqamətlənmişdir.
Hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas məqsədi — Vətənə sadiq silahlı müdafiəçilərin
hazırlanmasıdır. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin əsas vəzifələri isə aşağıdakılar hesab olunur:
 gənclərdə yüksək mənəvi-siyasi, psixoloji, fiziki keyfiyyətləri inkişaf etdirmək;
 hərbi, hərbi-texniki biliklərin mənimsənilməsinə yardımçı olmaq;
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 öz ölkəsini müdafiə etməyə hazır, xalqın əmək, döyüş ənənələrinə, onun Silahlı
Qüvvələrinə sadiq vətənpərvərlər tərbiyə etmək. (1, s.54)
Bu işdə uğur qazanmaq üçün gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsini ikili mahiyyəti
olan təhsil texnologiyası kimi nəzərdən keçirmək daha məqsəduyğun olar. Belə ki, bu cür
tərbiyənin vəzifəsi pedaqoji forma və metodlarla gənc vətəndaşda cəsarət, xarakterin
möhkəmliyi, məsuliyyət, əməksevərlik, fədakarlıq, qanuna əməl etmə, qətiyyətlilik, təkidlilik,
fiziki dözümlülük kimi ən vacib əxlaqi-psixoloji və iradi keyfiyyətləri formalaşdırmaq və
inkişaf etdirməkdir. Bu keyfiyyətlər isə öz növbəsində ona, bir tərəfdən şəxsiyyətin,
cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə öz töhfəsini verməyə hazır olan
Vətənin gələcək müdafiəçisi kimi, digər tərəfdən isə sadə bir insan, şəxsiyyət, vətəndaş kimi
çox zəruridir.
Bütün bu deyilənlərdən aydın olur ki, hər bir gənc əsil vətənpərvər olmaq üçün özündə
mütləq iradi keyfiyyətləri inkişaf etdirməlidir. Bəs iradi keyfiyyətlər nədir və onları hansı
yollarla inkişaf etdirmək olar?
İradi keyfiyyətlər şəxsiyyətin cəhətlərinə çevrilmiş, konkret spesifik vəziyyətlərdə üzə
çıxan və çətinliklərin öhdəsindən gələ bilmək xarakteri ilə şərtlənən iradi nizamlama
xüsusiyyətləridir. Nəzərə almaq lazımdır ki, iradi keyfiyyətlərin üzə çıxması təkcə insanın
motivləri (məsələn, iki tərkib hissəsi olan əldə etmək motivi ilə: uğura can atmaq və
uğursuzluqdan qaçmaq), onun əxlaqi direktivləri ilə deyil, həm də onun əsəb sisteminin
anadangəlmə xüsusiyyətləri: güclü – zəif, mütəhərrik – ətalətli, sabit – qeyri-sabit sinir
prosesləri ilə müəyyən edilir.
İnsan qorxaq, cəsarətsiz və səbirsizdirsə, o demək deyil ki, o, iradə göstərmək istəmir, o
deməkdir ki, onun bu sahədəki genetik imkanları daha azdır. Əlbəttə ki, insan çalışmaqla
iradə qüvvəsini inkişaf etdirə bilər. Onu da bilmək lazımdır ki, bu yolda çox çətinliklər
mövcuddur və bunun üçün səbr, pedaqoji müdriklik, həssaslıq tələb olunur.
Bundan başqa eyni insanda müxtəlif iradi keyfiyyətlər eyni formada təzahür olunmur.
Maneə və çətinliklərin öhdəsindən gəlmə mexanizmi kimi iradə bircinsli deyil və müxtəlif
vəziyyətlərdə özünü müxtəlif cür göstərir. İradi keyfiyyətləri 3 qrupa ayırmaq olar:
1. Soyuqqanlılıq qrupu. Soyuqqanlılıq çətin və gözlənilməz vəziyyətlərdə özünü
itirməmək, öz hərəkətlərini idarə etmək və bu zaman mənfi emosiyaları saxlamaqla düşüncəli
şəkildə davranmaq qabiliyyətidir. Digər bir anlamda soyuqqanlılıq insanın özünün öz
üzərində hakimiyyətidir. Əslində soyuqqanlılıq ümumiləşmiş iradi keyfiyyətdir, onu
xarakterizə edən isə dözüm, qətiyyət və cəsarətdir.
2. Məqsədyönlülük qrupu. Məqsədyönlülük şəxsiyyətin məqsədə çatmasına şüurlu
istiqamətlənməsidir. Məqsədin zamana görə uzaqlılığından və ona çatmaq prosesindəki
çətinliklərin xarakterindən asılı olaraq məqsədyönlülük səbirlilik, mətanət və inadkarlıq kimi
iradi keyfiyyətlərlə ifadə olunur.
3. Əxlaqi-iradi qrup. Real həyatda insanın iradi davranışı çox zaman mənəvi
xüsusiyyətlərlə əlaqəli olan bir neçə iradi keyfiyyətlə eyni zamanda müəyyən olunur. Buna
görə də iradi davranışı xarakterizə edərkən mürəkkəb əxlaqi-iradi kefiyyətləri əks etdirən
müstəqillik və təşəbbüskarlıq, intizamlılıq və mütəşəkkillik, çalışqanlıq, qəhrəmanlıq və
mərdlik, fədakarlıq və prinsipiallıq kimi anlayışlar istifadə edilir.
Bu keyfiyyətlərin müxtəlif motivləri və çalarları ola bilir. Çarəsiz vəziyyətdə meydana
çıxan qəhrəmanlıq bir başqa, heç kim məcbur etmədən, fədakarlıq edilərək həyata keçirilən
qəhrəmanlıq başqa. Əsil qəhrəmanlıq əlbəttə ki, məcbur edilmədən olan qəhrəmanlıqdır.
Digər psixi proseslər kimi iradə də insanın yaşı artdıqca, doğulduğu andan ölənə kimi
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formalaşır, inkişaf edir və korrektə olunur. Yenidoğulmuş uşaqda sırf reflektor və instiktiv
hərəkətlər olur. İradi, şüurlu hərəkətlər çox sonralar meydana çıxır. Yalnız həyatının dördüncü
ilində uşağın arzuları nisbətən davamlı və şüurlu xarakter alır. Məhz bu yaşda ilk dəfə
uşaqlarda motivlərin mübarizəsi yaranır. Uşaq şüur əldə etdikcə əxlaqi normaları da
mənimsəyir, bununla eyni zamanda daxili münaqişələr üzə çıxmağa başlayır. Bu mübarizə və
münaqişələrdə isə iradə, özünənəzarət və digər iradi keyfiyyətlərin formalaşması baş verir.
İradi keyfiyyətlər çox zaman uşağa valideynlər və onu əhatə edən digər insanlardan
ötürülür. Əgər uşaq görsə ki, onun atası səhərlər tənbəlliyə və daha çox yatmaq arzusuna
üstün gələrək gimnastika edir, çox güman ki, o da istədiyini yox lazım olanı etməyə cəhd
göstərəcək. Əksinə, əgər uşaq görsə ki, onun valideyni zərərli vərdişlərlə uğursuz mübarizə
aparır, onda elə fikir yarana bilər ki, bəzi zəifliklərin öhdəsindən gəlmək mümkün deyil.
Məktəbdə oxumaq uşağa öz həyatına perspektivdə baxmaq imkanı verir. Çünki məktəbdə
oxuduqca o dərk edir ki, həmin andakı uğur və uğursuzluğu onun gələcəyinə təsir göstərə
bilər. Məhz məktəb uşaqda iradənin vacib xüsusiyyətlərindən olan məqsədyönlülük və
inadkarlıq keyfiyyətlərini inkişaf etdirir.
Psixologiya dərsliklərindən birinin müəllifi olan A.Q.Maklakov uşaqda iradi
keyfiyyətlərin formalaşması və inkişafı üçün aşağıdakılara əməl edilməsini təklif edir:
1. müxtəlif tərərfli inkişaf, yəni bir fəlaliyyət növünə bağlanmaq olmaz; 2. uşağa kifayət
qədər yüksək tələblər irəli sürmək; 3. valideynlərin özünə qarşı tələbkar olması; 4. davamlılıq;
5. yumşaqlıq və sərtlik arasında ağlabatan balansın qorunması; 6. intizama öyrəşmə, yəni
sözsüz yerinə yetirilməli olan məsələlər mövcuddur; 7. fiziki sağlamlığın inkişaf etdirilməsi; 8.
adekvat özünüqiymətləndirmə və real dünyagörüşün formalaşdırılması; 9. sağlam tənqid və
özünütənqidin inkişaf etdirilməsi; 10. cəsarətsizlik və özünüaldatma ilə mübarizə aparılması;
11. görkəmli və uğur qazanmış insanların bioqrafiyası ilə tanışlıq. (4)
Bir vacib məsələ də xüsusi qeyd olunmalıdır ki, insanın yalnız iradəli olması ilə, onda
bütün iradi keyfiyyətlərin yüksək inkişaf etməsi ilə heç də hər şey həll olunmur. Çünki tarixdə
baş verən bir çox hadisələr göstərir ki, əksər hallarda ən böyük müharibələrə, müxtəlif
fəlakətlərə səbəb olanlar məhz iradəli insanlar olmuşdur. Çünki onların iradəsi güclü olsa da,
mənəvi keyfiyyət, insanpərvərlik cəhətdən çox kasad olmuşlar. Buna görə də uşaqlar kiçik
yaşlardan ailədə, məktəbdə bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılarkən diqqət yetirilməli cəhət
ondan ibarətdir ki, uşaqlar ilk növbədə valideynlərini, ailəsini, ətraflarında olan bütün
insanları, Vətənini, dövlətini ürəkdən sevsinlər. Bundan sonra isə Vətəninə, xalqına və
dövlətinə xidmət etməyə daim hazır olan iradəli vətənpərvərlər kimi yetişsinlər.
Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dövlətinin və cəmiyyətinin müasir inkişafı yeni nəslin
tərbiyə və təlimi sahəsində ciddi vəzifələr qarşıya qoyur. Dövlətimizə öyrənməyə, Vətənin
rifahı naminə çalışmağa, ehtiyac olduğu təqdirdə onun müdafiəsində durmağa hazır olan
sağlam, mərd, cəsarətli, intizamlı, savadlı insanlar lazımdır. Bu vəzifələrin həyata
keçirilməsində təhsil alan gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin artan əhəmiyyəti aşkar
görünür. Bu baxımdan gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi işinin təkmilləşdirilməsi
dövlətimiz, cəmiyyətimiz və təhsil sistemimiz üçün olduqca aktual bir məsələdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə hərbi vətənpərvərliyin Azərbaycan cəmiyyəti və
vətəndaşları üçün əhəmiyyəti açıqlanaraq hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi prosesində iradi
keyfiyyətlərin rolu və onların inkişaf etdirilməsi yolları göstərilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə pedaqoqika və psixologiya
istiqamətləri üzrə təhsil alan tələbə və magistrantlar tərəfindən həm tədris zamanı, həm də
müəyyən tədqiqatlar aparılarkən istifadə edilə bilər.
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