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XX əsrin 20-30-cu illər tənqidi bir epoxa kimi bütün problemləri ilə bərabər ümumsovet 

ədəbi-tarixi prosesinin tərkib hissəsi idi. Bütün məsələlər mərkəzdə qaldırılır sonra milli res-

publikalara ötürülürdü. Dövlətin ədəbi siyasətini RAPP (Российская Ассосиация Пролетар-

ских Писателсй) həyata keçirir. 1934-cü ilə SSRİ Yazıçılarının I ümumittifaq qurultayına qə-

dər bu belə davam etdi. Yeni proletar – sovet ədəbiyyatının əksər problemləri bu dövrün 

(1917-1934) ədəbi mübahisələrində həll olunub. Konkret sovet ədəbiyyatı və onun yaradıcılıq 

metodu – sosializm realizm və onun nəzəriyyəsi bərqərar oldu. Bu mərhələdə müzakirə olu-

nan problemlər ədəbi tənqidin inkişaf dialektikasını müəyyən edirdi. Bu problemləri aşağıdakı 

kimi təsnif etmək mümkündür: klassik irsə (ümumən keçmişə:) münasibət; yeni-proletar ədə-

biyyatının bədii-estetik mahiyyətinin izahı; sənətkarın fərdi yaradıcılıq mövqeyi ilə onun cə-

miyyətdəki aparıcı rolunu təyin edən bədii metod problemi. 

Klassik irsə münasibətdə hələ 1917-ci ildə inqilab barrikadaları arasında yaranmış pro-

letkultçu nihilizm – başqa sözlə desək, keçmişdən qalma nə varsa inkar. Azərbaycan tənqi-

dində klassik irsə münasibət kifayət qədər ziddiyyətli idi. Dövrün görkəmli tənqidçisi Əli Na-

zimin bir fikri bu ziddiyyəti əyaniləşdirir: “Bu gün şeirimizdə ilk sırada böyük Puşkin – Ma-

yakovski şerindən öyrənmək şüarına zidd gedənlər şüurlumu, şüursuzmu, biz Şərq mistik ədə-

biyyat güşəsinin meymunlarına çevirməkdən başqa bir iş görmürlər. Lakin eyni zamanda, 

Puçkin və Mayakovski adı ilə maskalanaraq şerimizə naturalizm korluğu və formalizm şil-

kütlüyü, eybəcərliyi gətirən şairlərin də bütün səhvləri göstərilməlidir” (1, s. 361). 

Bu problemin doğru həlli də yaradıcılıq metodu məsələsinin obyektiv  nəzəri-tarixi izahını 

aktuallaşdırırdı. Ədəbiyyatda “yeniliyi mahiyyətini əks etdirən termini tapmaq 20-ci illərin 

bütün ədəbi qruplarına daxil olan tənqidçilərin vəzifəsini təşkil edirdi. Tənqid, ədəbiyyatın ye-

ni keyfiyyətini gah “proletar realizm, gah psixoloji realizm” “neorealizm”, “monumentdli rea-

lizm” və başqa kimi anlayışlarla müəyyənləşdirilirdi. Bir sözlə, metod probleminin özü ilk 

dəfə 1927-ci ildə RAPP nəzəriyyəçilərinin çıxışlarında qoyulmuşdu. Buna qədər ədəbiyyat-

şünaslıqda “metod” termini dəqiq mənasını tapmamışdır. O gah “üsul”, “vasitə” mənasında, 

gah da yaradıcılığın əsas xüsusiyyəti mənasında işlədilmişdir” (2, s. 38). 

Bu illərdə görkəmli sovet yazıçıları F. Qladkov və Y.Libedniski yeni metodu “proletar 
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realizm”, V.Mayakovski “tendensiyalı realizm” (3, s. 342). A.Tolstoy  “tendensiyalı realizm” 

(4, s. 286) adlandırmağı daha münasib sayır və bu anlayışları təklif edirdilər. Hələ metod an-

layışının izahı verilməmiş tənqidçilər onun tərkib hissələrini, ədəbi-nəzəri əhəmiyyətini izah 

etməyə çalışırdılar. Sürətlə gedən yeni həyat, ədəbi proses durub gözləmirdi. Həyatın inkişafı 

ilə bağlı bütün məsələlərin dotələb şəkildə, özü də sistemli həllini vermək lazım idi. Xüsusilə 

metodla bağlı iki məsələnin həlli ön plana çıxmışdı: milli forma və sənətkarın dünyagörüşü! 

Ə.Nazim yazırdı: “Milli forma müstəqil bir məsələ olmayıb, yaradıcılıq metodu məsə-

ləsinə büsbütün tabedir, yalnız yaradıcılıq metodu məsələsini doğru qoymaqla... milli forma 

məsələsini doğru həll etmək olar (1, s. 107). Ə.Nazim yazırdı ki,  C.Cabbarlı son əsərləri ilə 

“sosializm realizminə addım atmışdır”. Görkəmli sovet ədibi A.Fadeyev Leninqradda ke-

çirilən konfransda çıxış edərkən demişdi: “Bizə obyektiv varlığı maksimum səviyyədə, hə-

rəkətdə və inkişafda dərk etmək mənimsəmək, onu proletariatın mənafelərinə uyğun dəyiş-

məyi bacaran incəsənət lazımdır” (5, s. 84). 

Burada K.Marksın “Feyerbax haqqında tezislər”inin bir  müddəası (“Filosoflar ancaq dün-

yanı müxtəlif şəkildə izah etmişlər, mətləb isə onu dəyişməkdən ibarətdir”) mexaniki olaraq 

yeni ədəbiyyata və onun metoduna tətbiq olunurdu. Bu hal Azərbaycan tənqidi üçün də xa-

rakterik idi. 

1931-ci ildə, ədəbi mübahisələrin  qızğın vaxtı gənc yazıçı  və tənqidçi AzAPP-ın məsul 

katibi M.Hüseyn yazırdı: “Biz proletar sənətkarlarından ən əvvəl dünyagörüşü, düşünmək, 

həm də sağlam materialist – dialektik beyni ilə düşünmək tələb edirik. Bizim təbliğ etdiyimiz 

dialektik materializm metodu, hadisələrin proses halında götürülməsini tələb edir” (6, s. 44). 

Bədii yaradıcılıq metodu probleminin üzvi tərkib hissəsi sənətkarın dünyagörüşü təsəllisi 

idi. Hələ XIX əsrdə böyük tənqidçi V.Q.Belinski yazırdı ki, “Hər hansı bir xalqın ədəbiy-

yatının mənbəyi xarici bir təsir, yaxud kənardan edilən bir təkanda deyil, yalnız həmin xalqın 

öz dünyagörüşündə ola bilər. Hər bir xalqın dünyagörüşü onun ruhunun rüşeyminin mahiy-

yəti, bu dünyaya olan həmin daxili baxışdır ki,  xalq həmin baxışla doğulur... 

Dünyagörüşü ədəbiyyatın mənbəyi və əsasıdır. Dünyagörüş ədəbiyyat üçün elə bir yerlik-

dir ki, onun bütün naxışları və lövhələri həmin bu yerliyin üzərində cızılır” (7, s. 29). Görün-

düyü kimi böyük rus tənqidçisi dünyagörüşünü fərdin idrakı fəaliyyətindən daha çox xalq hə-

yatı ilə bağlayır. Bu cəhət 20-30-cu illərdə yeni Ədəbiyyatın yaradıcılıq metodunun təbiətinin 

izahını asanlaşdırır və aydınlaşdırırdı. Mütəxəssis yazır: “Dünyagörüşlü metodun üzvi tərkib 

hissəsinə o zaman çevrilir ki, o, bədii əsərdə ictimai-siyasi tendensiya formasında mövcud ol-

mur, sənətkarın istedadı, poetik təfəkkürü ilə qaynayıb qarışır” (8.191). 

XX əsrin 20-30-cu illərində, elə indi də metod problemi dünyagörüşü ilə sıx bağlı bir mə-

sələdir. Belinskinin qənaətini əsas kimi qəbul etsək, deməli metod – “idrak aləmi” 

(K.V.Hegel) də bilavasitə xalq həyatı,  xalqın daxili aləminin mahiyyəti ilə əlaqələndirilir. 20-

30-cu illərin marksist tənqidi dövrün və rejimin tələbinə uyğun olaraq metodda dünyagörü-

şünü öz ideologiyaları ilə bağlayırdılar: “Bədii metodun dünyagörüşü ilə sıx əlaqədə götürül-

məsi marksist–leninçi estetikanın başlıca çıxış nöqtələrindən – marksist sənətşünaslığın meto-

doloji əsaslarındandır” (9, s. 71). 

Əslində metod fəlsəfənin elmi problemidir, həmçinin elmin metodları mövcuddur; məsə-

lən riyazi metod. Fəqət, burada söhbət bədii yaradıcılıq metodundan gedir ki, 20-30-cu illərin 

qızğın mübahisələr fonunda keçən müzakirələrində də ya “bədii metod”, ya da “yaradıcılıq 

metodu”  anlayışları  işlədilirdi. Əli Nazim həm də nəzəri məsələlərini marksistcəsinə həllində 

fəal idi. O Leninqradda müəllimləri  Friçe və Pereverzevdən təhsil alarkən estetika sahəsində 

marksizmi onların müəllimi K.V.Plexanovdan mənimsənilmişdi. Plexanovun menşevizmi 
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tənqid olunduqdan sonra bir sıra nəzəri məsələləri onun görüşləri əsasında izah etməsi Əli 

Nazimə qarşı ittihama çevirildi.  

1931-ci ilin sonlarında Əli Nazim “Nəzəri cəbhədə bolşevik firqəliyi uğrunda” mövzusun-

da silsilə məqalələrlə çıxış edir. Əli Nazimin bu məqaləsində Mikayıl Rzaquluzadə, Mehdi 

Hüseyn və Mustafa Quliyev Mikayıl Rəfili tənqid olunur və ən çox tənqid olunan da Əli Na-

zim özü idi. Plexanovun şiddətlə tənqid olundu, o düşmən elan olunurdu. Onun Plexanov-

çuluqda ittiham edən Mehdi Hüseynə cavab verərək Əli Nazim yazırdı: “Mehdi məni Plexa-

novun mücərrəd, qeyri-tarixi düsturunu anlamamaqda ittiham edir. Halbuki mənim əsas səh-

vim Plexanov yolu ilə getməm və həmin düsturu qəbul etmək idi” (10) “Plexanov təsir altında 

olmayan tənqidçimiz olmamışdır”. “Plexanovda bir çox müsbət cəhətlərini də olduğunu unut-

mamalıyıq” (Əli Nazim).  

1927-ci ilə qədər Plexanov estetika sahəsində ən görkəmli marksist hesab olunurdu. Təd-

qiqatçı yazır: “Hər bir ədəbi-ictimai hadisəyə yalnız hakim ideologiya, yalnız sinfi mövqedən 

izah vermək məhdudluğu 30-cu illər tənqidində bir çox haqsız ittihamlar, zorakı, ədalətsiz 

etiraflar, habelə nəzəri-estetik və elmi-metodoloji sapıntılar törədir, bu isə özlüyündə ədəbi-

bədii  inkişafı təbii yolundan döndərir, onu ciddi şəkildə ləngidirdi” (10, s. 258).  

Bu obyektiv elmi fikir 30-cu illərdə qızğın mübahisə obyekti olan bədii (yaradıcılıq!) me-

todu probleminə də aiddir və bu mübahisə həmin problemin tədqiqinə  metodoloji stimul ya-

radır. Görkəmli nəzəriyyəçi Yaşar Qarayev yazır ki, “ədəbi tənqid romantizmi bir romantizm 

kimi tədqiq etmək əvəzinə, onu realizmin prinsipləri ilə təftiş etmişdir”. Məsələn, romantizmi 

bir nəzəri cərəyan və bədii metod kimi öyrənərkən bu metodoloji sapıntı 30-cu illərdə nəzəri 

səhvlərə səbəb olurdu. Məsələn, Əli Nazim bir tərəfdən romantik şair və filosof Hüseyn Ca-

vidi “böyük sənətkar” adlandırır digər tərəfdən isə yazırdı: “Cavid öz sinfinin şairi olmuş və 

öz sinfinin siyasi-pantürkist planlarının, onun milli-şovinist görüşlərinin ifadəçisi olaraq qal-

mışdır” (11, s. 104).  

Belə misalları artırmaq olar. Təkcə bu nümunə göstərir ki 30-cu illər tənqidi vulqar – so-

sioloji mövqelərdə dayanır, bədii mahiyyəti qiymətləndirmək əvəzinə ədəbi fikri sosioloji şa-

murluğa sürükləyirdi. 

Bədii metod mübahisələrində fəal iştirak edənlərə 30-cu illərə qədər aydın olmamışdı ki, 

“Sosialist realizmi bütün keyfiyyətləri ilə bərabər həm də yaradıcı fərdin zənginliyini nəzərdə 

tutur” (12).  

Xalq yazıçısı, akademik Mirzə İbrahimovun bu mülahizəsi dövrün ədəbi prosesinin ob-

yektiv surətdə əks etdirir. O zaman ictimai amil fərdi münasibətləri hədsiz üstələmişdi. Fərdi 

münasibətdən söhbət gedə bilməzdi. Bir rus yazıçısı öz soyadını atıb “Bezımeiski” yəni adsız 

imzasını qəbul etmişdir. Hər şey ümumi idi, hər şey hamıya məxsus idi hər şey kommunist 

partiyasına məxsus idi. Fərd öz adından danışa bilməzdi.  Halbuki yaradıcılıq metodunun 

taleyi fərdin dünyagörüşündən asılı idi. Dövrün yaratdığı bu ziddiyyətdən yan keçmək də 

mümkün deyildi. 30-cu illərdə vulqar sosioloqlar, formalistlər, plexonovçular, RAPP-çılar və 

digər xırda-xuruş cərəyanlar arasında gedən mübarizədə 20-30-cu illər ədəbi-tarixi prosesdə 

həlli zəruri başlıca problemləri – klassik irs, proletar ədəbiyyatın və bədii yaradıcılıq metodu, 

habelə forma və üslub problemini ayırmaq  müşkül məsələ idi. 1928-ci ildən – İ.V.Lunaçaski 

kommunist Akademiyasında etdiyi “Эстетика Чернишевского перед лицом современнос-

ти” adlı məruzədə K.V.Plexanovun “menşevik fatalizmi”ni tənqid edildikdən sonra mübahi-

sələr Plexanovçuluq istiqamətinə yönəldi. 1931-ci ildə “Литература и марксизм ” jurnalının 

redaktoru tənqidçi V.Lebedev – Polyanski Plexanova münasibətin formula və metodunu şərh 

edərək yazırdı: “Ədəbiyyatşünaslıqda biz hamımız K.Plexanovun görüşlərindən çıxmışıq. La-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 6 

kin hələ heç kim rus marksizminin banisinin zəngin nəzəri irsindən, menşevizmlə yoluxmuş, 

onunla daxilən bağlı cəhətləri ayırmamışdır. Müasir marksist ədəbiyyatşünaslıq Plexanovu 

bütövlükdə, qalıqsız götürür: halbuki götürmək lazımdır; bütün Plexanov çıxılsın onun men-

şevizmi”  (13). 

Bu dövrdə bədii metodda dünyagörüşünün iştirakı dedikdə bütün sovet nəzəri–estetik fik-

rində dialektik materializm və marksizm – leninizm nəzərdə tutulurdu. Bu zaman SSRİ-yə da-

xil olan milli respublikalarda da vəziyyət eyni idi. Hələ 20-30-cu illərdə partiyanın ədəbiyyat 

sahəsində siyasətini həyata keçirən əsas təşkilat olan RAPP (və yerlərdə onu  təşkilatlarının!) 

əsas estetik – metodoloji platformasını  Plexanov estetikası müəyyən edirdi. “Marksizmi milli 

sosializmlə, xüsusən estetika sahəsində inqilabi – demokratik tənqidlə birləşdirə bilməsi Ple-

xanovu Azərbaycanda da 20-ci illərdə paralel fəaliyyət göstərən ilk əsas ədəbi-nəzəri tə-

mayüllə-demokratik və marksist ədəbiyyatşünaslıqla eyni zamanda doğmalaşdırmışdır” 

(14.403).  

Azərbaycan tənqid və ədəbiyyatşünaslığını obyektiv səciyyələndirən bu cəhət yaradıcılıq 

metodunun da təşəkkülü və formalaşmasına stimul yaradırdı. Plexanovun “menşevik fata-

lizm” yaradıcılığında dünyagörüşü ilə bərabər, hissi, duyğunu da qiymətləndirməsi ilə bağlı 

idi. Böyük rus yazıçısı L.Tolstoydan gələn bu fikri 1927-ci ildə Azərbaycan tənqidçisi Əli Na-

zim də qəbul və demək olar ki, təkrar edirdi “elm daha ziyadə fikrə və bədii yaradıcılıq daha 

ziyadə duyğuya yaxın və bağlıdır” (15.73).  

Cəmi dörd ildən sonra 1931-ci ildə yazdığı “Özünütənqid yolu ilə” adlı etiraf məqaləsində 

dövrün təsiri altında Əli Nazim bu doğru fikrin səhv olduğunu etiraf edəcək. 20-30-cu illər 

tənqidində hər şey tərsinə idi: etiraf olunan fikirlər düz, etiraflar səhv idi. Etiraflar siyasi 

təziqlər altinda edilirdi. Etiraf məqaləsi yazanlara “etiraf maskası altında”  damğası vurulurdu. 

Metod mübahisələri belə mürəkkəb şəraitdə, “ədəbi döyüşlər” (Mehdi Hüseyn) epoxasında 

baş tuturdu. Bu mübahisələrdə sənətin ictimai mənşəyi, bədii obraz və üslub problemləri döv-

rün tələbinə uyğun revanşist bir tərzdə ön plana çıxırdı. Ədəbiyyatın imajlı (obrazlı) sənət sa-

həsi hesab edən gənc ədəbiyyatşünas Atababa Musaxanlı 20-ci illərin ilk ədəbiyyat nəzəriy-

yəsi olan “Ədəbiyyatdan iş kitabı”nda (1923) belə qənaətə gəlirdi ki, “Bu imajlar sistemi 

mənşəyi etibarilə istehsal prosesi və münasibətlər sisteminin qanunları ilə təyin edilir. Deməli, 

əsl nöqtə burasıdır. Burada materializm, monizm vardır” (15, s. 6). 

V.K.Plexaniov nəzəriyyəsinin bilavasitə təsir altında yazılan bu fikir sırf vulqar – sosioloji 

xarakter daşıyırdı. Ümumiyyətlə, 20-ci illərin birinci yarısında istehsal prosesinə uyğun olaraq 

üslublar müəyyənləşir, bu zaman üslub metodla eyniləşdirilir, daha doğrusu qarışıq salınırdı. 

Ötən əsrin 20-30-cu illəri tənqidində metod və metodologiya problemləri ilə məşğul olan 

folklorçu və ədəbiyyatşünas Hənəfi Zeynallı idi. O “Ədəbiyyatdan iş kitabı” üçün yazdığı 

“Sənət və ədəbiyyatın ictimai həyatla əlaqələri”, “Ədəbiyyat  tədqiqində metod”. A.V.Baq-

rinin 30-cu ildə tərcümə olunmuş “Ədəbiyyatşünaslıq üçün vəsait” dərsliyinə yazdığı “Meto-

doloji  müqəddimə” kimi yazılarında metod və onun nəzəriyyəsi haqqında dəyərli mülahizələr 

irəli sürülmüşdür. Hənəfi Zeynallının da sənət və onun yaradıcılıq metodu ilə bağlı görüşləri 

əsasən vulqar sosioloji xarakter daşıyırdı: “İctimai həyatın ən yüksək bir hadisəni təşkil edən 

psixoloji hadisələr belə nə qədər uzaq olsalar da, yenə də sarsılmaz iqtisadi özüldən asılı olur-

lar” (15, s. 6). O tarixi materializmə istinad edərək, belə nəticəyə gəlirdi ki, “Dünya ədəbiy-

yatına diqqət edirsə, ancaq iqtisadiyyatı ən yüksək mövqeyə çıxan məmləkətdə yüksək ədə-

biyyat inkişaf edə bilər” (15.10). 

Ədəbi prosesin mexaniki şəkildə istehsalat prosesi ilə, bədii üslubun ictimai quruluşun 

tendensiyaları ilə eyniləşdirilməsi bədii metod axtarışlarında lider olan, ən başlıcası kom-
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munist partiyasının adından danışan RAPP-çıların – vulqar sosioloqların nəzəri konsepsiya-

sının əsasında dayanırdı. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, 30-cu illərdə əks qütbdə ondan az qüv-

vətli olmayan formalistlər – V.Şklovski, V.Eyxenbaum, Y.Tınyanov, V.Tomaşevski, R.Ya-

kobson kimi güclü poetika nəzəriyyəçiləri – ОПОЯЗ () təşkilatını qüvvətli nəzəriyyəçiləri da-

yanırdı. O dövrdə hakim olan “vulqar sosiolojim bərabərdir materializm, formalizm bərabər-

dir idealizm” düsturu məsələyə obyektiv yanaşmağa imkan vermirdi. Belə birtərəfli yanaşma 

bədii metod probleminin həllini də ləngidir, nəzəri – metodoloji sapıntılara yol verilirdi. Mar-

ksist tənqidin banilərindən V.Lunaçarski formalizmi “mövsüm məhsulu” hesab edir. Forma-

lizm  liderlərindən V.Eyxenbaum  yazırdı ki, “Ədəbiyyat elmi hüdudlarında formalizm inqi-

labi hərəkatdır; çünki o həmin elmi köhnəlmiş ənənələrdən xilas edir;  onu bütün anlayış və 

sxemlərə yenidən baxmağa məcbur edir” (16.11).  

Bədiiliyi – bədii metodun tərkib hissələrindən birini nəzərə almadıqlarına görə marksist-

lərin metod konsepsiyası sxematik xarakter alırdı. Lakin qeyd edək ki, formalistlərin yeni for-

ma anlayışı da materialist sənətin əsas bədiilik qanunu olan məzmun və forma vəhdətini nə-

zərə almırlar. Viktor Şklovski  özünün “Nəsr nəzəriyyəsi haqqında” (1925) kitabında yazırdı: 

“Yeni forma yeni məzmunu əks etdirmək üçün deyil, artıq öz bədiiliyini itirmiş köhnə for-

manı dəyişmək üçündür” (17, s. 70). 

Azərbaycan tənqidi bütünlüklə 20-30-cu illər ümum sovet (rus!) tənqidində gedən pro-

seslərin təsiri altında idi. Onlar formalizm və sosializmin ədəbiyyatından nə istədiyini rus so-

vet nəzəri sxemləri ilə qəbul edirdilər: “Ədəbiyyat aləmində bu gün iki məktəb ayrılmışdır. 

Bunlardan birinciləri “formalizm” (şəkilçilik), ikincisi “sosiologizm” (məzmunçuluq) bu iki 

məktəb tərəfdarlarının arasındakı əsas fərq bunların ideologiyasında, həyatı görüşlərində ədə-

biyyatı anlatmaları da araşdırılmalıdır. Birincilər idealist fəlsəfəsinə, ikincilər isə marksist 

məfkurəsinə yaxın olanlardır” (15, s. 28). 

Beləliklə, bədii yaradıcılıq metodu problemi zəngin və ziddiyyətli fikir mübadilələıri kon-

tekstində formalaşırdı. Onun tədqiqi bütövlükdə 20-30-cu illərin əsas nəzəri meyl və ten-

densiyalarını obyektiv tarixilik  prinsipinə əsaslanaraq nəzərdən keçirməyi tələb edir. Burada 

dövrün ədəbi-nəzəri, bədii-tarixi təkamülünü bütün faktları ilə izləməyi, analitik təhlilin pred-

metinə çevirməyi tələb edir. Bunsuz Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının və ədəbi tənqidin 

obyektiv tarixin yazmaq mümkün olmaz. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan ədəbi tənqidində klassik irsə, xüsusən də XX əsrin 20-

30-cu illərində münasibət kifayət qədər ziddiyyətli olmuşdur. Bu, görkəmli tənqidçilərin fikir-

lərində də həmişə öz təsdiqini tapmışdır. Mövcud problemin həlli yaradıcılıq metodu məsələ-

sinin obyektiv nəzəri-tarixi izahının zəruriliyini bir daha sübut edir. Məqalənin də bu möv-

zuya həsr olunduğunu nəzərə alaraq onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə XX əsrin 20-30-cu illər ədəbi tənqidində yaradıcılıq  

metodu probleminə xarici ölkə alimlərinin nəzəriyyələrinə, elmi mülahizələrinə, tədqiqat nəti-

cələrinə istinad olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, tədqiqatçılar, eləcə də ədəbi tənqidçilər istifadə edə 

bilərlər. 
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Г.Н. Сулейманова 

 

Проблема метода творчества в литературной критике  

20-х и 30-х веков XX века 

 

Резюме 

 
Отношение к классической наследственности в литературной критике Азербайд-

жана не всегда была неоднозначной. То же самое относится и к 20-30-м годам Прош-

лого века. Это всегда было установлено в умах выдающихся критиков. Решение су-

ществующей проблемы еще раз доказывает необходимость объективного теоретичес-

кого и исторического объяснения творческого метода. Именно в этой статье проблема 

метода творчества в литературной критике того времени основывается на теориях, 

научных соображениях и результатах исследований зарубежных ученых. 
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G.N. Suleymanova 

 

The problem of creative method in literary criticism  

of the 20th and 30th centuries of the XX century 

 

Summary 

 
In the literary criticism of Azerbaijan, classical heredity has not always been ambiguous. 

The same is true for the 20-30s of the last century. This has always been well-established in 

the minds of prominent critics. The solution of the existing problem once again proves the 

need for an objective theoretical and historical explanation of the creative method. It is in this 

article that the problem of the method of creativity in literary criticism of that time is based on 

the theories, scientific considerations, and research results of foreign scientists. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 13.11.2019  
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Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında işlənən antroponimlər 
 

Səbirə Rövşən qızı Məmmədova 

Bakı  Qızlar Universiteti 

E-mail: sebirememmedova50@gmail.com 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. A.H. Hüseynova, 

                filol.ü.f.d., dos. Q.N. Süleymanova 

 

Açar sözlər: antroponim, poeziya, ad, ləqəb, mövzu, dilçilik, tədqiqat   

Ключевые слова: имя, антропонимы, поэзия, кличка, тема, лингвистика, исследо-

вания 

Key words: name, anthroponomy, poetry, nickname, topic, linguistics, research 

 

Görkəmli şair və ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, akademik Bəxtiyar Vahabzadə (1925-

2009) Çağdaş Azərbaycan ədəbi-bədii, ictimai-siyasi həyatında tanınmış şəxsiyyətlərdən biri-

dir. Onun geniş və səmərəli bədii yaradıcılıq yolu, elmi, pedaqoji fəaliyyəti, fəal vətəndaşlıq 

mövqeyi müasir Azərbaycanın ziyalılıq salnaməsinin ən qiymətli, ən yaddaqalan səhifələrin-

dəndir. 

Öz humanizmi ilə seçilən Bəxtiyar Vahabzadə öz əsərləri ilə insanları doğruluğa, düzlüyə 

səsləməyi, müxtəlif mövzulara müraciət edərək insanları düşündürməyi, hər bir qəlbə bir dün-

ya yerləşdirməyi qarşısına məqsəd qoymuş, bir şam olub ətrafı aydınlatmağa çalışmışdır 

(1,15). 

Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında müstəsna xidməti olan ədib ki-

mi həm də dilimizin təmizliyi uğrunda təəssübkeşliklə mübarizə aparmış, dilimizin müxtəlif 

problemləri ilə bağlı yazdığı məqalələr, söylədiyi fikir və mülahizələr, qeyd və təkliflərlə dil-

çiliyin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəməmişdir.  

Məlumdur ki, “Onomastika” dilçiliyin mühüm şöbələrindən biri kimi öyrənilir  və tədqiq 

edilir. Elmi araşdırmalar sübut edir ki, onomastik vahidlərin  Azərbaycanda  öyrənilməsi hələ 

XX əsrin II yarısından daha da geniş vüsət alıb. Onomastika sahəsi özlüyündə bir çox bölmə-

ləri əhatə edir: 

1. Antrotoponimika (antroponimlər); 

2. Toponomika (toponimlər);  

3. Etnonimika (etnonimlər);  

4. Hidronimika (hidronimlər);  

5. Zoonimika (zoonimlər); 

6. Kosmoqonimika (kosmonimlər); 

7. Ktematonimika ( ktematonimlər )(3,212 ). 

Hər bölmənin öz adı, öz qanunauyğunluqları ... 

Onomastik sistemin bədii əsərlər əsasında tədqiqatı müasir dilçiliyin ən aktual problemlə-

rindən biridir (2,6). Hər bir sənətkarın – bu istər yazıçı olsun, istərsə də şair, onların yaradıcı-

lığında dilin özünəxas qanunlarını, onomastik sistemin hansı səviyyədə və ya hansı formatda 

var olduğunu izləmək mümkündür. 

Bəxtiyar Vahabzadənin bədii əsərlərinə nəzər yetirsək görərik ki, onomastik vahidlərin iş-

lənmə xüsusiyyətləri necə də  rəngarəngdir. Bəzi misallara nəzər yetirək:  
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Heykələ baxıram, fikri dumanlı,  

Ömür vəfasızdır, əcəl amansız. 

Məryəmə baxıram, kədəri canlı, 

İsaya baxıram, cəsədi cansız (6,195). 

                                                        

Bosfor körfəzi ... 

İki qitə  

Söykənmiş bir - birinə 

Ortasında bu yolun. 

Bir tərəfdən Avropadı,  

Bir tərəfdən Asiya  

İstanbulun ... (5,18 )                         

 

Misallardan göründüyü kimi bir şeir parçasında bir neçə onomastik vahidlər (Məryəm, İsa  

– antroponimləri, Bosfor körfəzi, Avropa, Asiya, İstanbul – toponimləri) işlənib. Bu tip vahid-

lərin bədii əsər nümunələrində işlənməsi bir tərəfdən şeirə məna çalarlığı qatırsa, digər bir tə-

rəfdən isə ona üslubi gözəllik verir. 

Antroponimika cəmiyyət yaranandan bir müddət sonra dilin yaranması ilə bağlı olaraq 

meydana gəlmişdir. Antroponimika insan adlarının əmələ gəlməsinin, inkişafını, təkmilləşmə-

sini və müasir vəziyyətini öyrənir. Əlavə olaraq qeyd etmək gərəkdir ki, antroponimlər təkcə 

şəxs adlarını deyil, soyad, təxəllüs və ləqəbləri  öz daxilində cəmləşdirir.  

Ləqəblər insanlara peşəsinə, tutduğu mövqeyinə, vəzifəsinə, zahiri görkəminə görə başqa-

ları tərəfində verilir (4,230). B.Vahabzadə poeziyasında rəngarəng ləqəblərə təsadüf etmək 

mümkündür. Məsələn: 

 

Nəcabət saçılır söz – söhbətindən 

Eşqi – xeyirxahlıq. 

Qəsdi – məhəbbət  

Çəkməçi Əlinin tanrısı Vətən,  

Dostu – sənətkarlıq ,  

Mehrabı – sənət. (6,9). 

 

Bədii əsərdə ideyanı daha qabarıq nəzərə çarpdırmaq üçün istifadə olunan üslubi vasitələr-

dən biri məhz ləqəblərdir. XIX əsrin ikinci yarısında yaranmış ədəbi dilin bədii üslubunda iş-

lədilmiş ləqəblərin leksik – semantik təsnifatını verərkən onları aşağıdakı qruplara bölmək 

olar:  

1. Obrazın zahiri görünüşü və fiziki qüsuru əsasında formalaşan ləqəblər;  

2. Obrazın doğulduğu, yaşadığı yeri, bəzən isə müəyyən bir təsadüf nəticəsində getdiyi 

yeri, mənsub olduğu xalqı ifadə edən ləqəblər;  

3. Obrazın sənətini, peşəsini vəzifəsini ifadə edən ləqəblər (4,170). 

 Ədəbi dilin bədii üslubunda şəxs adlarının özünəməxsus yeri vardır. Bəzən sənətkar əsə-

lərində uydurma obrazlardan istifadə edir. Ancaq Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında  bu belə 

deyildir.  

                           Mən görürəm bir qarış torpaq üçün yer üzündə  

                                                                              tökülən qanları,  

                           Kim deyir viran qalan bu qəsrə ağlamış o? 
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                          Yox, qəsrlər yaradan o əsrə ağlamış o! 

                          Axsitandan inciyib ucaltmış haqq səsindən (7,83 ).  

                                                                                     

                          Qurban olum , “qardaş” – deyən, 

                         “Heydərbaba” dilinə mən. 

                          Ağ saqqaldan elinə sən  

                          De, Səttaram, de Babəkəm ,  

                          Demə, “təkəm” demə,“təkəm”!  (5,91) 

 

Bəli, gətirdiyimiz nümunələrdən görürük ki, sənətkarın üz tutduğu adlar və yaxud adlar 

sistemində Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış şəxsiyyətlərinin, tarixin qabaqcıl qəhrəmanları 

üstünlük təşkil edir. Bu isə Bəxtiyar Vahabzadənin Azərbaycan tarixinə, ədəbiyyatına, mədə-

niyyətinə dərindən bələd olduğunu, hər tərəfli dünyagörüşlü bir ziyalı olduğunu sübut edir . 

Ümumən dediklərimizə kiçik bir xülasə keçərək Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında işlənən 

antroponimlərin sistemə salsaq, aşağıdakı mənzərə ilə qarşılaşarıq. 

• Azərbaycanın görkəmli ziyalılarının, mədəniyyət xadimlərinin, tarixi şəxsiyyətlərinin 

adları:  

Qeyrət seli axır damarlarından,  

Soyuqqanlıları o, düşmən sanır. 

Çəkməçi köşkünün divarlarından  

                            Nizami boylanı, 

Sabir boylanır (6,50 ) .   

                                                                                

Külək səsi qarışır bu dəm kaman səsinə; 

                                     Əsrin aman səsinə.  

Həm külək nalə çəkir, həm də kaman ağlayır; 

                                       Həm Xaqan,  

Həm də ki, ötən zaman ağlayır (6,184 ).  

                                                                                   

Bizim bir kimsəyə qərəzimiz yox. 

Biz iki qardaşıq, bir anamız var. 

Bir böyük torpağın iki oğluyuq,  

Orda Şəhriyaram, burda Bəxtiyar (7,95 ).                                                               

 

• Bədii əsərlərdən götürülmüş obrazların adları;  

Bu kitabdan oxu, öyrən,  

Sən Leylinin vəfasın: 

Bizim ulu nənələrin  

               Dözümün,  

Cəfasını (5,76). 

                                                               

Bacar,  qızım,  

Leyli kim, Şirin kimi  

            sevməyi sən!  

Sərvət üçün,  

Zinət üçün  
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Başlar kəsib qan tökdürən  

Şahlar şahı İsgəndəri  

Haqq önündə diz çökdürən  

                           ulu şair  

Nüşabənin dili ilə ... (5,77) 

                                                                          

Fərhadlar üçün - Şirin Allah,  

Leylilər üçün – Məcnun Allah (5,79). 

  

Təkcə bir şeir parçasında (“Cehiz” şeiri)  nə qədər ifadələrə rast gəlmək olar . 

• Əfsanəvi obrazların adları: 
 

                                 İki yüz il yaşadı ləzzət içində Loğman  

                                 Yenə möhlət istədi ölürkən Allahından (7,121).    

                                                          

• Din xadimlərinin adları: 
 

                                   Məscid başdan – başa bir xəzinədir,  

                                   Yatır İman Hüseyn daş – qaş içində. 

                                   Əgər imam haqsa, bu bəzək nə 

                                   Bəzəyə möhtacmış, imam da, din də (7,181).   
 

Misallardan da göründüyü kimi, şeirlərdə istifadə edilən adlar əsərdə obrazlılıq, emosio-

nallıq kimi keyfiyyətləri artırır, fikrin daha ekspressiv ifadəsinə, əsərin ideyasının yüksək 

poetik dil vasitəsilə oxucuya çatdırmağa geniş imkanlar verir.     

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə türk dünyasının görkəmli sənətkarlarından Bəxtiyar Va-

habzadənin yaradıcılığı fonunda antroponimlərin bədii əsərdə işlənmə məqamları aydınlaşdı-

rılır. Sənətkarların dilin qüdrətindən istifadə məharətini öyrənmək baxımından bu məsələ ak-

tuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı əsasında antroponimlərin işlən-

mə məqamları və şeirdəki məna çalarlarının aydınlaşdırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil 

edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən müasir Azər-

baycan dili, linqvistik təhlil, ədəbi dil tarixi və başqa fənlərin tədrisi zamanı istifadə etmək 

olar. 
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Антропонимы в поэзии Бахтияра Вахабзаде 

 

Резюме 

 
Поэзия Бахтияра Вахабзаде обогащена всевозможными антропонимами, которые 

считаются сборником человеческих имен. В статье Антропонимы в поэзии Бахтияра 

Вахабзаде были отобраны и вовлечены в анализ. 
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Anthroponyms in Bakhtiyar Vahabzade's poetry 

 

Summary 

 
Bakhtiyar Vahabzadeh's poetry is enriched with all sorts of anthroponyms that are 

considered to be a compilation of human names. In the article, Anthroponyms in Bakhtiyar  

Vahabzade's poetry were selected and involved in the analysis. 
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Eyni “ailə dil kimliyi” – A.S.Bayett və M.Drebblin fərdi 

konseptsferalarının ortaqlıqlığını şərtləndirən faktor kimi  

(“Teatr” konseptinin reprezentasiyasına istinadən) 
 

Bənövşə Güloğlan qızı Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dillər Universitetinin 

Təlimdə İnnovasiyalar kafedrasının dosenti 

E-mail: benovshem.m@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. F.Ə. Rzayeva,  

                filol.ü.f.d., dos. Ş.Ə. Əliyeva 

              

Açar sözlər: dil kimliyi, ailə faktoru, fərdi konseptsfera, “Teatr” konsepti, A.S.Bayett, 

M.Drebbl 

Ключевые слова: языковая личность, фактор семьи, индивидуальная концептсфе-

ра, концепт «Театр», А.С.Байетт, М.Дрэббл 
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Məlumdur ki, dünya mənzərəsi və dil kimliyi anlayışlarının qarşılıqlı şərtlənməsi müasir 

dilçilikdə aksiomatik xarakterli ehkam kimi nəzərdən keçirilir. O da məlumdur ki, “konseptu-

al dünya fərdi spesifikliyə malikdir və hər bir insanda o, təkrarsızdır. Bununla belə, müəyyən 

sosial qrupa, eyni dil dil kollektivinə, eyni bir milli topluma aid olan şəxslərin ətraf aləm kon-

septuallaşmasında kifayət qədər ortaq cəhətlər mövcuddur. Bu isə öz növbəsində milli spe-

sifiklik haqqında və ya milli-mədəni dünya mənzərəsi ortaqlığından danışmağa imkan verir” 

(kursiv bizimdir. – B.M.) [1; 6]. Bu mənada təsadüfi deyil ki, ailə institutu faktoru da dil kim-

liyinin ortaqlığını şərtləndirən faktorlar sırasında ön plana çıxır. Belə ki, eyni bir ailə çərçivə-

sində formalaşmış şəxsiyyət və dil kimliyi həm eyni bir milli topluma (və deməli, müvafiq 

olaraq, eyni bir simfonik dil kimliyinə) daxildir. Digər tərəfdən, eyni bir ailə fərdləri həm də 

eyni sosial qrupa və cəmiyyətdaxili iyerarxik statifikasiyadakı eyni sosial zümrəyə, sinfə aidi-

dr. Bu amillər də eyni ailə fərdlərinin ortaq dil kimliyi göstəricilərinə malik olmasını şərtlən-

dirən faktorlara aid edilə bilər. Bu baxımdan G.İmaşevanın dil kimliyinin formalaşmasında 

rol oynayan amillər sırasında öncüllüyü məhz ailə faktoruna tanıması tam məntiqəmüvafiq 

görünür [2; 795]. Müasir Britaniya ədəbiyyatının iki parlaq və “barışmaz” (ailədaxili müna-

sibətlər səbəbiylə kifayət qədər gərgin münasibətləri olan [3] A.S.Bayett və M.Drebbl bacı-

larının yaradıcılığında izlənilən dil kimliklərinin müqayisəli təhlili bu yanaşmanın nə dərəcə-

də doğru olduğunu əyani şəkildə ortaya qoyur. Hər iki bacının əsərində istər konsepsfera ya-

xınlığı baxımından, istər eyni predsedent fenomen və predsedent onimlərin işlənməsi baxı-

mından, istərsə də avtobioqrafik allyuziyalar və eyni geştalt dəyərləndirmələrinin yer alması 

baxımından bacıların ortaq simfonik dil kimliyi ilə yanaşı, ortaq “ailə dil kimliyinə” malik ol-

duğunu söyləmək mümkündür. Konkret olaraq deyə bilərik ki, A.S.Bayett və M.Drebbl yara-

dıcılıları əsasında fərdi konseptsferalarda “Teatr”, “Kembic”, “Təhsil”, “Viktorian epoxa” və 

s. konseptlər eyni səviyyədə aktuallıq kəsb edir. Doğrudur, yazar bacıların fərqli psixotiplərə 

malik olması, fərqli həyat yolu və karyera strategiyası izləməsi bu konseptlərin mikrokon-

septlər səviyyəsindəki həllində müəyyən fərqləri or-taya qoymaya bilməz. Bununla belə, eyni 
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konseptlərin hər iki yazarın əsərlərindən “qırmızı xətt”lə keçməsi burada məhz ailə kökləri or-

taqlığının və şəxsiyyətinin formalaşmasının ilkin mərhələsində eyni ortamın paylaşılmasının 

həlledici rol oynadığına şübhə yeri qoymur. Həmin ortaq konseptlər sırasında “Teatr” konsep-

ti xüsusilə diqqəti cəlb edir. Onu da qeyd edək ki, teatr mövzusu geniş şəkildə işlənməsi və 

“Teatr” konseptinə aid leksik və frazeoloji inventarın aktivliyi xüsusilə M.Drebbl yaradıcı-

lığında izlənilir ki, bunun da çox təbii izahı var. Belə ki, gənc yaşlarında teatr aludəçiliyi se-

çilmiş və ailə üzvlərinin ehtimal etdiyi kimi aktrisa olmağı hədəf alan Marqaret [4] daha çox 

“tragik qəhrəmanlar” ('tragic heroines') üzrə “ixtisas-laşmış” və həmin illərdəki səhnə təcrübə-

sində sonralar Britaniya səhnəsinin ən ulduzlarına çevrilmiş İan McKellen, Derek Jacobi, Ele-

anor Bron və Clive Swift kimi (xatırladaq ki, sonuncu şəxs onun birinci həyat yoldaşı və üç 

övladının atası olmuşdur) məşhur aktyorlarla çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərmişdir. Həmin 

dövrdən hətta yarıməsr ötməsinə baxmayaraq, M.Drebbl reallaşmamış aktrisalıq karyerasını 

və teatrda keçirdiyi illəri böyük sevgi və heyranlıqla xatırlayır ki [5], bu da onun həmin geş-

taltının Teatr“ konseptinin aktuallığı formatında verbal reprezentasiyasını labüd etməyə bil-

məzdi. 

M.Drebblin “The Millstone”, “The Sea Lady” və digər romanlarında “Teatr” konsepti ge-

niş şəkildə işlənmiş və bu konseptə daxil olan leksik vahidlərdən yüksək işlənmə tezliyi ilə is-

tifadə olunmuşdur. Məsələn, yazarın “The Millstone” romanında bu konseptə daxil olan 

theatre, actress, dramatic, scene, curtain və s. terminlərə yer verilir. 

They were not memories of desire, for I no longer desired him; rather they were shocking, 

anti-social disruptive memories, something akin to those impulses to strip oneself in crowded 

Tube trains, to throw oneself from theatre balconies. [6; 120]; … there was an interesting 

though cleverly concealed portrait of Joe, and an absorbing scene in which the character that 

was me quarreled violently with him and left him forever [6; 67]. 

Yazıçının digər romanında da bu konseptə daxil olan leksik inventarın yetərincə yüksək 

işlənmə tezliyinə malik olduğunu təsbit edə bilərik: He had no objection to seeing a touring 

production of The Tempest, for he enjoyed the theatre, and there was not much to do of an 

evening in this old-style seaside town in the West Country.[7; 158] ;  Ailsa, for her part, 

protested that she was not and would never be a professional actress. [7; 164]. 

Onu da qeyd edək ki, hər iki bacının əsərlərində Britaniyanın aşağı təbəqəsinin deyil, daha 

çox məhz, intellektual elitasının (yüksək səviyyəli ali təhsil almış və bir çox halda hətta elmi 

dərəcəsi olan şəxslərin), habelə yaradıcı və bohemanın (aktyorların, müğənnilərin, aparıcıların 

və s.) həyatı işıqlandırılır. 

She took him to pubs and to clubs, to restaurants and to parties, she introduced him to 

painters and actors, to broadcasters and poets, to set-designers and artistic entrepreneurs, to 

comedians and singers [7; 187]. Tommy knew editors and drama critics and comedians and 

designers and television interviewers and crime writers who lived in the West Indies. [7; 202]; 

It was in Joe's company that I first met George: he was a radio announcer … [6; 15];  The 

noise it is making is the wilfully upbeat cheery squitter of female presenters of children’s TV, 

accented with regular, repetitive amazement… [8;16]; The artists and Bohemians of 

Schwabing dressed up whenever they could, celebrated all feasts with gusto, danced in the 

streets and in courtyards and gardens [9; 354] .  

İstər Bayettin, istərsə də Drabblın yaradıcılığında “Teatr” konseptinin bir çox mikrokon-

septlərinin – o cümlədən “Opera”, “Komediya” və “Teatral məkan” və s. bu kimi geniş şəkil-

də əks olunur. 

They said, shiftily, that the work appealed to many traditions, from Wagnerian opera to 
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the puppet theatres. …In February 1910 Richard Strauss’s Elektra was put on in Covent 

Garden. The Times said the opera was “unsurpassed for sheer hideousness in the whole of 

operatic literature.” [9; 506]; He goes to concerts occasionally, alone, but not to the opera or 

to the ballet, except when he is invited for public occasions, to make up a party. [7; 265]. 

Maraqlıdır ki, hər iki yazar əsərlərində spesifik teatral terminlərdən də geniş şəkildə isti-

fadə olunur. Nümunələrə diqqət edək: There were few words in this production, but this ritual 

question was spoken in August Steyning’s high, light, reedy voice, which seemed pro-

portionate to the tiny actor. He lifted it to counter-tenor [9; 50].  Kontratenor (counter-tenor-

/countertenor) sənətşünaslıq termini (daha dəqiq desək, opera teatrı sənəti termini) ən yüksək 

tonallığa malik kişi səsini ifadə edir. Bu səs mahiyyətcə iki qadın səsəinin: contralto və mes-

so-sopranonun qarışığını ehtiva edir. Təbiətdə nadir rast gəlindiyindən və tarixən bir çox hal-

da kontratenorların yeniyetmələrin cinsi yetişkənlik dövründə səs dəyişməsini qarşısının qey-

ri-insani amansız yollarla alınması ilə müşayiət olunduğundan, bu səs sahibləri opera sənəti 

tarixində fərqli mövqe tuturlar [10 ].  

The fairy queen wore a velvet opera cloak over her floating robes. [9; 354]. Burada isə ilk 

dönəmlərdə sadəcə olaraq, “Opera” diskursuna aid edilə bilən, zamanla daha geniş işlənmə 

sahəsi əldə etmiş velvet opera cloak termini ilə qarşılaşırıq. Belə ki, Britaniya və ümumilikdə, 

Avropa kübar cəmiyyəti üçün təxminən orta əsrlərdən etibarən opera tamaşalarına getmək və 

bu zaman müəyyən ritual geyimlərə üstünlük vermək ənənəsi formalaşmışdır. Belə ki, za-

manla formalaşmış geyim standartına (dress-code) görə, qadınlar operaya uzun ziyafət geyim-

lərində, kişilər isə smokinq, silindr və əsa ilə gəlməli idilər. Həm kişilər, həm də qadınlar bu 

geyimlərin üzərindən sonralar “opera plaşı” adını almış üst paltarını geyinməli idilər [11]. Za-

manla bu geyim növü Britaniyalıların qeyri-ritual, yəni gündəlik geyimləri sırasına daxil ol-

muşdur [12; 190-192]. 

The actors, to this point, had all been male, which had not surprised Humphrey, as the 

stand-up female comedian was a phenomenon of the future... [7; 177]. 

Stendap (Stand-up) istilahı yeni dövr teatral termin olub “bir nəfərin (bir aktyorun) ta-

maşası” formatına uygun anlayışı ifadə edir. Böyük Britaniyada bu yeni janrın inkişafı üçün 

münbit şərait XX əsrin 50-ci illərindən sonra formalaşmış, Britaniya stendapının sürətli inki-

şaf dönəmi isə həmin yüzilliyin 70-ci illərinə (yəni, məhz Bayett və Drebblin gənclik dönə-

minə – B.M ) təsadüf etmişdir [13]. 

Bayett və Drebblin fərdi konseptsferalarında “Teatr” konseptinin xüsusilə iş-lənməsi sə-

bəbi isə hər iki bacının formalaşdığı dil kimliyi mühitinin məhz həmin təbəqədən olan in-

sanlarla təmasa istinad etməsilə və məhz həmin zümrənin problem və qayğılarının onlara daha 

yaxın və anlaşılan olması ilə bağlı idi. Bu isə avtomatik olaraq o deməkdir ki, hər iki bacının 

əsərlərində biznes sahəsinə aid konsept və terminologiyanın kütləviliyini gözləmək və ya bu 

əsərlərdə məhrumiyyətli həyat sürən aşağı təbəqənin problemlərini əks etdirən (“Kasıblıq”, 

“Ehtiyac-Məhrumiy-yət” və s. bu kimi) konseptlərin ağırlıq gücünə malik olmasını, müvafiq 

terminologiya və leksik inventarın yüksək tezlik nümayiş etdirməsini gözləmək yanlışlıq olar-

dı. Drebbl və Bayettin müvafiq sosial çevrələri olduğundan onların elitar dil kimliyi slenq for-

matlı ifadələr üçün açıq deyil və onlar daha çox müəyyən maraq dairələrini əhatə edən sahə-

lərin terminologiyasına və peşə-sənət frazeologiyasına yer verirlər. Onlar qadınlar üçün müəy-

yən stereotiplər (məsələn, Kembridc təhsili və ya doktorluq dərəcəsi kimi) formalaşdırdıqları 

kimi, kişi qəhrəmanlarına nəzə-rən də müəyyən şablonlar tətbiq etməmiş deyillər. Belə ki, 

M.Drebblin erkən ro-manlarındakı baş kişi qəhrəmanlar ya radio (məsələn, “The millstone”), 

ya da tele-viziya sahəsində (məsələn “Jerusalem the Golden” romanında olduğu kimi) çalışır-
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lar ki, bu da müvafiq sahə terminologiyasının, peşə-sənət frazeologiyasının və ya əlaqəli pred-

sedent onimlərin işləkliyini təmin etmiş olur. Nümunələrə diqqət edək: I had gone to ac-

company Joe, who was being interviewed about his latest work [6;15]; Then I went back and 

sat down by the fire and switched on the radio, just in time to hear George talking about next 

Sunday's concert. [6; 44]; I remembered how often I had reached for the phone, in those first 

months, to ring Broadcasting House ... [6;123]. 

Sözsüz ki, (daha öncə də qeyd etdiyimiz kimi), hər iki bacının yaradıcılığında “Teatr” 

konseptinin geniş işləm qazanması bilvasitə biorqfaik təfərrüatlarla da, bacıların həyat yolu ilə 

də bağlıdır. Belə ki, A.S.Bayett “The Virgen in the garden” romanının allyuzial göndərməli 

ad verdiyi (yəni atasının ikinci adına uyğun olaraq adlandırıdığı) Frederika obrazı xarici gö-

rüşü cəhətdən də, fəaliyyət sahəsi baxımından da M.Drebbl şəxsiyyətindən təsirlənmə nəticə-

sində meydana gəlmişdir. 

Frederika obrazının allyuzial fonu kimi M.Drebblin gənclik həyatının nəzərdən keçirilmə-

sini təsdiqləyən digər maraqlı məqam onların hər ikisinin (həm Federikanın, həm də M.Dreb-

blin) teatr sənətinə aludəçiliyi ilə bağlıdır. Bu mənada əsərdə “Teatr” konseptinin də geniş iş-

ləm qazanması təsadüfi sayıla bilməz.  

Not having heard his views either on the theatre or on Renaissance anthropocentricity 

Alexander did not share Marcus’s alarm at his presence. [14; 259]; “Best bit of pure theatre 

I’ve ever done.” [14; 283];  She wondered if, with these reviews – she did not say, this 

performance – behind her, she might try for drama school, or rep even, try and build on it. It 

was what she wanted, a career in the theatre. [14; 18]; “No. A play. An historical play. A 

verse drama. About the queen.” [14; 21]. 

Drebblin özünün xatirələrində etiraf etdiyi kimi o, teatr ehtirasını gənclik illərindən yaş-

lılıq dönəminə qədər qoruyub saxlamışdır. Məlumdur ki, kifayət qədər uzun müddət ömrünü 

teatra bağlamış olan gənc yazar öz gənclik illərinin teatr “ikonalarından” olan Vanessa Red-

qreyvin dublyoru kimi tamaşalara cəlb olunurdu. Bu faktı bir qədər kinayəli şəkildə təhlil 

edən ədəbi tənqdiçilər müasir Britaniya ədəbiyyatının M.Drebblin simasında böyük yazar qa-

zanmasının əsas səbəblərindən birinin də onun dublyor kimi, Şekspir Kral Teatrında teatrın-

dakı tamaşalarında yaranan boş vaxtlarını məqsədəuyğun dəyərləndirməsi olduğunu vurğula-

mışlar [15; 145]. E.C.Rose yazıçının öz müsahibələrində səsləndirdiyi fikirlərdən çıxış edərək 

tam əminliklə qeyd edir ki, “Marqaret Drebbl qadın oldu-ğuna görə yazıçıdır. Əgər o, kişi 

olsaydı, heç şübhəsiz ki, aktyor olardı. Çünki 50-ci illərdə Kembridcdə tələbə ikən o, yazar-

lıqla yox, məhz, aktyorluqla məşğul olmuşdur”. M.Drebbl gənc yaşda ailə qurub ana olduğu-

na görə səhnədən  uzaqlaşmalı oldu. Belə ki, səhnədən fərqli olaraq, qələm və kağız hər za-

man onun əlinin altında idi (M.Drabble: “women had never been shut off from the materials of 

fiction. A pencil and a piece of paper … and all human life was there” ) [16; 1].  

Bu mənada A.S.Bayettin “The Virgen in the Garden” romanında istifadə etdiyi və “Teatr” 

konseptinə daxil olan leksik vahidlər arasında M.Drebblin fəaliyyət növünün adının, yəni 

understudy “dublyor” teatral terminin yer alması təsadüfi görünə bilməz. “Well, speaking of 

type-casting … as we were … we might be able to wangle at least an understudy of the first 

act …” [14; 50]; “Crowe said I might hope for an understudy,” she said. [14; 66]; Crowe 

talked, with meaningful little winks, about a possible understudy, and Lodge said that they 

had been impressed enough with her previous appearance to be considering her for a 

speaking part. [14; 68-69]. 

Bacısının fəaliyyət sahəsi kimi və eləcə də özünün “elitar dil kimliyinin” maraq dairəsi ki-

mi teatrın və teatral sənətlərin A.S.Bayettin yaradıcılığına, onun əsərlərindəki konsept sfera-
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lara təsirini statistik yolla da aydın şəkildə izləmək olar. Təkcə onu demək kifayətdir ki, müəl-

lif “The Virgen in the Garden” romanında “Teatr” konseptinə daxil olan: theatre sözündən – 

12 dəfə; scene terminidən – 34 dəfə; actor sözündən – 29 dəfə; actress sözündən – 24 dəfə; 

drama sözündən – 12 dəfə istifadə etmişdir  

“Anyway, Crowe was hit by your likeness to – the original – and thought it was just 

possible to cast you for the first scenes.” [14; 18]; She craned out past her curtain to peer at 

this, but turning her head upwards made her feel ill, so she swayed back to the vertical. [14; 

234]; “Will you come backstage? To see Frederica? I must get out and go down there.” [14; 

261];  Actor and actress recited a poem she, Frederica, had not known, A Song betweene the 

Queen’s Majestie and Englande. [14;5]. 

Teatr sənətindən ciddi təsirlənmə Marqaret Drebblin öz yaradıcılıq konseptsferasında da 

dərin iz qoymuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, dublyorluq fəaliyyəti o qədər də uğurlu olmadığın-

dan və universitet təhsilini başa vurandan həmən sonra gənc aktyor Klayv Sviftlə (Clive 

Walter Swift) ailə həyatı qurub ana olduğundan, M.Drebblin aktrisa karyerası ilə bağlı ümid-

ləri puç olmuş və nəticədə gənc yazar daha müvəffəqiyyətli olduğu fəaliyyət sahəsinə - ədə-

biyyata geri dönmüşdü. Lakin “Teatr” konsepti onun yaradıcılığının konseptsferasının kons-

tatntasına çevrilmişdi. Hər zaman aktyorları və aktyorluq sənətini bəyəndiyini ifadə edən ya-

zıçı (M.Drabble: I like actors very much...) ilk romanlarından birini məhz aktyor çevrəsində 

baş verən ailə probleminə, qadının ekzestensional arayışı məsələsinə həsr etmişdir. Drebbl 

özü ilə - həyat yoldaşı eynilə müəllif kimi aktyor olan Emma arasında paralellərin aparılma-

sını doğru saymasa da [20], bir çox aspektlər burada məhz ciddi təsirlənmənin mövcudluğunu 

söyləməyə əsas verir. Analogiyadan çıxış edərək onu da qeyd edək ki, Drebbl baş qəhrəmanı-

nın adını özü bilmədən, təhtəl-şüuri olaraq, Ceyn Ostinin məşhur qəhrəmanlarından biri kimi 

adlandırdığını sonralar etiraf etmişdir. Oxşar antoponim “mənimsəməsi” yazarın ilk qələm 

təcrübəsi olan “Summer Bird Cage”dəki Bennet onomastikvahidində də izlənilir [20;161]. 

Ehtimal ki, buradakı “Teatr” konseptinə geniş yer verilmə məqamı da təhtəlşüuri olaraq baş 

vermiş seçimdir. Belə ki, həmin illərdə müəllif özü də baş qəhrəmanı ikimi aktyorla uğursuz 

nikah qurmuşdu və ailə bir neçə il sonra dağlmışdır. Bu baxımdan təsadüfi deyil ki, avto-

bioqrafik detalları əks etdirməklə bərabər, “The Garrick Year” romanı çox sayda teatr termin-

lərlə yüklənməsilə seçilir.  

I know you're serious about being an actor, I know you want to be a good actor, I know 

that's why we're here... [22]. 

Onu da deyək ki, müəllifin dublyorluq həyatı onu digər romanında da öz təsir izini burax-

mışdır. Belə ki, tədqiqatçıların ortaq rəyinə görə, yazarın “Jerusalem the Golden” (1967) ro-

manının baş qəhrəmanın daxili qibtə, heyranlıqla baxdığı, nümunə götürməyə çalışdığı Kle-

liya obrazı Drebblin teatral gənclik dönəmindəki dublyorluq təcrübəsinə istinad edir. Bu obraz 

bir çox cəhətlərilə müəllifin dublyoru olduğu görkəmli Britaniya aktrisası Vanessa Redqreyvi 

xatırladır [23]. Başqa sözlə desək, obrazın real allyuziv fonu mövcuddur. Onu da qeyd edək 

ki, bu əsərə mənfi rəy vermiş tənqidçilər romandakı bir qisim üslubi, orfoqrafik xətalara diq-

qət çəkərək, ironik şəkildə, “keçmiş aktrisa”dan başqa bir şey gözlənilməyəcəyini qeyd et-

mişlər [24]. A.S.Bayettin və M.Drebblin yaradıcılıqlarındakı və fərdi konseptlərindəki “Tea-

tr” konseptini reprezentasiya formatının strukturlaşmasına gəlincə burada, ilk olaraq, fərdi dil 

kimliyi ilə simfonik dil kimliyinin uyarlığına diqqət çəkmək istərdik. Belə ki, elitar dil kimli-

yinin daşıyıcıları kimi hər iki yazar bacı Britaniya cəmiyyətinin mədəniyyət avanqardlarının 

yaradıcılığı ilə, eləcə də milli teatr mədəniyyətinin inkişaf səviyyəsi və spesifikası ilə yaxın-

dan tanış idilər. Bu mənada “Teatr/Theatre” konseptinin ingilis dünyanın dil mənzərəsindəki 
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reprezentasiyasını araşdırmış dilçilər burada məhz linqvokulturoloji şərtləndirməni ön plana 

alırlar [25]. İstər A.S.Bayettin, istərsə də M.Drebblin əsərlərində məhz onların yaşam dövrü 

üçün aktual olan teatr yeniliklərini (məsələn, daha öncə qeyd edilən “stand up” kimi), onların 

maraq dairəsinə aid olan teatr sənəti sahələrini əhatə edən, eləcə də Britaniya mədəniyyəti ta-

rixinə aid olmaqla elitar dil kimliyi daşıyıcıları təəfindən milli-mədəni irs kimi qəbul edilən 

anlayışları işarələyən leksik vahidlər aktuallıq kəsb edir. 

She was selling programmes for a show.... I could get you a ticket and we could have 

dinner after the show. [7; 158, 72]; That’s it. It’s bad for me, this show-biz lark [7; 182]; 

There was a lot of laughter on her return, and many show-business jokes which he did not 

follow ... [7;179 ]; ‘I told you I was giving up the theatre, last time we met,’ she said. [7; 182]; 

She has read the lines well, and without stumbling, but there is no applause, for this is not a 

theatrical performance. [7; 350]; Dame Mary, like  many opera singers, was famous for being 

fat. [7; 144]. 

Ortaq linqvokulturoloji şərtləndirməni “Teatr” konseptinə daxil edilə bilən “Beggar’s 

Opera” predsedent oniminin timsalında da izləmək mümkündür. Belə ki, bu opera teatrı tama-

şası adının hər iki yazar bacının əsərlərinin dilində təsadüf edilməsi bu tamaşanın yazar bacı-

ların gənclik dövründə xüsusi məşhurluğa malik olması ilə əlaqələndirilə bilər. Librettosu 

məşhur ingilis şair və dramaturqu John Gay tərəfindən yazılmış olan musiqisi isə ingilis bəs-

təkarı Johann Christoph Pe-puscha məxsus olan bu operanın premyerası 29 yanvar 1728-ci il-

də baş tutmuşdur [26]. Elə həmin dövrdən Britaniya teatr mədəniyyəti tarixində yeni səhifə 

açmış opera sonrakı nəsil Britaniya musiqili tamaşalarının, musiqili komediyalarının, komik 

operalarının inkişafında müstəsna rol oynamışdır [27]. Məhz, yazar bacıların gənclik illərində 

(1953-cü ildə) adıçəkilən opera əsasında Britaniya kinosu ulduzlarının iştirakı ilə eyniadlı ki-

nofilmi çəkilmişdir [28]. A.S.Bayettin və M.Drebblin əsərlərində bu predsedent onimin iş-

lənmə mövqelərinə diqqət edək: 

Do you remember that Beggar’s Opera they did last year? [7;12]; They had collaborated 

on the Lit. and Phil.’s 1951 Beggar’s Opera, where both had seen that their talents were 

complementary, and Crowe had added gloss, pace, colour and lavish music to Bill’s social 

fury, textual accuracy and skill with actors [14; 286]. 

Onu da qeyd edək ki, ingilis dilində “Teatr” konsertinin reprezentasiya formatını araşdır-

mış dilçilər bu dildə adı çəkilən konseptin altı baza (“building/ stage”, “entertainment”, 

“writing/performing plays”, “profession”, “spectators”, “spectacle”) və dörd periferik (“Ro-

om of medical operations”, “region in wartime”, “pace with the steps like in a theatre”, 

“sphere of actions”) semlər çərçiəvsində reallaşa bildiyini qeyd edirlər. [25]. A.S.Bayettin 

“The Virgin in the garden” romanında bütün baza semlərinin və eləcə də bir periferik semin 

ifadə tapması müəllifin teatral həyata bilavasitə yaxından tanış olması ilə əsaslandırıla bilər. 

The sound of her departure disturbed Poole and Anthea, who drew defensively together, and 

looked up at the remaining spectators. [14; 230]; “A play is a spectacle,” said Matthew 

Crowe. [14; 49]; He was a strenuous believer in local culture, local loyalties, local talent, 

and, although he had had a brief career as a West End director as a young man, now spent 

his time putting on festivals and play-cycles in churches, music-halls, village barns [14; 8]. 

Qeyd olunanlar bir daha əyani şəkildə fərdi dil kimliyinin ailə və toplum təsirləri 

şəraitində formalaşdığını və son nəticədə, bunun da özünü bədii mətnin konseptsferasında 

nümayiş etdirməsi gerçəkliyini ortaya qoyur. 

Məqalənin aktuallığı. “Ailə dil kimliyi” müasir dövrdə maraq doğuran mövzulardan ola-

raq, aktual əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 21 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə A.S.Bayett və M.Drebblin fərdi konseptsferala-

rının ortaqlıqlığını şərtləndirən “Teatr” konseptinin reprezentasiya-sına istinadən “ailə dil 

kimliyi” tədqiqata cəlb edilmişdir və bu da məqalənin elmi yeniliyini şərtləndirir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, eləcə də dil öyrənənlər həm nəzəri, həm də praktik baxımdan yararlana 

bilər.  
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Б.Г. Мамедова 

 

Одинаковая «семейная языковая личность» - как фактор 

обуславливающий общность личностных концептсфер А.С.Байетт  

и М.Дрэббл (на основе репрезентации концепта «Театр») 
 

Резюме 
 

В статье исследуются языковые личности А.С.Байетт и М.Дрэббл. Факт того что 

они являются родными сёстрами и прошли свое первоначальное формирование в об-

щей семейной среде не остался бесследным в коцепсфере произведений вышеупом-

янутых авторов. Например, для обеих писательниц является характерным факт высокой 

частотности использования единиц концепта «Театр». Данная тенденция в первую 

очередь связано с тем что, М.Дрэббл в свои молодые годы непосредственно профессио-

нально занималась театральной деятельностью. А также данная тенденция может быть 
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связана с тем, что сёстры по праву рождения принадлежали к интеллектуальной, куль-

турной элите Великобритании и имели непосредственной доступ к театральной среде. 

В языке произведений обеих писательниц театральные термины отличаются высокой 

степенью частотностью использования. Выявленные в ходе исследования и представ-

ленные в данной статье факторы не оставляют сомнения в том, что, общая семейная 

языковая личность оставляет неизгладимый след в формировании индивидуальной язы-

ковой личности писателей.  

 

B.G. Mammadova 

 

The Creative Person’s Language Personality as the Base  

Nucleus in the Establishment of the Substructure and Concept  

sphere of the Work of Art (on the basis of A. S. Byatt’s novel of  

“The Virgin in the Garden”) 

 

Summary 
 

In this article the ways of expression of the creative person’s language personality in the 

work of art is studied. Concretely, in this article the condition of the formation of the author’s 

language personality being reflected in the work of art and the individual concept sphere 

belonging to the writer are studied. In the frame of this article the author’s concept sphere 

appearing in the language of the novel of “The Virgin in the Garden” by A.S. Byatt who is 

considered one of the most outstanding representatives of modern British literature and 

“Booker” prize winner is analyzed. It becomes clear that the author’s language personality 

plays an exceptional role in the organization of the semantic substructure of the work of art, 

as well as in the determination of the concept sphere of the work. In the article  A. S. Byatt’s 

above- mentioned novel is analyzed by being compared with the other samples of her creation 

as well as the language her sister, another talented writer Margaret Drabble’s novels. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.10.2019 
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Sinifdənxaric oxu dərslərində istifadə olunan folklor  

mətnlərinin əxlaq tərbiyəsində rolu 
 

Aynur Kirman qızı Qulusoy  

Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: aynur82app@gmail.com 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. A.H. Hüseynova, 

                filol.ü.f.d., dos. Q.N. Süleymanova 

 

Açar sözlər:  ibtidai sinif, müəllim, şagird, qavrama, vərdiş, informasiya, mətn   

Ключевые слова: начальная школа, учитель, ученик, восприятие, привычка, ин-

формация, текст 

Key words: primary school, teacher, pupil perception, habit, information, text 

 

Sinifdənxaric oxunun təşkili üzrə aparılan işlər ibtidai siniflərdə oxu təliminin mühüm sa-

hələrindəndir. Bu işin səmərəli təşkili isə şagirdlərin intellektual və emosional inkişafına, 

həmçinin müxtəlif fənlər üzrə biliklərin dərindən və şüurlu mənimsənilməsinə güclü təsir gös-

tərir. 

Sinifdənxaric oxunun məqsədi I-IV sinif şagirdlərinin oxu və yazı vərdişlərinin təkmilləş-

dirilməsini təmin etməklə, təbiət və ictimai həyat haqqında onların dərsliklərdən aldıqları bi-

likləri genişləndirmək, təfəkkürünü bədii obrazlarla zənginləşdirmək, nitqini, fantaziyasını in-

kişaf etdirmək, vətənə, xalqa, ana dilinə, elmə və s. məhəbbət hissləri tərbiyə etmək, huma-

nizm aşılamaq, onlarda kitabla müstəqil işləmək həvəsi yaratmaqdır.  

İnformasiyalar axının təsəvvürəgəlməz dərəcədə artdığı indiki şəraitdə gənc nəslin təlim-

tərbiyə sahəsindəki tələbatını sinifdə yalnız oxu dərslərinin keçirilməsi ilə ödəmək mümkün 

deyil. Ona görə də bu tələbatı ödəmək məqsədi ilə sinifdənxaric məşğələlərdə ibtidai sinif şa-

girdlərinə proqramın tələblərinə uyğun bədii (nağıl, hekayə, şeir və s.) və elmi-kütləvi əsərlə-

ri, qəzet və jurnal məqalələri oxunub müzakirə etdirilməli, təlim-tərbiyə əhəmiyyəti olan nəti-

cələr çıxarılmalıdır. 

Birinci siniflərin “Sinifdənxaric oxu” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların xüsu-

siyyətləri 

Birinci sinifdə keçirilən Sinifdənxaric oxu dərsliyində verilən mətnlər bu şəkildə qruplaş-

dırılmışdır; 

1. Payız 

2. Qış 

3. Bahar 

4. Yay 

5. Vətənim 

6. Laylalar, bayatılar, tapmacalar, təmsillər, nağıllar 

Göründüyü kimi, hələ ilk sinifdən başlayaraq, kiçikyaşlı məktəblilərin folklor örnəkləri ilə 

tanış olmalarına xüsusi diqqət yetirilir. Beləliklə, dərsliyin 6-cı bölməsində ilk olaraq, layla-

larla şagirdlərin tanışlığı başlayır. Məlumdur ki, laylalar beşik başında anaların xüsusi ritm və 

ahənglə zümzümə etdiyi nəğmələrdir. Laylalarda ananın övladı ilə bağlı arzu, istəkləri yüksək 

poetik bir dillə tərənnüm edilir. Burada əsas məqsəd körpəni rahatlatmaq, onun yuxuya get-

məsini təmin etməkdir. Bundan başqa, analar laylalar vasitəsilə övladının yolunda çəkdiyi 
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əziyyətlərin ona xoş olduğunu sərgiləyir, ürəklərindəki arzuları dilə gətirirlər. Laylalar şagird-

lərdə anaya məhəbbət hissini qüvvətləndirir.  

 

Laylay dedim yatasan, 

Qızılgülə batasan. 

Qızılgülün içində 

Şirin yuxu tapasan. [3,110]. 

 

Sinifdənxaric oxu dərsliyinin 6-cı bölməsində mənimsədilən digər xalq yaradıcılığının 

məhsulu olan bayatılar Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının ən geniş yayılmış növlərin-

dəndir.  

Bu el nümunələrində şagirdlərə xarici işğalçılara və yerli istismarçılara qarşı xalq nifrəti, 

doğma vətənə bağlılıq, yurd sevgisi, əməksevərlik, dostluqda sədaqət, mərdlik, xeyirxahlıq və 

sair kimi müsbət keyfiyyətlər aşılanır. 

 

Dostlar üz-üzə gəldi, 

Dağ aşıb düzə gəldi, 

Azadlıq sevən ellər, 

Köməyə bizə gəldi. [3,111]. 

 

Dərslikdə verilən digər folklor nümunəsi olan tapmacalar uşağın zehni qabiliyyətini, ağlı-

nın çevikliyini yoxlamaq məqsədilə yaradılan ədəbi janrdır. Tapmacada hər hansı bir əşyanın 

əlaməti üstüörtülü şəkildə verilir, müxtəlif formalı əşyalara bənzədilir, onun tapılması tələb 

olunur. Burada uşaqlar ətraf aləm - təbiət, bitki, heyvanlar və s. barədə məlumatlar toplayır.  

 

Qanadı var, quş deyil, 

Buynuzu var qoç deyil. [3,114].  

 

Mən gedirəm,o da gedir, 

Mən dururam,o da durur. (Kölgə) [3,115]. 

 

Uşaqlar ibtidai sinifdən düşünməyə, formalaşmağa başlayır. Xüsusən nağılların köməyilə 

şagirdlərə müxtəlif əxlaqi keyfiyyətlər aşılanır. Birinci sinif dərsliyində, 6-cı bölgüdə “Şir və 

siçan”  adlı bədii mətn verilmişdir. Burada şir siçanı tutur. Siçan onu buraxmasını xahiş edir, 

əvəzində ona yaxşılıq edəcəyini deyir. Bu şirə gülməli gəlir, amma, düşünmür ki, nə zamansa 

siçan onu dardan qurtarar. Bu belə də olur. Ələ keçən şirin imdadına siçan gəlib yetişir. Siçan 

bu vaxt şirə “Zamanı gəldiyində sənə yaxşılıq edərəm” ifadəsinə güldüyü zamanı xatırladır. 

İzah etmək istəyir ki, mən kiçik olsam da yaxşılıq edə bilərəm.  

Şirin timsalında yaxşılıq qarşılıqsız, düşünülmədən edilmişdir. Buradan da şagirdə hər za-

man yaxşılıq edərkən qarşılığını gözləmədən  lazım olduğu bildirilir, onun dəyərinin heç za-

man  itirilməyəcəyinə inandırılır  [2, 126]. 

İkinci siniflərin “Sinifdənxaric oxu” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların xüsu-

siyyətləri 

İkinci sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir; 

1) Lətifələr 

2) Atalar sözləri 
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3) Tapmacalar 

4) Təmsillər 

5) Nağıllar 

İkinci sinif dərsliyində mənimsədilən bədii mətnlərdən biri “Çil Toyuq və Siçan Balaları” 

adlanır. Burada uşaqlara qazanmaq üçün zəhmət çəkməyin vacibliyi bildirilir. Nağıldan “İşlə-

məyən, dişləməz" atalar məsəlinin aşıladığı məna meydana çıxır. Siçanlar kömək etmədikləri 

üçün kökədən yeyə bilmədilər. Uşaqlar düşünür ki, əziyyət çəkən həmişə bəhrəsini görür. [4, 

114]. 

İkinci sinif dərsliyində  2-ci bölmədə atalar sözləri verilmişdir ki, onlar müxtəlif əxlaqi 

keyfiyyətlərin öyrədilməsi istiqamətində çox dəyərli vasitədir; 

 

Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz. 

Torpaq deyər:”Öldür məni, dirildim səni" və s. [4, 89-90]. 

 

Bu bir həqiqətdir ki, böyüklər həmişə, hər bir dövrdə öz övladlarının tərbiyəsilə məşğul ol-

muşlar. Bu tərbiyə yalnız onları əməyə alışdırmaq, vətəni müdafiəyə hazırlamaqdan ibarət ol-

mamışdır. Uşaqların daxili aləmi, mənəviyyatı, əxlaqı, davranışı da onları daim düşündürmüş, 

narahat etmişdir. Xalqın şifahi şəkildə yaradıb yaşatdığı bu nümunələr uşaqların tərbiyəsində 

mühüm rol oynamışdır. [1, 256]. 

Üçüncü siniflərin “Sinifdənxaric oxu” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların xüsu-

siyyətləri 

Üçüncü sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir; 

1) Lətifələr 

2) Əfsanələr 

3) Rəvayətlər 

4) Nağıllar 

5) Dastanlar    

İnsan hər zaman pulunun, şan-söhrətinin gücünə görə deyil, ağlın gücünə inanmalıdır. Bu-

na misal olaraq 5-ci bölmədə “Bostançı və Şah Abbas” nağılını misal göstərmək olar. Bostan-

çı öz ağlı ilə şaha qalib gələrək qarpızın yerinə xurcun dolusu qızıl əldə edir. Daha sonra və-

ziri çaş-baş salaraq atını əlindən alır.  [5, 37-42].  

Dördüncü siniflərin “Sinifdənxaric oxu” dərsliyində verilən folklorla bağlı mövzuların xü-

susiyyətləri 

Dördüncü sinif dərsliyində bədii mətnlər bu bölgüdə verilmişdir; 

1. Vətənimiz Azərbaycan 

2. İnsan və cəmiyyət 

3. Dəyərlərimiz 

4. Dəyişən dünyamız 

5. Ətraf mühit və sağlamlıq 

6. Macəra dünyamızın qəhrəmanları 

Dördücü  sinif dərsliyində “Dəyərlərimiz” bölgüsündə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanından 

“Qazan xan və oğlu Uruz” boyu verilmişdir. Burada gənc surət olan  Uruzun timsalında bir 

çox müsbət keyfiyyətlər əks olunmuşdur  [6, 42]. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə ibtidai siniflərdə oxu dərslərində öyrədilən folklorla bağlı 

mətnlərin təhlilinə həsr edilmişdir. Müasir dövrümüzdə Azərbaycan dili (Sinifdənxaric oxu) 

dərslərində folklor mətnlərinin köməyilə şagirdlərə əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanması aktuallıq 
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kəsb edir. Bu istiqamətdə dərsliklərdə verilən mətnlərin təhlili və müqayisəsi aktualdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İbtidai siniflərdə tədris edilən folklor mətnlərinin özünəməxsus-

luqlarının aşkarlanması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan alınan qənaətlərdən Müasir Azər-

baycan dili, Oxu, Həyat Bilgisi fənlərinin tədrisi zamanı istifadə etmək olar. 
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А.K. Гулусой 

 

Роль фольклорных текстов в нравственном воспитании 

используемых на внеклассных уроках чтения 

 

Резюме 

 
Развитие навыков чтения, понимания прочитанного и развитие навыков работы с 

письменными текстами всегда были в центре внимания учащихся начальной школы. 

Слушание и понимание - это один из основных видов деятельности, используемый учи-

телем до тех пор, пока ученики не приобретут привычку читать и понимать. Учителя 

используют слушание и понимание во всех возрастных периодах. Однако этот вид дея-

тельности более распространен до тех пор, пока не сформируется привычка к чтению, 

то есть в течение определенного периода начальной школы. 

Стратегическое чтение учит учащихся начальной школы задавать вопросы, полу-

чать новые знания, быстро думать, обмениваться идеями, делать выводы из прочитан-

ного и использовать все это для решения проблем, возникающих в жизни. 

 

A.K. Gulusoi  

 

The role of folklore texts in morality and upbringing used in 

extracurricular reading lessons 

 

Summary 

 
The development of reading habits, reading comprehension, and the development of 

working skills on written texts have always been the focus of interest in primary school 

students. Listening and understanding is one of the main types of activities used by the 
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teacher until students develop the habit of reading and understanding. Teachers use listening 

and understanding in all age periods. However, this type of activity is more prevalent until the 

reading habit is formed, that is, for a certain period of primary school. 

Strategic reading teaches primary school students ask questions, gain new knowledge, 

think fast, to exchange ideas, draw conclusions from what they read, and to use all of these in 

solving problems encountered in life. 
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Grammaticalization is a term describing a process of language change. More accurate, it 

states the process in which words are used to represent objects and actions such as nouns and 

verbs become grammatical markers such as affixes, prepositions, etc. The term grammatical-

lization can also be replaced by grammatization or grammaticization (1, p.90). According to 

O.Fischer and others, in the process of grammaticalization new function words are formed by 

a process other than deriving them from existing bound, inflectional constructions, instead 

deriving them from content words. Let us give some examples. The verb willan is an old 

English verb. It means to want, to wish nowadays. This verb is used to express the auxiliary 

verb will in modern English. It expresses intention or just futurity. Some notions are often 

grammaticalized, while others, such as the modal word evidentiality is not so much changed 

(2, p.101). 

In order to perceive the mentioned process, it is important to draw the attention to the fact 

that a distinction needs to be made between lexical items, or content words, which carry 

specific lexical meaning, and grammatical items, or function words, with little or no lexical 

meaning, which serve to express grammatical relationships between the different words in an 

utterance. So, according to the opinion of J.  Haiman, the process of grammaticalization is 

defined to cover the process of ‘the change whereby lexical items and constructions come in 

certain linguistic contexts to serve grammatical functions, and, once grammaticalized, 

continue to develop new grammatical functions’ (3, p.96).  Simply said, grammaticalization is 

the process in which a lexical word or a word cluster loses some or all of its lexical meaning 

and starts to perform a more grammatical function. Where grammaticalization takes place, 

nouns and verbs which carry certain lexical meaning develop over time into grammatical 

items such as auxiliaries, case markers, inflections, and sentence connectives. 

A well-known example of grammaticalization is that of the process in which the lexical 

cluster let us, for example in ‘let us eat’, is reduced to let’s as in ‘let’s you and me fight’. 

Here, the phrase has lost its lexical meaning of ‘allow us’ and has become an auxiliary 

introducing a suggestion, the pronoun ‘us’ reduced first to a suffix and then to an unanalyzed 

phoneme (4, p. 188). 
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The notion of grammaticalization was developed in the works of  F.Bopp , A.W.Schle-

gel, W. von Humboldt and G.von der Gabelentz. W.von Humboldt, for instance, came up 

with the idea of evolutionary language. He suggested that in all languages grammatical 

structures evolved out of a language stage in which there were only words for concrete 

objects and ideas. In order to successfully communicate these ideas, grammatical structures 

slowly came into existence (11). Grammar slowly developed through four different stages, 

each in which the grammatical structure would be more developed.  

The notion of "grammaticalization" in the modern sense was coined by the French 

linguist A.Meillet in his L'évolution des formes grammaticales. A.Meillet's definition was 

“the attribution of grammatical character to an erstwhile autonomous word”. A.Meillet 

showed that what was at issue was not the origins of grammatical forms but their 

transformations. He was thus able to present a notion of the creation of grammatical forms as 

a legitimate study for linguistics. Later studies in the field have further developed and altered 

A.Meillet’s ideas and have introduced many other examples of grammaticalization (11). 

During the second half of the twentieth century, the study of grammatical change over 

time became somewhat unfashionable, in contrast to structuralist ideas of language change in 

which grammaticalization did not play a role. The field of linguistics at the time was strongly 

concerned with synchronic studies of language change, which marginalized historical 

approaches such as grammaticalization. It did however, mostly in Indo-European studies, 

remain an instrument for explaining language change. 

It was not until the 1970s, with the growth of interest in discourse analysis and linguistic 

universals, that the interest for grammaticalization in linguistic studies began to grow again. A 

greatly influential work in the domain was Ch. Lehmann’s Thoughts on Grammaticalization 

(9, p.82). This was the first work to emphasize the continuity of research from the earliest 

period to the present, and it provided a survey of the major work in the field. Ch.Lehmann 

also invented a set of 'parameters', a method along which grammaticality could be measured 

both synchronically and diachronically.  

Another important work was B.Heine and M.Reh’s Grammaticalization and Reanalysis in 

African Languages (7, p.84). This work focussed on African languages synchronically from 

the point of view of grammaticalization. They saw grammaticalization as an important tool 

for describing the workings of languages and their universal aspects and it provided an 

exhaustive list of the pathways of grammaticalization. 

The great number of studies on grammaticalization in the last decade show grammaticali-

zation remains a popular item and is regarded as an important field within linguistic studies in 

general. Among recent publications there is a wide range of descriptive studies trying to come 

up with umbrella definitions and exhaustive lists, while others tend to focus more on its nature 

and significance, questioning the opportunities and boundaries of grammaticalization. An 

important and popular topic which is still debated is the question of unidirectionality. 

It is noteworthy to mention that it is not so easy to capture the term ‘grammaticalization’ 

in one clear definition. However, there are some processes that are often linked to 

grammaticalization. These are semantic bleaching, phonetic erosion, morphological reduction 

and obligatorification (5, p.100). 

Semantic bleaching, or desemanticization, was seen from early on as a characteristic of 

grammaticalization. It can be described as the loss of semantic content. More specifically, 

with reference to grammaticalization, bleaching refers to the loss of all (or most) lexical 

content of an entity while only its grammatical content is retained, for example Ch.Lehmann 
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described bleaching as ‘the partial effacement of a morpheme’s semantic features, the 

stripping away of some of its precise content so it can be used in an abstracter, grammatical-

hardware-like way’ (9, p.32). J.Haiman wrote that ‘semantic reduction, or bleaching, occurs as 

a morpheme loses its intention: From describing a narrow set of ideas, it comes to describe an 

ever broader range of them, and eventually may lose its meaning altogether’ (3, p.96). It is 

necessary to mention that he saw this as one of the two kinds of change that are always 

associated with grammaticalization (the other being phonetic reduction). 

Once a linguistic expression has changed from a lexical to a grammatical meaning 

(bleaching), it is likely to lose morphological and syntactic elements that were characteristic 

of its initial category, but which are not relevant to the grammatical function. This is 

called decategorialization, or morphological reduction. The following example may illustrate 

it: the demonstrative 'that' as in "that book" came to be used as a relative clause marker, and 

lost the grammatical category of number ('that' singular vs. 'those' plural), as in "the book that 

I know" versus "the things that I know" (6, p.40). 

Phonetic erosion (also called phonological attrition or phonological reduction), is 

considered to be the other kind of the process that is often linked to grammaticalization. It 

implies that a linguistic expression loses phonetic substance when it has undergone 

grammaticalization. B.Heine writes that "once a lexeme is conventionalized as a grammatical 

marker, it tends to undergo erosion; that is, the phonological substance is likely to be reduced 

in some way and to become more dependent on surrounding phonetic material" (5, p.62).  

B. Heine and T.Kuteva  describe different kinds of phonetic erosion for applicable cases. 

They are the following (6, p.140): 

1. Loss of phonetic segments, including loss of full syllables. 

2. Loss of suprasegmental properties, such as stress, tone, or intonation. 

3. Loss of phonetic autonomy and adaptation to adjacent phonetic units. 

4. Phonetic simplification 

'Going to' → 'gonna' (or even 'I am going to' → 'I'm gonna' → 'I'mma') and 'because' → 

'coz' can be given the examples of illustrating the process of erosion in the English language. 

Some linguists trace erosion to the speaker's tendency to follow the principle of least effort, 

while others think that erosion is a sign of changes taking place. 

However, phonetic erosion, a common process of language change that can take place 

with no connection to grammaticalization, is not a necessary property of grammaticalization 

(8, p.176).https://en.wikipedia.org/wiki/Grammaticalization - cite_note-12  For example, the 

Latin construction of the type clarā mente, meaning 'with a clear mind' is the source of 

modern Romance productive adverb formation, as in Italian chiaramente, Spanish claramente 

'clearly'. In both languages, -mente in this usage is interpretable by today's native speakers 

only as a morpheme signaling 'adverb' and it has undergone no phonological erosion from the 

Latin source, mente. This example also illustrates that semantic bleaching of a form in its 

grammaticalized morphemic role does not necessarily imply bleaching of its lexical source, 

and that the two can separate neatly in spite of maintaining identical phonological form: the 

noun mente is alive and well today in both Italian and Spanish with its meaning 'mind', yet 

native speakers do not recognize the noun 'mind' in the suffix –mente (9, p. 11). 

The phonetic erosion may bring a brand-new look to the phonological system of a 

language, by changing the inventory of phones and phonemes, making new arrangements in 

the phonotactic patterns of a syllable, etc. Special treatise on the phonological consequences 

of grammaticalization and lexicalization in the Chinese languages can be found in  W.H. 
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Chen (10, p.11), which provides evidence that a morphophonological change can later change 

into a purely phonological change, and evidence that there is a typological difference in the 

phonetic and phonological consequences of grammaticalization between monosyllabic 

languages (featuring an obligatory match between syllable and morpheme, with exceptions of 

either loanwords or derivations like reduplicatives or diminutives, other morphological 

alternations) and non-monosyllabic languages (including disyllabic or bisyllabic Austronesian 

languages, Afro-Asiatic languages featuring a tri-consonantal word root, Indo-European 

languages without a 100% obligatory match between such a sound unit as syllable and such a 

meaning unit as morpheme or word, despite an assumed majority of monosyllabic 

reconstructed word stems/roots in the Proto-Indo-European hypothesis), a difference mostly 

initiated by the German linguist W. Humboldt, putting Sino-Tibetan languages in a sharp 

contrast to the other languages in the world in typology. 

Obligatorification occurs when the use of linguistic structures becomes increasingly more 

obligatory in the process of grammaticalization. Ch. Lehmann describes it as a reduction in 

transparadigmatic variability, by which he means that "the freedom of the language user with 

regard to the paradigm as a whole" is reduced (9, p.132).  Examples of obligatoriness can be 

found in the category of number, which can be obligatory in some languages or in specific 

contexts, in the development of articles, and in the development of personal pronouns of 

some languages. Some linguists, like B.Heine and T.Kuteva, stress the fact that even though 

obligatorification can be seen as an important process, it is not necessary for grammaticaliza-

tion to take place, and it also occurs in other types of language change (6, p.240). 

Critics of the theory of grammaticalization have used these difficulties to claim that 

grammaticalization has no independent status of its own, that all processes involved can be 

described separately from the theory of grammaticalization. It will be discussed in our future 

works.  

The actuality of the article. The article deals with the process of grammaticalization in 

different language systems.  

The scientific novelty of the article. It states the process in which words are used to 

represent objects and actions such as nouns and verbs become grammatical markers such as 

affixes, prepositions, etc. It can be considered to be the scientific novelty of the article. 

The practical significance of the article. The article may be helpful both teachers as well 

as students to identify the language change in different language situations. The process of 

grammaticalization may be useful for students, teachers, researchers and others who are 

interested in the word formation.  
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“Qramatikləşmə” anlayışının müxtəlif dillərdə izahı 
 

Xülasə 
 

Məqalədə müxtəlif dillərdə qrammatikləşmə terminin mənası izah olunur. Qrammatikləş-

mənin ifadə etdiyi prosesdə sözlər obyektləri və hərəkətləri təsvir etmək üçün işlədilir. Məsə-

lən: isimlər və feillər qrammatik markerlərə çevrildiyi halda qrammatikləşmiş hesab edilir.  

Qeyd olunan prosesi dərk etmək üçün xüsusi leksik məna daşıyan leksik morfemlər və ya lek-

sik sözlərlə qrammatik məna arasındakı fərqə diqqət yetirmək lazımdır. Leksik morfemlər xü-

susi leksik mənası olan sözləri əks etdirdiyi halda, funksional sözlər (yaxud qrammatik sözlər) 

isə daha az leksik məna ifadə edə bilir. Onlar yalnız danışıqda müxtəlif sözlər arasında olan 

qrammatik əlaqəni əks etdirir.  
 

С.Б. Мустафаева  

 

Объяснение концепции «грамматизация» в различных языках 
 

Резюме 
 

В статье объясняется значение термина грамматикализация на разных языках. В 

процессе грамматикализация выражения слова используются для описания объектов и 

действий. Например: существительные и глаголы считаются грамматическими, пос-

кольку они становятся грамматическими маркерами. Чтобы понять вышеупомянутый 

процесс, необходимо обратить внимание на разницу между лексическими морфемами с 

определенным лексическим значением или грамматическим значением в лексических 

словах. В то время как лексические морфемы могут содержать слова, которые имеют 

определенное лексическое значение, функциональные слова (или грамматические сло-

ва) могут выражать меньшее лексическое значение. Они отражают только граммати-

ческую связь между разными словами в разговоре. 
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Müasir ingilis dilinin söz ehtiyatı müxtəlif tarixi dövrlərdə müxtəlif vasitələr hesabına zən-

ginləşmişdir. Buna görə də, müasir ingilis dilində söz yaradıcılığını tədqiq edərkən ilk növbə-

də ingilis dilində mövcud olan vasitələrdən istifadə edərək söz düzəlməsini nəzərdən keçir-

mək lazımdır. Müasir ingilis dilində ən məhsuldar söz yaradıcılığı vasitələrindən biri də kon-

versiyadır. Bu məqalədə bizim əsas məqsədimiz müasir ingilis dilində konversiya hadisəsini 

tədqiq etməkdir. 

Konversiya  ingilis dilinin bir çox funksional üslubları üçün xarakterikdir. Konversiya 

(conversia) sözü latın sözü olub dəyişmək deməkdir. Bu termini ilk dəfə məşhur ingilis dilçisi 

Henry Suit işlətmişdir [9].  

Konversiya ilə bağlı problemlərdən biri onun söz düzəldici vasitələrin hansı növünə aid 

olmasıdır. L.Blumfild, H.Marçand onu sıfır morfem vasitəsilə yeni sözün düzəlməsi adlandır-

mışlar. A.S.Smirnitski onu morfoloji vasitələrlə yeni söz yaradıcılığı [2, 71], qərb dilçiləri isə 

“sıfır derivasiya” [7, 295] adlandırmışlar. 

O Jespersenin fikrincə, konversiyanın yaranma səbəbi ingilis isim və feillərinin formal ox-

şarlığıdır. Görkəmli dilçi bu hadisəni “ingilis unikaliyası” adlandırmışdır, çünki şəkilçilərin 

reduksiyası prosesi bu dil üçün tipik idi [6, 152-153]. Lakin H.Marçand O.Jespersenin bu fikri 

ilə razılaşmayaraq belə bir fikir irəli sürmüşdür: birincisi, bu hadisə ingilis unikaliyası adlan-

dırıla bilməz, çünki konversiya hadisəsinə təkcə ingilis dilində deyil, bir çox german dillərin-

də, rus dilində, hətta sanskrit dilində də rast gəlmək olar. İkincisi, konversiya hadisəsinin ya-

ranması XIII əsrə təsadüf edir. Bu zaman ingilis dilində son saitin reduksiyası hələ müşahidə 

edilməmişdi [7, 295]. 

Konversiya hadisəsi feil və isimlərin söz düzəldici vasitəsi kimi ingilis dilində XIII əsrdən 

başlayaraq yaranmışdır. Bu orta ingilis dili dövründə flektiv sistemin dağılması ilə yaranmış-

dır. Məsdərin şəkilçisinin yox olması nəticəsində eyni kökdən olan isim və feillərin fonetik 

cəhətdən oxşarlığı konversiyanın yaranmasına səbəb olmuşdur.  

Sonra isimlərdən feillər və feillərdən isimlər düzəlməyə başladı. 1150-ci illərdən sifətlər-

dən feillərin, daha sonra isə XIII-XIV əsrlərdə zərf və nidalardan feillərin konversiya yolu ilə 

düzəlməsi prosesi başladı. Fleksiyaların yox olması nəticəsində ingilis dilində yaranan qram-

matik omonimiyalar konversiyanın inkişafına yol açdı.  

Qeyd etmək lazımdır ki, Şekspir dövründəki isim, sifət və zərfdən şəkilçisiz feillərin dü-
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zəlməsi hadisəsinə yeni ingilis dili dövründəkindən çox rast gəlinir. Məsələn, Şekspirin əsər-

lərində “Will you pleasure me”, “This day will gentle his condition” kimi nümunələrə rast 

gəlmək olur. Bu prosesin nəticəsində şəkilçi ilə düzələn feillərlə yanaşı şəkilçisiz, konversiya 

vasitəsilə yaranan feillər ingilis dilində qərarlaşmağa başladı. 

Konversiyanın söz düzəltmə üsulu kimi inkişafında geri söz düzəltmə (backformation) 

prosesinin də rolu böyük oldu. Bu prosesin təsiri ilə, məsələn, isimdən (wing) –“ed” suffik-

sinin artırılması yolu ilə düzələn wingled sifəti sonralar feil kimi işlənməyə başlamışdır. 

XV əsrdə isimlərdən və sifətlərdən konversiya yolu ilə feillərin düzəlməsi prosesinin ya-

vaşıması, əsasən ingilis dilində alınma sözlərin artması hesabına baş vermişdir. 

Beləliklə, konversiya prosesi nəticəsində bir nitq hissəsindən heç bir şəkilçi əlavə edil-

mədən başqa bir nitq hissəsi düzəlir. Məsələn, hammer (n) – çəkic- to hammer (v) çəkiclə iş-

ləyərək pul qazanmaq.  

Qeyd etmək lazımdır ki, konversiya hadisəsinə bir çox dillərdə rast gəlmək olar. Lakin in-

gilis dilində bu proses daha geniş yayılmışdır. Bunun əsas səbəblərindən biri kimi, müasir in-

gilis dilində bir çox nitq hissələrinin morfoloji göstəricilərinin demək olar ki, yox olmasını 

göstərmək olar.  

Müasir ingilis dilində konversiya hadisəsi İ.V.Arnoldun “Müasir ingilis dilinin leksikolo-

giyası” əsərində daha ətraflı tədqiq edilmişdir. Konversiyanı leksik-qrammatik vahid hesab 

edən dilçi bu hadisəni belə izah edir: “Her voice silenced everyone else (Snow)” nümunəsində 

silence “sakitlik, sükut” sözü artıq ingilis dilində isim kimi mövcuddur. Bu sözdən heç bir şə-

kilçi əlavə etmədən başqa bir nitq hissəsi (feil-sakitləşmək, sakitləşdirmək) yaranmışdır. On-

ların distribusiyası bir qədər fərqlidir. Belə ki, silence feili bir tərəfdən keçmiş zamanın for-

mal əlaməti olan “-ed” suffiksini qəbul etmiş, digər tərəfdən isə cümlədə sadə feili xəbər 

funksiyasını icra etmişdir”. İ.V.Arnold silence (n) və silence (v) arasındakı fərqin morfoloji, 

sintetik və semantik olduğunu qeyd edir. Silence (n) və ondan konversiya yolu ilə düzələn 

silence (v) qrammatik cəhətdən fərqlidir. Bu zaman yeni paradiqma yaranmışdır, feil sintetik 

funksiya və yeni məna qazanmışdır [1, 25]. 

R.S.Ginzburqun təsnifatında konversiya sözlərin daha çox fonetik identifikasiyası (eyni-

ləşdirilməsi) nəticəsində yaranmışdır [5, 127].  

XIX əsrin sonlarında konversiyanın tədqiqi genişlənmişdir. R.Morris konversiyanın eyni 

sözün cümlədə müxtəlif pozisiyada işlənməsi nəticəsində yaranması fikrini irəli sürmüşdür. 

Onun fikrincə, sözlərin hansı nitq hissəsinə malik olması sintaktik meyarlar əsasında müəy-

yənləşir. Onun fikrincə, eyni söz cümlənin bir hissəsində isim, başqa bir hissəsində isə feil və 

ya sifət kimi işlənə bilər. R.Morrisin bu fikri sonradan bir sıra qrammatistlərin diqqətini cəlb 

etdi [8, 22]. 

Konversiyanın tədqiqinə öz töhvəsini verən alimlərdən biri də görkəmli ingilis dilçisi 

H.Suit olmuşdur. H.Suitin konversiyaya münasibəti iki xüsusiyyəti ilə fərqlənmişdir: bir tə-

rəfdən, o, konversiyanın sintaktik çoxfunksiyalılığı fikrini dəstəkləyir, digər tərəfdən onun 

fikrincə, konversiya sintaktik-morfoloji söz düzəldici prosesdir [9, 126]. 

Konversiyanı tədqiq edən alimlərin bəziləri onu metanimiya ilə əlaqələndirirlər. Dilçilər 

konversiyanı semiotik işarə hesab edirlər. Bu zaman bir semiotik işarə digərinin yerinə işlənə 

bilmək imkanı qazanır. Konversiya hadisəsi zamanı, yəni sözə heç bir dəyişiklik etmədən bir 

nitq hissəsindən digəri düzələn zaman yeni söz aid olduğu nitq hissənin şəkilçi və formasını 

daşımağa başlayır. Məsələn: To bloom –blooms, to break – a break; 

Məşhur ingilid dilçisi L.Bauerin konversiya haqqında fikirləri də maraqlıdır. Konversiya 

hadisəsini sözün qrammatik formasının dəyişməsi hesab edən dilçi konversiyanın aşağıdakı 
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növlərini müəyyənləşdirmişdir: N > V; V >N: Adj > N; Adj > V; Məsələn: N > V – to water, 

to vacation, to bridge, to mail; 

V > N – a call, a command, a spy, a guess; 

Adj > N – a creative, a daily, a regular, a crazy; 

Adj > V – to dirty, to empty, to open, to better; [4, 229-230]. 

H.N.Babiçə görə konversiya müxtəlif nitq hissələrinə aid olan və heç bir leksem qəbul et-

məyən sözlərin fonetik identifikasiyasıdır [3, 57-58]. 

Müasir ingilis dilində konversiya hadisəsinin xarakterik xüsusiyyətlərindən biri ondan iba-

rətdir ki, eyni cür yazılan və tələffüz edilən sözlər müxtəlif nitq hissələrinə aiddir. Məsələn: 

round (n) “çevrə”  -  round (v) “yuvarlaqlaşdırmaq”. 

Müxtəlif nitq hissələrinə aid olan, eyni cür tələffüz edilən və yazılan bu sözlərin hansının 

əsas, hansının alınma söz olduğunu müəyyənləşdirmək çox vaxt çətin olur. Bu məsələdə dil-

çilər arasında fikir yekdilliyi yoxdur. Lakin dilçilər konversiya yolu ilə düzələn sözlərin, əsa-

sən, iki qrupunu fərqləndirirlər. Bunlara isimlərdən konversiya yolu ilə alınan feillər və feil-

lərdən düzələn isimlər daxildir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir ingilis dilində konversiyanın məhsuldar söz yaradıcı vasitə 

kimi tədqiqi müasir dövrdə maraq doğuran mövzulardan olaraq, aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu məqalədə H.Suit, R.İ.Ginzburq, L.Bauer, H.Babiç və digər-

lərinin konversiya ilə bağlı nəzər-nöqtələri tədqiqata cəlb edilmişdir və bu da məqalənin elmi 

yeniliyini şərtləndirir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tə-

ləbələr, müəllimlər, eləcə də dil öyrənənlər bu məqalədən həm nəzəri, həm də praktik baxım-

dan yararlana bilər.  
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Э.М. Алиева 

 

Конверсия в современном английском языке как  

продуктивное средство словообразования 

 

Резюме 

 
Эта статья посвящена явлению конверсии, которое является одним из наиболее 

продуктивных средств словообразования в английском языке. 

Хотя это словообразовательное средство стало использоваться в XIII веке благодаря 

сокращению гласных и изменениям в языке, его исследование восходит к концу XIX 

века. Некоторые лингвисты называют конверсию словообразовательное средство с ну-

левым морфемом, другие называют это морфологическим средством словообразования, 

другие-нулевым производным. 

В этой статье мы попытались проанализировать конверсию как продуктивное сред-

ство словообразования в современном английском языке. 

 

 

E.M. Aliyeva 

 

Conversion in modern English as a productive  

means of word-formation 

 

Summary 

 
This article has been dedicated to the phenomenon conversion which is one of the most 

productive word forming means in English. 

Although this word formation means began to be used in the XIII century thanks to the 

vowel reduction and changes in the language, its investigation dates back to the late XIX 

century. Some linguists call it word forming means with zero morphem, others call it 

morphological means of word formation, the others zero derivation. 

In this article we tried to analyze conversion as a productive means of word formation in 

Modern English.  
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The United States is usually compared with a “melting pot”, where peoples of various 

races and nationalities were mixes, and this process is still going on. Nowadays the American 

society is also compared with a salad bowl, which contains ingredients of various ethnical 

groups. Sometimes this society is called pizza, the ingredients of which are penetrated into 

one another. It is used to show the interaction of different national cultures [ 4, p.47 ]. 

American English is an independent version of the English language has essential 

difference from the British English. In many cases it is an alien language having considerable 

charges in phonetics and vocabulary. American English is often considered to be a simplified 

language. In fact it is a rather exact characteristic feature of American English. American 

English was formed on the basis of the colloquial English language of traders and local 

bourgeois formed during the settlement of North  America. However, America was settled not 

only by the British and Irish, but also by the people from France, Spain, Italy, Russian and 

other European countries. The evolved English just played the role of a mediator that served 

the appearance of a new nation, with simplified grammar, phonetics and lexicon of the 

English language. This new language also contained the elements of the languages brought to 

the new world by immigrants from different countries. 

The American vocabulary during the 19th century began to be exported abroad, and by the 

20th century, with its economic, political and technological prominence in the world, 

American and its language became one of the greatest forces for change and the expansion of 

English. American infiltration of the British word stock began before talking films, radio, and 

television were ever thought of, although they have certainly hastened the process [ 1, p. 88]. 

In recent years many Americanisms have been introduced into British usage: “Cafeteria, 

cocktail, egghead, electrocute, fan”. American “radio” has replaced British “wireless”. The 

ubiquitous OK seems to occur more frequently nowadays in England than in the land of its 

birth and may be found in quite formal situations, such as on legal documents to indicate the 

correctness of details. These and other Americanisms have slipped into British English in the 

most unobtrusive way so that their American origin is hardly regarded at all; since they are 

used by the English, they are “English, and that is all there is to it”. 

We can cite as firmly established in Standart British English “disk jockey”, “natural” 

(something very suitable), “show business”, “star” (popular performer) – all originally from 
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the usage of the world of entertainment, enormously important in Modern America. Most 

words and usages are frequently borrowed from American English quite unconsciously.  Even 

when they are consciously borrowed, the fact that they are of transatlantic origin is soon 

forgotten. To recognize American coinages sometimes means to get a taste of American 

history and character: abolitionist, automobile, babysit, basketball, chewing gum, credit card, 

electric chair, home-made, know-how and so on and so forth [3 p. 46]. 

Many of the new American words added to the English vocabulary are based on old 

processes, such as compounding existing words, as in “boyfriend, bookstore, and brainstorm”. 

American English also tends to coin  and use more freely nouns compounded from a verb and 

a preposition, such as “blowout, checkup, fallout, feedback”, etc. New words are frequently 

created by shifting the function of an existing word. Nouns are used as verbs: to park, to 

package, to program, to vacation; adjectives can become nouns: briefs, comics, reds. 

The convenient use of noun  as verb in “to contact”, meaning “to see, call, meet, get in 

touch with”, seems to have originated in America, though it might just as well have done so in 

England, since there is nothing un-English about such a functional change. But this one word 

“contact” carries high symbolic importance – there will be no American language, for the 

simple reason that the Queen’s English and the President’s English grow together [2, p. 222]. 

A great number of American words are not used in the same meaning as those in the 

English language. According to researches in 1776 the spoken English in Britain was 

practically similar to the language spoken in the USA. During two centuries American 

English underwent a great sociocultural influence, obtaining the existing lexico-semantical 

and phonetical difference. Simultaneously a new tendency is observed to take place between 

the bearers of the British and American versions of the English language. For instance, the 

British people, for whom Americanisms have usually been beyond understanding, have 

already become understandable under long contacts, in particular, under the influence of 

media and American films. And even a number of linguistic features of American English 

were admitted by the British youth. 

Researches observe the following difference between American and British English. The 

British English has a number of intonational patterns, while American English has aquired 

practically a unique one – a straight scale and a falling tone. This intonational pattern defines 

the whole sound structure of American English.  

The greater difference is observed in the vocabulary, which, in its turn has become a 

source of influence on the British version. On one side it is connected with the dominating 

character of the United States in the world. Americanisms are spread through advertisements, 

tourism, telecommunication and cinema. New computing technologies, mighty industrial 

entertainments, and the global business acts everywhere [4, p. 50]. 

Early British settlers of America spoke in different dialects, which later developed 

independently from the British English. Simultaneously these dialects were enriched with new 

words to denote new products, exotic plants and animals, not existing in Britain. Numerous 

such words were borrowed from Indian languages. 

The languages of the Dutch, French and other settlers contributed their own words to the 

development of American version of the English language. Parallelly the inventions of 

electricity, telephone, printing machines, and television added a huge number of terms into 

American English. 

Simultaneously American version of many English words underwent some changes. For 

instance, the suffix-our in unstressed syllables changed into-or in American version: color, 
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labor, humor, parlor. The suffix – re changes in –er : center, meter, liter, theater. 

In British English the words ending in –se and –ce form different parts of speech: -se 

forms verb, which –ce forms nouns (licence – to licence). However, in American English for 

both cases the suffix –se is used forming homonymous pairs of verbs and nouns: license – to 

license, practise – to practise [4, p.52]. 

A number of differences exist in grammar. For instance, the verb get has the older for of 

participle II (gotten) in American English, while in British English the verb got is used both 

for Past Indefinite and Participle II. 

In many cases in American English Past Indefinite is used instead of perfect forms: 

British English                                  American English 

Has he arrived yet?                            Did he arrive yet? 

Difference is also found in the usage of prepositions and articles. In some  cases in 

American English prepositions and articles are absent or different while in the same positions 

they are used in British English: 

American English                               British English 

We work nine through five                We work nine till five 

It’s twenty after five                           It’s a twenty past five 

The difference is also observed in the usage of Subjunctive modd. Americans say: They 

insisted that she remain behind, while the British add the modal verb should to this form: 

They insisted that she should remain behind. 

There exist some pronunciation differences, in particular, in the utterance of the consonant 

r in post position. In separate words the final r is not pronounced in British English such as in 

the word car [ka:], while in American English the word is pronounced with the consonant r: 

[ka:r]. 

American English has a tendency to more clear pronunciation of separate syllables like in 

the word voluntarily, while the British usually tent to melt these syllables. 

The most significant difference is seen in vocabulary. For instance, Americans use 

sidewalk, elevator, flat instead of pavement, lift, puncture and frosting. Some words and 

expressions are pure Americanisms: highway, mail, movie, truck, gas and mant others. 

In American version of the English language three main dialects are distinguished: New 

England dialect, Southern dialect and General American dialect or Midwestern American. In 

their turn, they are divided into several sub-dialects. 

The New England dialect is considered to contain speech patterns of early British settlers. 

This dialect is rather musicial which is characteristic of only that dialect: Howdy, y’all instead 

of Hello, everybody. At the same time there is some specificity in the pronunciation. For 

instance [ai] is pronounced as [a:]. [Taim] is pronounced as [tahm], [oi] as [o:], etc. [4,p.55]. 

There is also some inter-dialectical differences in American English. The usage of dove as 

the past form of the verb dive in the Nothern dialect and the prefix of a- in a-fighting in the 

isolated region of Appalachian mountains. 

In some regions of the South the plural ending –s is not used with the nouns denoting 

weight and size: four mile. In most US dialects the verb need accepts “-ing compliment”: The 

room needs cleaning. However, in the west of Pennsylvania and in the east of Ohio the verb 

need is used with a verb with the suffix –ed: The room needs washed. 

The lexical difference is particularly great in the US dialects. Practically in every regions 

there are lexical units belonging only to that location. For instance, jellied hog, sausage 

headcheese are used in Nothern dialect, press meat in Midlands, souse in high South dialect 
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and hogshead in Southern dialect. Pail (“bucket”), eaves through (“gutter”), etc. Are 

characteristic of Nothern dialect. 

The actuality of the article. Actually of the question is connected with the fact that its 

results are necessary for the use of students learning English. Novelty of the article is that a 

number of words referring to linguistic and extralinguistic factors were found out. 

The scientific novelty of the article. Novelty is that was written on new linguistic faxes. 

The practical significance of the article. The results of the work can fe used by those 

who study English. 
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Ə.R. Tağıyeva 

 

İngilis dilinin Amerika variantını yaranması şərtləri 

Xülasə 
   

İngilis dilinin Amerika variantının yaranmasında Linqvistik və ekstralinqvistik amillərin 

rolu böyük olmuşdur.  Linqvistik amillərə xüsusi söz yaradıcılığı və Britaniyaya məxsus bir 

sıra dialektizmlərin Amerika ingiliscəsində ədəbi dil statusu əldə etməsidir. Ekstralinqvistik 

amillərə immiqrantların dillərindən alınan sözlər, eləcə də ölkənin yeni həyat tərzi, adət və 

ənənələri, fauna və florasının təsiri altında yaranmış sözlər aid olunur. Hər iki faktora aid lek-

sik təbəqə dilçilikdə müəyyən dərəcədə araşdırılmışdır. 

       

А.Р. Тагыева  

 

Условия формирования Американского  

варианта Английского языка 

Резюме 
В формировании американского варианта английского языка имел роль лингвисти-

ческие и экстралингвистические факторы. Лингвистический фактор включает в себя 

особoе американское словообразование и заимствование диалектизмов из британских 

диалектов, которые позже вошли в американский литературный язык. Экстралингвис-

тическими факторами являлись заимствования из языков иммигрантов, заимствования 

из индейских языков, а также влияние нового образа жизни, традиций, флоры и фауны 

на формированию английского языка в Америке. Лексика, связанная с обоими факто-

рами была изучена в языкознании в определенной степени. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2019 
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Açar sözlər: metaforik məna, slenq, üslubi ifadə vasitələri, tərcümə, şərh  
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ревод, интерпретация 
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Slenqlər ingilis dilində xüsusi emosional, ekspressiv ifadə vasitələrindən biridir. İngilis 

danışıq dilinə məxsus olan və cəmiyyətin müxtəlif qrupları tərəfindən fərqli məqsədlərlə isti-

fadə edilən slenqlər konkret bir anlayışın emosional şəkildə ifadəsinə xidmət edir. Bədii əsər-

lərdə slenqlər bədii surətlərinin xarakterini açmaq məqsədi ilə də istifadə olunan ifadə vasitə-

lərindəndir. 

Slenq müxtəlif qruplar tərəfindən işlədilən söz və ifadələr olduğundan, ədəbi dil üçün sə-

ciyyəvi deyildir. Bu ifadə vasitələri çox zaman vulqar, nəzakətdən kənar ifadə vasitələridir, 

gündəlik söhbətlərdən qaynaqlanır və əsasən gülüş doğurmaq məqsədi ilə işlədilir. 

Misal üçün, Amerika ingiliscəsində get real ifadəsi «faktlarla üz-üzə olmaq (face facts), no 

way «qətiyyən yox» (absolutely not), Avstraliya ingiliscəsində rack off («çıxıb getmək», «sü-

rüşüb getmək»), Yamayka ingiliscəsində big up «qeyd etmək», «bayram etmək» (celebrate, 

show respect), dawta («gənc qadın» (a young woman), Cənubi Afrikada jol «məclis», «əy-

ləncəli vaxt keçirmə» (party, a good time) mənalarında işlənir (1, s.52-53). 

Slenqlərin bir qismi uzun zaman dildə işlədilir və müəyyən bir qrupun nitqindən ümum-

işlək slengə çevrilir. Məsələn XX əsrdə wimp «zəif insan» mənasında Amerika ingiliscəsində 

geniş yayılmışdı. Başqa slenqlər isə zaman-zaman öz mənalarını dəyişmişdir. Və yaxud, 

previous önçə Amerika ingiliscəsində «daha əvvəllər köçən immiqrant» mənasında işlənmiş, 

1920-ci ildən başlayaraq «dar» anlamında işlənmiş, indi isə «bir qədər kobud»  mənasındadır 

(1, s. 54). 

Bu mövzuda bir çox sözlüklər nəşr edilmişdir. Onlar arasında Ventvor və Flexner tərəfin-

dən tərtib edilmiş «Amerika slenq lüğəti» daha əhəmiyyətli görünür. Adını göstərdiyimiz lü-

ğətin ən müsbət cəhətlərindən biri odur ki, müəlliflərin qeyd etdikləri kimi, o, xeyli miqdarda 

sözləri əhatə edir. 

Diqqəti çəkən həm də odur ki, hərbi slenqlər də ayrı-ayrı müəlliflərin yazmış olduqları ki-

tablarda yer tutur. Bu slenqlər emosional xarakterli hərbi terminləri, parodiya məzmunlu ter-

minləri, gülməli terminləri əhatə edir. Bunu aşağıdakı misallardan görmək olur: 

           first sergeant – starşina = (orduda kiçik komandan heyətinin  

                                                          dördüncü rütbəsi) 

           buck general və brigadier general – briqada generalı 

           battlewagon və battleship – linor  

           foot stamping və marching drill – sıra təlimi 
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           high-ball və solute – salamlama 

           bunk flying – uçuşlar haqqında hekayələr 

           chow line – yemək vaxtı növbə 

           to pull rank – rütbəcə kiçik olanlara yuxarıdan baxmaq 

Məsələn, Amerikanın həyat tərzi ilə bağlı olan chow line hazırda Amerika ingiliscəsində 

hamı üçün anlaşıqlı slenq olub, geniş istifadə olunur: 

The chow line was already long when John got to the dining hall «Con yeməkxanaya daxil 

olanda yemək növbəsi artıq çox uzun idi»; The soldiers picked up trays and got into the chow 

line «Əsgərlər podnoslarını qaparaq, yemək növbəsinə dayandılar» (2, s. 64). 

Sonralar gəncələr tərəfindən xeyli miqdarda slenqlər yaradılmışdır. Misal üçün, «hot» sö-

zü hazırda slenq mənasında da işlənir. Caz musiqisində «hot» sözü «əla», «diqqətəlayiq» mə-

nasında səslənir. Və yaxud, «groovy» slenqi caz musiqisində «əla» mənasını əldə etmişdir. 

Beləliklə, hot caz musiqisi ilə əlaqədar «əla», «yaxşı» mənasında işlənir: «hot jazz», «əla caz» 

(2, s. 684).  

Narkotiklər ilə bağlı çox sayda slenqlər yaranmışdır: 

grass – marixuana 

speed – amfetamin dozası 

high – narkotikin təsiri 

Kriminal aləmdə istifadə olunan bir çox sözlər də dilin leksikasına yol açmışdır. Lakin 

qeyd olunmalıdır ki, sosial dialektlərin başqa növünə nisbətən cinayət dünyasında işlənən söz-

lər daha çoxdur: 

hit man – killer 

squeal – polisə məlumat vermək 

songbird – xəbərçi 

pineapple – bomba 

blot out – öldürmək, silmək (yaddaşından), örtmək: 

The high-rise buildings in front of our apartment house blots out the view of the ocean 

«Bizim binanın qarşısındakı hündür evlər okeanın mənzərəsini görünməz edir»; Jane can’t 

remember the details when she was attacked in the streets: she blotted it out of her memory 

«Ceym küçədə hücuma məruz qaldığı anın təfərrüatı ilə xatırlamır; Bu onun yaddaşından 

silinmişdir» (2, s. 35). 

Son cağlarda kosmonavtika elminin geniş inkişafı bu sahədə də bəzi sözlərin yaranmasına 

səbəb olmuşdur. Başqa sözlə desək, sosial dialekt kosmonavtika sahəsinə də daxil olmuşdur. 

Bu mövzuda aşağıdakı slenqləri göstərmək olar: 

qlitch - hər hansı bir texniki nasazlıq, qəza 

go – uçuşa hazırlıq 

Diqqəti çəkən həm də odur ki, arqo və slenq arasında yaxınlıq vardır. Öz funksiyasına və 

strukturuna görə arqo özgə yolla, yabançı yolla əmələ gəlmir. Əksinə arqo slenqin təbii ele-

menti hesab edilə bilər. Qeyd olunmalıdır ki, jarqonizmlərin və arqonizmlərin istifadəsi, onla-

rın dilin leksikasında yaşaması heç də eyni deyildir. Onlardan bəziləri jarqonik və arqotik lek-

sikanın təbii köhnəlmə prosesi ilə bağlı olaraq dildən çıxır, dilin lüğət tərkibindən uzaqlaşır. 

Başqaları isə ümumi slenqdə işlənməyə başlayır. Leksikanın ümumi slenqdən xüsusi slenqə 

keçməsi prosesi heç bir semantik dəyişikliyə gətirib çıxarmır. Məsələn, gənclərin işlətdikləri 

slenqdən ümumi slenqə «groupie» (rok-n-roll ulduzunun pərəstişkarı) slenqi keçmişdir.  

Bir çox hallarda jarqonda məna dəyişikliyi ola bilər, mənanın ümumiləşdirilməsi baş verir. 

Məsələn, groupie slenqi ümumi slenqdə nəinki əvvəlki mənasını saxlayır, hətta yeni məna əl-
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də edir. «Groupie» sözünün yeni yaranmış bir mənası «azarkeş»dir. Aşağıdakı misalda «grou-

pie» sözünün həmin mənada işlənməsi daha aydın görünür: 

Flocks of pretty chess groupies gathered for a glimpse of him outside the President Hotel, 

but Fisher never breaks training (3, s.686). 

«Guardhouse lawyer» (qarovulxanada, hərbi dustaqlar üçün dustaqxanada hüquqşünas) 

hərbi slenqi ümumi slenqə ümumiləşdirilmiş mənada keçmişdir. Məsələn, məna belə açıqlanır 

– «səlahiyyətində olmayan məsləhətləri həvəslə deyən adam» (2, s. 689). 

Digər hallarda metonimik inkişaf da baş verir. Məsələn, hərbi slenq «gold brick» (əl topu) 

ümumi slenqdə «xarici görkəminə fikir verməyən qız» mənasında işlənir. 

Beləliklə, deyilənlərdən aydın olur ki, slenqizmin əksər hissəsi çox əvvəldən ümumi 

slenqin vahidi kimi mövcud olmuş və ümumi slenqin tərkibində olmuşdur. Aşağıdakı misallar 

bunu aydın göstərir: 

sind-up – parodiya 

for the birds – mənim üçün deyil, bu mənim işim deyil 

shyster – hüquqşünas 

that’s the way the cookie crumbles – belə işlər, belə-belə işlər 

nitty-gritty – işin praktik tərəfi 

All right then, now that we have agreed on the broad outlines of the deal, let’s get down to 

the nitty-gritty (3, s. 243). «Oldu, bir halda ki, biz məsələ üzrə xeyli razılıq əldə etmişik, onda 

gəlin işin praktik tərəfinə keçək». 

head shrinker – psixiatr 

Forrester is falling apart; his family physician sent him to a head shrinker (2, s. 166) 

«Forrester çox pis vəziyyətdədir; ailə həkimi onu psixiatra göndərib». 

yakky – boşboğaz, çərənçi 

Bir sıra tədqiqatçılar slenqi ümumi bir kateqoriyaya birləşdirir və onun ədəbi dilə qarşı 

qoyurlar. Lakin qeyd etməliyik ki, elmi ədəbiyyatda bu fikri qəbul etmirlər. 

Bütün bunlar onu göstərir ki, ümumi slenq ədəbi dilə aid olmayan ümumxalq sadə dilə 

aiddir. Məsələ ondadır ki, ümumi slenqin hissəsi ədəbi dilin danışıq leksikasına keçir. Misal 

üçün, ədəbi danışıq leksikasına aşağıdakı kimi sözlər keçmişdir: 

O.K – all right – yaxşı 

A – bomb – atom bombasv 

jazz – caz 

hawk – militarist, hərbçi 

dove – nasifist (yatıran, susduran, sakitləşdirən (üsyanı)) 

disc jockey – radio stansiyasında veriləcək verilişlərin qeydini aparan işçi. 

Jack is working as a disk jockey at the local FM station (3, s. 91) «Cek yerli FM stan-

siyasında veriliş aparıcısı işləyir».         

Qeyd olunmalıdır ki, ədəbi danışıq dili ümumi slenqdən çox ciddi şəkildə ayrılmır. Məsə-

lən, «Whispering campaign» - «yalan şayiələrin yayılması» ifadəsi «Amerika slenq lüğətin-

də» slenqizm kimi izah edilir, lakin «Random House» lüğətində ədəbi dilin vahidi kimi veri-

lir. Lakin bundan belə nəticə çıxarmaq lazımdır ki, ədəbi leksika və slenq arasında bir aralıq 

yol vardır. Digər tərəfdən ümumi slenqin ədəbi dilə daxil edilməsi faktiki olaraq slenqlə ədəbi 

danışıq leksikası arasında qarşıdurmanı aradan götürür. Başqa sözlə slenqlə ədəbi danışıq lek-

sikası arasında fərq itir. 

Diqqəti cəlb edən həm də budur ki, xüsusi və ümumi slenq arasında azca fərq vardır. La-

kin bu fərq ciddi qarşıdurma yaratmır. Başqa sözlə bu fərq ədəbi dilin ümumxalq dili ilə qar-
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şıdurmasına aid deyil. Xüsusi slenqin vahidi cəmiyyətin sosial təbəqələşməsi ilə bağlı olur. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumi və xüsusi slenqə bir sıra ümumi cəhətlər xasdır. 

Məsələn, istər ümumi və istərsə də xüsusi slenq vahidinin əmələ gəlməsində metoforik köçür-

mə böyük rola malik olur. Ümumi slenqə misal: 

coffin nail – siqaret: 

«I stopped smoking», Algernon said. «In fact, I haven’t had a coffin nail in well over a 

year» (2, s. 68) «Mən siqaret çəkməyi dayandırdım», - dedi Algornun «Əslində mən il ərzində 

əməlli — başlı siqaretim olmayıb». 

ball-and-chain – arvad 

scalper – teatr bileti satan alverçi 

tank – sərxoş 

wiq – səfeh 

snow – kokain 

loaf – qız 

nut – dəli 

Hod dog dildə məcazi məna da əldə etmişdir. Bu söz əsasında yaranan to hotdog feli güc 

və fiziki bacarıq nümayiş etdirməklə başqalarının diqqətini cəlb etmək, özünü göstərmək an-

lamına gəlir:  

Skiers hotdoging down the slopes – «nümayişkaranə şəkildə yamacdan üzü aşağı sürüşən 

xizəkçilər» (3, s. 644). 

İngilis dilində içi ət və yaxud meyvə cemi ilə doldurulan, üstü şirinləşdirilən dairəvi qoğalı 

bildirən pie sözü bu yeməyin dadlı və şirin olması ilə assosiasiya nəticəsində bir kəsin baş-

qasına yaxşı münasibət bəsləməsi konnotasiyasını əldə etmişdir: 

Bill was nice as pie to us? But I still felt uncomfortable around him (3, s. 1012). 

Hərfən «Bilin bizə münasibəti qoğal kimi idi (çox yaxşı idi), lakin mən onun yanında özü-

mü hələ də narahat hiss edirdim» kimi səslənən bu cümlədəki pie sözünün Azərbaycan dilin-

dəki frazeoloji ekvivalentindən (bal-yağ) istifadə etsək tərcümə daha düzgün və emosional 

olar: «Bil bizimlə bal ilə yağ kimi idi». 

Bu nəticəyə gəlirik ki, ingilis danışıq dilindən gələn slenqlər çox təsirli obrazlı ifadə vasi-

tələri olub, öz metaforik çalarlıqları ilə leksik üslubi ifadə vasitələri arasında önəmli yer tutur. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda slenq ingilis dilində üslubi ifadə vasitəsi kimi geniş yayıl-

mışdır. Bu, ingilis dilini öyrənən tələbələr üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən məqalə ak-

tual hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ingilis slenqlərinin üslubi məna-

larına aydınlıq gətirən çox sayda yeni dil faktları təqdim edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, tələbə və 

magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Р. Баширова 

 

Интерпретация английских сленгов в азербайджанском языке 

 

Резюме 
 

Английский сленг, имеющего важное место среди лексических стилистических 

средств является актуальной темой в языка знании. Они используются ограниченными 

социальными группами и являются вульгарными и невежливыми версиями слов лите-

ратурного языка. Сленгизмы используются для выражения высокой эметивности и 

очень часто писатели используют сленгов чтобы характеризовать социальный уровень 

их персонажей. Сленгизмы используются в языке в течении длительной времени и 

превращаются из сленгизмов ограниченной группы в общенародную использованию. 

Последние характеризуются как лексические единицы принадлежащие к общеразговор-

ному языку. Будучи очень выразительными метафорическими средствами изучение 

сленгизмов является важным как для переводчиков, так и для тех кто изучают английс-

кий язык. 

 

N.R. Bashirova 

 

Interpretation of English slangs in the Azerbaijanian language 

 

Summary 
 

The English slangs, that have acquired an important place within English lexical stylistic 

devices are very actual in linguistics. Used by limited groups of society, slangs serve as 

vulgar, or unpolluted versions of English literary words and are used to create high emotion 

often used by writers to characterize the social level of their characters.  

Many slangs are used in language for a long period, tend to turn from the slangs of 

different groups into widely used common slangs. The common slangs are lexical units 

belonging to common colloquial speech. Used as very expressive metaphorical devices, 

slangs has a great practical importance for translates and for those who learn the English 

lexicon. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.11.2019 
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Açar sözlər: mətn, üzvlənmə, abzas, semantik, məlumat 

Ключевые слова: текст, связь, параграф, семантический, информация 

Key words: text, linking, paragraph, semantic, information 

 

Mətn adətən, bitmiş abzaslarla, abzaslarla, cümləüstü sintaktik bütövlərlə və mikrotekstlə-

rə bölünür. Abzasda şərh olunan hadisənin bütövlüyü, onun tərkibinə daxil olan elementlərin 

bağlılığı və tamlığı gözlənilməlidir. Strukturlaşmış anlam strukturun genişlənməsini, sıxılma-

sını, bağlılığını bildirən elementdir. Semantik baxımdan bu retrospektiv səviyyədə ola bilər, 

yəni mətndə irəliyə işarə edən elementlər ola bilər. Bağlılığı şərtləndirən əlamətlərdən ən mü-

hümü çərçivə anlayışıdır. Bu minimal strukturlaşmış informasiyadır və bu da ziddiyyətsiz ola-

raq obyektivin eyni sinfini göstərir. Abzasda çoxmüxtəliflik mövcuddur. Əsas ana xətlə ya-

naşı semantik cəhətdən onunla bağlı olmayan ikinci dərəcəli xətt də vardır. Buraya müəllif ha-

şiyələri və şərhləri də aiddir. 

Mətnin əlamətləri bunlardır: 1) mətn cümlədən böyükdür; 2) elə danışıq hərəkətləri var ki, 

onu yalnız mətndə vermək olur. Məsələn, “sən” və “siz” müraciət formalarında axırıncıdan 

birinciyə keçid üçün yalnız mətn olmalıdır. Müqayisə edək: 

Əhməd: Mən sizə hədiyyə almışam, əminəm ki, o sizin xoşunuza gələcək. 

Ev sahibi: Sizə deyə bilərəmmi ki, bir-birimizə “sən” deyə müraciət edək? 

Ev sahibi: Bilirsinizmi, siz çoxdandır mənim yanımda qalırsınız. Artıq biz həqiqi dostlara 

çevrilmişik. Qısası, mən təklif edirəm, gəl bu gündən bir-birimizə “sən” deyə müraciət edək. 

Etiraz etmirsən? 

Əhməd: Xeyir, adım Əhməddir. 

Mənim adım isə Anardır. Hə, Əhməd, nə fikirləşirsən, bunu qeyd etmək olar? 

Müraciət formaları arasındakı kontradiksiya cümlələrlə aradan qaldırıla bilmir. Bunun 

üçün mətn lazımdır. Bu onu ifadə edir ki, mətndə fərqli cümlələrin ideyalarını saxlamaqla 

kontradiksiya aradan qaldırıla bilər, yəni bir cümlə daxilində iki bir-birinə zidd fikirlər yer-

dləşdirilə bilməz. Mətn müxtəlif dil hərəkətlərinin düz xətt boyunca ardıcıl düzülüşüdür. An-

caq mətndə gələn cümlələrdəki danışıq hərəkətləri sərbəst fikir bazasında təşkil olunur. 

Mətnin struktur elementləri aşağıdakılardır (1, s. 112): 

a) başlıq (hətta başlıq olmayanda belə onu başlıq kimi qəbul edirlər). Başlığın əsas funk-

siyası mətn və kontekst yaratmaqdan ibarətdir. Burada epiqraf və psevdoepiqraf xüsusi fərq-

ləndirilir. Başlıqların seçilməsi və şərhi müəllifin və əsərin taleyini həll edən əsas amillərdən-

dir. Məsələn, T.Drayzerin “Amerika faciəsi” romanının adı artıq əsər haqqında tam təsəvvür 

əldə etməyə imkan verir. Mətnin qrafik strukturu xüsusi qeyd olunmalıdır (fənlər, durğu işa-

rələri, ayrılma, seçilmə və vurğulama, dırnaq, mötərizələr, abzas, böyük hərflə yazmaq və s.). 

Eyni zamanda mətnin hipertekst növünü də fərqləndirirlər. Bu da mətn daxilində arasıkəsil-

məz axım deməkdir. 
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Mətndə kontekstin rolu xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Kontekst termininin mənasını mətn dil-

çiliyində üç fərqli şəkildə müəyyənləşdirirlər. Birincisi cümlə tələffüz olunmalıdır (yaxud ya-

zılmalıdır), yəni deyilməlidir. İkincisi, aydınlaşdırılmalıdır ki, onda hansı propozisiya ifadə 

olunub. 3-cüsü müəyyən edilməlidir ki, propozisiya hansı illokutov gücə malikdir, yəni məq-

sədə çatmağa qadirdirmi? Bütün bu suallara kontekst cavab verə bilir. Məsələn, bir cümlə ya-

zaq:  

Just my father found the shop after looking for it for some minutes. (Yalnız atam bir neçə 

dəqiqə axtarandan sonra mağazanı tapdı).  

Bu cümlədə çoxmənalılıq müşahidə olunur. Cümlədə müşahidə olunan çoxmənalılıq lek-

sik səviyyə ilə bağlıdır. Cümlədə işlədilən just leksemi hadisənin yalnız Əhməd tərəfindən ic-

ra olunduğunu vurğulayır. Leksem müəyyən qrammatik qüvvətləndirici və həmçinin də məh-

dudlaşdırıcı göstəricilərə malikdir.  

Burada just ədatının həm qüvvətləndirici, həm də məhdudlaşdırıcı mənalarını müşahidə et-

mək olur. Adətən, çoxmənalılığı (polisemiya) omonimlikdən fərqləndirməyə çalışırlar. Hər 

halda just sözünün ifadə etdiyi mənalar arasında birbaşa əlaqə olmadığı üçün onları omonim 

kimi götürmək düz olardı. Polisemiyada mənalar arasında müəyyən əlaqə vacibdir.  

Kontekstdə mənanın keçməsini də müşahidə edirik. Mətn və kontekst cümlənin natamam-

lığını açır.  

İngilis dili analitik dillərdəndir. Bu dildə müxtəlif qrammatik əlaqələri ifadə etmək söz sı-

rasından, köməkçi sözlərdən, intonasiya vasitələrindən, əvəzliklərdən və s. istifadə edilir. 

Azərbaycan dili aqlütinativ dillərdəndir. Burada söz formaları aqlütinasiya yolu ilə düzə-

lir. Bu dil ancaq bir məna ifadə edən müəyyən standart quruluşa malik sözdəyişdirici şəkilçi-

lərin sabit söz əsasına (kökünə) artırılması ilə də müəyyən edilir. 

Aktual üzvlənmə və mətnlə bağlı araşdırmalardan bəlli olur ki, zəncirvarı daxili ardıcıllıq-

la açıqlanan, müvafiq qəlibdə nizamlanan, xüsusi avaz və ahənglə bir-birinə bağlanan cüm-

lələrdən ibarət mürəkkəb sintaktik parçalar mətn adlanır. Mətndə cümlələr qrup şəklində va-

hid bir bütövə çevrilir. Mətn ayrı-ayrı cümlələrin mexaniki yığımı, toplusu olmayıb, yeni key-

fiyyət və kəmiyyət daxilində meydana çıxan qanunauyğunluğun yekunudur. Mətnin semanti-

kası bu cümlələrin (söyləmlərin) semantikasından daha genişdir. Çünki mətn bir mənzərəni, 

əhvalatı, mətləbi tam ifadə edir və onun tərkibindəki cümlələr ayrı-ayrı hissələr kimi tamı ya-

radır. AÜ və mətn dilçiliyi ilə əlaqədar araşdırmalarada belə bir fikir də müdafiə olunur ki, 

dildə səviyyə iyerarxiyasının ən yüksək və müstəqil vahidi cümlə deyil, mətndir. 

Mətn dedikdə, adətən, müəyyən yolla nizama salınmış, kommunikativ vəzifənin vahidliyi 

ilə birləşmiş cümlələr çoxluğu başa düşülür. “Mətn” termininin özü də birmənalı deyildir. Bu 

anlayışa bir cümləni və sadə söyləmdən bütöv romanadək cümlələr qrupunu daxil edirlər. Bu-

nun üçün müxtəlif terminoloji vahidlərdən istifadə olunur: mürəkkəb sintaktik bütöv, frazadan 

yüksək birlik, abzas, nəsr parçası, kontekstual bütöv, sperfraza və s. F.Danes mətnə məqsədin 

ümumiliyilə birləşən və sintaktik-semantik bütov yaradan cümlələrin zəncirvari ardıcıllığı ki-

mi baxır (3, s. 21). 

V.Mann və S.A.Tompson mətnin – mürəkkəb sintaktik bütövün sintaksisin xüsusi vahidi 

olmasını aydın şəkildə əsaslandırırlar: əlaqəli nitqdə kifayət qədər müstəqilliyə malik olmayan 

cümlədən deyil, danışıq kontekstindən mürəkkəb sintaktik bütövdən çıxış etmək lazımdır (4, 

s. 243). 

Mətnin formalaşma istiqamətindən bəhs edən tədqiqatçılar qeyd edirlər ki, biz ayrı-ayrı 

sözlərlə, cümlələrlə yox, mətnlərlə danışırıq (2, s. 100). Əgər biz danışırıqsa, bu ancaq mətn-

lərlə mümkün olur. Dil yalnız mətnlər formasında və mətn xarakterində fərqli fərdlər arasında 
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ünsiyyət əlaqəsi hesab edilir. Dildə əsas vahid söz və cümlə deyil, mətndir. 

Dilin ən yüksək və daha müstəqil vahidi cümlə deyil, mətn hesab edilir. Buradan da mətn 

sintaksisi, yəni frazadan artıq vahidlərin sintaksisi ilə məşğul olmaq zərurəti meydana çıxır. 

Tədqiqatçılar mətnin müəyyənləşdirilməsində onun komponentlərinin qarşılıqlı bağlılığını 

ön plana çəkirlər və yazırlar ki, mətn bir-birilə həm bağlayıcı vasitələrlə, həm də bağlayıcısız 

əlaqələnən istənilən miqdarda cümlələrin qaydaya düşmüş ardıcıllığıdır (7, s. 98). Lakin dilçi-

lik ədəbiyyatında belə bir fikir də vardır ki, mətnin tərkibində cümlələrin sintaktik cəhətdən 

qarşılıqlı bağlılığı səlis və düzgün mətnin əmələ gəlməsi üçün kifayət deyildir. Bu səbəbdən 

də bəzi araşdırıcılar mətnin semantik bağlılığını onun əsas xarakterik cəhəti hesab edirlər. 

K.Vəliyev mətnin struktur-semantik təşkilində təkrarların (kontakt və distant), leksik, 

morfoloji, morfonoloji, sintaktik, ümumi simmetrik və assimetrik vasitələrin mühüm rolunu 

göstərir (9, s. 11). 

Aktual üzvlənmənin mətnyaratma imkanlarına mətnin rabitəliliyi də daxildir. Mətnlə bağlı 

bu məsələ linqvistikada nisbətən az öyrənilmişdir. Ümumiyyətlə, rabitə anlayışı predmetlərin, 

proseslərin, real hadisələrin, həmçinin təfəkkür əlaqələrinin ümumiləşdirilmiş nəticəsidir. Tə-

fəkkürün nitq prosesində təcəssümünün bir neçə aspekti vardır: fəlsəfi (mətniqi), psixoloji, 

məntiqi-psixoloji, linqvistik, psixolinqvistik və s. Mətndə bu aspektlərdən bu və ya digərinin 

seçilməsinin vacibliyi N.İ.Jinkina tərəfindən belə əsaslandırılır: “Bu cəhət mətn qurulmasında 

nəzərə alınmalı əsas cəhətlərdəndir, belə ki, nəticədə cümlə qruplarında sözlərin seçilməsi, 

predmet əlamətlərinin bölgüsü və əlamətlərin ayrılması bu hadisələrin həyata keçə biləcəyi ki-

çik kəsiyə - iki cümlənin əlaqəsinə enə bilir” (9, s. 215). Müəllifin fikrinə görə, qrammatika-

nın qaydaları cümlələrin hüdudları ilə məhdudlaşır. Lakin fikir adətən bir cümləyə sığışmır. 

Cümlələr arasında nöqtə qoyulur, bu nöqtənin arxasında nə durması qrammatikaya məlum 

deyil. 

V.Dresslər aktual üzvlənmə və mətnin formalaşması imkanlarından bəhs edərkən göstərir 

ki, əlaqə vasitələrinin konnektorları cümlə adlanır. Buraya anaforik və kataforik substitusiya-

lar, bağlayıcılar, hissəciklər, xəbərlərin tərz, zaman, modal strukturu, həmçinin söz sırası da-

xildir (10, s. 120). 

Mətnin düzəlməsində qrammatik və leksik vasitələrin rolu müxtəlif tədqiqatçılar tərəfin-

dən eyni cür qiymətləndirilmir. Məsələn, C.Layons mətnin əlaqəliliyini təmin edən faktorları 

sadalayır (funksional-üslubi yükü nəzərə alınmaqla dil vasitələrinin xüsusi təşkili, kommuni-

kativ istiqamətlilik, kompozisiya strukturu, mətnin məzmunu) (11, s. 138). Müəllif mətndə 

əlaqənin qrammatik vasitələrinin xarakterini ikinci dərəcəli düzəltmə kimi müəyyən edir. Bi-

zim fikrimizcə, mətnin düzəlməsində formal qrammatik göstəricilərin (bağlayıcılar, bağlayıcı 

sözlər, müxtəlif tipli əvəzedicilər və s.) rolunu inkar etmək düzgün deyil. 

Məqalənin aktuallığı. Bu, hazırda aktual olan mətni müəyyənləşdirmək kriterialarının 

fərqləndirilməsi yollarıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik mətnin düzəlməsində qrammatik və leksik vasitə-

lərin oxşar və fərqli cəhətlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılmasından ibarətdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbə, müəl-

lim, tədqiqatçı və digərlərinin düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.  
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Т.Т. Акундзаде  
 

Критерии определения текста в современном английском языке 
 

Резюме 
  

Статья посвящена критериям определения текста в современном английском языке. 

Структурные элементы текста определяются как следующие: а) заголовок текста; b) 

название текста наряду с контекстом. Эпиграф и псевдо эпиграф считаются различ-

ными. Выбор и интерпретация заголовков считаются одним из ключевых факторов, ко-

торые определяют судьбу автора и работы. Графическую структуру текста следует осо-

бенно упомянуть (подлежащие, пунктуация, кавычки, скобки, параграфы, заглавные 

буквы и т. д.). Также определяется гипертекстовый тип текста. Следовательно, вопрос 

связи текста становится более важным. Текст, обычно, делится на параграфы, синтак-

сические части предложений, микро и макро тексты. Целостность явления, описанного 

в параграфе следует ожидать в целостности и завершенности элементов, связанных в 

нем. Структурное понимание (концепция)- это элемент, который расширяется, сужа-

ется и связывается со структурой. Семантически это может быть ретроспективно, то 

есть, текст может содержать элементы, указанные дальше. Самое важное из условий, 

которое зависит от этого- это понятие основы. Это минимальная структурная инфор-

мация и она показывает  тот же класс  объекта без противоречия. В параграфе много ва-

риаций. В приложении к основной линии, есть семантическая вторая линия, которая не 

относится к ней. 
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T.T. Akhundzade  

 

The criteria of determining a text in modern English 

 

Summary 

 
The article deals with the criteria of determining a text in modern English.   The structural 

elements of the text are distinguished as following: a) the title of the text; b) the headline of 

the text as well as the context. The epigraph and pseudo epigraph are meant to be different in 

the text. The selection and interpretation of the titles is considered to be one of the key factors 

that determine the fate of the author and the work. The graphic structure of the text should be 

specifically noted (subjects, punctuation,  quotation marks, brackets, paragraphs, capital 

letters, etc.). The hypertext type of the text are distinguished as well. Subsequently, the issue 

of text linking becomes more urgent. The text is usually subdivided into paragraphs, syntactic 

parts of the sentences, micro and macro texts. The integrity of the event described in the 

paragraph should be expected of the integrity and completeness of the elements connected in 

it. Structured consciousness is an element that expands, compresses, and relates to the 

structure. Semantically, it can be retrospectively, that is, the text may contain elements 

pointing forward. The most important of the conditions that depend on it is the concept of the 

framework. This is minimal structured information, and it shows the same class of object 

without conflict. There are many variations in the paragraph. In addition to the main line, 

there is a semantic second line that is not related to it. 
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Each scientific research has its own goals and objectives. In this regard, the investigation 

of onomastic materials is conducted in different directions. Some researchers have described 

the modern development and use of onomastic units, others examine their formation, provide 

comparison in other languages, etc. Like all other areas of linguistics, three principles  

(historical, descriptive and comparative)are studied in onomalogy. 

Descriptive onomology is a type of linguistic department that deals with the study and 

analysis of modern onomastic units. 

The main characteristic of descriptive onomology is generalization than any other type of  

generalization. The main problem of descriptive onomology is to record, systematize and 

describe the onomastic lexicon. Here the modern development of onomastic vocabulary, 

semantic style, grammatical features, groups,their signs are described. 

First of all, descriptive  onomology is interested in learning the units that make up the 

onomastic lexicon as a system. 

Historical onomology studies the historical aspects of modern onomastic material,it means 

historical onomology deals with that the investigation of the problem of onomology in the 

historical aspect. Numerous onomastic units have been incorporated in various historical 

periods both in Azerbaijani and English languages and they are of particular interest in 

moderns linguistics as carriers of information about the historical conditions of that time. 

Historical onomology seeks the origin of a particular name at various stages in the history of 

the people. So historism, that means reflection of real history is main sign of this kind of 

onomology. Historical onomology not only demonstrates distinct chronological situations, but 

also reveals and investigates relationship and causes of these situations. Based on the study of 

this type of onomology, it is possible to make valid insights into the disclosure of historical 

facts concerning the origin of the people. Historical onomology is closely related to language 

history. 

There are so  many onomastic problems that can only be clarified by comparison. Such 

factors are present in every language, including English and Azerbaijani. They create 

opportunities or the development of one another and undergo mutual influence. Onomology, a 

special section of linguistics, has connection with other linguistics sections as well as with 

other sciences. 

One of the main sources of onomastic vocabulary is fiction.It includes folklore and 

examples of written literature. In general, the stylistic device called ontonomasia, based on 
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anthroponomy, a branch of onomastics, has a great role in Belles-Lettress style. If we study 

anthroponoms on the basis of fiction, the toponyms  find itself in the scientific literature as 

well. Most of the toponyms are registered on the map. Therefore, the role of the maps in the 

study of toponyms is particularly important. Historical documents and archival materials are 

of particular importance as an onomastic source. 

As toponyms consists of the words belonging to the languages of peoples and ethinical 

groups that the names of these peoples and groups, they are closely interconnected with 

history, linguistics geography. According to A.B.Superanskaya the main purpose of 

topographic research is to identify their properties, to investigate their phonetic regularities, 

morphological transformations and structural types (1) 

Systematic scientific research in toponymy is connected with the name of historian and 

linguist Mower in England. In 1923 the English toponymic center was establish on his 

initiative. The society had worked for many years on the collection and systematization of 

language material relating to geographic names. 

Researcher A.Smit had been involved in ethnonological research, working on the initial 

forms and semantics of toponyms, as well as their grammatical and phonetic variations (2). 

Swedan linguist E.Ekval has devoted a considerable amount of  work  to the study of 

English toponymy .He  deeply studied the geographical map of  Britain, trying to find a 

connection between the topography of each area and the natural and historical features of that 

area. First of all, he tried to obtain geographical facts. His toponymy dictionary contains rich 

material on English toponymy. It also provides information on the development of toponyms. 

Beside it, E.Ekval wrote “The names of English rivers”. Here he also clarified the ethnic 

origins of hydronymes, namely the names of rivers, lakes, ponds, springs and investigated in 

their formation – prepositions and suffixes.     

In addition to A.Smit and E.Ekval well-known toponymists worked on this question. For 

instance, English historian and philologist P.H.Rin has made progress in this area. In his 

scientific works, the etymological aspect is widely covered.(2,3) 

“Origin of English geographic names” is one of his most valuable works in toponymy. 

The main idea in this work is that you need to know languages development laws in order to 

analyze toponyms. Otherwise, it is possible to come at dilettant and un biased, surface  

etymological results. This book, which consists of 4 chapters, highlights the history of the 

formation of English toponyms. He also thoroughly  investigated the non-English toponyms 

and included a map of Celt and Scandinavian toponyms in his work.(4) 

There is a strong link between toponymy and dialectology in the field of ethnological 

researcher Rini also made extensive use of dialects of ancient English in his work. The 

material of Northumbria, Mercury, West Saxon, celtic dialects are widely distributed among 

them. This allowed him to illuminate a range of etymological problems. 

One of the well-known English toponymists of the next generation is the C.Cameron. His 

scientific works are in the regional domain of toponymy. In his work “Derbyshi-re’s 

toponymy” explores the basic regularities of English toponyms.The Derbyshires was one of 

the last Celtic areas occupied by the Anglo-Saxons. At the same time the Scandinavians 

always penetrated this area at different times, left their sign on the toponymy of this place. 

Cameron explored the role of Scandinavian dialects in the formation of toponyms in 

Derbyshire.(5) 

So, the following points are of particular interest in the study of English topology. 

-Systematic study of toponyms began in 1923. 
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-Toponymic  researches have been studied in the British diachronic aspect,and have been 

investigated the sources of toponymic origins. 

-The study of toponyms is inseparable from the study of dialects. 

Toponyms have been highly regarded as a source that reveals the history of the country 

and its ancient geographical features. 

Before the British Isles were invaded by German tribes, the area was inhabited by various 

ancient tribes. But the earliest tribes whose origins are known were Celts who came to Britain 

in the first millennium BC. The Celts have came to Britain from different parts of Europe and 

their traces are being found in various parts of Europe. Later the underwent assimilation by 

other Indo-European peoples, at present one of these languages called Gael is spoken in 

mountainous pats of Britain, in separate parts of Ireland and Scotland by small groups of 

people. 

The Norman occupation of the 21st century has had the greatest impact on the 

development of English culture and language. The Normans laid the foundations of the 

English-speaking society on the British Isles. The French language has become a criterion that 

indicates that the speakers of this language belong to the elite. As a result, different languages 

and cultures have lost their former authority and their languages have become a symbol of 

backwardness. In a letter to the II Papo Alexand-ra by the Archibishop  of Norman Lanfranc, 

peoples who spoke local languages were called “Barbaricon peoples”. 

The growth of cities facilitated the integration of different ethnic groups and development 

of different dialects. At the beginning of the 20th century, four-fifths of the population lived in 

cities.(6) 

Thus, the great role was played by Britai’sunique ethnic and historical development in the 

formation of Britain’s toponymy. Ethnic diversity can also be seen in the country’s later 

history. In the English toponymy, the Romans, who occupied the country in the I century, left 

their signs. The superior culture, military structure and religion brought by the Romans to the 

country were enriched with words expressing those concepts in English. Roma’s settlements 

have subsequently been transformed into cities, but have ales kept their Latin names. The 

following city names were formed based on the Latin word “Castra”: Lancaster, Manchester, 

Chester, Rochester, Leicester and so on. 

At the beginning of the 5th, after the Romans left British Isles, Germanic tribes abandoned 

the country since the middle of the country. There is no written monument since the 

occupation of these tribes as they had cultural level. After gradually expanding German 

occupation, great  kingdoms were created in the country and as the result of the rise of  

Wessel, the largest and most powerful of them. The united Anglo-Saxon tribes, the notion of 

understanding began to expand and represent the whole. British population. At that time 

Engle long began to belong to the whole country, which meant that the English people had 

already began to be formed. 

By the end of the 7th century, the full acceptance of Christianity in the country had further 

strengthened the English statehood and as z result, English became the official language of 

the country. 

Celtic languages in one of the foreign languages that have left a deep influence on English 

onomasticon. Although there are not many Celtic words in the English vocabulary, there are a 

lot of Celtic names in the toponymy of the country. 

The Celtic names cover every corner of Britain. However, they are most common in the 

Western part of the country. This is because this part of Britain has not been invaded by the 
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Anglo-Saxons and The Celtic tribes existed here indepently until the Middle Ages. Most 

Anglo-Saxons have occupied the Eastern part of Britain since ancient times, because of this, 

most of the toponyms here are of German origin. 

These toponyms include names cities, towns, villages and natural objects. They are in 

ancient Celtic languages and modern Irish, Scottish and Welsh. The geographical names of 

the Celtic origin remain in the south-west of the country. For example, ”Cumberland” is of 

Celtic origin and means “The country of Cymrus”. 

A considerable number of Celtic words are found in river name is of Celtic origin. The 

words which mean “river” and “water” can be found in many river and water names,such as 

“avon, esk, usk, iska”. 

For example, a number Celtic words “Cumb”, Duncomb, Hallcombe, Winchcombe  are 

used in. The word “Tore”  is used in the names Toireross, Torhill. The word “Carr. Caer” are 

found in the place names ,for instance, Cardigan, Carisle, Carmathers and so on. The word 

“Dun” is used in Duredin, Dunbar, Dumbarton. The word “Lan” is used in Llandovery, 

Llangollen (1) 

The word “Tre” is observed in Tredegar. The word “Lin” is observed in the names of 

Lincoln.(7) 

The actuality of the article. The actuality of the subject is that onomastics includes a rich 

information about the history and geography of the country. 

The scientific novelty of the article. Novelty is that the work was realized on the 

examples belonging to the author. 

The practical significance of the article.  The results of the article is important for the 

use of the researchers who learn onomasticon. 
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B.İ. Tahirzadə 

 

İngilis onomastikasının mənbələri və inkişafı yolları 

 

Xülasə 

 
İngilis onomastikası yalnız coğrafiyaçılar üçün deyil, həm də dilçilər üçün zəngin və əhə-

miyyətli bir mənbədir. Dilçilər onomastik materialı dil baxımından araşdırmış, onlar əsasında 

ölkələrində qədimdən bəri hansı xalqların yaşadıqlarını, onların təsərrüfatın hansı növü ilə 

bağlı olduqlarını, eləcə də ölkənin qədim çağlardan bəri hansı təbii xüsusiyyətlərə malik oldu-
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ğunu müəyyənləşdirə bilmişlər. Çünki toponimlər, etnonimlər və antroponimlərdə bütün bu 

informasiyalar əks olunmuşdur. Bu baxımdan ingilis onomastikası dilçilikdə özünə geniş yer 

etmiş və bu sahəni öyrənən xeyli sayda əsərlər meydana çıxmışdır.  

 

Б.И. Таирзаде 

 

Источники английской ономастики и пути ее развития 

 

Резюме 

 
Английская ономастика является богатым и важным источником не только для геог-

рафов, а также для языковедов. Языковеды изучили ономастику в отношении с языком 

и на этой основе они определили какие народы жили с древности в их стране, с какими 

отраслями экономики они были заняты, он также могли определить типы естественных 

ресурсов в стране с давних пор. Топоними, этнонимы, антропонимы отражают все эти 

информации в себя. С этой важную место в языкознании и в работах многих иссле-

дователей. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2019 
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İngilis dilini öyrənərkən, ortaya elə bir fakt çıxır ki, sadəcə dilin qrammatik quruluşunu və 

əsas lüğət tərkibini mənimsəməklə istənilən nəticəyə tam nail olmaq mümkün deyildir. Öyrə-

nilən dilin leksikasının söykəndiyi və ayrı-ayrı leksik layların əks etdirdiyi milli-mədəni bir 

reallıq vardır. Həmin reallıq bilavasitə xalqın milli mədəniyyətindən, etnik tarixindən qaynaq-

lanır və bu mədəni-tarixi reallıqlar məhz öyrənilən dili danışan xalqa aid olduğundan, onları 

başqa dilli mədəniyyət daşıyıcılarının dərhal  anlaması mümkün olmur. Bu isə onu göstərir ki, 

dil öyrənən və yaxud tərcüməçi öyrənilən xarici dili milli-mədəni aspektdə, dilin mədəniyyət 

ili qovuşuğunda qarşılıqlı vəhdətdə mənimsəməlidir. 

Dil onu danışan xalqın həyatının, maddi və mənəvi dəyərlərinin güzgüsüdür. Heç bir xal-

qın milli mədəniyyəti digər bir xalqınkı ilə tam üst-üstə düşmədiyi kimi, onların bir çox dil 

vahidləri də öz semantik məzmununa, məna yükünə görə üst-üstə düşmür. Bu halda xarici di-

lin milli koloritli leksikasını xüsusi olaraq öyrənmək zəruriyyəti meydana çıxır. 

İngilis dilində mənası izahat və düzgün tərcümə tələb edən realilərin yaranması bu dili da-

nışan xalqın özünəməxsus tarixi, həyat tərzi, onun bütün maddi və mənəvi həyatı fonunda baş 

vermişdir. Bu realilər çağdaş dilçilik terminləri ilə desək, kulturoloji, etnolinqvistik, sosial və 

başqa amillərlə əlaqədar olaraq meydana çıxmışdır. 

Dil realiləri, onların denotativ və konnotativ mənaları haqqında kifayət qədər məlumata 

malik olmaq həm ingilisdillilərlə normal ünsiyyətin, həm də dildən aydın, normalara uyğun 

tərcümənin açarıdır. Apardığımız tədqiqat işinin də aktuallığını məhz bu gerçəklik müəyyən 

edir. 

Dilçiliyin ayrıca qolu olub, bilavasitə milli mədəniyyətlə bağlı olan linqvokulturologiya 

dil ilə mədəniyyətin əlaqəsini öyrənir. Dil ilə mədəniyyətin əlaqəli tədqiqi dildə milli mə-

dəniyyətin təsiri altında meydana çıxmış milli çalarlıqlı leksik təbəqəni əhatə edir (2, s. 45). 

Dilin mədəniyyət kontekstində öyrənilməsi aktual bir elm sahəsi olub, bir çox mənbələrə 

söykənir və kompleks araşdırma metodlarına malikdir (4, s. 315). 

Dilçiliyin bu sahəsinin məqsədi mədəni gerçəkliyin dil fonunda tədqiqi və təsviri ilə səciy-

yələnir. Dil faktlarının köməyi ilə mədəniyyətin dildə əks olunması  öyrənilir. Onun vəzifəsi 

mədəniyyətin dildə əks olunma faktlarını öyrənməkdir. Bu yanaşma dilin milli mədəniyyətin 

məhsulu, bir kodu olduğunu nümayiş etdirir. Bir sözlə, dil mədəniyyətin mövcudluğunun və 

onun funksiyasının fundamental əsası kimi çıxış edir. 

Milli-mədəni çalarlıqlı leksik təbəqənin meydana çıxması, dilçilərin nöqteyi-nəzərincə, 

aşağıdakı dil təbəqələrində öz əksini tapır: 
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1. Mədəniyyətin ən sabit ünsürlərini təşkil edən adətlər; 

2. Məişətlə bağlı adətlər; 

3. Gündəlik ünsiyyət normaları; 

4. Milli təfəkkür tərzi; 

5. Millətin mədəniyyətlə bağlı adətlərini əks etdirən bədii ədəbiyyat; 

6. Sosial-siyasi həyat gerçəkliyi; 

7. Təbii sərvətlərin mənimsənməsi və təsəvvür olunması yolları; 

8. Texniki və texnoloji gerçəklik (3, s. 20). 

Bütün bu milli-mədəni xüsusiyyətlər öz əksini dildə sistem şəklində tapır. 

Dil realiləri dil ilə onu danışan xalqın mədəniyyətinin qarşılıqlı əlaqəsinin göstəricisi, güz-

güsü sayılmaqdadır. Bu problemin aktuallığı odur ki, xarici dil daşıyıcıları ilə ünsiyyət prose-

sində rast gəldiyimiz bir çox söz və ifadələr vardır ki, konkret bir millətə məxsus həyati ger-

çəkliyi əks etdirdiyindən, onların mənası dərhal anlaşılmır və xüsusi izahat tələb edir. Bu tipli 

sözlərə aid olan semantik sahə həmin dildə danışan xalqın uzun əsrlər ərzində keçirdikləri hə-

yat tərzini, tarixi hadisələri, onların etik-estetik görüşlərini əks etdirir. 

Beləliklə, xarici dili mənimsəmək heç də onun qrammatik quruluşunu və ümumi lüğət tər-

kibini öyrənməklə məhdudlaşmayıb, xarici dilin milli mədəniyyətlə bağlı denotativ və meta-

forik leksikası ilə tanış olmağı tələb edir.  

Dilçiliyin bu sahəsini öyrənən linqvokulturologiya, etnolinqvistika, sosiolinqvistika adla-

nan dilçilik sahələrinin hər birində milli koloritli leksik təbəqə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən təd-

qiq olunur. 

Dilin bu sahəsini araşdıran tədqiqatçılar aşkara çıxarmışlar ki, dilin arxa planında onu da-

nışan xalqın maddi və mənəvi gerçəkliyi dayanır və həmin gerçəkliyin ifadə olunduğu sözləri 

başqa dil daşıyıcılarının anlaması həmin millətin gerçək həyatı haqqında dolğun məlumata 

malik olmaqdan çox asılıdır. 

Həmin dil təbəqəsinin, yəni dil realilərinin anlaşılması həmin xalqın mədəni, ictimai hə-

yatı, adət-ənənələri, psixologiyası ilə tanışlıqdan bilavasitə asılıdır. Yalnız bu halda dili öyrə-

nilən xalqın milli koloritli sözlərini anlamaq, eləcə də həmin xalqın dilində normal ünsiyyət 

qurmaq mümkün olar. Xarici dilin milli koloritli leksikasını öyrənmək üçün onun bədii ədə-

biyyatı, sözlükləri, bir sözlə həmin dilin arxa planını əhatə edən mənbələri dərindən öyrənmək 

lazımdır. 

Ayrı-ayrı dillərin milli koloritli söz və ifadələri çox zaman üst-üstə düşmür, çünki həmin 

dildə danışan xalqın özünün həyat tərzi də başqa xalqlarınkı ilə üst-üstə düşmür. Bu hadisəni 

yalnız müxtəlif sistemli dillər haqqında deyil, hətta ingilis dilinin fərqli variantlarının milli 

koloritli leksikası haqqında da demək olar. Misal üçün, ingilis dilinin Amerika variantında iş-

lənən downtown sözünün bildirdiyi mənanı Britaniya ingiliscəsində ifadə edən ayrıca söz 

yoxdur və həmin mənanı britaniyalılar uzun təsvir yolu ilə verə bilirlər: «the business centre 

of a town or a city» (“şəhərin işguzar hissəsi”) (1, s. 393). 

Milli-mədəni çalarlıqlı sözlər ingilis dilinin bütün leksik laylarını əhatə edir. Buraya məi-

şəti, həyat tərzini, milli peşə və məşğuliyyətləri və s. bildirən sözlər daxildir. Milli çalarlıqlı 

sözlər özünü iki şəkildə, denotat və konnotatlar şəklində göstərir. Denotatlar hər bir dildə sö-

zün lüğəvi mənasıdır. Lakin milli çalarlıqlı denotatlar özünün əşya bildirən mənasından əlavə 

milli-mədəni amillərlə bağlı spesifik məna çalarlıqları əldə edə bilir. Bu məna çalarlıqları 

adət-ənənələrlə, folklorla və s. ilə əlaqədə meydana çıxır.  

Dil daşıyıcılarının dünya görüşü və yaxud mədəni-tarixi inkişafının nəticəsi kimi meydana 

çıxan dil realiləri linqvoölkəşünaslığın obyektini təşkil edir. Real gerçəkliyə aid əşyaların özü-
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nəməxsus milli assosiasiya ilə bağlı olan, digər mədəniyyətlərdə eyni assosiasiyaya malik ol-

mayan məfhumlar məhz realilər və konnotativ sözlər sırasına daxil edilir. Realilər məhz 

müəyyən bir xalqa məxsus olan xüsusi leksik vahidlər olub, həmin xalqa aid tarixi faktları, 

mədəniyyət nümunələrini, spesifik idarəetmə üsullarını, mifoloji görüşləri və s. əks etdirir. Bu 

xüsusiyyətlərə malik olan sözlər dilçilikdə ekvivalenti olmayan sözlər də adlanır.  

Milli çalarlıqlı söz və ifadələr konkret bir xalqın mədəniyyəti ilə bağlı olduğundan onların 

başqa bir dildə sözbəsöz tərcüməsi qeyri-mümkündür. Tərcüməçilər realiləri tərcümə edərkən, 

adətən ya geniş izahatdan istifadə edir, ya da həmin realilərin mənasını ifadə etmək məqsədilə 

neologizmlər yaratmalı olurlar. 

Yalnız ayrı-ayrı millətlərin milli mədəniyyətini, tarixi hadisələrini, dövlət müəssisələrini, 

dini baxışlarını və s. əks etdirən realilər həmin millətlərin dillərində yalnız onların başa düşə 

bildikləri dil realilərinə çevrilir. Bu tipli sözlər məhz həmin dildə danışan xalqın anlayışları 

hüdudunda olub, başqa dillərdə ekvivalenti olmayan leksik laylara aid edilir. Bu laylara daxil 

olan sözlərin ifadə etdikləri məfhumlar digər xalqların mədəniyyətinə xas deyildir. Bu məf-

humu ifadə edən sözlərin tərcüməsində, qeyd olunduğu kimi, tərcüməçilər ya geniş təsvirdən, 

ya da eyni mənanı ifadə edən bilən spesifik neologizmlərdən istifadə etməli olurlar.  

Misal üçün, ingilis dilinin Amerika variantına aid bir nümunəyə nəzər salaq. Yazıçı 

M.Mitçelin «Gone with the wind» romanındakı «bread lines in the cities grew longer» cümlə-

sində bread lines ifadəsi hərfən “çörək növbələri” mənasında olduğundan, cümlə hərfən «Şə-

hərlərdə çörək növbələri artmışdır» şəklində tərcümə edilə bilər. Lakin bread lines bir reali ki-

mi «işsizlərin pulsuz qida almaq üçün növbəsi» anlamındadır və tərcüməçi bu və ya digər 

amerikanizmi düzgün tərcümə etmək üçün Amerika xalqının iqtisadi həyatı və nəticə etibarilə 

onların iqtisadi həyatı ilə tanış olmalıdır. 

Bread lines məhz amerikalıların iqtisadi həyatını əks etdirən reallıq olduğu kimi, onun dil-

də ifadəsi də ingilis dilinin Amerika variantında özünəməxsus dil realisidir. Onun başqa dil-

lərə tərcüməsi spesifik üsullar tələb edir. Məhz bu tipli sözlər başqa dillərdə leksik ekvivalenti 

olmayan sözlər hesab edilir. Əgər dilin lüğət tərkibindəki ekvivalenti olmayan deksik təbə-

qəyə ölkənin ictimai-siyasi quruluşunu, onun mədəniyyətinin spesifik sahələrini əhatə edən 

adları da əlavə etsək, o zaman hər bir xalqın dilindəki realilərin sayı olduqca çox olur. 

Dil realilərinin mədəniyyətlə bağlılığı onda özünü göstərir ki, cəmiyyətin maddi və mə-

nəvi həyatında yeni reallıqların yaranması dildə də yeni realilərin yaranmasına səbəb olur. 

İngilisdilli  xalqların mədəni həyatını əks etdirən xeyli miqdarda söz və ifadələr vardır və 

onlar ingilis dilinin leksik fondunu əhatə edən lüğətlərə daxil olmuşdur. Bu ifadələrin önəmli 

bir qrupu isə malik olduqları əlavə semantik çalarlıqlara, metaforik, üslubi mənalarına görə 

ingilis dilinin frazeologiyasından, konnotativ məna daşıyan ifadələrdən bəhs edən ensiklo-

pedik səciyyəli sözlüklərin tərkibində mühüm yer tutur. Milli-mədəni çalarlıqlı bu leksik təbə-

qə geniş rast gəlindiyindən, onların linqvistik aspektdə öyrənilməsi zəruriyyəti meydana çıxır. 

Bu zəruriyyəti nəzərə alaraq ingilis milli mədəniyyətindən qaynaqlanan realilərin geniş araş-

dırılması hazırda olduqca aktualdır. 

İngilis dilində sosial-kulturoloji realilərin konnotativ aspekti sistemli şəkildə araşdırılma-

dığından, lakin leksikanın bu sahələrinə aid obrazlı ifadələr dildə önəmli yer tutduğundan 

onun xüsusi olaraq tədqiqi böyük önəm daşıyır. Bu onunla bağlıdır ki, istər ingilis dilinin lek-

sikasının öyrənilməsində, istərsə də ingilis dilindən doğma dilə tərcümə prosesində ortaya çı-

xan bir çox çətinliklər məhz dilin lüğət tərkibinin arxa planına aid olan, dil daşıyıcılarının mil-

li xüsusiyyətləri haqqında informasiya daşıyan leksik təbəqəyə aiddir. Məhz həmin leksik tə-

bəqə ingilis xalqının ictimai quruluşunu, tarixini, adət və ənənələrini əks etdirir və bu səbəb-
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dən də həmin leksik təbəqəni ingilis dilindən doğma dilə tərcümə edərkən müəyyən anlaşıl-

mazlıqlar meydana çıxır. Eləcə də ünsiyyət prosesində bu tipli leksik təbəqə dərhal anlaşılmır 

və xüsusi izahat tələb edir. Milli-mədəni çalarlıqlı təbəqənin başqa xalqlar üçün anlaşılmaz ol-

ması sosial-kulturoloji faktorlarla bağlıdır və həmin faktorlarla dilin qovuşduğu bir sahəyə 

aiddir. Bu leksik təbəqənin tədqiqi, göründüyü kimi, praktik baxımdan böyük önəm daşıyır.  

Məqalənin aktuallığı. Məhz bu sosial-kulturoloji faktorlarla bağlı olaraq, dildə başqa 

xalqların anlaya bilmədikləri denotativ və konnotativ mənalı realilərin öyrənilməsi və onların 

sistemləşdirilməsi xarici dili öyrənənlər üçün xüsusi önəm daşıyır və bu isə mövzunun aktual-

lığını təyin edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, müəllif ingilis dilim realilərini 

əks etdirən yeni dil faktlarından istifadə etmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ingilis dili leksikasını öyrənən ali 

məktəb müəllimləri,  eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Б. Баширова 

 

Отражение английских културных реалий в языке 

 

Резюме 
 

Английская лексика включает специфическую группу слов культурно окрашенного 

характера, не понятные для представителей других народов. Понимание таких слов тре-

бует объяснение или обнаружение их семантических эквивалентов в родном языке. Эта 

группа национально окрашенных слов известно языковедам также как языковые реа-

лия. Изучение этих слов имеет большое значение для тех которые изучают английский 

язык как иностранный язык. 

Достаточная информация об английской культурно окрашенной лексики является 

необходимом также для тех, кому приходится переводить английских текстов в кото-

рых перевод таких слов создает трудности. 

В целом, наличие информация о культурно окрашенной лексики важно как для нор-

мальной коммуникации, так и нормального перевода. 
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G.B. Bashirova 

 

Reflection of English cultural realities in language 

 

Summary 
 

The English lexicon includes a specific group of culturally coloured words that are not 

understandable for the representatives of other nations, and understanding them requires 

either explanation or finding their semantically equivalents from the depths of the mother 

tongue. This group of nationally coloured words are also known in linguistics under the term 

of «linguistic realities» and researching them is practically of great importance for those who 

learn the English language as a foreign language. 

Rich information about English culturally coloured lexicon is also necessary for those who 

translate English texts in which interpretation of such words creates some difficulties. 

In general, having information about culturally coloured words and idioms is useful both 

for normal communication and translation.  

                                                              

  Redaksiyaya daxil olub: 19.10.2019 
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Açar sözlər: ailə, ailənin idarə olunması, ailə üzvləri, ailənin başçısı, ərin hüquq və vəzi-

fələri, arvadın hüquq və vəzifələri, uşağın ailədə hüquq və vəzifələri 

Ключевые слова: семья, управление семьи, члены семьи, глава семьи, права и обя-

занности мужа, права и обязанности жены, права и обязанности ребенка в семье 

Key words: family, family management, family members, head of the family, rights and 

obligations of the husband, rights and obligations of the wife, rights and obligations of the 

child in the family 

 

Ailə üzvlərinin necə gəldi özlərini aparmalarına yol verilə bilməz. Bu mənada tarixən 

Azərbaycan ailələrində qayda-qanun olmuşdur. Ailə hökmən idarə olunmalıdır. Nuklear ailə 

(yalnız gənc ər-arvad və uşaqlardan ibarət ailə) şəraitində bu rəhbərliyi kişi öz üzərinə götü-

rür, qadın da onun yaxın köməkçisi olur. Yaxud hər ikisinin əlbir fəaliyyəti ilə ailə idarə olu-

nur. 

Mürəkkəb ailə (ata ailəsi və gənc ailənin birgə, bir mənzildə, bir evdə mövcud olduğu) şə-

raitində vəziyyət bir qədər başqa cür olur, bir sıra hallarda gənc ailə üçün problemlər yaranır. 

Bu tipli ailədə hər iki ailəni gənc ərin atası idarə edir. Ata rəhmətə gedibsə, yaxud ayrılıbsa, 

bu vəzifəni oğlan anası yerinə yetirir. Yaxud evin ağsaqqalı yoxdursa, ailədə idarəetməni gənc 

ər, evin təzə evlənmiş övladı həyata keçirir. İstənilən vəziyyətlərdə bir sıra hallarda bu iki ai-

lənin üzvləri arasında söz-söhbət baş qaldırır. 

Ailə necə idarə olunmalıdır? Bu zaman ər və arvadın vəzifələri nədən ibarət olmalıdır? 

Gəlin ailənin tarixinə nəzər salaq. 

Nəsirəddin Tusinin qənaətincə, “kişi ilə arvad arasında kəbin kəsildikdən və nikah qanun-

laşdırıldıqdan sonra arvad saxlamaqda ər üç üsuldan istifadə etməlidir: birinci - zəhm, ikinci - 

kəramət, üçüncü - baş qarışdırmaq” (1).  

Daha sonra Tusi deyilənlərə aydınlıq gətirir: “Zəhm ona deyərlər ki, ər lap birinci gündən 

arvadının gözünün odunu ala, elə edə ki, onun (ərinin - A.A) əmrlərini yerinə yetirməkdə, gös-

tərişlərinə əməl etməkdə arvad heç bir ehmallığa yol verməsin. Bu, ailə dolandırmağın (ailəni 

idarə etməyin - A.A.) ən böyük şərtidir. Bu şərt balaca pozulsa, qadında dikbaşlıq meyilləri 

güclənər, özbaşınalıq qapıları onun üzünə açılar, bununla kifayətlənməyib əri özünə tabe et-

məyə çalışar, şıltaqlıqlarını yerinə yetirməyə məcbur edər, əlində oyuncağa çevirər...  

Kəramət ona deyərlər ki, arvadın məhəbbət və şəfəqqətini artıran şeyləri ondan əsirgəmə-

yəsən. O bunları itirə biləcəyindən qorxaraq, ev işlərinə diqqətini artırar, ərinin sözünə baxıb 

hayına qalar və beləliklə, ailədə mehribanlıq və qayda-qanun olar. 
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Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 63 

Başını qarışdırmaq ona deyilir ki, qadın həmişə evlə, onu nizama salmaq, avadanlığın ha-

yına qalmaq və başqa bu kimi işlərlə məşğul ola, insan nəfsi tənbəlliyə meyil etməyə, zəruri 

və qeyri-zərurilər görülməmiş qalmaya” (1). 

Nəsirəddin Tusi Azərbaycanın dahi ensiklopediyaçı alimidir. Görkəmli dövlət xadimi, 

filosof, astronom, riyaziyyatçı, tarixçi, maliyyəçi və ilahiyyatçı kimi dünyada tanınır. Belə bö-

yük alimə nəyi isə irad tutmaq qəbahət olardı. Fəqət Tusinin bəzi fikirləri ilə müasir zəma-

nəmizdə razılaşmaq çətindir. Bunu etiraf etməliyik. O, məşhur “Əxlaqi-Nasiri” əsərində arvad 

saxlamaqda ərin üç üsuldan istifadə etməsini məsləhət bilir: zəhm, kəramət, baş qarışdırmaq.  

Tusi həmin üsulları özünün yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi feodalizm dövrü (XIII əsr) üçün 

məqbul sanırdı. O zamanlarda ailə elə idarə olunurdu. Qadın bütövlükdə ərin tabeçiliyində idi, 

bir çox hüquqlardan məhrum idi.  

Həmin vaxtdan 8 əsrə qədər bir vaxt keçir. “Zəhm” anlayışının izahatını verərkən Tusi 

göstərir ki, evliliyin ilk günündən gərək ər öz arvadının gözünün odunu ala. Yoxsa qadında 

dikbaşlıq yaranar, o, özbaşınalıq edər, hələ üstəlik ərinin zəifliyindən istifadə edib  onu özünə 

tabe etməyə çalışar, öz əlində oyuncağa çevirər, bütün istəklərini yerinə yetirməyə məcbur 

edər. 

Biz hüquqi dövlət şəraitində yaşayırıq, sivil dövlətdə fəaliyyət göstəririk. Ailə dövlətin 

himayəsindədir. Ər-arvadın hüquqları və vəzifələri Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəl-

ləsi ilə tənzimlənir. Ailə üzvlərinə münasibətdə zorakılıq halları, bir-birinin hüquqlarının po-

zulması halları pislənilir və qanunla cəzalandırılır. Ailə münasibətlərində onlar eyni hüquqlara 

malikdirlər. 

 Müasir dünyamızda ərin arvada xoşagəlməz münasibəti, onu özünün xidmətçisi gözündə 

görmək yolverilməzdir. Bizim Azərbaycan mühitində qəbul olunub ki, ailənin başçısı kişidir, 

qadın da onun yaxın köməkçisi, sirdaşı. Ailənin bütün problemlərinin onlar tərəfindən məs-

ləhətləşmələr əsasında həll edilməsi tədqirolunandır. Ailədə liderliyə can atma, ailə başçısı ol-

maq uğrunda mübarizə ailə ixtilafları ilə nəticələnir. Bu və buna bənzər mübarizə və mübahi-

sələrdən qaçmaq lazımdır. 

Ərin və arvadın ailənin möhkəmliyi keşiyində durması tələb edir ki, onlar ailənin əmək 

həyatında birlikdə, yaxından iştirak etsinlər, əl-ələ verərək təsərrüfatı idarə etsinlər. daha K.D. 

Uşinskinin göstərdiyi kimi özlərini aparmasınlar. Diqqət yetirək: “Əşər ər yaşamaq üçün mad-

di vəsait əldə etmək məqsədi ilə işləyir, arvad isə onun əməyində iştirak etməyərək ancaq əri-

nin hesabına yaşayırsa, bu zaman ailə xoşbəxtliyi olmayacaqdır” (2, s. 63). 

Bu, onu göstərir ki, ailə düzgün idarə olunmur. 

K.D. Uşinski bu mənada aşağıdakı fikrində haqlıdır: “Əgər tərbiyə insanı xoşbəxt etmək 

istəyirsə, onu xoşbəxtlik üçün tərbiyə etməməli, bəlkə də, əmək həyatına hazırlamalıdır” (2, s. 

65). 

Böyük pedaqoq nə üçün bu qənaətə gəlir? Çünki xoşbəxtliyin mənbəyi əməkdədir. Ər və 

arvad, uşaqlar əməksevər olmasalar, həyatda çox əziyyət və çətinliklərlə üzləşə bilərlər, ailəni 

dolandırmağı bacarmazlar. 

Yenə də K.D. Uşinskiyə müraciət edirik: “Öz qızları üçün işsiz həyat düzəltməyə çalışan 

analar azmı tapılar?” (2, s.  65) 

Bu xüsusda A.S. Makarenkonun da fikirləri vardır. Diqqət yetirək: “Ana özünü öz uşaqla-

rının qulluqçusuna çevirmişdir - belə ailə quruluşu düzgün deyildir. ...Ana özünü qulluqçuya 

çevirdikdə qız, yaxud oğul ananın əməyi əsasında ağa kimi yaşayır, o biri tərəfdən ana öz 

şəxsi həyatının gözəlliyini itirir və ona görə həyatın bu dolğunluğunu itirmiş bir qadın kimi 

artıq tam dəyərli ana ola bilmir. Yalnız özü əsl dolğun insan həyatı, vətəndaş həyatı sürən ana 

https://az.wikipedia.org/wiki/Filosof
https://az.wikipedia.org/wiki/Astronom
https://az.wikipedia.org/wiki/Riyaziyyat%C3%A7%C4%B1
https://az.wikipedia.org/wiki/Tarix%C3%A7i
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tərbiyə verən, nümunə göstərən, məhəbbət oyadan, valeh etdirən, özü haqqında təqlid etmək 

arzusu oyadan həqiqi ana ola bilər. Öz vəzifəsini uşaqlara sadə qulluqçuluq etməklə məhdud-

laşdıran ana artıq tərbiyə verən ana deyil, öz uşaqlarının qulu olur” (3, s. 309-310). 

Ailənin idarə olunması çox önəmli məsələdir. Ərinin vəzifə qayğılarından asılı olaraq 

(mühüm dövlət işlərində çalışmaq, vacib istehsalat  sahəsinin rəhbəri olmaq və s. səbəbindən) 

ər-arvadın ümumi razılığı əsasında ailədə bir çox işləri qadın yerinə yetirməli olur. Bu xüsus-

da Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev yazırdı: "...Gənc yaşlarımdan mənim həyatım dövlət 

işi ilə bağlı olubdur. Mən bütün həyatımı buna sərf etmişəm və bu gün də bu yolda çalışıram. 

Bu yolda mənim həmişə səmərəli, müvəffəqiyyətlə çalışmağımda, hesab edirəm ki, ailə vəziy-

yətimin rolu böyük olub. Zərifə xanım kimi həyat yoldaşım olduğuna və o, ailəmdə çox yük-

sək mənəvi mühit yaratdığına görə mən xoşbəxt olmuşam. Həyatımın bütün dövrlərində işlə 

məşğul olduğuma görə ailə məsələlərinə fikir verməyə vaxtım olmayıb. Bunların hamısı Zəri-

fə xanımın üzərinə düşüb və o da bu vəzifəni şərəflə, sədaqətlə, çox böyük məharətlə yerinə 

yetirib”. Bu yerdə Volterin aşağıdakı sözləri yada düşür: “Kişi evin beyni, qadın isə ürəyi-

dir”.  

Haqqında danışılan ailə nümunəvi ailə olub, nümunəvi ailə olaraq da qalır. Ulu öndərin və 

həyat yoldaşı Zərifə xanımın səyi, çox düzgün və mükəmməl tərbiyəsi sayəsində, Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin ailəyə rəhbərliyi və ailəni ustalıqla, böyük səriştə ilə idarə etməsi 

nəticəsində İlham Əliyev kimi hərtərəfli və ahəngdar inkişaf etmiş böyük şəxsiyyət yetişib. 

Ölkə Prezidenti səviyyəsinə yüksəlib. Bir neçə dildə sərbəst danışır, uğurlu daxili və xarici si-

yasət yeridir. Ölkədə sabit şərait yaradıb, dövləti çox yaxşı idarə edir. 

Mütəfəkkirlər ailənin uğurla idarə olunmasına dair gözəl, ibrətamiz fikirlər irəli sürmüşlər 

Onları yada salaq:   

* Kişinin səadəti “mən belə istəyirəm” deyə bilməsindədir. Qadının səadəti “O belə istə-

yir”də (Zərdüşt peyğəmbər) 

* Qadınların ən yaxşısı səni sevindirən, əmr edərkən əmrinə itaət edən, sən evdə olmayan 

vaxt sənin şərəfini, namusunu qoruyan qadındır (Məhəmməd peyğəmbər) 

*Qadınların ən yaxşısı: nəcib, mömin, uşaqlarına mehriban, ərinin malına və sərvətinə 

ürək yandırandır (Məhəmməd peyğəmbər) 

*Bütün dünyanı gəzib səadət axtardım, – tapmayıb, kor-peşman evə döndüm. Sən demə o, 

evdə məni gözləyirmiş (Əbu Turxan)   

*Bərabərlik iddiası ailəni sarsıdır (Əbu Turxan) 

* Biz iki nəfər olmalıyıq ki, həqiqəti kəşf edək: biri – onu bəyan etmək,  digəri – onu dərk 

etmək üçün (Cübran)  

*Bir-birini sevən ər-arvad komada da xoşbəxt olar (atalar sözü) 

*İnsan nə qədər də qəribədir!?O var-dövlət qazanmaq üçün sağlamlığını itirir, 

sonra da sağlamlığını geri gətirmək üçün sərvətindən keçir. O hazırkı vaxtında gələcə-

yin dərdini çəkir, amma gələcəkdə isə keçmiş vaxtları özləyir. O elə yaşayır ki sanki 

heç ölməyəcək, amma elə şəkildə ölür ki sanki heç anadan olmamış (Əli bin Əbu 

Talib) 

 

*Doğma ev, doğma ev, necə şirinsən, 

Dolanım başına, dönüm başına! (Xəlil Rza Ulutürk) 

*Ailə həyatının gözəlliyi kimi heç bir şey yoxdur (Oscar Vayld) 

*Ən yaxşı dövlət nədir? Bizə özümüzü idarə etməmizi öyrədəndir (İohann Volfqanq Höte) 

*Yaxşı bir arvadınmı olmasını istəyirsən? Elə isə tam bir ər ol! (İohann Volfqanq Höte) 

https://www.sozler.im/q/2C8W/birbirini-seven-erarvad-komada-da-xosbext-olar
https://www.sozler.im/q/4Q6AQG00000/insan-ne-qeder-de-qeribedir-bro-var-dovlet-qazanmaq-ucun-sag
https://www.sozler.im/q/4Q6AQG00000/insan-ne-qeder-de-qeribedir-bro-var-dovlet-qazanmaq-ucun-sag
https://www.sozler.im/q/4Q6AQG00000/insan-ne-qeder-de-qeribedir-bro-var-dovlet-qazanmaq-ucun-sag
https://www.sozler.im/q/4Q6AQG00000/insan-ne-qeder-de-qeribedir-bro-var-dovlet-qazanmaq-ucun-sag
https://www.sozler.im/q/HY8V/en-yaxsi-dovlet-nedir-bize-ozumuzu-idare-etmemizi-oyredendir
https://www.sozler.im/q/K0E1/yaxsi-bir-arvadinmi-olmasini-isteyirsen-ele-ise-tam-bir-er-o
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*Qadın hökmranlıq edir, amma idarə etmir (D. Jirarden) 

*Qayıq iki avarın eyni anda hərəkət etməsi ilə üzür, avarların hərəkəti bir-birinə 

uyğun gəlməsə, dalğalar qayığı aşırar. Evlilik də qayıq kimidir (E. Levi) 
* Evlənmək öz hüquqlarımızı yarıbayarı azaltmaq, vəzifələrimizi isə ikiqat artırmaq de-

məkdir  (Artur Şopenhauer) 

Ailənin idarə olunması dedikdə, bu, təkcə ər-arvad münasibətlərini nəzərdə tutmur. Başlı-

ca məsələ həm də uşaqların idarə edilməsidir. Mənbələrdə, adətən uşaqların tərbiyə olunması-

nın səmərəli yollarından söz açılır. “Uşaqların idarə olunması” bir növ yeni ifadə kimi səs-

lənir. Bəli, bu məsələyə də diqqət yetirilməlidir. Onların fəaliyyəti, həyatı idarə olunmasa, bu 

fəaliyyətə ata-anaların pedaqoji rəhbərliyi həyata keçirilməsə, bir sıra hallarda uşaqlarda 

deviant davranış meydana gəlir. 

Uşaqlar elə tərbiyə almalıdırlar ki, onlarda ata-analarının haqqını yerinə yetirmək, onların 

razılığını qazanmaq mümkün olsun. Nəsirəddin Tusinin bu barədə gözəl fikirləri vardır: “Ata-

ana haqqını yerinə yetirmək, onların hayına qalmaq, dərdinə əlac etməkdən daha artıq bir fə-

zilət ola bilməz. ...Ata-ana...bütün ömürləri boyu övladlarının böyüyüb əlləri bir yerə çatma-

larını və onlara əl tutmalarını böyük arzu ilə gözləyirlər. Ata-ananın haqqını üç şeylə yerinə 

yetirmək olar: Birinci - onları ürəkdən sevmək, sözdə və işdə onların arzularına əməl etmək. 

...Onlara qarşı Allahın xoşuna gəlməyən heç bir hərəkətə yol verməmək; 

İkinci - özləri istəməmiş azuqə və zümarda onlara kömək etməli... 

Üçüncü - istər gizlin, istərsə açıqda ...onların xeyirxahı olmalıdır” (1, s. 167). 

Ailənin mənəvi və psixoloji mühiti yaxşıdırsa, deməli, ailə yaxşı idarə olunur, ər-arvad 

idarəetmə məsələlərində yekdildirlər, bir-birini eşidirlər, bir-birinə nəyisə həvalə edirlər. Eyni 

zamanda uşaqların tərbiyəsi qaydasındadır, oğlan tərbiyəsinin, qız tərbiyəsinin səciyyəvi xü-

susiyyətləri də nəzərə alınır. 

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda ailənin idarə olunması probleminə aid tədqiqatlar 

lazımi səviyyədə aparılmadığından məqalə aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ailə pedaqogikasının mühüm problemi kimi ailənin idarə olun-

ması diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorant və dissertantlar, magistrant-

lar üçün faydalı olacaqdır. 
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А.Н. Аббасов 

 

Управление семьи 

 

Резюме 
 

Нельзя допускать, чтобы члены семьи вели себя как попало. В этом смысле издавна 

в азербайджанских семьях существовали правила. Семья обязательно должна управ-

ляться. В случае нуклеарной семьи (семья, состоящая только из молодых супругов и де-

тей) функции управления берет на себя мужчина, а женщина становится его близким 

помощником или семья управляется совместными действиями обоих. 

В сложной семье (вместе, живут в одной квартире, в одном доме проживают семья 

мужа и молодые супруги) ситуация несколько иная, а в некоторых случаях возникают 

проблемы для молодой семьи. В семье такого типа обе семьи возглавляются отцом мо-

лодого мужа. Если отец скончался или развелся, то эти обязанности возлагаются на 

мать молодого супруга. При отсутствии старших в семье, управление осуществляется 

молодым супругом, недавно женившим. При любых обстоятельствах между членами 

двух семей часто возникают разногласия. 

Как управлять семьей? В чем состоят обязанности супругов? В представленной 

семье повествуется об этом. 

                                         

A.N. Abbasov 

 

Family management 

 

Summary 
           

Family members must not be allowed to behave haphazardly. In this sense, rules have 

long existed in Azerbaijani families. The family must be managed. In the case of a nuclear 

family (a family consisting only of young spouses and children), the man takes over the 

management functions, and the woman becomes his close assistant or the family is controlled 

by the joint actions of both. 

In a complex family (together, they live in the same apartment, the husband's family and 

young spouses live in the same house) the situation is somewhat different, and in some cases 

problems arise for the young family. In a family of this type, both families are headed by the 

father of the young husband. If the father died or divorced, then these responsibilities are 

assigned to the mother of the young spouse. In the absence of elders in the family, 

management is carried out by a young spouse who has recently married. Under any 

circumstances, disagreements often arise between members of two families. 

How to manage a family? What are the responsibilities of the spouses? In the presented 

family, this is narrated. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.11.2019 
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развитие, образование 
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İbtidai siniflərdə nitq inkişafı üzrə işlərin məzmununun təkmilləşdirilməsi, şagirdlərdə 

mükəmməl nitq bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılması mühüm problem kimi ana dili təli-

minin qarşısında durur. Bir qrup psixoloq (109, 120, 130, 154, 159, 175) ibtidai sinif şagirdlə-

rinin idrakı imkanlarının az bir hissəsindən istifadə olunduğunu göstərir. Onların fikrincə, şa-

girdlərin mövcud imkanları düzgün qiymətləndirilməli, nitq inkişafı üzrə işin məzmunu hə-

min imkanlar nəzərə alınmaqla müəyyənləşdirilməlidir.  

Xüsusi ilə dördillik təlim sistemi üçün hazırlanmış yeni proqram təlim və tərbiyənin in-

kişaf etdiriləcəyini, təlimin nəzəriyyəsi ilə praktikası arasındakı dialektik vəhdətin nəzərə alın-

masını, qazanılan biliklərin müxtəlif şəraitdə praktikaya şüurlu tətbiqini və s. məsələləri tələb 

edir. Bununla da oxu məşğələləri ibtidai kursu ədəbiyyatdan elmi kursa yaxınlaşdırmış olur. 

Bu, «Oxu» fənnindən qazanılan biliklərin effektliyini yüksəltməklə, şagirdlərin nitqini inkişaf 

etdirmək zərurətini irəli sürür. Məktəb təcrübəsində apardığımız araşdırmalar bizə belə qə-

naətə gəlməyə əsas verir ki, ibtidai siniflərdə müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagird-

lərin şifahi nitqinin inkişafı üzrə işin məzmununun, həcminin, ən optimal vasitə və yollarının 

müəyyənləşdirilməsi pedaqoji baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Müqayisə müxtəlif  əşya və hadisələr arasında mövcud olan oxşar və fərqli cəhətləri aşka-

ra çıxardığı kimi, həmçinin ədəbi materialda əksini tapan hadisələr, bədii obrazlar… arasında 

olan oxşar və fərqli xüsusiyyətləri də müəyyənləşdirməyə imkan verir. Tutuşdurma və qrup-

laşdırmanın didaktik əhəmiyyətini nəzərə alan K.D.Uşinski müqayisəni təlimin əsas üsulla-

rından biri kimi qiymətləndirmişdir… Müqayisə hər cür anlamanın, hər cür təfəkkürün əsa-

sıdır. Dünyada hər bir şeyi müqayisə vasitəsi ilə öyrənirik. Əgər o bizə boşaldılması mümkün 

olmayan və heç şeydən fərqlənməyən bir şey kimi gəlirsə (əgər belə şey mümkündürsə), biz 

həmin şeyin haqqında heç zaman heç cür fikir yürüdə bilmirik… Müqayisənin anlayış pro-

sesində belə bir əsas mövqe tutması didaktikada onun üsul olduğunu göstərir (182, s.249). 

Oxu materiallarının məzmununun müqayisələrlə açılması şüurlu mənimsəmənin, faktlar, 

hadisələr, obrazlar arasındakı münasibətlərin, səbəb və nəticə əlaqələrinin dərk olunmasını tə-

min edir. İ.İ.Seçenovun təbiri ilə desək, mənimsəmək, özgə təcrübəsinin məhsulunu öz şəxsi 

göstəriciləri ilə, fikirləri ilə tutuşdurmaq, müqayisə etmək deməkdir (106, s.441). 

Hər hansı əşya və hadisə haqqında fikir bildirmək, onu xarakterizə etmək üçün şagirdlər 
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aydın düşüncəyə, dəqiq təsəvvürə malik olmalıdırlar. Düşünmək üçün görmək, müşahidə 

(əyani və xəyali) etmək, qavramaq lazımdır; şüurlu müşahidə etmək lazımdır. Şagird öyrən-

diyi cisim və hadisələrdəki oxşarlıq və fərqi aşkara çıxarmalı, onları ümumiləşdirməlidir (176, 

s.19). 

İbtidai siniflərdə müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdlərin şifahi nitqinin inki-

şafı məsələsinə gəldikdə deməliyik ki, həm nəzəri, həm metodik ədəbiyyatda “danışıq dili 

(nitqi)”, “şifahi nitq”, “rabitəli nitq”, “nitqin rabitəliliyi” və s. kimi terminlər işlədilir. Bu ter-

minlərin gah sinonim ifadə olması, gah da onlardan hər birinin müxtəlif məna funksiyası daşı-

ması qeyd edilir. Əvvəla, onu qeyd edək “danışıq dili (nitq)” və “şifahi nitq” terminləri nəzəri 

dilçilikdə tez-tez qarışdırılır. Bu terminlərin adı altında bəzən tələffüz anlayışı, bəzən də məi-

şət dili anlayışı və s. başa düşülür və müxtəlif hadisələr bir-biri ilə  qarşılaşdırılır (173, 175, 

99). O, B.Sirotkina bu terminlərin hələlik mübahisəli olduğunu qeyd edir (169, s. 18). Dilçi-

likdə (71, 80, 99, 177) danışıq dili ilə dialoq nitqini eyniləşdirənlər də vardır. Fikrimiczə “Da-

nışıq dili” termininin məzmununun dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac vardır. “Şifahi nitq” termini 

isə mahiyyət etibarı ilə dəqiqləşdirilməlidir. Ona görə də biz “şifahi nitq” terminini qəbul 

edənlərə dissertasiyada tərəfdar çıxır və onların fikirlərini müdafiə edirik. 

Metodik ədəbiyyatda “nitqin rabitəliliyi” və “rabitəli nitq” terminləri işlədilir. Bu termin-

lərin hər birinin müxtəlif məna daşıması göstərilir. Bizim fikrimizcə, bu terminlərin hər ikisin-

də fikrin məntiqi ardıcıllıqla, təfərrüatı ilə, anlaşıqlı şəkildə başqalarına çatdırılması ifadə 

edilir. Elə bu baxımdan da görkəmli psixoloq L.S.Rubinşteyn “nitqin rabitəliliyi” və “rabitəli 

nitq” terminlərinə eyni mövqedən yanaşır. Nitqin rabitəliliyini “danışan və yazanın fikrinin 

nitq tərtibini onun dinləyici və oxucu üçün aydınlığı baxımından adekvatlığı” (155) adlandırır. 

Bir qrup tədqiqatçı (72, 116, 119, 121) göstərir ki, «rabitəli nitqə», hər hansı fikir daxildir. 

A.V.Tekuçevə görə, ayrıca götürülmüş cümlə rabitəli nitqin növlərindəndir (174). V.A.Bari-

novaya görə, rabitəli nitq vahid fikir, tam strukturdur. Rabitəli nitq tematik cəhətdən müxtəlif 

hissələri birləşdirir, vahid fikir doğurur (88, s.362). Göründüyü kimi, E.A.Barinovanın fikri 

A.V.Tekuçevin “rabitəli nitq” ayrıca mətn onun ayrı-ayrı hissələri rabitəli nitqdir” fikri ilə 

üst-üstə düşür. Bununla belə haqlı olaraq, bəzi metodistlər (42, 71, 121, 145, 146) suala ətraflı 

cavabı, ifadə və inşaları da rabitəli nitq adlandırırlar. 

Rabitəli nitqin dialoji və monoloji, şifahi və yazılı növləri olduğu kimi, onda fikrin ifadə 

üslubu — kitab üslubu, adi danışıq üslubu, bədii üslub, elmi üslub növləri və s. vardır.  

Görkəmli alimlər təlimdə əyaniliyin rolu haqqında tutarlı fikirlər söyləmişlər. Təcrübə 

göstərir ki, materialların məzmununun açılmasında və yadda qalmasında əyanilik nə qədər 

əhəmiyyətlidirsə, əşyaların, hadisələrin oxşar və fərqli cəhətlərinin üzə çıxarılmasında da bir o 

qədər faydalıdır. K.D.Uşinski haqlı olaraq yazırdı: “Əyani təlim (kursiv bizimdir – D.R.) elə 

təlimdir ki, o, mücərrəd təsəvvürlər və sözlər əsasında deyil, uşağın bilavasitə, qavradığı kon-

kret surətlər üzərində qurulur… “çünki”… təlimin bu gedişi, yəni konkretlikdən mücərrəd-

liyə, təsəvvürdən fikrə gedən yol o qədər təbiidir və elə aydın psixi qanunlara əsaslanır ki, 

onun zəruriliyini inkar etmək təlimdə «ümumiyyətlə» insan təbiətinin və xüsusi uşaq təbiəti-

nin tələblərinə zidd çıxmağa bərabərdir (182, s.226). 

Əyanilik şagirdin ağlını inkişaf etdirir. Əyani təlimdə əşya və hadisələr, onların hissələri 

istər istəməz müqayisə olunur. Təfəkkür prosesləri hərəkətə gəlir. Məlumdur ki, şagirdin ağ-

lını ayrı-ayrı dağınıq biliklər, pərakəndə məlumatlar, faktlar, detallar yox, öyrənilən biliklər, 

axan informasiyalar sistemi formalaşdırır. K.D.Uşinskiyə görə, ağıl biliklərin yaxşı təşkil 

olunmuş sistemindən başqa bir şey deyildir. Qazanılan biliklərin sistemləşməsi də öz-özünə 

baş vermir. O, mükəmməl təlim əsasında yaranır. İ.M.Seçenov uşaq təfəkkürünün bu cəhəti 
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haqqında yazır: “Uşağın əqli aləmi qrup-qrup biliklərdən daha çox ayrı-ayrı biliklərdən iba-

rətdir; böyük adamın əqli aləmində isə bütün xarici və daxili sistem cəhətləri ilə təqsim edil-

mişdir” (183, s. 399).  

Oxu materiallarının məzmununun mənimsədilməsində, obrazların hərəkətlərinin qiymət-

ləndirilməsində, baş verən hadisələrin ayrı-ayrı cəhətlərinin bənzərliyinin müəyyənləşdirilmə-

sində, yaxud fərqlərin ayrılmasında, başqa sözlə müqayisəsi prosesində fikrin əmələ tətbiqi 

aydın görünür. Tədricən şagirdlərdə ümumiləşdirmə prosesi baş verir. Şagirdlərin təfəkkürün-

də gedən sistemləşmə anları pərakəndəlikdən nizamlı biliklərə aparıb çıxarır. Təlimdə bu mü-

hüm cəhəti nəzərə alan K.D.Uşinski yazırdı: “Natamam, rabitəsiz biliklərlə dolu olan baş içə-

risində hər şey səliqəsiz şəkildə yığılan anbara bənzəyir ki, burada heç anbar sahibinin özü də 

axtarıb bir şey tapa bilməz” (182, s.355). Ona görə də təlim prosesində mümkün qədər əya-

niliyə çox yer verilməlidir. Materialların məzmununun şəkillərlə, digər detallarla əyaniləşdi-

rilməsi, məzmunla bağlı təbiət üzərində müşahidələrin təşkili müəllimdən böyük bacarıq və 

zəhmət tələb edir. Belə bir əyaniliyə əsaslanmadan nə materialın məzmununun dərindən mə-

nimsənilməsindən, nə alınan biliklərin həyata, təcrübəyə tətbiqindən söhbət gedə bilər, nə də 

müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdlərin şifahi nitqlərinin inkişafından. 

Müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafı üçün nitq situa-

siyasının yaradılması müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, təlim 

prosesində nitq situasiyasının yaradılması metodik vasitə funksiyasını daşıyır. Hər hansı halda 

isə, şagirdlərə təqdim olunan müqayisə obyektləri, hekayədəki obrazların oxşar və fərqli cə-

hətlərinin təhlili, xarakterinin açılışı onları danışmağa, məzmunu olduğu kimi nağıl etməyə 

həvəsləndirir. Sinifdə yaranan yüksək əhval-ruhiyyə şagirdlərin fikri ifadəsinin əsası olur. 

«Metodik anlayış kimi, nitq situasiyasının mahiyyəti şagirdlərin oxunmuş materialların, bax-

dıqları şəkillərin məzmununu, təbiət üzərindəki müşahidələrini, gördükləri, qarşılaşdıqları ha-

disələri, öz şəxsi təcrübələrini və s. olduğu kimi, təbii formada, həyatdakı danışıq tərzinə ya-

xın ifadə etməsindəndir. Bundan başqa şagirdlərin öz aralarında danışmaları, söhbət etmələri 

(dialoq) hər dəfə yeni situasiyada baş verir» (136, s. 6). Metodik ədəbiyyatda nitq situasiya-

sının iki növü göstərilir: təbii situasiya; süni situasiya (127, s.120). Əgər təbii situativ nitq 

oxunmuş materiallar, təbiət üzərində müşahidələr və s. üzrə fikri ifadələr prosesində yaranar-

sa, süni situativ nitq məktəbdə təlim prosesində yaranar. Süni situativ nitq məktəbdə keçirilən 

müxtəlif (sinifdənxaric) tədbirlərdə, müxtəlif mövzularda çıxışlar zamanı baş verir. Nitq situ-

asiyasının hər iki növündə fikrin tematikası başlıca rol oynayır. Tematikanın düzgün müəy-

yənləşdirilməsi nitqin məzmununu zənginləşdirir, keyfiyyətinin effektliyini artırır. İbtidai si-

nif şagirdlərinin şifahi nitqinin inkişafında oxu materiallarının məzmununun onların həyatı 

təcrübələri ilə, müşahidələri ilə tutuşdurularaq nağıletdirilməsi xüsusi yer tutur. Burada tətbiq 

olunan vasitə və metodların, iş formalarının rəngarəngliyi təmin olunmalıdır. 

Araşdırmalar göstərir ki, şagirdlərin idrak fəaliyyətini hərəkətə gətirən inşaların qurulması 

onları həm məzmun, həm də forma üzərində düşünlməyə məcbur edir. Onu da qeyd edək ki, 

yazılı inşada düşünmək üçün müəyyən vaxt olduğu halda, şifahi inşada belə imkan yoxdur. 

Şifahi inşa şagirddən çevik təfəkkür tələb edir. O, məzmunla eyni vaxtda forma (nitq kons-

truksiyaları) üzərində də düşünür. A.N.Rəhimova görə mövzu ilə əlaqədar söz birləşmələrinin 

tərtibi, onlar əsasında müxtəlif tipli cümlələrin qurulması, kontekst daxilində işlənən cüm-

lələrin qrammatik-semantik və məntiqi əlaqələrinin gözlənilməsi üzrə müntəzəm iş aparılma-

lıdır (71, s.180).  

Bu baxımdan V.A.Nikolski yazır: “İnşalara hazırlıq prosesində şagirdlərə yalnız məzmunu 

aydınlaşdırmaqla kifayətlənməməli, həmçinin onu ifadə edəcək söz, söz birləşmələri və cüm-
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lələrin qrammatik-semantik cəhətləri də açılmalıdır. İnşa prosesində şagirdlər öz fikirlərini 

müstəqil və rabitəli ifadə etməli, başqalarının cümlələrini bir-birinin yanına düzməklə məşğul 

olmamalıdırlar”  (150, s. 44-45). Təcrübə göstərir ki, III-IV siniflərdə şagirdlər mühakimə ele-

mentli inşalar üzərində də məşq etdirilməlidir. Mühakimə şagirdləri gərgin idrak  fəaliyyətinə 

cəlb edir. O, iş prosesində istər-istəməz müqayisələr aparmalı olur. Təsvir edəcəyi əşyanın 

hissələrini təhlil-tərkib edir, konkretləşdirir, abstraksiyalaşdırır, ümumiləşdirir… Bu isə öz 

növbəsində inşanın məzmununa və formasına əsaslı təsir göstərir. Mühakimə şagirddən təşəb-

büskarlıq, yaradıcılıq tələb etdiyindən müəllim başlıca diqqəti mövzunun seçilməsinə yö-

nəltməlidir. Məsələn, III-IV siniflərdə şagirdlərə belə mövzular seçdirmək mümkündür: “Qış-

da və yazda təbiət”, “Qışda və yazda quşların həyat tərzi”, “Qışda və yazda insanların əməyi”, 

“Keçmişdə və indi kəndlilərin həyatı”, “Keçmişdə və indi uşaqların həyatı”. Sonra şagirdlərə 

təsvir edəcəkləri obyektin məzmununu açmaq üçün onlara suallar verməlidir. Mümkün qədər 

o məzmununa yaxın obyektlərlə tutuşdurulmalı, qarşılaşdırılmalıdır. Belə olarsa, əşya, obyekt, 

hadisə məzmun və formaca şagirdlərə yaxınlaşır, onların mahiyyətə enmə imkanları artır. Nə-

ticə etibarı ilə şagirdlərin təfəkkürü hərəkətə gəlir, onlarda fikir oyanır, söz demək arzusu baş 

qaldırır. Bu isə öz növbəsində inşalara mühakimə elementlərinin daxil edilməsi deməkdir. 

Oxu materialları informasiya mənbəyidir. Burada təsvir olunan  məzmun və məzmunu ifa-

də edəcək sözlər, ifadələr, cümlələr şagirdlərə hazır şəkildə təqdim olunur. Onlar məzmunu 

təhlil-tərkib edərək, öz formasını ifadəli və məntiqi ardıcıllıqla şərh etməlidirlər. Bunun üçün 

mətndə qarşılaşdırılan obrazların xarakterinin, müxtəlif mətnlərin məzmununun tutuşdurulma-

sına, mürəkkəbliyinə (çətinlik dərəcəsinə), şagirdin yaş və bilik səviyyəsinə uyğunluğuna, 

mümkün qədər əyaniləşdirilməsinə diqqət yetirilməlidir. 

İbtidai siniflərdə müqayisə əsasında şifahi nitqin inkişafı üzrə işlərin optimal təşkili mək-

təbə gəldikləri gündən şagirdlərin nitqinin xüsusiyyətlərinin, proqram və dərsliklərin imkan-

larının, məktəb təcrübəsində qazanılan müsbət təcrübənin nəzərə alınmasını tələb edir. Nitq 

inkişafı üzrə işlər şagirdlərin bütün fəaliyyəti ilə, müxtəlif fənlərin məzmunu ilə, yerli şəraitlə 

və s. əlaqələndirilməlidir. Oxu materialları üzrə müxtəlif şagirdin eyni mövzu əsasında qur-

duqları şifahi hekayələrin müqayisəli təhlilinə və ona münasibət bildirməsinə də diqqət yeti-

rilməlidir. Bu təsvir olunan obyekt haqqında şagirdlərin biliklərini genişləndirmək və dərin-

ləşdirmək, dinləmək, başa düşmək və ona tənqidi münasibət bildirmək, onun zəif və nöqsanlı 

cəhətlərini tutmaq, müsbət formada nümunə götürmək nəticəsi çıxarmaq və fikrini əsaslandır-

maq bacarıq və vərdişləri aşılayır. 

Müqayisəyə imkan verən materialların məzmunu ilə bağlı qoyulan suallar şagirdləri dü-

şünməyə, axtarmağa, qarşılaşdırma və tutuşdurmalar aparmağa təhrik etməlidirlər. Sualları 

belə qruplaşdırmaq mümkündür: 

a) mətndəki obrazların xarakterinin, fəaliyyətinin açılmasına, səbəb və nəticə əlaqələrinin 

müəyyənləşdirilməsinə, oxşar və fərqli cəhətlərin açılmasına xidmət edən suallar; 

b) mətndə müqayisəyə imkan verən cəhətləri şagirdlərin təsəvvüründə canlandırmağa, ya-

da salmağa xidmət edən suallar; 

c) qarşılaşdırma və tutuşdurmalarla nəticələrin çıxarılmasına, mətnin məzmununun hə-

yatla, uşaqların şəxsi təcrübələri ilə əlaqələndirilməsinə, qruplaşdırılmasına və ümumiləşdiril-

məsinə xidmət edən suallar. 

Hər hansı qrupa daxil olan suallar müəyyən sistemlə verilməli, kontrasların açılmasına zə-

min yaratmalı, səbəb və nəticə əlaqələrinin müəyyənləşdirilməsinə, ümumiləşdirilməsinə im-

kan açmalıdır. 

1. Müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafı üzrə iş mün-
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təzəm və sistemli şəkildə təşkil olunmalıdır. 

2. Bu sahədə işlər təsadüfü xarakter daşımamalı, stixiyalı şəkildə aparılmamalıdır. 

3. İnşalar tematik xarakterinə görə müxtəlif olmalıdır (39, s.26). 

Müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdləri şifahi nitqin inkişafı sinifdən xaric oxu 

materialları ilə, Azərbaycan dilinin bütün sahələri ilə (qrammatik, üslubiyyət…) digər təlim 

fənləri ilə əlaqələndirilməlidir. 

Şagirdlərin dildən qazandıqları bilikləri şifahi nitqdə işlətmək bacarıqları aşılanmalıdır. İb-

tidai siniflərdə şagirdlərə radio, televiziya və kino verlişlərini, qrammofon vallarını, maqnito-

fon lent yazılarını, müəllimi, dostlarını və s. dinləmək, deyilənləri başa düşmək, öyrənmək ba-

carıqları verilməli, fikri ifadə prosesində sərbəst vəziyyətə gəlmək, düşündüklərini daxilən 

saf-çürük etmək, daha dəqiq söz və ifadələr axtarıb tapmaq, başqa sözlə məzmuna uyğun for-

ma seçmək, ifadəliliyi (ton, intonasiya, fasilə, vurğu) gözləmək və s. üzrə bacarıq və vərdişlər 

aşılamalıdır. Onlarda tədricən özünə nəzarət və nitqinə tənqidi münasibət bəsləmək hissləri 

tərbiyə olunmalıdır (99, s.8). 

Şagirdlərin nitqinin şifahi və yazılı formaları arasındakı qarşılıqlı təsir əlaqələri nəzərə 

alınmalıdır. Şifahi nitqdə işlənən söz və ifadələr, mürəkkəb nitq konstruksiyaları yazılı nitqdə 

əks olunur. Yazılı nitq də öz növbəsində şifahi nitqi dəqiqləşdirir, səlisləşdirir, ahəngdarlaş-

dırır. 

Tədqiqat göstərir ki, oxu materialları üzrə müqayisə priyomu əsasında şagirdlərin nitqini 

inkişaf etdirərkən aparılan işlərə aşağıda göstərilən elementlərdən bu və ya digəri, yaxud, bir 

neçəsi daxil edilməlidir. 

1. Ana dilinin lüğət ehtiyatını mənimsəmək. 

2. Nağıletmə prosesində ədəbi tələffüz qaydalarına riayət etmək. 

3. Başqasının nitqini dinləmək və başa düşmək bacarıqlarının aşılanması. 

4. Fikrin başlanğıcını, dinamik inkişafını və finalını əvvəlcədən başa düşmək bacarıqları-

nın formalaşdırılması. 

5. İki-üç əşyanın xarakterik əlamətlərinin qarşılaşdırılması prosesində söz və ifadələrin də-

qiq seçilməsi və gələcəkdə onların kontekst daxilində işlədilməsi. 

6. Müqayisəyə imkan verən materialların məzmunu ilə əlaqədar şagirdlərdə mühakimə yü-

rütmək bacarıqlarının inkişafı. 

7. Əşya və hadisələrin diferensiallaşdırılması bacarığının formalaşdırılması. 

8. Müqayisəyə imkan verən materialların məzmunundakı əsas ideyanın tutularaq əsaslan-

dırılması bacarığının aşılanması və s. 

Nitq inkişafı ibtidai siniflərdə oxu təliminin əsas prinsiplərindəndir. Bununla belə müqa-

yisə əsasında şifahi nitqin inkişafı üzrə işlərin özünəməxsus spesifik prinsipləri mövcuddur. 

Həmin prinsiplər aşağıdakılardan ibarətdir; 

1. Şifahi nitqin inkişafı baxımından müqayisəyə imkan verən oxu materiallarının seçilməsi 

prinsipi. 

2. Xarakterlərin məzmununa uyğun dil materiallarının (söz, ifadə və s.) seçilməsi və kon-

tekst daxilində işlədilməsi prinsipi. 

3. Məzmuna uyğun ifadəliliyin müəyyənləşdirilməsi prinsipi. 

4. Dilə həssas münasibətin tərbiyə olunması prinsipi. 

5. Nitqin şifahi və yazılı formaları arasındakı əlaqələrin nəzərə alınması prinsipi. 

Bu prinsiplər aşağıdakı tələbləri doğur: 

1. Bütün dərslərdə, sinifdənxaric tədbirlər prosesində və tənəffüzdə şifahi nitq üzrə vahid 

tələblər verilməlidir. 
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2. Şifahi nitqin inkişafı baxımından oxu materiallarının məzmununa mümkün qədər mü-

qayisə elementləri daxil edilməlidir. 

3. Şifahi nitqin inkişafı üzrə iş aparılarkən eyni mətn, (müşahidə obyekti, yaxud müxtəlif 

mətnlər (müşahidə obyektləri) arasındakı bənzər və fərqli cəhətlərin tam açılmasına çalışılma-

lıdır. 

4. Şifahi nitqin inkişafı üzrə işlər müntəzəm və sistemli aparılmalı, təsadüflüyə yol veril-

məməlidir. 

5. Şifahi nitqin inkişafı baxımından müqayisəyə imkan verən müxtəlif vasitələrdən, təli-

min metod və priyomlarından yaradıcı şəkildə istifadə olunmalı, qurulacaq şifahi hekayələrin 

məzmununa müqayisə və mühakimə elementlərinin daxil edilməsinə çalışılmalıdır. 

6. Şifahi nitqi inkişaf etdirmək üçün şagirdlərin nitqinin xüsusiyyətləri, rəngarəngliyi nə-

zərə alınmalıdır. Bunsuz şifahi nitqin inkişafı sahəsindəki işləri düzgün planlaşdıraraq sistemli 

iş aparmaq çətindir. 

7. Şifahi nitqin dəqiqliyinə, səlisliyinə, yığcamlığına, ifadəliliyinə, obrazlılığına və emosi-

onallığına xüsusi diqqət yetirilməlidir. 

8. Şifahi nitqin inkişafı üzrə aparılan işlər şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişafına yönəl-

dilməli, onlara təhlil-tərkib aparmaq, müqayisə etmək, «tədqiq etmək», ümumiləşdirmək və 

məntiqi mühakimə yürütmək, öz nitqinə nəzarət və tənqidi münasibət bəsləmək bacarıqları 

aşılanmalıdır. 

Müqayisə priyomundan istifadə etmklə şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafı üzrə işlər elmi 

cəhətdən əsaslandırılmalı, bu sahədə aparılacaq işlərin vasitə və yolları düzgün müəyyənləş-

dirilməlidir. Nitq prosesində dilin bütün mexanizmi, mürəkkəb və rəngarəng əlaqələr sistemi 

hərəkətə gəlir. Nitqlə təfəkkür qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdə olduğundan hər hansı 

mətn üzrə müqayisə xarakterli iş apararkən şagirdlərin şüurunda təsvir ediləcək məzmunun 

obrazı canlandırılmalı, onun ifadəsi üçün canlı, emosional şərait yaradılmalıdır. Fikrin daxili 

nitq zəminində xarici nitqə hazırlanmasına və məntiqi şəkildə ifadəsinə çalışılmalıdır. İbtidai 

siniflərdə nitq inkişafı üzrə işlərin səmərəli təşkili şagirdlərin müşahidə qabiliyyətlərini inki-

şaf etdirməklə, onlarda təhlil-tərkib etmə, müqayisə aparma, mücərrədləşdirmə və ümumiləş-

dirmə bacarığı formalaşdırır. Bütün bunlar qurulacaq şifahi inşaların ideya və məzmunca zən-

ginliyini təmin edir. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə müqayisə priyomundan istifadə etməklə şagirdlə-

rin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyini nəzərə alaraq  məqalənin aktual əhəmiyyət 

daşıdığı xüsusi vurğulanmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəb təcrübəsində 

aparılmış tədqiqatların nəticələrinə əsasən, ibtidai siniflərdə müqayisə priyomundan istifadə 

etməklə şifahi nitqin inkişafının əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilir, təlimdə əyaniliyin rolu  

görkəmli alimlərin əsərlərində konkret faktlarla göstərilir, müqayisəyə imkan verən material-

ların məzmunu ilə bağlı qoyulan suallar qruplaşdırılır və hər bir qrupa daxil olan suallar sis-

temləşdirilir, eləcə də şifahi nitqin inkişafı üzrə işlərin özünəməxsus spesifik prinsipləri sada-

lanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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В статье рассматриваются педагогические основы развития устной речи с использо-

ванием сравнительной приемы. На основании результатов исследований, проведенных 

в школьной практике, показана педагогическая значимость определения содержания, 

необходимых средств и способов работы по развитию устной речи учащихся. Проблема 

развития устной речи учащихся анализируется с помощью сравнительного произноше-

ния в начальной школе. 
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Summary 

 
The article examines pedagogical of the basics of oral speech development using a 

comparative prism. Based on the results of research conducted in school practice, the 

pedagogical importance of identifying the content, necessary means and ways of working on 

the development of students' oral speech is demonstrated. The problem of developing 

students' oral speech is analyzed using a comparative pronunciation in primary school. 
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1960-1980-ci illər pedaqoji təmayüllü nəslin nümayəndələri professor M.Ə. Muradxanovu 

yaxşı xatırlayır. O, özündən əvvəl akademik M.M. Mehdizadənin rəhbərliyi altında buraxılan 

iki hissəli “Pedaqogika” dərsliyini (1958-1959) özünün ümumi redaktorluğu ilə yenidən nəşr 

etdirdi (1964). Azərbaycan milli-nəzəri pedaqogikasının əsasını qoyan həmin dərsliklər uzun 

illər nəsillərin təhsilində mühüm rol oynadı. Haqqında danışdığımız “Pedaqogika” dərsliyi 

Azərbaycan pedaqoji təfəkkürünün formalaşmasında, yeni nəsli yeni pedaqoji nəfəslə silah-

landırmaqla əvəzsiz bir vəsait idi. 

Prof. M.Ə. Muradxanov əsasən özündən əvvəlki “Pedaqogika” nəşrlərinə diqqətlə və tən-

qidi yanaşaraq yeni qiymətli bir vəsait ortaya qoya bilmişdir. Dərslik pedaqogikanın mövzu-

su, vəzifələri və üsulları ilə başlanır. Burada pedaqogikanın tərifi, tərbiyənin, təhsilin, təlimin 

əvvəlkilərə nisbətən daha təkmil şərhi və s. öz əksini tapıb. Professor yazırdı: “Hazırda peda-

qogika uşaqların tərbiyə, təhsil və təliminin məqsədi, məzmunu, qanunauyğunluqları və səmə-

rəli yollarından bəhs edən elmə deyilir. Burada əks olunmuş tərbiyə, təhsil və təlimin pedaqo-

gikanın əsas anlayışları olduğu aydın olur”. Tərbiyənin tərifi zaman-zaman formalaşmadırıl-

mış, yeniləşmişdir. Şübhəsiz, pedaqoqlar tərbiyəyə tərif verərkən onun əsas funksiyalarını əks 

etdirməyə çalışmışlar. Prof. M.Ə. Muradxanov tərbiyəyə iki cür yanaşma təklif edir: dar və  

geniş mənada. Geniş mənada tərbiyə- gənc nəslin fiziki və əqli qabiliyyətlərini inkişaf etdir-

mək, onları bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırmaq, müəyyən dünyagörüşünə, əxlaqi si-

fətlərə yiyələndirməkdən ötrü məqsədəyönəlmiş, planlı və mütəşəkkil təsir hesab edilir. Dar 

mənada tərbiyə isə uşaqların fiziki, estetik və s. sahələrdə formalaşdırılması sayılır. Təhsil isə 

uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlər sisteminə yiyələnməsi bu zəmin üzərində onlarda dünya-

görüşünün yaranmasıdır. Və buradan belə nəticə çıxır ki, təlimdə təhsildir, lakin müəllimin 

rəhbərliyi altında, konkret şəraitdə təhsildir, yəni təhsilin yollarından biridir.  

“Pedaqogika”da tərbiyənin meydana gəlməsi cəmiyyətin praktik tələbatı ilə əlaqələndirilir. 

Onun müxtəlif tarixi dövrlərdə formalaşması şərh edilir. Daha sonra pedaqogikanın bir elm 

kimi meydana çıxmasının tarixi şərtləri əsaslandırılır. Prof. Mərdan Muradxanov dövrün ide-

oloji təsirlərini nəzərə alaraq, bütöv sistem halında öyrənilməsi tələb olunan pedaqogikanı ay-

rıca sovet pedaqogikası  kimi təqdim eidr və onun mənbələrini göstərir. Dünyanın mütərəqqi 

və klassik pedaqoqlarına istinad isə prof. M. Muradxanov yaradıcılığında ənənəvidir (biz bun-

dan sonra sovet pedaqogikası deyil, sadəcə pedaqogika termini işlədəcəyik). O, pedaqogika-

nın tədqiqat üsullarını-müşahidə, eksperiment, sənədlərin öyrənilməsi, yazılı ədəbiyyatın və 
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arxiv materiallarının öyrənilməsi, uşaqların yaradıcılıq fəaliyyəti məhsullarının öyrənilməsi 

kimi müəyyənləşdirilir. Pedaqoji elmlər sisteminin, pedaqogikanın başqa elmlərlə əlaqəsinin 

şərhində əvvəlki nəşrləri təkrar edən M.Muradxanov həm də tərbiyənin məqsədini şərh edər-

kən onu ictimai inkişafın obyektiv qanunauyğunluqları ilə əlaqələndirir. Qeyd edək ki, dər-

slikdə istəsə və istəməsə də tərbiyənin tərkib hissələrini belə göstərməli idi: əqli təhsil, poli-

texnik və peşə təhsili, əxlaq tərbiyəsi, estetik tərbiyə, fiziki tərbiyə və s. Bunların vəzifələrinin 

şərhində isə o, hökmən kommunizm ideyalarına istinad etməli idi və edir. Tərbiyənin inkişafla 

əlaqəsi, uşaqların yaş xüsusiyyətləri, onların inkişafında irsiyyətin, mühitin və tərbiyənin rolu 

“Pedaqogika”da qırmızı xəttlə keçir. Burada qeyri-elmi nəzəriyyələr, ayrı-ayrılıqda irsiyyətin, 

mühitin və tərbiyənin rolunun ya həddindən artıq şişirdilməsi, ya da inkarı obyektiv olaraq 

tənqid olunur. Məsələn, məşhur Sədidən gətirilən bir misalda deyilir: “Heç seyqəl götürməz 

zatı pis dəmir. Nə qədər çalışsan, bəd gövhər olar”. 

Burada irsiyyət nəzəriyyəsinin yeri müəyyənləşdirir, yaxud məşhur rus mütəfəkkiri 

V.Q.Belinski uşağın inkişafında tərbiyənin böyük rol oynadığını qeyd etməklə bərabər, irsiy-

yəti tam inkar edən və tərbiyənin rolunu həddindən artıq şişirdənlərin fikirlərinin düzgün ol-

madığını göstərirdi. “Pedaqogika” da ondan gətirilən sitatda deyilir: “Körpənin ruhu, üzərində 

istənilən şeylər yazıla bilən ağ lövhə deyildir, o, elə bir toxumdur ki, ondan ağac ola bilər, elə 

bir imkandır ki, ondan adam ola bilər”. XX əsrin 20-ci illərində sovet maarif sistemində pe-

daqogikanın özünə müəyyən yer tutması, önəm qazanması haqqında danışdığımız dərslikdə 

ciddi tənqid olunur. Etiraf edək ki, bu gün pedalogiya yenidən diqqəti cəlb etməkdədir. Uşaq-

ların yaş xüsusiyyətlərinin şərhində klassik pedaqogikanın elmi nəzəriyyələrin nəticələrindən 

bəhrələnərək müəlliflər bu bölgünü belə aparır:  

1. Məktəbəqədər dövr (1-7 yaşa qədər);  

2. Məktəb dövrü (7-8 yaşa qədər).  

Ayrı-ayrılıqda həm məktəbəqədər dövr, həm də məktəb dövrü müəyyən mərhələlərə ay-

rılır və hər yaş dövrünün xüsusiyyətləri şərh edilir. Uşaqları öyrənmək üçün müşahidə və mü-

sahibə daha çox diqqətə çəkilir. Nəticədə onların pedaqoji xarakteristikasının tərtibi təklif olu-

nur. Dərslikdə xalq maarifi sistemi, onun əsasları, quruluşu, inkişaf perspektivləri, dünya ma-

arif sistemindən fərqləri tədqiqi və tənqidi şəkildə öz əksini tapıb. Prof. M.Muradxanovu tanı-

yanlar yaxşı bilirlər ki, o, nəzəriyyəçi pedaqoqdur. Onun təlim nəzəriyyəsi haqqında klassik 

pedaqogikadan gəlmə bir yanaşma özünü göstərir. O, dövrünün nəzəriyyəçi pedaqoqlarının 

yaradıcılığından bəhrələnərək didaktikanı (təlim nəzəriyyəsi) “Pedaqogika”nın oxucularına 

belə təqdim edirdi: “Pedaqogikanın təlim məsələlərindən bəhs edən hissəsinə təlim nəzəriy-

yəsi və ya didaktika (yunanca öyrədirəm deməkdir) deyilir”. Təlimin mahiyyətindən bəhs 

edərkən uşaqların bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsini mahiyyət olduğunu qeyd edən 

müəlliflər onun ikitərəfli fəaliyyət olduğunu unutmurlar.  Biliyi təbiət, cəmiyyət və təfəkkürə 

aid faktlar, hadisələr, qaydalar, qanunlar və qanunauyğunluqlar sistemi hesab edirlər. Bacarığı 

isə biliyi tətbiq edə bilmək, vərdişi bacarıqların dönə-dönə təkrarının avtomatlaşmış forması 

hesab edirlər. Təlim prosesinin əsasən qavrama, anlama, möhkəmlətmə və tətbiq edə bilmə 

amillərindən ibarət olduğunu söyləməklə onun prinsiplərini (klassik pedaqogikadan gəlmə) 

müəyyənləşdirir və sistemləşdirirlər. Elə bu gündə tətbiq olunan və təcrübədə özünü təsdiq 

edən aşağıdakı təlim prinsipləri irəli sürülür:  

1. təlimin əməklə, həyatla əlaqələndirilməsi;  

2. təlimin tərbiyələndiriciliyi;  

3. təlimdə əyanilik;  

4. təlimdə şüurluluq və fəallılıq;  
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5. təlimdə sistematiklik;  

6. biliklərin möhkəmləndirilməsi; 

7. təlimdə müvafiqlik; 8. təlimdə fərdi yanaşma.  

Göstərilən  hər bir prinsip “Pedaqogika”da geniş şəkildə şərhini tapır. Təhsilin vəzifələri 

və məzmunu hər zaman ictimai bəşəriyyəti düşündürüb, şübhəsiz ki, ayrı-ayrı vaxtlarda təh-

silin vəzifələri müxtəlif cür əsaslandırılıb. Pedaqogikada məktəb dərslikləri, tədris planı, dərs 

ilinin quruluşu, tədris proqramları, ayrı-ayrı fənlər öyrənilib və bu gün də diqqət mərkəzində 

olan bir məsələdir. 1964-cü ildə  nəşr edilən “Pedaqogika”da təlimin üsulları prof. M.Murad-

xanov tərəfindən işlənib hazırlanmışdır. O, təlim üsullarına belə tərif verir: “Müəllimin şa-

girdləri bilik, bacarıq və vərdişlərlə silahlandırılması və şagirdlərin bunlara yiyələnməsi və 

vasitələrinə təlimin üsulları və ya metodları deyilir”. “Pedaqogika”da müəyyən tələblərlə 

əsaslandırılan aşağıdakı təlim üsullarından bəhs edilir: müəllimin şərhi, müsahibə, illüstrasiya 

və demonstrasiya, laborator məşğələləri, praktik məşğələlər, çalışmalar, kitab üzərində iş və s. 

Təlimin bu üsulları şagirdlərin bilikləri hansı mənbələrdən almalarına görə müəyyən edil-

mişdir. Məlumdur ki, şagirdlər bilikləri əsasən dörd mənbədən alırlar. Bunlar: müəllimin sö-

zü, fakt və hadisələrin müşahidə edilməsi, şagirdlərin özünün fəallığı və kitab.  

Qeyd edək ki, müasir təlimdə əsas mənbə müəllimin sözü və şagird müşahidəsidir. Məlum 

həqiqətdir ki, müəllim sözü , müəllim şəxsiyyəti, müəllim məntiqi təyinedicidir.  

Hər zaman görülən işin nəticəsinin yoxlanması, yaxud yoxlanma təhdidi müsbət nəticə ve-

rir və məsuliyyəti artırır. Bu mənada “Pedaqogika”da təlim müvəffəqiyyətinin hesaba alınma-

sı məsələsi həmişə vacib sayılan problemlərdən olub. Məktəb təcrübəsində, ümumiyyətlə, təh-

sildə də müvəffəqiyyətin qiymətləndirilməsinə həmişə müəyyən tələblər verilir. Burada nis-

bilik, ümumilik yolverilməzdir, antipedaqojidir, uşaq psixologiyasına mənfi təsir göstərən 

əsas amillərdən biridir. Müvəffəqiyyətin hesablanması zamanı fərdilik və müntəzəmlilik, kə-

miyyət və keyfiyyət cəhətləri, düzgünlük, obyektivlik, ədalətlilik nəzərə alınmaqla, bunlar 

müəyyən sənədlərdə öz əksini tapmalıdır. Şagird müvəffəqiyyətini əsasən şifahi sorğu ilə, 

yoxlama yazı və qrafik işlərlə, ev yazı işlərinin yoxlanması ilə gündəlik müşahidə və s. ilə 

aparırlar. Təlim müvəffəqiyyətinin düzgün, obyektiv, ədalətli aparılması tərbiyəvi baxımdan 

çox əhəmiyyətlidir. Qiymətləndirmə zamanı şagird biliyin həcmi, biliyin dərk edilməsi, onu 

tətbiq edə bilmək, ifadə tərzi və s. diqqətdə olmalıdır. Şübhəsiz, adi qiymətləndirmədən fərqli 

olaraq, şagirdlərin yekun qiymətləndirilməsi imtahan vasitəsilə həyata keçirilir.  

Prof. M.Muradxanov yaradıcılığında didaktika əsas yer tutmaqla, təlimin ayrı-ayrı mə-

qamları, həyata keçirilmə yolları, üsul və vasitələri bir vəhdət təşkil edir. Bu baxımdan döv-

rümüzdə də aktual olan təlimin təşkilat formaları aktuallığını itirməmiş bir məsələdir. Təlimin 

təşkilat formalarına tarixi baxımdan yanaşdıqda məlum olur ki, müxtəlif tarixi dövrlərdə mək-

təbin inkişafı ilə əlaqədar olaraq pedaqoji nəzəriyyələrin təsiri ilə təlimin təşkili formaları da 

dəyişmiş, tənəzzül və yaxud tərəqqi etmişdir. Məktəbin inkişaf etmədiyi erkən dövrlərdə tə-

limin ilk pillələrində məktəblərdə təlim (əsasən dini təlim) fərdi məşğələ kimi təşkil olunurdu. 

Məktəbə qəbulun sabit vaxtı yox idi. Əsasən şagirdlər vahid yerdə, müxtəlif yaş tərkibində tə-

lim alırdılar. Sonralar elmi pedaqogikanın yaranması (böyük çex pedaqoqu Yan Amos Ko-

menski XVII əsrin əvvəllərində Şərqi Avropadakı qabaqcıl məktəblərin təcrübəsini ümumi-

ləşdirərək “Böyük didaktika” əsərini yazdı – “Pedaqogika”) məktəbə qəbulun vaxtının, yaşın, 

siniflərin ayrılmasına, bir sözlə, məktəb – sinif – dərs sisteminin yaranmasına səbəb oldu. 

Prof. M.Muradxanovun dərsə verdiyi tərif də diqqəti cəlb edir. O, yazır: “Dərs müəllimin rəh-

bərliyi altında möhkəm şagird heyəti olan siniflə, sabit cədvəl üzrə keçilən kollektiv məşğə-

ləyə deyilir”. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu gün dərsin fərdi tipləri də meydana çıxıb. 
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Dərsə yalnız kollektiv məşğələ kimi düzgün deyil (Şübhəsiz, M.Muradxanov dövründə ya 

belə dərslər yox idi, ya da geniş yayılmamışdır – Ə.Z.). O, dərsi şərh edərkən onun əlamət-

lərini sadalayır. Dərs müəllimin rəhbərliyi altında keçirilir, dərs sinif şəraitində keçirilir (bu fi-

kir də ziddiyyətlidir, biz məşhur sovet pedaqoqu Suxomlinskinin açıq səma altında keçirdiyi 

dərslər haqqında bilirik. – Ə.Z.), dərsdə məcburi məşğələ kimi bütün sinfin şagirdləri iştirak 

edir (Zənnimizcə, bu əlamət də özünü doğrultmur, çünki təcrübədə dərsdə iştirak etməyən 

sayca kifayət qədər şagird ola bilir. – Ə.Z.). Dərs sabit məşğələ cədvəli üzrə keçirilməlidir. 

Təlimin təşkilat formaları içərisində əsas üstünlüyü dərsə verən prof. M.Muradxanov öz növ-

bəsində təlimin “Laborator-briqada üsulunu” və ”Dalton-planı” tənqid etmiş, onların əsas qü-

surlarını göstərməyə çalışmışdır. Dərsə verilən tələblərdən danışarkən prof. M.Muradxanov 

yazır ki, hər bir dərs məntiqi və psixoloji cəhətdən tam olmalıdır, dərsdə şagirdlərin fəallığı 

təmin olunmalıdır, dərsdə müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etmək, dərsdə kollektiv işi 

fərdi işlə uzlaşdırmaq və dərsdə vaxtdan səmərəli istifadə etmək lazımdır.  

Tədqiqatlar göstərir ki, dərslər daşıdığı əsas təhsil məqsədinə görə, yeni bilik öyrədən dərs 

təkrarlama dərsi, tətbiq etmək dərsi, yoxlama dərsi, çalışma dərsi kimi tiplərə ayrılır. Məqsəd-

lərinə görə seçilən dərslər quruluşlarına görə də fərqləndirilir. Təcrübə göstərir ki, hər bir dər-

sin əsas təhsil məqsədi ilə yanaşı qeyri-əsas məqsədi də olur. Bu mənada hər bir dərs çoxməq-

sədli və ya mürəkkəb ola bilər.  

Müəllimin dərsə hazırlığına yüksək tələbkarlıqla yanaşan prof. M.Muradxanov onun əsa-

sən üç istiqamətdə olduğunu deyir: müəllimin ümumi hazırlığı, mövzular üzrə hazırlığı və 

növbəti dərs məşğələsinə hazırlığı. O, yazırdı ki, dərsin məqsədi və məzmununu aydınlaşdır-

dıqda sonra müəllim onun birinci dəqiqəsindən axırıncı (45-ci) dəqiqəsinədək quruluşunu, yə-

ni mərhələlərini və hər bir mərhələdə tətbiq edəcəyi təlim üsullarını müəyyən etməlidir. Bu 

sonuncu çox vacibdir. Müəllim qabaqca bilməlidir ki, sorğunu hansı üsulla aparacaq və hansı 

şagirdlərdən soruşub qiymət yazacaq, yeni mövzunu keçmiş mövzularla necə əlaqələndirəcək, 

yeni biliyi nə kimi üsullarla şagirdlərə başa salacaq, nə vaxt hansı əyani vəsaiti, yeni keçilən 

mövzunu hansı üsulla möhkəmləndirəcək və s. Müəllim dərsin ayrı-ayrı mərhələlərində hamı-

nın fəallığını təmin etmək və dərsi maraqlı keçmək üzərində xüsusi düşünməklə bərabər, həm 

də ayrı-ayrı şagirdlərlə görüləcək fərdi işlər üzərində fikirləşməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. Elmi ədəbiyyatda ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanda nəzəri 

pedaqogika məsələlərinin tədqiqinə az rast gəlinir. Məqalədə məhz bu mövzuya, xüsusən də 

həmin dövrün pedaqojiyönlü dərsliklərinin şərhinə həsr olunduğundan onu aktual hesab et-

mək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ötən əsrin ikinci yarısıında Azərbaycanda çap olunan 

“Pedaqogika” dərsliklərində tərbiyə məsələlərinin, təlim prinsiplərinin və s.  təhlili verilir, rus 

pedaqoqlarının əsərlərindən  nümunələr gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. M. Muradxanov və b. Pedaqogika. Bakı, 1959. 

2. M. Muradxanov və b. Pedaqogika. Bakı, 1964. 
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А.З. Залов 

 

Теоретическая педагогика в Азербайджане  

в 60-х годах прошлого века 

 

Резюме 
                                                              

Исследование теоретических педагогических проблем в Азербайджане в 60-х годах 

XX века редко встречается в научной литературе. В статье также рассматривается эта 

тема, особенно учебники педагогической направленности того времени. В то же время 

в статье анализируются актуальные проблемы в учебниках по педагогике, изданных в 

Азербайджане во второй половине прошлого века, и приводятся примеры из работ рос-

сийских педагогов. 

 

A.Z. Zalov 

 

Theoretical pedagogy in Azerbaijan in the 60s of the last century 

 

Summary 

 
The research of theoretical pedagogical issues in Azerbaijan in the 60s of the XX  century 

is rarely found in scientific literature. The article also deals with this topic, especially the 

pedagogical orientation textbooks of that time. At the same time, the article analyzes current 

issues in the textbooks of  pedagogy published in Azerbaijan in the second half of the last 

century, and provides examples from the works of Russian educators. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.11.2019 
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Yeni təlim texnologiyalarından istifadə XXI əsr Azərbaycan 

məktəbinin başlica tələblərindən biri kimi 

 
Şəhla İbrahim qızı Mirzəyeva 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant, 

Bakı Dövlət Universiteti 

E-mail: mirzayeva.shehla@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova, 

                p.ü.f.d., dos. N.B. İmamverdiyeva 

 

Açar sözlər: təhsil, təlim, yeni təlim texnologiyaları, idrak, yaradıcılıq  

Ключевые cлова: образование, обучение, новые технологии обучения, познание, 

творчество 

Key words: raining, education, new training technologies, cognition, creativity 

 

Son illərdə Azərbaycanda yeni pedaqoji təfəkkür formalaşır. Artıq sırf nəzəri xarakter da-

şıyan təhsil öz fundamental əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun 

formalaşmasında akademik biliklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştənin vacibliyi 

önə çəkilir. İndi cəmiyyətə müstəqil qərarlar verə bilən yaradıcı şəxslər lazımdır. Bu da öz 

növbəsində müxtəlif təhsil pillələrində təhsilə spesifik yanaşma tələb edir. Məhz bu zərurət-

dən də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli nömrəli Sərənca-

mı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası 

hazırlandı. Strategiyanın 5 istiqamətindən ikincisi təhsil sahəsində insan resurslarının müasir-

ləşdirilməsini nəzərdə tutur. Bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin 

məzmununun səmərəli mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsil verənin formalaşdırılma-

sına xidmət edir və özündə təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nai-

liyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə yeni sistemlərin qurulmasını, təhsilalanların istedadının 

aşkar olunması və inkişafı ilə bağlı, habelə xüsusi qayğıya ehtiyacı olanlar üçün inklüziv təlim 

metodologiyasının yaradılmasını ehtiva edir. Buna nail olmaq üçün hafizə məktəbindən təfək-

kür məktəbinə keçilir.  

Müvafiq dövlət sənədlərinə əsasən, sxemlər hazırlanmağı məqsədəuyğun hesab etdik və 

fikrimizi əsaslandırmağa çalışdıq.  

Sxem №1 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlər Strategiyası 

 

mailto:mirzayeva.shehla@gmail.com
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Sxem №2 Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövvlət Strategiyasının hə-

yata keçirilməsi ilə bağlı fəaliyyət planı 

 
 

Sxem № 3 Azərbaycan 2020 Gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyası 

 
 

Bu işdə uğurlarımızla yanaşı, çətinliklərimiz də var. Azərbaycanda prof. Ə.Ə. Əilzadə 

“Müasir Azərbaycan məktəbinin psixoloji problemləri” kitabında bu çətinliklərin səbəbini pe-

daqoji elmlərin birtərəfli diferensasiyasında və ənənəvi pedaqoji sistemin məktəblərdə yarat-

dığı anti-psixoloji ab-hava ilə əlaqələndirirdi. Bu problemin aradan qaldırılmasına çalışılır. 

Belə ki, XXI əsr özünəqədərki bütün dövrlərin inkişaf zirvəsini təşkil etməklə insanın şəx-

siyyət olaraq intellektuallıq səviyyəsini daha da aktuallaşdırdı. Ağlın hökmranlığını, insani 
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hisslərin daha fəallığını, ədalətin və demokratiyanın, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar olmasını 

təhsilin baş məqsədi səviyyəsinə qaldırdı. Elmi-texniki tərəqqi çox yüksək inkişaf səviyyəsinə 

çataraq görünməmiş nailiyyətlər əldə etdiyi kimi, insanları fəlakətlərə düçar edən nəticələri də 

doğururdu. Fəlakətlərə gəlib çatmamaq üçün isə insan ağlının və insanilik duyğusunun fəal-

laşdırılması, özünüdərk və özünüqiymətləndirmənin yüksəldilməsi, fəaliyyətin, münasibətlə-

rin dəyərləndirilməsi, vətəndaşlıq missiyasının gücləndirilməsi və s. kimi qlobal vəzifələr 

meydana çıxdı. Yeni təlim metodları və iş formaları ilə əqli nəticələrdə mühüm rol oynayan 

tənqidi təfəkkürün, müstəqil fikir fəaliyyətinin və əməli işlərin inkişaf etdirilməsi ön plana 

keçdi. 

İndiki fikir plüralizmi şəraitində əqli keyfiyyətlərin: təfəkkür müstəqilliyi və tənqidiliyi-

nin, təxəyyülün əhəmiyyəti xüsusilə artır. Cəmiyyətə lazım olan yaradıcı şəxsiyyətləri  müasir 

məktəb yetişdirməlidir. Yaradıcılıq üçün isə şagird təxəyyülü inkişaf etməlidir.  Bunu necə et-

məli?  

 Ə.Əlizadə özünün “İdrak prosesləri və hisslər” kitabında maraqlı bir sxem verir. O sxemə 

əsasən demək olar ki, istər divergent, istərsə də konvergent təfəkkür yaradıcı təxəyyüllə qar-

şılıqlı əlaqədədir. O sxemə nəzər salaq: 

Sxem №4 Divergent təfəkkürlə konvergent təfəkkürün yaradıcı təxəyyüllə qarşılıqlı əlaqəsi 

 
[6, 32] 

Dvergent təfəkkür kimi, konvergent təfəkkürün də motivasiya əsası var. Bu mürəkkəb bir 

proses olsa da, onun bütün tərəfləri məhz şəxsiyyət amili ilə bağlıdır. Şəxsiyyət əmsalı prob-

lemi isə yeni anlamda məhz  yaradıcılıq kontekstində araşdırılmalıdır. 

Məktəblərin iş təcrübəsini bu baxımdan ətraflı təhlil etmək və şagirdlərdə əqli keyfiy-

yətlərin inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq günün aktual problemlərindən biridir. Təhsili-

miz də bu vəzifənin öhdəsindən gəlməyə çalışır. Bu səbəbdən də təlimin əsas təşkili forması 

olan dərsin müasirləşməsi ön plana çəkilib. Azərbaycan məktəblərində hal-hazırda fəal/inte-

raktiv təlim tətbiq olunur. Düzdür, ənənəvi dərsin 300 illik bir tarixi vardır. Bu üç yüz il ərzin-

də onun inkişafına dövrün onlarla görkəmli pedaqoqunun əməyi həsr olunmuşdur. Amma 

müasir şəraitdə bu dərs artıq dövrün tələblərinə cavab vermir. Əgər ənənəvi didaktik sistem 

assosiativ nəzəriyyəyə əsaslanırdısa, müasir təhsil sistemi şəxsiyyət konsepsiyasına söykənir. 

Yeni pedaqoji təfəkkür baxımından həm müəllim, həm də şagird pedaqoji prosesin subyekt-

lərinə çevrilir. Məhz məsələnin belə qoyuluşu konseptual əhəmiyyətə malikdir. Bu nöqtədə də 

ənənəvi dərslə müasir dərs bir-birindən köklü şəkildə fərqlənir. Hal-hazırda Azərbaycan mək-

təblərində geniş tətbiq olunan fəal dərslərə Kurikulum əsasında yazılmış dərslik komplektinə 

daxil olan Müəllim üçün vəsaitlərdə kifayət qədər nümunələr var. 

Təlimin təşkili formalarından biri də qeyri-standart dərslərdir. Belə dərslər  mahiyyət eti-

barilə standart struktura malik olmurlar. Başqa sözlə, qeyri-standart dərslər strukturu olmayan 

improvizə edilmiş tədris məşğələləridir (dərs-ekskursiya, dərs-oyun, dərs-konfrans, kompüter-

dərs, dərs-nağıl,  dərs-yarış, dərs-kosmos və s.).  Bu tədris məşğələlərinin yaranması təhsilin 
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demokratik əsasda qurulmasının nəticəsidir.  

 Hal-hazırda Azərbaycan məktəblərində  inteqrativ dərslərdən də istifadə olunur. 

İnteqrasiya təhsilin bütün struktur elementlərinə aid olduğundan son dövrlərdə "inteqrativ 

təlim", "inteqrativ dərs", "inteqrativ fənn" və s. anlayışlar da işlənir. Eyni zamanda inteqrativ 

təlimə xüsusi pedaqoji texnologiyalardan biri kimi yanaşılır. 

Bütün bunlar üçün müəllimin təlimə yeni yanaşması zəruridir.  

Tarix və Ədəbiyyat fənləri əsasında hazırlanmış bir inteqrativ dərsin gedişinə nəzər salaq: 

Standartlar: 

Ədəbiyyat: 1.2.4; 2.2.1; 3.1.2 

Tarix: 1.2.1; 3.1.1; 4.1.1. 

Mövzu: Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan tarixi  

Resurslar: dərslik, internet, iş vərəqləri, markerlər 

İş üsulları: Akvarium, Beyin həmləsi, BİBÖ, Kollektivlə iş 

Dərsin gedişi: 

Qeyd edək ki, dərs XI sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulub. Hamıya bəllidir ki, şagirdlərin 

yaşı artdıqca və dünyagörüşləri genişləndikcə öyrənmənin əhəmiyyətini göstərən motivlər də 

dəyişir, inkişaf edir, xüsusən yuxarı siniflərdə onlar əsaslandırılmış olur. Heç bir müəllim 

üçün isə sirr deyil ki, təlim mütləq həyatla əlaqələndirilməlidir. Şagirdlər bilməlidirlər ki, in-

san elmə istinad edərək xarüqələr yaradır. Təlimin həyatla əlaqələndirilməsi elə bir vacib prin-

sipdir ki, bütün məktəb fənlərinin tədrisi prosesinə, bütün tərbiyə tədbirlərinin gedişinə nüfuz 

edir. 

Şagirdlərin peşə seçimi olan zamanda onlarda idrak marağının yaradılması və inkişaf etdi-

rilməsi, idrak fəaliyyətinin gücləndirilməsi son dərəcə mühüm və məsul bir vəzifədir. Müəlli-

min nümunəvi şəxsiyyəti, sinifdə işgüzar ab-havanın yaradılması və ədalətli qiymətləndirmə 

aparmağı bacarması şagirdlərin səylə çalışması üçün motivlər ola bilər. 

Beləliklə, həm öyrənmənin əsaslandırılması, həm də tədris işində əyləncəlilik şagirdlərdə 

dərs üçün idrak marağının inkişaf etdirilməsi məqsədi güdür, hamılıqla icbari tam orta təhsilin 

həyata keçirilməsi və sinifdə müvəffəqiyyətli, dinamik təlim işi bu məqsəd üçün obyektiv ola-

raq əlverişli şərait yaradır. Bütün bunlar isə dərsdə şagirdlərin daimi diqqətli olmalarını təmin 

edir ki, bu da təlim prosesinin ən mühüm psixoloji əsaslarındandır. 

Beləliklə, dərs Cümhuriyyət dövrü ilə əlaqədar hazırlanmış bir multimediyanın təqdimatı 

ilə başlayır. Şagirdlərə sual verilir ki, bu dövr haqqında nə bilirsiniz? Bu dövrdə Azərbaycan 

ədəbiyyatının və tarixinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini şərh edə bilərsinizmi? 

Bu vaxt sinfə BİBÖ cədvəlinin birinci xanasına müvafiq qeydlər etmək tapşırılır. Şagirdlər 

Tarix fənnindən  Cümhuriyyət dövrünü ayrıca keçsələr də, Ədəbiyyatda konkret Cümhuriyyət 

dövrü ədəbiyyatı adlı dərs yoxdur, amma şair və yazıçıların tərcümeyi-halında, onların yaşa-

dıqları dövrün şərhdə, əsərlərin təhlilində bu dövr haqqında məlumat verilib. Cədvəlin ikinci 

xanasında, əlbəttə, şagirdlərin bu dövr barədə daha aydın və geniş təsəvvürə malik olmaq is-

tədikləri qeyd olunur. Bu vaxt sinif iki qrupa bölünür. Qruplara bölünmədə müəllim müxtəlif 

üsullardan istifadə edə bilər. Onların içərisində biz püşkatma üsulunu tövsiyə edirik. Belə ki, 

şagirdlər stolun üstündəki bükülü kağızları açır, oxuduqdan sonra öz masalarını tuturlar. 

Aşağıda BİBÖ cədvəli əks olunub. 

 

Bilirəm İstəyirəm bilim Öyrəndim 
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Dərsin növbəti mərhələsində isə Akvarium üsulundan istifadə edilir. Daxili dairəyə aşağı-

dakı iş vərəqi təqdim olunur: 

İş vərəqləri: 

1.Məmməd Əmin Rəsulzadə milli azadlıq yolunda əldə edilən müvəffəqiyyətlərin qazanıl-

masında bədii ədəbiyyatın rolunu belə dəyərləndirir: “Azadlıq və istiqlaliyyət əsas süngüləri 

ilə yox, ədəbiyyat və incəsənət vasitəsi ilə əldə olunur” və “Qurtuluş günü” məqaləsində ya-

zır: “Ey millətin lisanül-qeybi olan şairlər, ədiblər, millətin əməllərini, ülvi niyyət və məqsəd-

lərini oxşayınız, kəndisinə millət sevgisi, vətən məhəbbəti, hürriyyət eşqi təlqin ediniz”. 

Verilmiş fikrə münasibət bildirin. Fikirlərinizi ədəbiyyatdan gətirdiyiniz nümunələrlə 

əsaslandırın. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin yaranması, fəaliyyəti və süqutunu 

şərh edin. Hadisələr arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini müəyyənləşdirməyə çalışın.  

Aşağıdakı cədvəl sizə nə deyir? Cümhuriyyət dövründə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan 

şair və yazıçılarının o dövrün ovqatını əks etdirən əsərlərini sadalayın. 

 
Müzakirələrdən sonra xarici dairədəki şagirdlər yoldaşlarını qiymətləndirir. 

Onlara  aşağıdakı qiymətləndirmə vərəqinin verilməsi tövsiyə olunur: 

 

Meyar 

 

               

Cümhuriyyət 

dövrü ədəbiyya-

tının səciyyəvi 

cəhətlərini şərh 

edir. 

Cümhuriyyət döv-

rünün tarixi hadi-

sələrini şərh edir. 

Onlar arasındakı 

səbəb-nəticə əla-

qələrini şərh edir. 

Fikirlərini 

əsaslandırmağı 

bacarır. 

Fikirlərini 

müasir 

həyatla əla-

qələndirir. 

     

 

Dərsin sonunda isə şagirdlərə aşağıdakı özünüqiymətləndirmə vərəqinin verilməsi tövsiyə 

olunur. 

 

Meyarlar Bəli Xeyir Qismən 

Cümhuriyyət dövrünün tarixi haqqında 

lazımi məlumatları bilirəm. 

 

 

 

 

 

 

Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatını səciyyə-

ləndirə bilirəm. 
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Hadisələr arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini 

müəyyənləşdirə bilirəm. 

   

Nitqimdə lazımi səs tonundan istifadə 

etməyi və lazımi məqamlarda pauza etməyi 

bacarıram. 

   

Göz təması qura bilirəm.    

 

Qeyd etmək istərdim ki, şagird üçün ən maraqlı dərs bilavasitə onun özünün aktiv iştirak 

etdiyi, təfəkkür imkanlarına əsaslanan tədris məşğələsidir. Gördüyümüz kimi, müasir təlimdə 

istifadə olunan rəngarəng texnologiyalar buna imkan verir. 

Yuxarı sinif şagirdinin yaş xüsusiyyətlərinə uyğun texnologiyalardan biri də Layihələrdir. 

Metodun əsas mahiyyəti uşaqların əldə etdikləri biliklərin həyatda onlara lazım olmağını 

göstərməkdir. Tədris prosesində şagirdə tanış olmayan, onun üçün əhəmiyyət daşıyan, real hə-

yatdan götürülmüş ən vacib problemin həllinə, onun malik olduğu və əldə edəcəyi biliklərdən 

istifadə etmək öyrədilir. Müəllim yeni informasiyaların alınma mənbəyini göstərə bilir. Layi-

hələr metodunda uşaqlar fərdi, cütlər və qrup şəklində müəyyən vaxt ərzində müstəqil fəaliy-

yət göstərməyə, həmişə hansısa bir problemi həll etməyə yönəlir. Problemin həllində müxtəlif 

təlim metodları və vasitələri tətbiq edilməklə yanaşı, həm də müxtəlif elm, texnika sahəsində 

sınaqdan çıxmış biliklərdən interaktiv şəkildə istifadə etməsi nəzərdə tutulur. Müasir pedaqoji 

texnologiyaların bünövrəsi kimi layihələr metodu-müxtəlif təlim vasitələri və informasiya 

texnologiyalarından istifadə etməklə reallaşır. Burada həm müasir (kompüter telekommunika-

siyaları, elektron baza göstəriciləri, video və multimedia vasitələri, faks, video rabitə), həm də 

ənənəvi (elm və məlumat kitabları, video yazıları və b.) tədris vasitələrindən istifadə edilə 

bilər. Həmçinin layihələr metodu bir kompleks problem üzrə yerinə yetirilir [10, 14] 

Layihə 30 № li məktəbin X sinfində həyata keçirildi. Layihə müddətində Blum taksonomi-

yasının bütün mərhələlərinə əməl olundu.  

X sinif şagirdlərinə siniflərinin veb səhifələrini yaratmaq və Böyük Vətən müharibəsində 

qəhrəmancasına həlak olmuş azərbaycanlılar haqqında məlumat toplamaq tapşırılmışdı. Şa-

girdlərə aşağıdakı təməl sualını cavablandırmaq lazım idi: “Sonunu düşünən qəhrəman ola 

bilməz” fikri sizə nə deyir? 

Sinif qruplara bölündü. Bir qrup qəhrəmanlar haqqında məlumat topladı. Digər qrup Bö-

yük Vətən müharibəsi və Qarabağ döyüşləri haqqında məlumat topladı. Üçüncü qrup isə sor-

ğu apardı. Sorğuda aşağıdakı suallar qoyuldu: “9 May günü hansı hissləri keçirirsiniz?”, “Qə-

ləbə əhval-ruhiyyəsi hiss edirsinizmi?”     

  Cavablar birmənalı olmadı. Şagirdlər isə öz araşdırmalarında bu fikrə gəldilər ki, Azər-

baycan xalqı öz torpaqlarını geri qaytaracaq və 9 May gününü həmvətənlərimiz  ürəklərində 

nisgil yox, sevinc hissi ilə  qeyd edəcəklər.  

Bildiyimiz kimi, veb səhifələrinin hazırlanması 10-cu sinifdə tədris olunur. Uşaqları həm 

biliklərini tətbiq etdilər, həm araşdırma apardılar, əqli nəticəyə gəldilər, həm də yeni bir məh-

sul-siniflərinin veb səhifələrini yaratdılar. 

Demək istərdim ki, yuxarı siniflərdə təlimin özünün inkişafetdirici, tərbiyəedici və təhsil-

verici funksiyalarını yerinə yetirmək üçün şagirdlərin yaş xüsusiyyətləri və onların anlama 

səviyyələrini bilmək lazımdır. Bu, müəllimə yeni təlim texnologiyalarını yüksək səviyyədə 

tətbiq etməyə imkan verir. Bu tətbiqin gözəl nəticələri olur.  

Təlimin digər təşkili formaları da yuxarı sinifləri məktəbə bağlayan əsrarəngiz bağlar ola 
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bilər. Belə dərslərin onlar üçün xeyirli olmasını təmin etmək üçün isə şagirdlərin real tələbat-

ları dəqiqləşdirilməli, dərsin məqsədi  müəyyənləşdirilməli, bu məqsədə çatmaq üçün isə ma-

raqlı təlim texnologiyaları seçilməlidir.  

Bütün bunlar bizə aşağıdakıları deməyə imkan verir: 

yeni təlim texnologiyalarından şagirdin yaş xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla məqsədyönlü 

istifadə edillərsə, onlar: 

— yaradıcı təfəkkürün inkişafı üçün zəruri olan idrak proseslərini inkişafını; 

— həyati əhəmiyyət kəsb edən məntiqi və tənqidi təfəkkürün inkişafını; 

— başqalarını dinləmə qabiliyyətinin inkişafını; 

— obrazlı təfəkkürün inkişafını; 

— əqli nəticə çıxarmaq qabiliyyətinin inkişafını təmin edər. 

Yeni pedaqoji təfəkkürün inkişafı,  yeni pedaqoji nəzəriyyələr  yaradır ki, bu  da məktəbin   

gedəcək yolunu müəyyənləşdirir. Pedaqoji nəzəriyyənin keyfiyyəti,  ümumtəhsil məktəbində  

təhsilin keyfiyyətinin yüklsəlməsinə bilavasitə təsir  edir.  

Hazırda elmi-texniki tərəqqinin inkişafı təbii olaraq təlim prosesində də  texniki vasitələrin 

tətbiqini tələb  edir  və bunun üçün əlverişli şərait və imkanlar yaradır. 

Hamıya bəllidir ki, elmə və keyfiyyətli təhsilə tələbat tarix boyu həmişə olmuşdur. Klassik 

pedaqoqlar  daim təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək uğrunda çalışmışlar. Hər dövrün keyfiyyət  

meyarları olmuşdur. Müasir dövrün keyfiyyət meyarı, təlim-tərbiyə prosesində innovasiyala-

rın tətbiqidir. Çünki insan təfəkkürü, düşüncəsi bir yerdə durmur, o, daim  inkişafda və yenilık 

axtarışındadır. Bu yeniliklər intellekt, kompüter, məsafədən təhsil, elektron dərsliklər, anali-

tik-praktik təhlillər, dialoqlar, müzakirələr, layihələr, fəal və interaktiv təlim metodları,  infor-

masiya kommunikasiya texnologiyaları və digər innovasiyalardır. Bunlar nəzərə alınmadan 

müasir  dərsi təsəvvür etmək çətindir. 

Yeni pedaqoji texnologiyalar, innavativ metodlar təlim prosesinə yeni yanaşma tərzidir. 

İnnovasiyaların tətbiqi təhsil verəndən pedaqoji ustalıq, səriştəlilik və peşəkarlıq tələb edir. 

Pedaqoji texnologiyalara yiyələnmək, innovasiyalrı düzgün tətbiq etmək pedaqoji ustalığın 

əsasını təşkil edir. 

Demək təhsildə innovasiyalardan istifadə edilməsi təhsilin keyfiyyətini yüksəltməklə sə-

nayenin, iqtisadiyyatın, insan fəaliyyətinin bütün sahələrində keyfiyyətin yüksəldilməsi təmin 

oluna bilir. 

Azərbaycan Respublikasının inkişaf konsepsiyasına uyğun olaraq şəxsə hərtərəfli bilik və 

bacarıqların verilməsi məqsədi ilə təhsil sisteminin institusional əsasları, infrastrukturu və in-

san resursları inkişaf etdirilməkdədir. Təhsilin inkişafı ölkədə əhalinin rifahının yaxşılaşması, 

həmçinin fərdin həyatının daha yüksək səviyyədə qurulması üçün zəmin yaradır. Təhsil insan-

lara texnologiyaları çevik mənimsəmək, əmək bazarında layiqli yer tutmaq və ömür boyu təh-

sil prosesinə qoşulmaq, sağlam həyat tərzi, ətraf mühitə münasibətdə düzgün mövqe seçmək 

imkanı verir. Bütün bunları təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan təhsilində aparılan islahatlar   

hafizə məktəbindən təfəkkür məktəbinə keçid etməyi tələb edir. Bununla əlaqədar da təlim 

prosesində şagirdlərin idrak fəallığının aktivləşdirilməsi xüsusi aktual bir problem kimi təd-

qiqat obyektinə çevrilmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə eksperimentlər yuxarı siniflərdə aparılmış, bu yaş döv-

ründəki şagirdlərin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi yolları şərh olunmuşdur ki, bu da 

müasir dövr  üçün çox aktual bir məsələdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Qaldırılan problem yeni və aktualdır. Belə ki, Azərbaycan pe-

daqoji fikri tarixində yeni təlim texnologiyalarından istifadənin şagirdlərin idrak fəaliyyətinin  
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yüksəldilməsində bir vasitə kimi rolu şərh olunmuş, əhəmiyyətliliyi nəzəri və praktik cəhət-

dən əsaslandırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən müasir tələblərə cavab verən müəl-

limlərin hazırlanmasında istifadə edilə bilər. Təqdim olunan eksperimentlər, onların nəticələri 

müəllimlər üçün gözəl material rolunu oynaya, həmçinin ali məktəb müəllimlərini üçün də 

lazımlı material ola bilər. 
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Использование новых технологий в обучении как одно 

из главных требований в Азербайджанской школе ХХI века 

 

Резюме 

 
 В статье даётся информация о уже сформированном в Азербайджане новом педаго-

гическом мышлении. Убедительными ссылками и доказательствами указывается что 

это требование времени. Даётся информация о современных типах уроков. Освещён 

процесс одного интегративного урока. Показано обоснованное мнение о возможности 

достижения целей с помощью новых технологий. 
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The use of new training technologies as a main requirement  

of the 21 st century Azerbaijan school 

 

Summary 

 
The article gives information about recently formed pedagogical cognition in Azerbaijan. 

The advancement of pedagogical thought is the requirement of the time and is justified by 

believable evidences and references. In addition, the article gives insight on contemporary 

lesson types as well as sheds light on the process of interactive lessons. Furthermore the 

article talks about facilitating the process of reaching set goals concerning teaching and it is 

justified broadly. 
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Elmi və metodoloji problemlərin həlli üçün eksperiment tədqiqat metodu kimi yalnız psi-

xologiyada deyil, pedaqogikada da istifadə olunur. Pedaqoji prosesin hərəkətliliyi və multi-

faktorial mahiyyəti, nailiyyətləri və çatışmazlıqları ən etibarlı şəkildə müəyyənləşdirməyə, 

prioritetləri əsaslandırmağa, pedaqoji hadisə və proseslərdə daxili əlaqələri və asılılıqları aşkar 

etməyə imkan verən mürəkkəb pedaqoji təcrübənin istifadəsini müəyyənləşdirir. Belə bir təc-

rübə, bəlkə də hadisələri öyrənmək, faktları qeyd etmək, pedaqoji proses iştirakçılarının dəyi-

şiklik və inkişaf dinamikasını izləmək üçün ən doğru yoldur. Hərtərəfli pedaqoji təcrübə sə-

bəb-nəticə əlaqələrini, daxili inkişaf mənbələrini, yəni: tədqiq olunan məsələlər üzrə nəzəri 

tədqiqat səviyyəsinə yüksəlmək imkanlarını açır 

Təcrübə vahid pedaqoji hadisələri onların tərkib elementlərinə ayırmağa, bu elementlərin 

işlədiyi şərtləri dəyişdirməyə, fərdi amillərin nəticələrinə təsirini təcrid etməyə və yoxlamağa, 

ayrı-ayrı tərəflərin və münasibətlərin inkişafını izləməyə, nəticələri daha az və ya dəqiq qeyd 

etməyə imkan verir. Təcrübə müəyyən və ümumi fərziyyələrin sınanmasına, nəzəriyyənin fər-

di nəticələrinin aydınlaşdırılmasına, faktların müəyyənləşdirilməsinə və dəqiqləşdirilməsinə, 

istifadə olunan vasitələrin səmərəliliyinin müəyyənləşdirilməsinə və s. xidmət edə bilər. 

“Təcrübə” anlayışı çox geniş şərh edildiyində, bəzi yeniliklərin hər hansı bir axtarış-tədqi-

qat işində sınaqdan keçirilməsinə diqqət yetiririk. Lakin təcrübənin aparıcı əlamətlərindən ən 

azı biri (sabitləmə şərtləri, daha az və ya dəqiq ölçülər) olmadıqda, görülən işləri ciddi şəkildə 

eksperiment adlandırmaq olmaz.  

Mürəkkəb bir pedaqoji təcrübə sınaqların (fərziyyələrin, ayrı-ayrı faktların əldə edilməsi 

və ya dəqiqləşdirilməsi üçün zəruri olan fərziyyələrin yoxlanılması), habelə ümumi hipoteza-

ların, inkişaf etmiş modellərin, quruluşların və kompleks yeniliklərin sınanması ilə əlaqəli 

konstruktiv ola bilər.  

Əgər bir obyekti başqa obyektlərlə müqayisə etmədən tanımağı hədəfləyiriksə, mütləq 

hərtərəfli pedaqoji təcrübə təşkil edilməlidir. Təcrübə pedaqoji fəaliyyətin ən optimal şərtlə-

rini və ya vasitələrini seçməyə yönəldilmişdirsə, təbiətdə müqayisəli olacaqdır və buna görə 

müqayisəli təcrübə adlanır. Öz növbəsində, eksperimental qrupun (eksperimental obyektin) 

nəzarət qrupu ilə eksperimental dəyişikliklərin təsir etmədiyi şəkildə müqayisə oluna bilməsi 
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üçün müqayisəli təcrübə təşkil edilə bilər; nəzarət obyekti olmadıqda dəyişkən bir eksperi-

ment şəklində müqayisəli eksperiment təşkil etmək mümkündür və ən yaxşısını seçmək üçün 

bir neçə təcrübi seçim bir-biri ilə müqayisə edilir. 

Qarışıq bir variant da mümkündür, bunda bir neçə eksperimental qrup və bir və ya bir ne-

çə nəzarət qrupu yaradılır.  

Müqayisəli eksperimentin müxtəlif üsulları mövcuddur. Tək bir fərq prinsipi üzərində qu-

rulmuş bir eksperimentdə, eksperimental və idarəetmə qruplarında və ya eksperimental iş 

üçün müxtəlif seçimləri həyata keçirən qruplarda bir dəyişənli yoxlanılan istisna olmaqla bü-

tün proses şərtlərini bərabərləşdirməyə çalışırlar. Nəticələrdəki fərqi məhz bu dəyişkən vəziy-

yətə və ya faktora aid etmək olar. 

Bərabər amillər asan deyil. Qrupları elə bir şəkildə seçmək lazımdır ki, bu və ya digər fəa-

liyyət növünə sərf olunan vaxt, fəaliyyətə münasibət və həyata keçirildiyi şərtlər, əvvəllər əldə 

edilmiş nəticələr nəzarət qruplarında təxminən eyni və ya daha yaxşı olsun. Əlbəttə ki, bütün 

bunlar görmə qabiliyyətinə görə deyil, akademik performans, zehni inkişaf və müqayisə edi-

lən siniflərdə və ya qruplarda şagirdlərin sağlamlığı ilə bağlı məlumatların müqayisəsi əsasın-

da həyata keçirilir. Bərabərləşdirmək üçün ən çətin olan şəxsi amildir - müəllim şəxsiyyətinin 

və şagirdlərin tərkibinin təsiridir. Buna görə təcrübi və nəzarət qruplarında dərslərin, görüş-

lərin və məsləhətləşmələrin eyni müəllim və ya təxminən eyni dərəcədə bərabər olan müəl-

limlər tərəfindən aparılması arzu olunur. 

Qrup tərkibinin bərabərləşməsinə ya da daha zəif qrup təcrübə predmeti (nəzarət “dilimlə-

ri” ilə müəyyənləşdirilən) götürüldüyünə görə, təcrübələrin və nəzarət qruplarının hər sonrakı 

seriyalarda bir-birinə qarışması qondarma eksperiment olaraq görülə bilər. Bu hallarda, yalnız 

müxtəlif tərkibli eksperimental qruplarda daha yüksək nəticələrin təsdiqlənməsi yeniliyin sə-

mərəliliyinin sübutudur. Belə nəticələr əldə olunmazsa, bu fərqli bir tələbə tərkibi ilə nəticə-

lənə bilər. 

Bu cür bərabərləşdirmə metodu yalnız fəaliyyətin nəticələri, müqayisə olunan tələbə qrup-

larının inkişafındakı dəyişikliklər zehni olaraq nəzərə alındıqda mümkündür: məsələn, eyni 

sayda təşəbbüs lideri, aktiv ifaçı, passiv ifaçı və müqayisəli qruplarda pedaqoji laqeydlik nə-

zərə alındıqda. Və ya akademik işlərdən danışırıqsa, eyni dərəcədə yaxşı, orta və zəif fəaliyyət 

göstərən şagirdlər, inkişaf etmiş bir mücərrəd, vizual-obrazlı və ya praktik olaraq aktiv düşün-

cə sahibi olan məktəblilər və s. 

Ən optimal variantı müəyyənləşdirmək üçün eksperimental təlim və təhsildə fərqli seçim-

lər arasında ya da eksperimental seçimlə idarəetmə aralığında müqayisə edilir. Bu vəziyyətdə 

tipik bir səhv, iş şəraitinin və nəzarət qruplarının tərkibinin qeyri-səlis bir tərifidir. Onların 

tərbiyə və akademik uğur baxımından "təxminən eyni" olduğu iddia edilir. Lakin mahiyyət 

etibarilə onlarda görülən işlərin ənənəvi məzmunu və işin ənənəvi qaydasını qorumaqla məh-

dudlaşır. 

Yaxşı düşünülmüş, yaxşı təşkil edilmiş bir eksperimental variantın qeyri-müəyyən olduğu 

və əksər hallarda ənənəvi iş forması üçün ən yaxşı variant olmadığı ortaya çıxır. Əslində, 

müəyyən bir sistemin sistemsiz variantdan üstünlüyü aydınlaşdırılır, təşkilat çəkisi ilə mü-

qayisə olunur. Belə hallarda  təcrübə aparılmadan, yaxşı planlanmış, diqqətlə hazırlanmış bir 

işin, zəif hazırlanmış və mütəşəkkil iş seçimlərindən daha yaxşı və effektiv olduğu aydın olur. 

Yuxarıda göstərilənlərdən görünür ki, həm nəzarət qruplarının tərkibi, həm də bu qruplarda 

görülən işlər təcrübi qruplardakı işin tərkibi və məzmunu qədər ciddi şəkildə müəyyənləşdiril-

məlidir. Müqayisə olunan təlim və təhsil seçimlərinin ən yaxşı şəkildə təqdim edilməsi zəru-

ridir. Məsələn, bir təcrübəçi mühazirə ilə müqayisədə bir kompüter proqramı istifadə edərək 
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bir mövzunu öyrənməyin üstünlüyünü sübut etmək istəyirsə, onda eksperimental versiya us-

tad müəllimin mənalı, maraqlı, problemli mühazirəsi ilə idarəetmə qarşılıqlı olmalıdır. Yaşa-

yış yerində fərqli yaş qruplarının iş şəraiti və formaları eksperimental olaraq öyrənilirsə, nəza-

rət obyekti eyni yaş qruplarında və ya məktəbdə fərqli yaşda eyni yaş qruplarının işini düzgün 

təşkil edə bilər. Təcrübəli şəkildə yoxlanılmış seçimlər ənənəvi təhsil və təlim üçün diqqətlə 

seçilmiş, xüsusi qeyd edilmiş və təhlil edilmiş variantlarla müqayisə olunmalıdır.  

Yuxarıdakı mülahizələr hərtərəfli pedaqoji eksperimentin təşkili üçün başqa bir tələbi başa 

düşməyə imkan verir. Təcrübə və nəzarət seçimlərinin, eləcə də fərqli eksperimental seçimlə-

rin müqayisəsi ümumiyyətlə mövcud iş sistemi ilə deyil, müqayisə üçün xüsusi olaraq müəy-

yən edilmiş istiqamət və xüsusiyyətlərlə aparılmalıdır. 

Deyək ki, bu, müxtəlif növ fəaliyyətlərin effektivliyi ilə müqayisə edilə bilər və bir və ya 

eyni məqsədə nail olmaq üçün onun təşkilinin formaları, yerinə yetirilən işin fərdi və kollektiv 

məsuliyyətin effektivliyi, ictimai faydaları əməkdə təşəbbüslərin meydana gəlməsinin müqa-

yisəli təsviri və s.- də verilə bilər. 

Hərtərəfli pedaqoji eksperiment üçün digər əsas tələb aşağıdakılardır: dondurulmayan, ək-

sinə, vasitə və metodlarının məntiqində inkişaf etdirilmiş bir idarəetmə sistemi inkişaf etmiş 

və təkmilləşdirilmiş bir sınaq sisteminə qarşı olmalıdır. Məsələn, ənənəvi "məktəb-mərkəzi-

lik" variantı (məktəb tərbiyə işinin mərkəzi, yəni təbiətdə tərbiyə olunan tədris prosesi və mik-

rorayonda yerləşən təşkilatların qüvvə və vasitələri ilə əlaqəli müxtəlif sinifdənkənar fəaliy-

yətlər) "məktəb - metodik mərkəz" seçimi ilə ziddiyyətlidirsə, tədris kompleksinin əsasını təş-

kil edir ", o zaman hər iki variantın inkişafı üçün tədbirlər təmin etmək lazımdır. Xüsusilə 

məktəb şurası, tələbə özünüidarəetmə, müqavilələr bağlamaq mikrorayonda yerləşən məktəb 

və təşkilatların keyfiyyətləri, müasir diaqnostika metodları əsasında şagirdlərin psixoloji və 

pedaqoji öyrənməsi üçün seçimlərdən istifadə və s.   

Tək oxşarlıq prinsipindən istifadə edərək bir eksperimentin təşkili metodu da istifadə olu-

nur. Nəzarət obyektlərinin seçilməsini və inkişaf etdirilməsini, şərtlərin bərabərləşdirilməsini 

tələb etmir, əksinə, müxtəlif şəraitdə təşkil olunur. Məsələn, bu mövzuda yeni bir tədris proq-

ramı tanınmış innovativ məktəblərdə və adi paytaxtda yaxud ətraf ərazilərdə, şəhər və kənd-

lərdə, təcrübəli müəllimlər və yeni başlayanların və s. üzərində sınaqdan keçirilmişdir. Nəza-

rət seçimi ilə müqayisədə nəticə, dəqiq inkişafa aiddir. 

Qarışıq dəyişikliklər prinsipi əsasında hərtərəfli pedaqoji təcrübə təşkil edilə bilər. Bir ne-

çə obyektdə, müəyyən hallarda əvvəlcə hətta birində həyata keçirilə bilər. Təcrübənin belə bir 

təşkilinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, dəyişikliklər tədricən işə daxil edilir və nəticələr də 

mərhələlərlə qeyd olunur. Bu şəkildə, bir tərəfdən, prosesin gedişi və nəticəsi, digər tərəfdən 

təqdim edilən dəyişikliklər arasında səbəb və digər əlaqələr qurulur. 

Əsas eksperimentlə yanaşı, bir qədər fərqli şəraitdə fikir və fərziyyələrin digər material 

üzərində sınaqdan keçirildiyi bir dublikat aparmaq faydalıdır. Bundan sonra əsas və dublikat 

eksperimentlərin materiallarının müqayisəli təhlili aparılır. 

Hər hansı bir eksperiment ilkin vəziyyət, aralıq və yekun nəticələrin obyektiv uçotunun 

müəyyən metodologiyasını əhatə edir. Nəticələrin ölçülməsi üçün meyarlar və metodlar barə-

də sual yaranır. Məqsədlərinin, mövzusunun, şərtlərinin xüsusiyyətlərinə əsaslanaraq hər bir 

tədqiqat xüsusi olaraq həll edilməlidir. 

Nəticələrin tamamilə düzgün olması şərtilə riyazi işlənmə ilə ifadə olunması çox yaxşıdır. 

Bütün şərtlərdə, nəticələrin obyektivliyi və etibarlılığı (göstəricilərin ölçülən keyfiyyətlərə uy-

ğunluğu), onların mənalı şəkildə şərh edilməsi - səbəblərin izahı, qeydə alınan dəyişikliklərin 

xarakteri, aşkar edilmiş dəyişikliklərin təlim-tərbiyə strategiyası və taktikası, məzmunu, habe-
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lə təhsil prosesinin yenilənməsi üçün bütöv əhəmiyyəti zəruridir. 

Sonda vurğulamaq lazımdır ki, pedaqogikadakı bir təcrübə fizika, texnologiya və hətta 

biologiyada olduğu kimi dəqiq olduğunu iddia edə bilməz. Təcrübə pedaqoji tədqiqat metod-

larından yalnız biridir, mütləq dəyişdirilə bilməz. 

Əmrulla Paşayev və Fərrux Rüstəmov “Pedaqogika” dərsliyində pedaqoji eksperimentə  

bu cür yanaşırlar: “Bu tədqiqat metodunun mahiyyəti müəllim və şagirdlərin pedaqoji fəaliy-

yətini xüsusi təşkil edərək, irəli sürülən pedaqoji ideyanı, fərziyyəni həmin şəraitdə öyrən-

məkdən, yoxlamaqdan ibarətdir. Məqsəd hadisələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələri, pedaqoji 

ideyaların, fərziyyənin faydalılığını öyrənmək, aşkara çıxarmaq və əsaslandırmaqdan ibarət-

dir. Pedaqoji ideya və fərziyyə təcrübədə özünü doğrultduqca, tədricən müvafiq nəzəri ümu-

miləşdirmələr və nəticələr meydana çıxır”. 

Pedaqoji eksperiment əsasən aşağıdakı meyarlara görə təsnifatlaşdırılır: 

a) Keçirilmə yerinə əsasən 2 növü var: 

Təbii eksperiment – burada dərsliklər, dərs vəsaitləri, tədris proqramları, tədris planları 

araşdırılır. 

Laborator eksperiment – bu zaman xüsusi pedaqoji şərait yaradılmalıdır. 

b) Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq 4 növü var: 
Müəyyənedici eksperiment – başlanğıcda həyata keçirilərək, təcrübədəki vəziyyəti üzə çıxarır  

Yaradıcı-dəyişdirici eksperiment – problemlə əlaqədar fərziyyələr, metodiki üsullar işlənib 

hazırlanır 

Yoxlayıcı eksperiment -  sınanılmış təcrübəni başqa tədqiqat obyektlərində də icra edərək 

təcrübənin həqiqiliyi, dəqiqliyi yoxlanılır 

c) Paralel, çarpaz eksperiment əsasən 3 mərhələdə həyata keçirilir: 

1) Məktəb sənədlərinin öyrənilməsi 

2) Şagirdlərin yaradıcılıq məhsullarının öyrənilməsi 

3) Qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi        

"Təcrübə" anlayışının şərhi. Bir "təcrübə"nin nə olduğunu və tədqiqatçıların bu konsepsi-

yanın mahiyyətini və məzmununu necə müəyyənləşdirdiyini düşünün. Bu, məqsədimiz ola-

caqdır. Məqsədə çatmaq üçün problemi həll etməliyik:  

1) təhlil etmək, "təcrübə" anlayışının müxtəlif şərhləri,  

2) əldə edilmiş məlumatları müqayisə etmək;  

3) bu konsepsiyanın əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərini (meyarlarını) vurğulamaq. 

Təcrübə anlayışı müəllimin təcili suallarına cavab verməyə imkan verir: Müəllimlərdən 

hansını eksperimentator hesab etmək olar? Hansı fəaliyyət təcrübi hesab olunur və onu hansı 

meyarlarla fərqləndirmək olar: müəllif, yenilikçi, təcrübəli, ənənəvi və s. Hansı vəziyyətdə 

orijinal metoda əsasən tədris bir sınaqdır və buna görə müəllimin fəaliyyəti eksperimental xa-

rakter daşıyır və hansı vəziyyətdə belə deyil?  

Bu sualların cavablarının görünməsi üçün təcrübi fəaliyyətin müəllim tərəfindən həyata 

keçirilən hər hansı digər fəaliyyətdən fərqləndirilməsi üçün işarələr (meyarlar) lazımdır. Bun-

ları düşünmək lazımdır. 

Bu günə qədər, "təcrübə" anlayışı paradoksal olaraq, olduqca fərqli bir şərhə malikdir. Bu-

dur, bəzi müəlliflərin istifadə etdiyi təriflərin əsas xüsusiyyətlərini özündə saxlayan, öz sualla-

rımızı cavablandırmasına və müəllimin işini eksperimental rejimdə təşkil etməyə imkan verən 

öz versiyamızı yaratmağa yönəlmiş bir araşdırma. 

Qısa Fəlsəfi Ensiklopediyada bir təcrübə “sistematik bir müşahidə; onlardan asılı olan ha-

disələri öyrənmək üçün sistematik təcrid, şəraitin dəyişməsi” kimi verilir. Beləliklə, bir şəxs 
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müşahidə etmək imkanı yaradır, bunun əsasında müşahidə olunan fenomendəki qanunlar haq-

qında bilikləri formalaşır. Müşahidələr, şərtlər, naxışlar haqqında bilik ən əhəmiyyətlisi, fikri-

mizcə, bu tərifi xarakterizə edən əlamətlərdir. 

"Psixologiya" lüğətində təcrübə anlayışı "ümumilikdə, xüsusən psixoloji araşdırmalarda 

elmi biliklərin əsas (müşahidə ilə yanaşı) metodlarından biri" hesab olunur. Bir və ya bir neçə 

dəyişkənliyi (amilləri) sistematik şəkildə idarə edən və öyrənilən obyektin davranışında üst-

üstə düşən dəyişiklikləri qeydə alan tədqiqatçının vəziyyətə aktiv müdaxiləsi ilə müşahidədən 

fərqlənir. 

Düzgün qurulmuş təcrübə, dəyişənlər arasındakı əlaqəni (korrelyasiya) ifadə etməklə məh-

dudlaşmadan, səbəb-nəticə əlaqələri haqqında fərziyyələri sınamağa imkan verir. Ən əhəmiy-

yətli xüsusiyyətlər, fikrimizcə, tədqiqatçının fəaliyyəti, axtarış xarakteristikası və formalaşdı-

rılmış təcrübə növləri, habelə hipotez testidir. 

Didaktik eksperimentin mahiyyətini müəyyənləşdirən V.İ.Zagvyazinski, ən əlverişli şəra-

itdə öyrənmək üçün bir fenomenin dəyişdirilməsi və ya çoxalması olduğu bir elmdə bir təc-

rübə anlayışını əsas götürür. Təcrübənin xarakterik bir xüsusiyyəti, tədqiq olunan fenomenə 

insanın planlı müdaxiləsi, tədqiq olunan hadisələrin müxtəlif şəraitdə çoxalma ehtimalıdır. 

Təcrübə metodu, V.İ.Zaqvyazinskinin fikrincə, inteqral pedaqoji hadisələri onların tərkib ele-

mentlərinə ayırmağa imkan verir. Bu elementlərin işlədiyi şərtləri dəyişdirərək (dəyişən), eks-

perimentator, ayrı-ayrı tərəflərin və əlaqələrin inkişafını izləyə, nəticələrini daha az və ya də-

qiq qeyd edə bilər. "Təcrübə fərziyyənin sınanmasına, nəzəriyyənin müəyyən nəticələrinin 

(empirik təsdiqlənən nəticələrin) aydınlaşdırılmasına, faktların müəyyənləşdirilməsinə və ay-

dınlaşdırılmasına xidmət edir". 

Ən diqqətəlayiq xüsusiyyətlər reproduksiya, fərziyyə testi və faktların müəyyənləşdirilmə-

si və dəqiqləşdirilməsidir. 

M.M. Potaşnik, "təcrübə" anlayışının pedaqoji praktikada tətbiqini nəzərə alaraq istifadə 

olunan məzmunun çoxluğunu vurğulayır. Lakin bunların hamısında müəllif yazır ki, "ekviva-

lentdir, digərlərinin hamısını çıxarmaq olar, hər biri nəzərdən keçirilən fenomenin bir tərəfini 

və ya digərini daha güclü şəkildə vurğulayır." Bu nöqteyi-nəzərdən, fikrimizcə, həmişə əsas-

landırılmır, çünki fenomenin bir tərəfində, hətta ən əhəmiyyətli, lakin bir ölçülü olsa da, çox-

ölçülü bir cismin bütövlüyünü yenidən yaratmaq çətindir. Təcrübə (Potaşnik M.M. görə) pe-

daqoji fəaliyyətin nəticələrinə təsir edən mühüm amillərin müəyyənləşdirilməsini və optimal 

nəticələr əldə etmək üçün bu amilləri dəyişməyə imkan verən tədqiqat metodudur.  

V.S. Lazarev yazır ki, təcrübə altında "... idarə olunan və idarə olunan şəraitdə gerçəklik 

hadisələri araşdırılan ümumi bir idrak metodu başa düşüləndir”. 

Mövcud təriflərdə (V.V. Kraevsky, V.S. Lazarev, A.M. Novikova, M.M. Potashnika və 

başqalarının əsərlərində oxşar yanaşmalar əks olunmuş) sınağın əsas xüsusiyyətlərinin tam-

lığını qoruyub saxlayan ayrılmaz bir versiyasını təqdim etmək üçün bəzilərini gətirmək bizim 

üçün vacib görünür: 

• Eksperiment (Latın dilindən - test, təcrübə) - sübutlara əsaslanan təcrübədir. 

• Eksperiment - bir fərziyyəni sınamaq. 

• Eksperiment - inkişaf etmiş bir metodologiyanın (texnologiya, tədbirlər sistemi və s.) 

kimsə - başqa bir müəllim və ya menecer tərəfindən yeni şərtlərlə tərəfindən təkrar istehsal 

edilməsidir. 

• Məktəbdə bu və ya digər problem üzərində təcrübə - tədqiqat işləri. 

• Eksperiment - təbii və ya süni şəkildə yaradılan bilik metodunun köməyi ilə idarə olunan 

və idarə olunan şərtlər, pedaqoji fenomen araşdırılır, problemin həlli üçün yeni bir yol, prob-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 93 

lem axtarılır. 

• Eksperiment - tədris, valideyn tərbiyəsi, uşaq inkişafı, məktəb idarəetməsi üçün yeni tex-

nologiyaların yaradılması və sınaqdan keçirilməsi istiqamətində ciddi şəkildə yönəldilmiş və 

nəzarət edilən pedaqoji fəaliyyətdir. 

• Eksperiment - pedaqoji fəaliyyətin nəticələrinə təsir edən mühüm amillərin müəyyənləş-

dirilməsini və optimal nəticələr əldə etmək üçün bu amilləri dəyişməyə imkan verən tədqiqat 

metodudur. 

Fikrimizcə, təbii və ya süni şəkildə yaradılmış idarə olunan şərait, tədqiqat işləri əvvəlki 

xüsusiyyətlərini tamamlayan əsas xüsusiyyətlərdir. 

Yuxarıdakı təriflərin əsas xüsusiyyətlərini vurğulayaraq, aşağıdakı tərifi qura bilərik: 

"Təcrübə", təbii və ya süni şəkildə yaradılan və idarə olunan və idarə olunan şəraitdə orta-

ya çıxmış bir fərziyyənin sınanması üçün yaradılmış və nəticəsi olan yeni bilikdir, bu da peda-

qoji fəaliyyətin nəticələrinə təsir göstərən mühüm amillərin müəyyənləşdirilməsini özündə 

cəmləşdirir. 
Təcrübənin meydana çıxmasına nəyin baxacağına dair suala cavab tapmaq üçün təcrübi fəa-

liyyətini hər hansı digərindən və xüsusən yenilikçidən fərqləndirmək üçün işarələr lazımdır. 

Fikrimizcə, belə əlamətlər (meyarlar) bunlardır: 

• təcrübənin məqsədi və proqramının mövcudluğu; 

• bir fərziyyənin olması; 

• yeni pedaqoji bilik əldə etməyə istiqamətləndirmə; 

• elmi təsvir dilinin olması; 

• təcrübə predmetinə təsir etmək yollarının mövcudluğu; 

• eksperimental inkişafın mövcudluğu; 

Təcrübə əlamətlərinin hər birinin mahiyyəti və məzmunu xüsusi bir araşdırma mövzusu-

dur. Təcrübənin məntiqi, sınaq dövrünün mərhələləri və struktur komponentləri nəzərdən ke-

çirildikdən sonra ona qayıtmaq məsləhətdir. 

Təcrübə fəaliyyətinin səmərəliliyi əsasən təcrübənin əsas mərhələlərinin ardıcıllığını mü-

şahidə edən tədqiqatçı tərəfindən müəyyən edilir. Təcrübə dövrünün məntiqinə diqqət yeti-

rərək fərdi addımları xüsusi bir şəkildə tərtib etmək lazımdır. 

Birinci mərhələ diaqnostikanın tətbiqi ilə əlaqəli, proqnostik və təşkilati funksiyaları. İkin-

ci mərhələdə icra funksiyası həyata keçirilir. Üçüncüsü analitik funksiyadır. Və nəhayət, dör-

düncüsü - ictimailəşmə funksiyası. Göstərilən mərhələləri müvafiq olaraq adlandırmaq olar: 

hazırlıq, praktik, ümumiləşdirmə, həyata keçirmə. 

Hazırlıq mərhələsi. Hazırlıq mərhələsi, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, mürəkkəbdir və bir 

neçə funksiyaya malikdir: diaqnostik, proqnostik və təşkilati. 

Diaqnostik funksiya tədqiq olunan obyektin vəziyyətinin "şəkli"nin qurulmasını əhatə 

edir. Pedaqoji təcrübələrdə bu ola bilər: fərdi təcrübənin təhlili və müəllimin, baş müəllimin, 

məktəb direktorunun fəaliyyətindəki müəyyən çətinliklərin müəyyənləşdirilməsi; məktəbdə 

pedaqoji prosesin vəziyyətinin təhlili; məktəbin müəllim heyətinin təhsil ehtiyaclarının müəy-

yənləşdirilməsi; təhsil müəssisəsində tədris prosesindəki ziddiyyətlərin formalaşdırılması; 

problemin ifadəsi və əsaslandırılması, həlli üçün axtarışın aparılacağı axtarış. 

Bu funksiyanın həyata keçirilməsi təcrübə müəllimi, direktoru, baş müəllimi təcrübənin 

vəziyyətini diaqnoz qoymağa və özünəməxsus "cahillik biliyi" qurmağa imkan verir. Bu və-

ziyyətdə problemin mənbəyi çatışmazlıqlar, ziddiyyətlər, xüsusi təcrübədəki çətinliklərdir. 

Onları aradan qaldırmaq ehtiyacını formalaşdırırlar. Onların altında bir təcrübə ideyası do-

ğulur və ya kənardan gətirilir. 
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Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, bir çox praktik problemləri həll etmək üçün bir sıra nəzə-

ri problemlər hazırlamaq lazımdır və burada təcrübə elm adamları olmadan edilə bilməz. Be-

ləliklə, V.İ.Zagvyazinsky yazır ki, bəzi hallarda praktik bir problemi həll etmək, məsələn, 

akademik çatışmazlığı aradan qaldırmaq və bütün şagirdlərin bilik keyfiyyətini yüksəltmək 

üçün öyrənmə və inkişaf problemlərini həll etmək, idrak ehtiyaclarının formalaşdırmaq, idrak 

müstəqilliyi, tədrisə fərqli yanaşma, alqoritmləşmənin birləşməsi lazımdır. Təhsil fəaliyyətin-

də yaradıcılıq və digərlərinə. elmi bir yanaşma olmadan heç bir yol yoxdur. 

Problemin həllində növbəti addımlar proqnostik funksiyanın eksperimentator tərəfindən 

yerinə yetirilməsi ilə əlaqələndirilir. 

Proqnostik funksiyanın eksperimentator tərəfindən həyata keçirilməsinin vacib bir xüsu-

siyyəti eksperimental proqramın inkişafıdır. Eksperimentin məqsədi, fikir, dizayn, fərziyyə, 

gözlənilən müsbət nəticələrin proqnozu və mümkün mənfi təzahürləri, kompensasiya mexa-

nizmləri, eksperimentin mərhələləri, nəticələrin qiymətləndirilmə meyarları və s. nəzərə alın-

malıdır. 

Təcrübə proqramının inkişafı eksperimentator üçün xüsusilə vacib bir məsələdir və buna 

görə daha ətraflı araşdırılmalıdır. Bizim fikrimizcə, təcrübi proqramın inkişafı təcrübi fəaliy-

yət dövrünün təşkili ilə məntiqi şəkildə bağlıdır, buna görə də biraz sonra nəzərdən keçirmək 

məsləhətdir. 

Təcrübə proqramı hazırlandıqdan sonra eksperimentator suallara cavab verməlidir: onun 

həyata keçirilməsinin real şərtləri nədir və proqramın işə salınması üçün əlavə şərtlər təmin 

edilməlidir? Bu suallara cavab verərək eksperimentator eksperimentin özünə xidmət edən bir 

fəaliyyət göstərir və ya təşkilati bir funksiyanı həyata keçirir. 

Bu funksiyanın yerinə yetirilməsinə, M.M.Potaşnikin fikrincə, təcrübənin maddi bazasının 

hazırlanması, idarəetmə funksiyalarının bölüşdürülməsi, elmi məsləhətçi və ya elmi məsləhət-

çi axtarışı, xüsusi təlimin təşkili, eksperimentə metodiki dəstək və s. aid edilə bilər. 

Praktik mərhələ. Təcrübə üçün şərtlər hazırlandıqdan sonra praktik mərhələ başlayır, bu 

müddət ərzində ifaçı funksiyası gerçəkləşir. Təcrübə növündən (müəyyənləşdirmə, axtarış, 

formalaşdırma) asılı olaraq bu mərhələnin nəticələri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər. Xü-

susilə, eksperimentin nəticəsi başlanğıc mərhələdə tədris predmetinin vəziyyətinin təhlili və 

ya faktiki vəziyyətin təsviri ola bilər. 

Bu tip təcrübəni aparmaq üçün obyektiv məlumat toplamağın parametrləri əvvəlcədən 

müəyyənləşdirilməlidir; etibarlı nəticə əldə etmək üçün tələb olunan test nümunələrinin sayı; 

vəziyyətin (işin mövzusu) sonrakı təhlilini idarə etmək və aparmaq üçün kifayət qədər nü-

munə müəyyən edilmişdir. Beləliklə, müəyyənləşdirmə eksperimentinin əsas xarakteristikası 

müəyyən edilmiş amillərin qeydiyyatıdır. Başqa sözlə, bu tip eksperimentator suala cavab ve-

rir: öyrənilən mövzu nədir və nəyə uyğun deyil? 

Müəyyən edilmiş və təhlil olunmuş amillər sonradan işçi fərziyyəsinə çevrilən təcrübənin 

ideyası və dizaynının ortaya çıxması üçün əsas ola bilər. Təcrübəçi tərəfindən öyrənilən bölgə 

nisbətən bilinmirsə və real (sabit) bir fərziyyə yoxdursa, onda axtarış və ya pilot təcrübəsin-

dən danışırlar. 

İşləyən fərziyyə mövcud faktiki materialı sistemləşdirmək üçün ağlabatan və müvəqqəti 

bir fərziyyə kimi çıxış edə bilər və hər hansı bir asılılığı yoxlamaq üçün istifadə edilə bilər. 

Bundan əlavə, işləyən fərziyyə dəqiqləşdirilməli, inkişaf etdirilməli və həqiqi bir fərziyyə və 

ya hipotezlər sisteminə, problemin necə həll ediləcəyi barədə elmi əsaslı fərziyyələrə çevril-

məlidir. Təcrübəçi tərəfindən qoyulan əsas sual aşağıdakılardır: seçilmiş məqsədə çatmaq 

üçün təklif olunan tədbirlər sistemi nədir? 
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Nəticə etibarilə, axtarış eksperimentindəki fəaliyyətinin nəticəsi, məsələn, uşaqda müəy-

yən şəxsiyyət əlamətlərinin hədəf inkişafına yönəldilmiş "təsir ölçüsü"nün təyin olunduğu fər-

ziyyələr sistemi ola bilər. 

Qurulmuş hipotez sistemi formalaşdırıcı eksperimentdə sınaqdan keçirilir. Bir sıra müəl-

liflər (V.İ. Zagvyazinsky, A.M. Novikov, Qısa Fəlsəfi Ensiklopediya və s.) bu sınağı tədris, 

transformasiya, konstruktiv və s. adlandırırlar. Tələbənin ali zehni funksiyalarını istiqamətli 

inkişaf etdirməyə imkan verir: qavrayış, diqqət, yaddaş, düşüncə. Uşağın inkişafına təsir gös-

tərən müəyyən proseslərin gedişatının xarakteri eksperimentatorun məruz qalma metodla-

rından asılıdır. 

Beləliklə, bir şagirddə dünyanın emosional-məcazi qavrayışını formalaşdırmaq üçün 

müəllim-eksperimentatorun bəzi təsir metodlarına ehtiyacı var və məsələn, mücərrəd düşüncə 

tərzi inkişaf etdirmək üçün digərlərinə ehtiyac duyulur. Hər iki halda, bir formalaşdırıcı 

eksperimentin vacib əlaməti eksperimentatorun tələbə (mövzu) şəxsiyyətinə aktiv təsiridir. 

Formalaşdırma növünün pedaqoji eksperimentinin nəticəsi, uşağın şəxsiyyətinin inkişafı 

və formalaşmasında amillər, nümunələr, dinamika, mexanizmlər, meylləri aşkar edən sübut 

edilmiş hipotezlər sistemidir. 

Xülasə Mərhələsi. Səhnənin aparıcı funksiyası analitik funksiyadır. Təcrübədə tətbiq edil-

məsi eksperimentatorun fəaliyyətinin iki məhsulunun alınmasını təmin edir: 

1) eksperimentin nəticələrinin və eksperimentin proqramında qeyd olunan hədəflərlə əla-

qəsinin təhlili (eksperimentin mərhələlərinin, gözlənilən aralıq nəticələrin nəzarət dilimlərinin 

və ya digər aralıq nəticələrin diaqnozu vasitələrinin əlaqəsi daxil olmaqla); 

2) təcrübənin gedişi və nəticələrinin dizaynı və təsviri. Təcrübəçi suallara cavab verir: nə-

yə müvəffəq oldu, nəyi yox? Nəyə görə? Hansı nümunə təsdiqləndi və nəyə görə? Hansı ad-

dımlar atıldı və onların effektivliyi nədir? və s. 

İcra mərhələsi. Ümumiləşdirmə mərhələsinin nəticəsi, uşağın şəxsiyyətinin formalaşması 

yolları, şərtləri, prinsipləri, mexanizmləri, yolları və metodları, onun inkişafı müəyyən edilə 

bilər. Əldə olunan pedaqoji nəticənin ictimailəşmə funksiyasının həyata keçirilməsi ilə əlaqə-

ləndirilir. İcra mərhələsi təcrübənin həyata keçirilməsi üçün şərtlər paketinin müəyyənləşdi-

rilməsini və nəticələrinin kütləvi praktikaya çevrilməsini əhatə edir. Bundan əlavə, eksperi-

mentin bu mərhələsi üçün zəruri olan şey uşaq amilləri, nümunələri, prinsipləri, mexanizm-

ləri, şərtləri və s. 

Təcrübənin dərc edilmiş və sınaqdan keçirilmiş nəticələri, həyata keçirilmə prosesi, təcrü-

bə proqramının icrasının müsbət nəticəsinin əldə olunduğu vəziyyətin müəyyən edilmiş para-

metrləri, nəticələrin kütləvi praktikaya mümkün tərcüməsi üçün şərait - bütün bunlar inkişafın 

təmin edilməsini təmin edir və eksperimentin nəticəsinin ictimailəşməsinə kömək edir. 

Beləliklə, biz müəllimlərin eksperimental inkişaflarını yaratmaq, sınaqdan keçirmək və 

həyata keçirməklə bu günün problem və ziddiyyətlərini həll etməkdə təhsil praktikasının ya-

ranması və ehtiyaclarını ödəmək məntiqinə uyğun eksperimental fəaliyyətin əsas mərhələlə-

rini nəzərdən keçirdik. 

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji eksperiment təhsil sahəsində yeniliklərin, gənc nəslin tə-

lim-tərbiyə prosesində nəzərə çarpacaq irəliləyişlərin, dövlətin davamlı inkişaf strategiyasının 

həyata keçirilməsində zəruri paya malikdir. O, müqayisəli təhlilə, inkişaf proseslərinin izlənil-

mə-sinə imkan yaratmaqla yanaşı ona fərqli aspektlərdən yanaşmanı da reallaşdırır.       

Məqalənin elmi  yeniliyi. Pedaqoji eksperiment pedaqoji diaqnostikanın zəruri tərkib his-

səsidir, onun təkmilləşdirilməsində və ona innovativ yeniliklərin gətirilməsində əhəmiyyətli 

rola malikdir. Əldə olunmuş nəticələrə müvafiq müasir tələblərə əsaslanan yeniliklərin gətiril-
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məsi, təlim strategiyasının daha da zənginləşməsinə bilavasitə təsir göstərir və bu prosesin sü-

rətlənməsinə xidmət edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Pedaqoji eksperiment təlim prosesin düzgün 

təşkilində, düzgün təlim strategiyasının qurulmasında mühüm əhəmiyyətə malikdir ki, peda-

qoji eksperiment müddətində bu da nəzərə çarpacaq dəyişiklərin yaranmasına və davamlı mü-

şahidəsinə şərait yaradır, monitorinq proseslərinin düzgün təşkilinə imkan yaradır. 
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XX əsrin ortalarından inkişaf etməkdə olan kapitalist ölkələrində, sənayenin inkişafı ilə 

əlaqədar peşəyönümü işlərin elmi şəkildə aparılması zəruriyyətini yaratmışdır. Ötən əsrin əv-

vəllərində bir sıra qərb ölkəsində yerli özünüidarəetmə orqanlarının xüsusi şəxslərin, təşkilat-

ların təşəbbüsü ilə peşəyönümü işləri xidməti meydana gəlmişdir. Bundan sonra müxtəlif öl-

kələrdə gənclərin  peşəyönümünə dövlət xidməti yaranmağa başlamışdır.  

1932-ci ildən N.K.Krupskaya tərəfindən peşəyönümü tərbiyənin politexnik təhsillə əlaqə-

ləndirilməsi şəklində qaldırılmış, sonra isə daha da genişləndirilərək peşəseçmə probleminin 

tərbiyəvi konsepsiyası kimi formalaşmışdır [101, s.2]. Bütün keçmiş sovet respublikalarında 

müəllimlər peşəseçmə probleminə bu konsepsiyadan başlamışlar. Azərbaycan pedaqoqların-

dan B.A.Abdullayev, S.A.Axundov, Z.İ.Qaralov, S.M.Quliyev, K.R.Quliyeva, S.M.Zeynalov, 

B.A.Əhmədov, Ə.Ə.Əhmədov, N.M.Kazımov, M.M.Mehdizadə, K.M.Məcidov, M.I.İlyasov, 

Ə.M.Hüseynov və başqaları şagirdlərin peşəyönümü probleminin bir çox fundamental cəhət-

lərini tədqiq etmişlər. 

Psixoloqlarımız R.İ.Əliyev, Ə.Ə.Əlizadə yuxarı sinif şagirdlərinin şəxsiyyətin peşəyönü-

mü baxımından ümumi qanunauyğunluqlarını, yaş xüsusiyyətlərini, peşə maraqlarını tədqiq 

etmişlər. 

Prof. Ə.Ə.Əlizadə istedadlı uşaqların psixo-pedaqoji xüsusiyyətlərini, onların müəyyənləş-

dirilməsi və inkişaf istiqamətlərini, R.Əliyev şagird şəxsiyyətinin formalaşmasının etnopsixo-

loji əsaslarını ətraflı tədqiq etmişlər. S.Seyidov “Menecment psixologiyası” adlı əsərində me-

necment psixologiyasının bir sıra fundamental məsələlərini tədqiq etmiş və bu sahədə kadr se-

çiminin xüsusiyyətlərini araşdırmışdır. 

Ə.Ağayev, S.Axundov, Z.Qaralov peşəyönümünə şagird şəxsiyyətinin ideya-əxlaqı hazır-

lığı cəhətindən yanaşmış və peşəyönümü problemini şagirdlərin ideya-əxlaqı və əmək hazırlı-

ğının əlaqəsində olduğunu göstərmişdir. B.Abdullayev, İ.Mayılov, Z.Şöyübov və başqaları şa-

girdlərin əməyə və peşə seçməyə hazırlanmasında əmək təliminin və politexnik təhsilin rolu-

nu tədqiq etmişlər. 

Ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin peşə seçməyə yönəldilməsi, peşə və sənət seçməyin 

faydalı olması haqqında fikirlər ölkəmizdə XIX əsrin 60-cı illərindən başlanmışdır. Bu dövrdə 

sənaye və kənd təsərrüfatının inkişaf etməsi, neft sənayesinin genişlənməsi bu sahələr üzrə sə-

nətkarlara və peşəkar fəaliyyət göstərə bilən insanlara tələbatı artırdı. Digər tərəfdən bu dövr-

də Azərbaycanda təhsilin yeni istiqamətdə inkişafı həyata keçirilən bir sıra islahatlar, mütə-

rəqqi dünya və rus pedaqoji ideyalarının Azərbaycanda yayılması şagirdlərin gələcək həyata 
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hazırlanması sahəsində məktəblərdə ümumtəhsil fənləri ilə yanaşı müəyyən peşə və sənətlərin 

öyrədilməsinə tələbat yarandı. 

Ona görə XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq respublikamızın bir sıra şəhər və rayonla-

rında, məsələn, Zaqatala, Lənkəran, Kürdəmir və Bakı məktəblərində təhsillə yanaşı, bir sıra 

peşələr də öyrədilirdi. Bütün bunlar sonralar şagirdlərin peşə seçməyə yönəldilməsi sayəsində 

yeni ideyaların və praktik təcrübənin formalaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. 

Respublikamızda sənaye münasibətlərinin yaranması ilə əlaqədar yeni istehsal sahələrinin 

meydana gəlməsi bu sahələr üçün ixtisaslı kadrlar hazırlanması zəruriyyətini yaratdı. Mövcud 

məktəblərdə şagirdlərin müxtəlif peşələr-kənd təsərrüfatı, dülgərlik, çilingərlik və s. sahələr 

üzrə şagirdlər əmək bacarığının verilməsində mühüm əhəmiyyətə malik oldu. Bu tədbirlər şa-

girdlərin peşəyönümü işinə müəyyən köməklik göstərsə də, bu problemin həlli, respublika-

mızda keçən əsrin 20-ci illərindən sovet məktəblərinin yaranması ilə sistemli xarakter almağa 

başlandı. 

Sovet məktəbində şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanması məsələsi yalnız politexnik təlim 

verməklə yox, eyni zamanda texnik sistem ilə həyata keçirilməyə başlandı. Müxtəlif politex-

niki vasitələrin köməyi ilə peşəyararlığı öyrənilirdi. Məsələn, Bakıda neft sənayesi nəzdində 

politexniki laboratoriya yaradılmışdı. Laboratoriyada şagirdlərin neft sənayesi ilə bağlı olan 

peşələrə istiqamətləndirilməsi üçün müxtəlif elmi-tədqiqat işləri aparılırdı. 

XX əsrin otuzuncu illərində Bakıda yaradılan “Peşə məsləhəti laboratoriyası” da bu işdə 

müsbət rol oynadı. Bu büro məktəb müəllimləri vasitəsilə məktəblərdə şagirdlər arasında pe-

şəyönümü üzrə işlər aparılır, onların peşə meyllərini və yararlığını öyrənir və məsləhətlər ve-

rirdilər. Bu illərdə Bakıda Leninqrad şəhərinin təcrübəsindən istifadə etməklə peşə məsləhət 

kabineti yaradılmışdı. Həmin kabinetin vasitəsi ilə şagirdlərlə müsahibələr, müzakirələr, eks-

kursiyalar və s. keçirirdilər. Bu tədbirlər şagirdlərin peşə istiqamətinin formalaşmasına müəy-

yən təsir göstərirdi. 

1930-cu ilin avqust ayında keçirilən I Ümumrusiya politexnik qurultayında qəbul edilmiş 

qərarlardan sonra respublikamızda da peşəyönümü sahəsində mühüm işlər görülməyə başladı. 

31 yanvar 1931-ci ildə Azərbaycan müəllimlərinin I politexnik qurultayı çağırıldı. Qurul-

tayın ümumtəhsil məktəblərinin politexnikləşməsi və şagirdlərin həyata hazırlanması üçün bir 

sıra mühüm qərarlar qəbul etdi. Qurultay şagirdlərin əməyinin ictimai istehsala yaxınlaşdırır, 

şagirdlərin fabrik, zavod və kalxozlarda müxtəlif əmək növləri və formaları ilə tanış olmaları-

nı zəruri vasitələr hesab etdi. 1931-ci ilin may ayında Ümumittifaq politexniki qurultay oldu. 

Qurultayda qəbul etdiyi qərarlardan biri şagirdlərin peşəyönümü işini ümumtəhsil məktəblə-

rinə keçirməyin zəruriliyini göstərmək olar. Bundan sonra respublikamızda əmək kollektivləri 

və istehsalat müəssisələri ilə məktəblər arasında əlaqələr yarandı, şagirdlərin təlimi ilə məh-

suldar əmək arasında əlaqələr yaranmağa başlanması şagirdlərin peşəyönümünün formalaş-

masına mühüm əhəmiyyəti oldu. Bu dövrdə istehsalat müəssisələrinin məktəblərə kömək gös-

tərməsi sahəsində də nəzərə çarpacaq addımlar atıldı. Bir sıra istehsalat müəssisələri məktəb-

lərdə əmək təlim dərslərini tədris etmək üçün əmək təlimi emalatxanaları təşkil edərək şagird-

lərin həyata hazırlanması və onların müəyyən fəhlə və kənd təsərrüfatı peşələrinə istiqamət-

ləndirilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərdi. 

İstər şəhər, istərsə də kənd məktəblərimizdə şagirdlərin əmək fəaliyyətinə cəlb edilməsi 

nümunələri göstərdi ki, bu illərdə şagirdlərin peşəyönümü işinin əsası qoyuldu, bu problemin 

həm nəzəri, həm də praktiki həlli üçün mühüm tədbirlər həyata keçirildi. Bu dövrdə Maarif 

Komissarı A.Sultanovanın, pedaqoqlar Ə.Hacızadənin, M.Əfəndiyevin, M.Rəhimlinin, B.Ko-

mazoyskinin yazdıqları bir sıra kitab və məqalələr həm politexnik təhsil, həm də peşəyönümü 
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sahəsində düzgün elmi istiqamətlərin yaranmasında mühüm rol oynadı. 

1930-1937-ci illərdə şagirdlərin əmək hazırlığına və politexnik təhsilə birgə baxılmış, 

məktəb emalatxanalarının maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə, politexnik təhsilin 

gücləndirilməsinə müəllimlərin politexnik biliklərinin artırılmasına daha ciddi fikir verilmə-

sinə başlanmışdır. Nəticədə məktəblərimizdə kənd təsərrüfatını öyrənmək üçün torpaq sahələ-

ri artmışdı. Təkcə Bakı şəhərində 1933-cü ildə 127 emalatxana fəaliyyət göstərmiş, kənd mək-

təblərində 405 ha dənli bitkilər, 376 ha tərəvəz bitkiləri, 476 ha isə texniki bitkilər üçün sahə 

ayrılmışdır. Təəssüf ki, şagirdlərin peşəyönümü ilə əlaqədar aparılan işlər 1934-cü ildən təd-

ricən zəifləməyə başlamış və şagirdlərin praktiki hazırlığına yox, nəzəri hazırlığına daha çox 

fikir verilməyə başlanmışdır. Nəticədə əmək təlimi məktəblərin tədris planından çıxarılmış və 

peşəyönümü işlərinin təlim-tərbiyə prosesinin tərkib hissələrindən biri olduğu unuduldu. La-

kin bu dövrdə Uşaq Texniki Stansiyaları, Gənc Təbiətçilər Stansiyaları kimi məktəbdənkənar 

tərbiyə müəssisələri uşaqların peşəyönümü sahəsində xeyli işlər görmüş və onlarda bir sıra 

peşələrə marağın formalaşmasına təsir göstərmişdir. Böyük Vətən müharibəsi illərində mək-

təblərimizin fəaliyyətində təhsildə baş verən problemlərlə yanaşı, müsbət irəliləyişlər də ol-

muşdur. Şagirdlər kənd təsərrüfatı əməyinə, hərbçi ailələrin təsərrüfat işlərinə, köməyə, metal 

qırıntıları toplamağa, meyvə və bitki toxumu, dərman bitkiləri toplamağa cəlb edilmişlər. 

Müharibədən sonra bərpa dövrü başlanmışdır. Bu dövrdə şagirdlərin peşəyönümü proble-

minə diqqət artırılmış və həm dövlət səviyyəsində, həm də məktəblərdə geniş tədbirlər həyata 

keçirilməyə başlandı. 

Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin 1977-ci ildə  “ümumtəhsil məktəbi şagirdlərinin 

təlim-tərbiyəsini, əməyə hazırlanmasını təkmilləşdirmək haqqında” qərarı peşəyönümü sahə-

sində xüsusi rol oynadı. Azərbaycanda şagirdlərin peşəyönümü və gələcək həyata hazırlan-

ması sayəsində qərardan gələn göstərişlər həyata keçirilməyə başladı. Məktəblərdə peşəyö-

nümü kabinetləri yaradıldı. Hər bir məktəbin baza müəssisəsi müəyyənləşdirildi, məktəblərin 

əmək kollektivləri ilə əlaqələri möhkəmləndirildi. 80-ə yaxın məktəblərarası tədris-istehsalat 

kabinetləri yaradıldı. Məktəb emalatxanalarının təchizatı yaxşılaşdırıldı, sinifdən və məktəb-

dənkənar tədbirlərə geniş yer verilməyə başlandı. 

Lakin son dövrlərdə “Respublika Peşəyönümü Mərkəzi”nin fəaliyyəti zəifləmiş və ümum-

təhsil məktəblərinə əsaslı əməli kömək etməmişdir. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

İnstitutunun nəzdində “Şagirdlərin peşəyönümü problem laboratoriyası” şagirdlərin peşəyönlü 

sahəsində 25 ilə yaxın səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Laboratoriyanın işçiləri Azərbaycanın 

bir çox məktəblərində şagirdlərin peşəyönlü sahəsində onlara əməli kömək göstərmişdir. Ba-

kının Yasamal rayonundakı məktəblərarası tədris-istehsalat kabineti, Xətai rayonundakı  254 

saylı orta ümumtəhsil məktəbi, Sabunçudakı 88 saylı texniki-peşə məktəbi, Neftçala rayonun-

dakı Aşağı Şurra və Qədimkənd kənd orta məktəbləri, Kürdəmir rayonundakı Topal Həsənli 

kənd orta məktəbi ilə müntəzəm əlaqə saxlamış, həmin məktəblərdə peşəyönümü sahəsində 

konfranslar, mühazirələr təşkil etmiş, şagirdlərə peşə məsləhətləri vermişlər. 

Laboratoriya əməkdaşları respublikamızın Naxçıvan, Gəncə, Kürdəmir, Tovuz, Qazax ra-

yon və şəhərlərində pedaqoji ictimaiyyətlə əlaqə saxlamış, Neftçala rayonunun Aşağı Surra 

kənd orta məktəbində “Məktəb islahatı və yeniyetmə gənclərin peşəyönümü problemi” adlı 

laboratoriya təşkil etmiş və bir sıra tədbirlər həyata keçirmişlər. Onlar müntəzəm olaraq mət-

buatda, respublika televiziyasında şagirdlərin peşəyönümünün aktual problemlərinə dair çıxış-

lar etmişlər. Onların hazırladığı proqramlar, məqalələri hazırladığı metodiki göstərişlər, etdik-

ləri çıxışlar müəllimlərə və şagirdlərə yaxından köməklik göstərmişdir. 

Bakının orta məktəblərində, məktəblərarası tədris-istehsalat kombinatlarında, şəhər texni-
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ki-peşə məktəblərində və digər yuxarıda adları çəkilən rayon və kənd məktəblərində ayrı-ayrı 

fənlərin proqram və dərsliklərin peşəyönümü imkanlarının öyrənilməsində və onların həyata 

keçirilməsində müəllimlərə yaxından kömək göstərmiş məktəblərin peşəyönümü kabinetləri-

nin tərkibində samballı kömək göstərmişlər. Təəssüf  ki, bu laboratoriya da son illər öz fəaliy-

yətini dayandırmışdır. Laboratoriya əməkdaşları Voloqda, Poltaya, Səmərqənd, Karoqand,  

Çeboksar şəhərlərində keçirilən elmi-praktiki konfranslarda fəal iştirak etmişlər.  Laboratoriya  

əməkdaşları K.Quliyev, A.Hüseynov peşəyönümü problemi ilə bağlı namizədlik dissertasiya-

ları müdafiə etmişlər. 

12 aprel 1984-cü il tarixli Sov.İKP MK və SSRİ Nazirlər Sovetinin “Məktəblilərin əmək 

tərbiyəsini, təlimini, peşəyönümünü yaxşılaşdırmaq və onların ictimai-faydalı məhsuldar əmə-

yini təşkil etmək haqqında” qərar qəbul etmişdir. Bu qərarla əlaqədar VIII-XI sinfin şagirdləri 

üçün peşə təlimi üzrə yeni proqramlar hazırlandı. Bu proqrama əsasən IX-XI siniflərdə peşə 

təliminə həftədə 4 saat ayrıldı. Cəmi IX-XI siniflərdə əmək təcrübəsinə 120 saat, peşə hazırlı-

ğına 596 saat vaxt ayrıldı. Bununla bərabər, VII-VIII, VIII-IX siniflərdə “İstehsalın əsasları, 

peşəseçmə” kursu öyrədilməyə başladı. İki ildə bu kursa 68 saat vaxt ayrıldı. 

Məqalənin aktuallığı. Respublikamızda peşəyönümü probleminin yaranması və inkişafı, 

bu sahədə mövcud çətinliklərin araşdırılması ilə bağlı məsələlərin öyrənilməsinə az rast gəlin-

diyindən, məqaləni aktual hesab edə bilərik.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, keçmiş SSRİ-nin tərkibində 

olan digər respublikalarda olduğu kimi, Azərbaycanda da şagirdlərin peşəyönümü problemi-

nin fundamental cəhətlərinin tədqiqi sahəsində alimlərimizin gəldiyi elmi nəticələr, bu istiqa-

mətdə praktiki olaraq həyata keçirilən tədbirlər  məqalədə konkret faktlarla göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən peşə təhsili və orta ixtisas məktəb-

lərinin müəllimləri istifadə edə bilərlər. 
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Summary 

 
The article touches on issues of emergence and development of professionalism in our 

country. At the same time, we are talking about the scientific results of our scientists in the 

study of the fundamental aspects of the problem of student's professionalism in Azerbaijan, 

which has been a part of the USSR since the 60s of the last century. The activities in this area 

are also listed in concrete examples. 
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Pedaqoji kompetensiyaların inkişafı üzrə problemlərin nəzərdən keçirilməsini müəllimlə-

rin sosial tərkibinin analiz edilməsindən başlamaq lazım gəlir. Statistik rəqəmlərə nəzər sal-

saq, ümumi orta təhsil sferasında pedaqoji kadrların hazırlanması miqyasına görə genişlənir. 

Bu təbiidir və ölkəmizdə əhalinin sayındakı artımla sıx bağlıdır. Hələ də kənd məktəblərində 

müəllim kadrların çatışmazlığı davam edir. Keçmiş təhsil naziri M.Cabbarov 2 il bundan qa-

baq ucqar məktəblərdə 2000-dən çox saxta diplomla fəaliyyət göstərən müəllimin olduğunu 

vurğulamışdı. Onu da əlavə etmişdi ki, həmin müəllimləri ona görə işdən azad etmirlər ki, on-

ları əvəz edə biləcək kadrlar yoxdur. Bu fakt özlüyündə pedaqoji kadrların hazırlanmasında 

ciddi problemlərin olduğunu göstərir.  

Müəllim kadrlarının fəaliyyətinə mənfi təsir göstərən digər bir məsələ ondan ibarətdir ki, 

hazırda kənd yerlərində müəllim peşəsini maraqdan salan güclü sosial-iqtisadi faktorlar möv-

cuddur. Faktorlar təkcə müəllimlərin əmək haqqının azlığı ilə bitmir, bu həm də müəllimin 

sosial təminatı və cəmiyyətin təhsilin problemlərinə qədərincə diqqət yetirməməsi ilə bağlıdır. 

Əslində, bizim məktəblərin müəllim kadrları Qərbi Avropanın inkişaf etmiş ölkələri ilə müqa-

yisədə həddindən çox struktur dəyişikliyinə uğramışdır. Pedaqoji kadrlar şəhərdə feminiza-

siyaya uğramış, kənddə isə bu proses əksinə getmişdir. Ona görə də hər iki halı təhsil üçün 

xoşa gəlməyən tendensiya kimi qiymətləndirmək düzgün olardı. Hesab edirik ki, təhsil pro-

sesinə cinsi əlamətə görə diqqət yetirmək hər bir dövlətin təhsil sahəsində qarşısına qoyduğu 

başlıca vəzifələrindən biridir. Bu həm də ona görə vacibdir ki, “pedaqoji fəaliyyətin predmeti 

təkcə biliklərin ötürülməsi deyil, eyni zamanda şagirdlərin şəxsiyyət kimi inkişafı və böyüyən 

nəslin sosializasiyasıdır” [1]  

Bu kontekstdə müəllimlərin cinsi tərkibi davranış modelinin mənimsənilməsi ilə bağlıdır, 

çünki bu gün yeniyetmə məktəbdə, əsasən, qadın nəzarəti situasiyasında qalır, yəni o, sosial 

nəzarətin cinsi rol oynadığı modeli dominant rol kimi başa düşür. Buradan da bir çox prob-

lemlər kompleksi yaranmış olur, o isə böyüyən nəslin fominizasiyası ilə bağlıdır. Maraqlı 

faktlardan biri də budur ki, zehni əməklə məşğul olanların sayı ümumi əhalinin 35%-ni təşkil 

edir. Məhz bu artım zərif cinsin nümayəndələri hesabına baş vermişdir.  

Bir tərəfdən qadınların emansipasiyası, digər tərəfdən kişilərin təhsil sektorunda azlıq təş-

kil etməsi müəyyən disproporsiya yaratmışdır.  

Müəllimlərin pedaqoji kompetensiyalarının yerinə yetirilməsinə mane olan faktorlardan 

biri də məktəblərin optimallaşdırılmasıdır. Bu proses təkcə bizim respublikamızda deyil, digər 

mailto:mehriban-70@mail.ru
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postsovet ölkələrində aktual məsələyə çevrilmişdir. Proses bəzi ölkələrdə daha sərt aparılmış-

dır. Deyək ki, qonşu Ermənistanda aparılan optimallaşma prosesi hətta kənd məktəblərində 

təhsili iflic vəziyyətinə salmışdır. Oxşar mənfi halların Ukraynada və Rusiyanın ayrı-ayrı re-

gionlarında (məsələn, Tula oblastında) baş verməsi onu göstərir ki, həmin ölkələr ciddi ma-

liyyə problemi ilə üzləşmişdir.  

Azərbaycan Respublikasında da məktəblərin optimallaşdırılması prosesinə start verilmiş-

dir, lakin bu heç də ölkəmizin maliyyə çətinlikləri ilə qarşılaşması anlamına gəlmir. Bu mə-

sələ barədə ilk olaraq “Təhsil işçilərinin 2011-ci il sentyabr konfranslarının keçirilməsi haq-

qında Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin əmri”ndə  məlumata rast gəlirik. Orada qeyd 

edilir: “Məktəb şəbəkəsinin optimallaşdırılması sahəsində zəruri tədbirlərin görülməməsi, 

kadr siyasəti düzgün aparılmadığından məktəblərdə lüzumsuz olaraq xeyli artıq müəllim sax-

lanması, xüsusən ibtidai müəllim sıxlığının yaranması, eləcə də aparat və metodkabinet əmək-

daşlarının böyük əksəriyyətinin müasir təhsil innovasiyalarını mənimsəməməsi yerli təhsil 

orqanlarının fəaliyyətindəki ciddi qüsurlardan hesab edilir” [2 ].    

Azərbaycan məktəblərində optimallaşma prosesinin maliyyə çatışmazlığı ilə əlaqədar ol-

mamasının səbəbini  əmrdən yuxarıda verilmiş  iqtibasla da sübut etmək olar. Bunu isbat edən 

digər fakta da nəzər salaq: 2009-2011-ci illər Azərbaycanda  neft ixracının ən intensiv vaxtı 

idi. Ölkənin ümumdaxili məhsulu misli görünməyən artımla müşahidə edilirdi. Bütün bunlara 

baxmayaraq, məktəblərin optimizasiya prosesi başladı və bu, bir çox yerlərdə ziyansız ötüş-

mədi.  

Aşağıdakı cədvəldə ümumtəhsil məktəblərində optimaliziya prosesinin dinamikasını açıq 

müşahidə edə bilərik. 

 

İllər Cəmi ümumtəhsil məktəblərin sayı Dövlət Qeyri-dövlət 

2000/2001 4561 4561 - 

2001/2002 4551 4551 - 

2002/2003 4555 4546 9 

2003/2004 4565 4554 11 

2004/2005 4553 4542 11 

2005/2006 4559 4547 12 

2006/2007 4538 4525 13 

2007/2008 4562 4545 17 

2008/2009 4557 4540 17 

2009/2010 4546 4529 17 

2010/2011 4539 4522 17 

2011/2012 4523 4505 18 

2012/2013 4515 4495 20 

2013/2014 4513 4485 28 

2014/2015 4481 4462 19 

 

Cədvəldən də göründüyü kimi, 2000/2001-ci illərdə respublikamızda 4561 məktəb fəaliy-

yət göstərdiyi halda, 2014/2015-ci illərdə 4481 məktəb fəaliyyət göstərirdi. Deməli, 15 il ər-

zində 80 ümumtəhsil məktəbi ləğv olunmuşdu. 

Bütövlükdə məktəblərin optimizasiya prosesi siniflərdə şagird kontenigentinin yerləşməsi 

üçün müəyyən sıxlıq yaradır və bu da müəllimin pedaqoji kompetensiyalarını layiqincə yerinə 
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yetirməyə imkan vermirdi. 

Müəllimin pedaqoji kompetensiyalarını yerinə yetirmək üçün vacib faktorlardan biri müəl-

lim-şagird nisbətidir, yəni hər bir müəllimin sayına neçə şagird düşməsi. Təbii, burada da bir-

mənalı fikir söyləmək çətindir. Konkret fikir söyləmək üçün mütləq dünya statistikasına diq-

qət etməli və ümumi nəticələri təhlil etdikdən sonra konseptual fikir ortaya qoymaq müm-

kündür. 

  Amerika-Azərbaycan Ticarət palatasının təşkilatçılığı ilə keçirilən işgüzar görüşdə belə 

fikir səslənmişdir: “Koreyada bir müəllimə təxminən 35, Rusiyada 18 şagird düşür. Nazirin 

sözlərinə görə, bu o deməkdir ki, Azərbaycan məktəblərində şagirdlərə müəllimlər daha çox 

diqqət yetirir: “Biz əgər qapımızı professionalların üzərinə açsaq, onlar təhsilin yüksəlməsinə 

öz töhfələrini verəcəklər. Təhsil sahəsində nəticələr əldə etmək üçün bizim baxışımız və stra-

tegiyamız vacibdir. Təhsil sisteminin biliklərin bölüşdürülməsi və vətəndaşın formalaşdırıl-

ması kimi əsas iki vəzifəsi var: Biz inkişaf etmiş ölkələrin siyahısına baxsaq, görərik ki, hə-

min ölkələrin təhsili inkişaf edir. Həmin ölkələrdə əsas kriteriyalar ölkələrin zənginliyi, təhsil 

sistemi və eyni zamanda, insanların biliklərinin çox olmasıdır. Çünki hər bir ölkənin dünyada 

mövqeyini insanların bilikləri və insan kapitalı müəyyənləşdirir” [3]. 

Heç şübhəsiz, bu sözlərdə müəyyən həqiqət payı vardır. 2014-cü ildə bir müəllimə 8,5 şa-

gird düşürdü. Nazir  də çıxışanda onu vurğulamaq istəmişdir ki, dövlətimizin təhsilə qayğısı 

onun ayırdığı maliyyə ilə ölçülür. Biz yuxarıda keçmiş nazir M. Mərdanovun məhz bu prob-

lemə aid əmrindən iqtibas gətirmişdik. Orada müəllim-şagird nisbətinin neqativ tərəfləri təhlil 

edilmiş, qeyd edilmişdi ki, müəllim sıxlığı çox hallarda təhsilə ayrılan vəsaitin dağıdılması ilə 

müşahidə olunur. Yeni nazirin çıxışında isə müəllim-şagird nisbətinin 1/8,5 civarında olma-

sının pozitiv tərəfləri təhlil edilir və göstərilir ki, Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün real im-

kanlar mövcuddur.  

Ola bilər ki, statistik məlumatlar arasında müəyyən uyğunsuzluq olsun. Aşağıda geridə 

qalmış ölkələrin statistikasına diqqət yetirək. 

 

№ 
Ölkələr 

Bir məktəb müəlliminə 

düşən şagirdin sayı 
İllər 

1. Mərkəzi Afrika Respublikası 68,3 2012 

2. Pakistan 41,86 2004 

3. Malaziya 41,52 2012 

4. Efiopiya 39,7 2012 

5. Eritreya 37,89 2012 

 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsilin qarşısında duran vacib problemlərdən biri 

müəllimin pedaqoji kompetensiyalarının lazımi səviyyədə olmasına mane olan faktorları aş-

karlamaq və onların aradan qaldırılması üçün tədbirlər planının hazırlanmasıdır. Məqalədə bu 

məsələlərə  toxunulmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müəllimlərin pedaqoji kompetensiyalarının həyata ke-

çirilməsinə mane olan faktorlar içərisində həm subyektiv, həm də obyektiv amillərin rolu 

müsbət və mənfi tərəfdən izah edilmiş, mühakimələrin dürüstlüyünü  üzə çıxarmaq üçün bir 

sıra müqayisələr aparılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimlərin pedaqoji kompetensiyalarının  

həyata keçirilməsinə mane olan bəzi əsas faktorlar  aşkarlanmışdır.    
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Ümumtəhsil sistemində tətbiq edilən fənlər və o fənlər sırasına daxil olanlardan biri də 

Azərbaycan tarixidir (3). Azərbaycan tarixi üzrə hazırlanmış fənni kurikulumu təlimi sahəsin-

də şagirdlərə lazım olan fəaliyyətləri ümumuilikdə özündə əks etdirən konseptuallığı ilə seçi-

lən sənəddir. Hazırlanmış tarix kurikulumuna aid sənəd fənnin məzmunu, hər bir məzmuna 

aid olan standartları özündə birləşdirir. Təkcə bu deyil, fənnin öz daxilində baş verən və digər 

fənlər arasındakı inteqrasiya üçün yaradılacaq imkanları, onun texnologiyalarını, müəllim və 

şagird fəaliyyətini tənzimləyən, şagirdlərdə yüksək səviyyədə biliklər, bacarıqlar üçün imkan 

yaradan forma və üsullara dair məsələləri əhatə edir. Qədimliyi ilə fərqlənən Azərbaycan tari-

xi zəngin keçmişi ilə şagirdlərin öyrənməsinə və maraq dünyasına səbəb olan materiallarla 

əhatələnir. Bütün faktların, hadisələrin öyrənilib araşdırılması təbii ki, mürəkkəb və şagird-

lərin yüklənməsinə səbəb ola biləcək proses ola bilər. Azərbaycanımızın tarixini bilmək, onun 

tarixi dəyərlərinə sahiblənmək, keçmişimizi bilib gələcəkdə qarşımıza çıxan maneələri dəf et-

mək üçün daha dəqiq, mənbələrə dayanan faktları araşdırmaq, öyrənmək zəruri məqamlar-

dandır.  

2011-ci ildə etibarən Azərbaycan tarixindən hazırlanmış fənn kurikulumunun ictimaiyyətə 

təqdim edilmişdir (3). Kurikulum sənədi hazırlanarkən Azərbaycanın dünəni və bu gününü 

əhatə edən tarixinə dair bütün məlumatların, əsasən də, baş vermiş proseslərin zamana görə 

xronoloji ardıcıllıqla düzülməsi və ona uyğun məzmuna dair standartların hazırlanmasında 

diqqətdə saxlanılması əsas götürülmüşdür. Lazımı biliklər seçilmiş, ümumiləşdirilərək tarixi 

məkan, tarixi zaman, dövlət, şəxsiyyət, mədəniyyət məzmun xətləri üzrə qruplaşdırılmışdır.  

Azərbaycan tarixinə uyğunlaşdırılmış və ona uyğun hazırlanmış standartları seçərkən şa-

girdlərə lazım olan və gələcək həyatlarında istifadə edə biləcəkləri tarixi məlumatların, tarix 

fənninə uyğun fəaliyyətlərin hərtərəfli, yəni idrakın inkişafına, düşünməyə, təhlil etməyə, psi-

xomator olaraq fəaliyyətlərin aşlanması ilə ünsiyyəti inkişaf etdirməyə istiqamətləndirilməli-

dir. Tarixi dövrlərə, məlumatlara uyğunlaşdırılmış kurikulumlar hazırlanarkən fəaliyyətlər də 

müəyyənləşdirilmişdir ki, bu da tətbiqin daha rahat və işlək şəkildə olmasına şərait yaratmış 

olur.  

Azərbaycan tarixinə aid məzmun standartları deklarativ, yəni məlumata əsaslanan mate-

riallarla yanaşı, prosedural, eləcə də kontekstual biliklərin ötürülməsini də diqqətdə tutmuşdur 

(6, s.72). Şagirdlərin bu vasitə ilə praktik olaraq fəaliyyət sisteminə cəlb edilməsi, xəritələrlə, 

şəkil və illustrasiyalarla işə, tədqiqatçı olmağa imkan açmışdır. Tarixdə digər lazım olan baca-

rıqlar, sxem, qrafik, diaqram və müxtəlif tipli cədvəllər hazırlamasını şagirdlər üçün əsas gö-
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türərək, onların yaradıcılıq potensiallarını artırılması üçün imkanlar açmışdır.  

Kurikulum sənədini araşdırarkən görürük ki, “məzmun standartları, təlim strategiyaları və 

qiymətləndirmə mexanizmləri hazırlanarkən şagird şəxsiyyətinin inkişaf etdirilməsi diqqət 

mərkəzində saxlanılmışdır”(5). Birinci olaraq şagirdlərin maraqları, meyl və istəkləri, zehni 

və ümumi fiziki imkanları əsas kimi götürülmüşdür.  

Hazırlanmış Azərbaycan tarixi fənn kurikulumu cəmiyyətdə baş verən  sosial, eləcə də  iq-

tisadi dəyişikləri nəzərə almaqla mədəni dəyişiklikləri də diqqət mərkəzində tutmuşdur. İqti-

sadi proseslərin üstünlük təşkil etdiyi bir dövrdə  elmin, təhsil və bacarıqların üstün statusda 

olmasını nəzərə almaqla standartlar müəyyənləşdirilmiş, texnologiya sahəsində durmadan ar-

tan elmi yeniliklərin və onların tətbiqinin həyatımızın bir parçasına çevrilməsi mənəviyyata 

təsir edən amil kimi göstərilmişdir (4, s. 12).  

Kurikulumda fənnin məzmunu nəticəyönümlü yanaşma əsasında müəyyənləşdirilmişdir. 

Bu, o deməkdir ki, hər təhsil səviyyəsi üzrə ümumi təlim nəticələrinin nəzərə alınması əsa-

sında həmin səviyyə üçün xarakterik olan, bu səviyyə üçün nəzərdə tutulan bilik və bacarıq-

ların formalaşmasına xidmət edən məzmun müəyyənləşdirilir. Kurikulum tərtib olunarkən şa-

girdlərin qabiliyyətlərinin əhatə olunmasına cəhd göstərilmiş, diqqət çəkən məqamlarına toxu-

nulmuşdur. Bu, kurikulumda öz ifadəsini ümumi təlim nəticələri, sinif  üzrə təlim nəticələri və 

bunların yerinə yetirilməsini təmin edən alt standartlar, habelə şagird nailiyyətlərini əks etdi-

rən standartlar sistemində tapmışdır. Tarix fənninin köməyi ilə şagirdlərin düşüncəsinə, müqa-

yisəli təhlillər aparmasına yardım etmək olar. Dövrün islahatları, kurikulumun tətbiqi tarix 

fənninin tədrisinə yanaşmada bir qədər dəyişikliklərlə özünü göstərmişdir. Müasir dərsliklər, 

kurikulum standartlarına uyğunlaşdırılmış metodik tövsiyələr zaman və məkan anlayışını tək-

cə hafizənin köməyi ilə öyrənməyə yox, fəaliyyətə cəlb olunmaqla təfəkkürü inkişaf etdir-

məyə, eləcə də psixomotor bacarıqları önə çəkib inkişaf etdirməyə istiqamətlənmişdir. 

Dərsliklərin təhlili zamanı standartlara uyğun hazırlanmış mövzular şəkillərlə, sxem və 

cədvəllərlə əhatələnərək şagirdlərin əyani şəkildə öyrənməsinə imkanlar açmış olur. Dərslik 

kompleksinin hazırlanması üçün əsas götürülmüş məqamlardan biri məzmun standartların 

dərslikdə verilmiş materiallar əsasında öz əksi tapmasıdır. Azərbaycan tarixi dərslikləri təhlil 

olunarkən müəyyən edildi ki, bütün mövzularda standartlara uyğun materiallar yerləşdirilmiş-

dir ki, bu da  şagirdlərin mənbələr əsasında əyani vasitələrin köməyi ilə əlaqəli suallara cavab 

tapmasına şərait yaratmış olur.  

Verilmiş materialllar şagirdlərin bu istiqamətdə əldə etdikləri biliklərin bacarıqlar şəkildə 

üzə çıxarılması üçün əsas müvəffəqiyyətdir. Müəllimlər bu prosesdə uyğun materialları seç-

mək və bu materiallardan istifadə etməyin düzgünlüyü üçün məsuliyyət daşıyırlar. Şagirdlərin 

sosial tədqiqatlara, tarixə maraq və onun yüksək səviyyədə mənimsənilməsi nailiyyətlərinə 

nail olmaq üçün effektiv təlim strategiyaları seçmək müəllimin mühüm işidir. 

“Azərbaycan qədim ölkədir”, “Azərbaycanda alt paleolit dövrü”, “Azərbaycan orta və üst 

paleolit dövründə”, “Mezolit dövrü”, “Neolit inqilabı”, “Eneolit dövrü”, “Tunc və dəmir 

dövrləri” və bu kimi mövzuların şəkil, illustrasiya, sxem və cədvəllərlə əhatələnməsi şagird-

lərin mövzuları yüksək səviyyədə öyrənməsinə şərait yaradır. Azərbaycanın ən qədim döv-

lətləri adlı tədris vahidində qədim dövlətlərimiz olan Manna, Atropatena, Albaniya kimi döv-

lətlərin yaranması və siyasi arenadakı rolu barədə mövzular işlənib şagirdlərə təqdim edilmiş-

dir. Bu mövzuların işlənməsi zamanı dövlətlərin yerləşdiyi məkanlar sözlə təsvir olunmaqla 

yanaşı xəritələrin verilməsi ilə də tamamlanmışdır. Şagirdlərin məkan haqqında təsəvvürlə-

rində tamlıq yaratmaq üçün xəritə ən önəmli reaurslardan biridir. Dərslikdə bu cür resursun 

yerləşdirilməsi öyrənmə prosesini daha da keyfiyyətli şəkildə önə çıxarır.  
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Feodal münasibətlərin yaranması və inkişaf etdiyi bir dövrdən başlayraq Azərbaycan ta-

rixinə dair əsas məsələri mövzuların köməyi ilə xronoloji ardıcıllıqla təqdim etmişlər. “Feodal 

münasibətlərinin inkişafı”, “Cavanşir”, “Babək” (4) və s. bu kimi mövzular başlığı altında 

məsələlərə aydınlıq gətirərkən standartlar öz real əksini tapa bilmişdir. Bu dərslikdə də veril-

miş xəritələr, döyüş sxemləri və bu kimi öyrədici vasitələr hadisələrin hansı zamanda və ha-

rada baş verməsi sualına cavab tapmağa imkan verir. Şagirdlərin bu istiqamətdə araşdırma 

aparması üçün sual və tapşırıqların daha zəngin şəkildə verilməsi təlim nəticələrinə çatılması 

üçün şərait yaratmış olur.  

Dərsliklərdə təqdim edilmiş şəkillər, sxem və cədvəllər, eləcə də diaqramlar şagirdlərin 

öyrənmə tərzinə müsbət təsir göstərməklə keyfiyyətin yüksəldilməsinə öz təsirini göstərmək-

dədir. Psixamotor bacarıqlarla yanaşı idrakı fəaliyyət yaradan dərslikdəki əyanilik öz səmərə-

sini şagirdlərdən əldə edilən nəticələrdə göstərir.  

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan tarixi üzrə hazırlanmış fənni kurikulumuna aid sənədin 

fənnin öz daxilində baş verən və digər fənlər arasındakı inteqrasiya üçün yaradılacaq imkan-

ları, onun texnologiyalarını, müəllim və şagird fəaliyyətini tənzimləyən, şagirdlərdə yüksək 

səviyyədə biliklər, bacarıqlar üçün imkan yaradan forma və üsullara dair məsələləri əhatə et-

dyini, məqalədə də məhz bu kimi problemlərə toxunulduğunu nəzərə alsaq, onu aktual hesab 

etməliyik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işinə əsasən  əldə edilmiş nəticələr tarix fənninin təd-

risi prosesi üçün geniş nəzəri və praktik materiallarla zənginləşməsinə şərait yaradacaq.  

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil müəssisələrində tarixin tədrisi 

zamanı şagirdlərdə dərsliklərdəki əyani vasitələrdən istifadə nəticəsində formalaşdırılması sis-

teminə dair zəngin materiallar, dərs prosesində onun tətbiqinin metodikasına, tarix müəllim-

lərinə, bakalavr səviyyəsində dərs deyən müəllimlərə şərait yaradacaq.  
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Специальные метриалы в исторических уроках 

 

Резюме 

 
В данной статье представлен обзор использования наглядных материалов в учебни-

ках истории и формирования навыков у студентов на основе наглядных материалов. 

Использование схем, диаграмм и диаграмм в учебниках было решено с точки зрения 

создания условий для более глубокого освоения изученных материалов, а также дости-

жения выводов требуемых стандартами. 
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Visual materials in history textbooks 

 

Summary 

 
This article provides an overview of the use of visual materials in history textbooks and 

the formation of skills in students based on visual materials. The use of schema, charts, and 

diagrams in the textbooks has been addressed in terms of creating more in-depth knowledge 

of the materials learned, as well as achieving the standards required. 
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“Uşaqlar bizim gələcəyimizdir, gələcəyimizi nə 

cür tərbiyə edəcəyiksə, ölkəmizin, millətimizin, 

dövlətimizin sabahı bundan asılı olacaqdır! 

H. Əliyev 

 

Uşaqlar hər bir xalqın, dövlətin ən böyük və qiymətli sərvəti, hətta heç bir sözlə ifadə edil-

məyən və dəyəri heç nə ilə ölçülməyən əvəzsiz bir varlıqlardır. Tarix boyu hər bir dövlət, cə-

miyyət gələcəyi olan uşaqların qayğısına qalmağı, onların fiziki və mənəvi cəhətdən böyümə-

sini təmin etməyi özünün ən vacib vəzifələrindən biri hesab etmişdir. Uşağı sağlam, cəmiyyə-

tə faydalı vətəndaş kimi böyütmək çətin və eyni zamanda məsuliyyətli, mənəvi qüvvə tələb 

edən bir işdir. Planetimizin əhalisinin üçdə birini təşkil edən uşaqlarımızın necə tərbiyə olun-

masından, hansı ideyalara qulluq etməsindən hər bir ölkənin gələcəyi asılıdır. Həmçinin uşaq-

ların şəxsiyyət kimi formalaşdırılması demokratik dövlətin milli təhsil sisteminin vəzifəsidir. 

“Məktəb həyatı təkcə təhsil vermir, eyni zamanda yüksək əxlaqi tərbiyə ocağıdır” uşaq və 

gənclərimizin milli və ümumbəşəri dəyərlər əsasında formalaşdırılmasını, dövlətçilik ideyala-

rına sədaqət, vətənə, torpağa məhəbbət ruhunda tərbiyəsini daim diqqət mərkəzində saxlama-

lıdır. Uşaqlarımızın gələcəkdə normal, hərtərəfli inkişaf etməsi, vətənpərvər vətəndaş kimi ye-

tişməsi üçün təhsilə diqqət ən öndə gedən məsələdir. Bu gün təhsil sisteminə yüksək səviyyə-

də diqqət yetirilirsə, bu istiqamətdə işlər görülürsə bu o deməkdir ki, uşaqlar xoşbəxt olacaq, 

cəmiyyət üçün yararlı gənclər yetişəcək. Görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, həqiqətən də 

dövlətimiz layiqli əllərdə olacaq. Ona görə də uşaqlara diqqət və qayğı hər zaman göstərilməli 

və təbii ki onların problemlərinin həllinə dövlət səviyyəsində nəzarət edilməlidir.  

Ulu öndər Heydər Əliyev elə bir şəxsiyyət və lider olmuşdur ki, onun irsinin öyrənilməsi 

və təbliği ümumdövlət, ümumxalq işidir. Yüksək milli-əxlaq nümunəsi olan Ümummilli li-

derimiz Heydər Əliyevin fenomenal irsi və mənalı həyat yolunun fəal təbliği bu gün xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Gənc nəsli, uşaq və yeniyetmələri milli, mənəvi, əxlaqi dəyərlərimizə 

sevgi ruhunda tərbiyə etmək üçün biz Ulu öndər Heydər Əliyev şəxsiyyətinə müraciət etmə-

liyik və bu dahi insanın həyatının əbədi milli örnək kimi uşaq və yeniyetmələr arasında geniş 

təbliğ olunmasına çalışmalıyıq. Ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyətinin dahiliyini, 

onun əvəzolunmazlığını təsdiq edən ən birinci fakt odur ki, o, böyüklərə qarşı nə qədər sərt və 

tələbkar idisə, eyni zamanda uşaqlara qarşı bir o qədər nəzakətli və mərhəmətli idi. O daim 
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uşaqların təhsilinə, onların savadlı və cəmiyyət üçün yararlı olmalarına çalışmışdır. Heydər 

Əliyev hər zaman deyirdi “Uşaqlar bizim gələcəyimizdir!” “Uşaqlar bizim sevincimiz, xoş-

bəxtliyimiz, cəmiyyətin gələcəyidir ” Ona görə də hər bir insanpərvər cəmiyyətdə uşaqlara 

daimi xüsusi qayğı, xüsusi diqqət göstərilibdir. Əziz uşaqlar... Mən sizin aranızda olanda o 

qədər rahat oluram ki, heç ayrılmaqda istəmirəm. Siz bilirsiniz ki, mənim də nəvələrim var. 

Ancaq mənim üçün fərqi yoxdur, mən nəvələrimi, öz uşaqlarımı, öz övladlarımı sevdiyim ki-

mi, sizi də sevirəm bütün Azərbaycan uşaqlarını sevirəm. Fəxr edirəm ki, bizim Azərbaycanın 

gözəl, göyçək, istedadlı balaları, övladları var. Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın gələcəyi bu qə-

dər gözəl təməl əsasında qurulur. Siz bugünkü həyatınızla, təhsilinizlə, öz istedadınızı inkişaf 

etdirməklə Azərbaycanın gələcəyinin binasını qurursunuz. Müstəqil Azərbaycanımızın daim 

müstəqillik içində yaşayan Azərbaycanın böyük binasını qurursunuz. Bu uşaqlara göstərilən 

diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. Hər bir təhsil müəssisəsində ümummilli liderin fəaliy-

yətini əks etdirən foto guşələr və onun fəaliyyəti ilə bağlı dərslər aparılan otaqlar yaradılmış-

dır. Ənənəvi olaraq bütün tip təhsil müəssisələrində Azərbaycan Respublikasının atributları 

təbliğ olunur, məktəblilərdə onlara məhəbbət hissi aşılanır. Dövlət bayrağının, gerbinin, him-

ninin yaranması və qorunub saxlanmasında, tətbiqində ulu öndər Heydər Əliyevin fəaliyyəti 

məktəblilərə öyrədilir. Dövlətçilik tərbiyəsinin mahiyyətini daha da zənginləşdirmək baxı-

mından Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının sərəncam və çıxış-

larından irəli gələn vəzifələr təhsil müəssisələrində pedaqoji ictimaiyyətə çatdırılır.  

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətində uşaq və gənclərin tərbiyəsi xü-

susi yer tutur. Qloballaşan dünya prosesləri bizdən həyati bacarıqlara yiyələnən insanın tər-

biyə olunmasını tələb edir. Təhsil alan uşaq və gənclərin dövlətçilik ruhunda tərbiyəsi priori-

tet sahələrdəndir. Müəyyən müddətdə cəmiyyətimizdə gedən mənəvi iqtisadi tənəzzül və aşın-

malar, üzləşdiyimiz Dağlıq Qarabağ problemi uşaqların da taleyindən yan keçmədi. Həmin 

dövrdə uşaqlar arasında təhsildən yayınma, məktəb illəri dövründə olan uşaqların alverə cəlb 

edilməsi, təhsil ocaqlarında tədrisin keyfiyyətinin aşağı olması, bir sözlə, uşaqlara qayğısızlıq 

cəmiyyətdə narahatlıq hissi yaratmırdı. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azər-

baycan 1994-cü ildə BMT-nin Uşaq Hüquqları Konvensiyasına qoşulmuş, “Uşaq hüquqları 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilmiş, “SOS Kinderdorf İnternəşnl” 

təşkilatı ilə respublika hökuməti arasında əldə olunmuş razılaşmaya əsasən “Bakı SOS uşaq 

kəndi” salınmışdır. Burada Avropa standartlarına uyğun 12 ailə evi, uşaq bağçası və digər 

yardımçı bina fəaliyyət göstərir. Həmçinin ölkəmiz uşaq hüquqları sahəsində bir çox beynəl-

xalq müqavilələrə qoşularaq, bu sahədə müvafiq öhdəlikləri öz üzərinə götürüb. Azərbay-

canda 1658 məktəbəqədər təhsil müəssisəsi, 4555 ümumi təhsil məktəbi, 42 ali təhsil ocağı, 

589 uşaq poliklinikası və ambulatoriyası, 4 körpələr evi, 6 uşaq evi, valideyn himayəsindən 

məhrum uşaqlar üçün 2 internat məktəbi, 8 uşaq teatrı, 103 uşaq kitabxanası, 9308 idman 

müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Son illər 300 min yerlik 1360 yeni məktəb binası tikilib, 300 

min yerlik 1360 yeni məktəb binası tikilib, 300-dək təhsil ocağı isə əsaslı təmir edilib. 

Heydər Əliyev xalqımızın sabahını – gənc nəsli yaşatmaq uşaqlar arasında fərqli həyat tər-

zini yaxşılaşdırmaq üçün daimi xarici ölkələrin diqqətini cəlb etməyi bacarmışdı. Bir dövlət 

xadimi kimi Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətinə istər sovet dövründə, istərsə də müstə-

qillik dövründə rəhbərlik etdiyi zaman söylədiyi fikirlər, müxtəlif yığıncaqlarda etdiyi nitqlər 

və məruzələr, verdiyi bəyanatlar “Heydər Əliyev siyasi kursu”nun əsas prinsip və xüsusiyyət-

lərini özündə əks etdirir. Bizim vəzifəmiz onları ardıcıl şəkildə oxumaqdan, sistemləşdirib va-

hid nəzəri sistem halında gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarətdir. Heydər Əliyev tarixi ha-

disələrin fəal iştirakçısı kimi bunları vahid sistem halına gətirməyə vaxt və macal tapmadı. 
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Əgər biz bu tarixi şəxsiyyətin yetirmələri və davamçıları olaraq dövlətimizin müstəqilliyinin 

əbədiliyi və xalqımızın xoşbəxt gələcəyi naminə həmin məktəbin əbədiyaşar olmasını istəyi-

riksə, bunu bizim özümüz etməliyik. Ona görə etməliyik ki, müstəqil Azərbaycanın qurulma-

sının və inkişaf etdirilməsinin elmi-nəzəri bazasının hansı prinsiplərə söykəndiyini gələcək 

nəsillər asanlıqla dərk edə bilsinlər. Heydər Əliyev demişdir: “Artıq biz ictimai-siyasi cəhət-

dən çox sabit bir Azərbaycan yaratmışıq. İnsanlar rahat yaşasınlar və biz bunu, sabitliyi daimi 

edəcəyik. Əmin olun ki,  siz bizim başladığımız işləri daha da uğurla həyata keçirəsiniz. Siz 

bizim ümidimiz, gələcəyimizsiniz. Dövlət başçısının 2009-cu ilin “Uşaq ili” elan edilməsi 

haqqında sərəncamı da ölkədə uşaqlara göstərilən diqqət və qayğının bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan bu istiqamətdə vaxtaşırı beynəlxalq səviyyədə qəbul etdiyi sənədlərin yerinə ye-

tirilməsi istiqamətində siyasətini qurur. 

Cəmiyyətin həssas üzvü olan uşaqların xüsusi diqqətə ehtiyacları var. Bu gün uşaqlar in-

san hüquqları subyekti olaraq beynəlxalq səviyyədə diqqət mərkəzindədir. Uşaq hüquqları sa-

həsində fəaliyyətin səmərəli şəkildə həyata keçirilməsi üçün aidiyyatı icra strukturlarının əla-

qələndirilmiş şəkildə fəaliyyəti çox zəruridir. Zəmanənin böyük ədəbi dühası Viktor Hüqo ya-

zırdı ki, yer üzündə uşaq qığıltısı qədər təntənəli himn yoxdur. İstənilən cəmiyyətdə körpə və 

uşaqlar ailə üçün sevinc və xoşbəxtlik simvolu sayılmışlar. Cəmiyyətin sağlam özəyi, gələcə-

yi, köməyə ehtiyac duyan kövrək zümrəsi olan uşaqlar insan həyatının mənası, ailənin sevin-

ci, ən böyük zinəti, dəyərli sərvətidir.  

Təsadüfi deyildir ki, müasir dövrdə hər bir dövlət cəmiyyətin həssas zümrəsi kimi tarixən 

yüksək nəvazişlə əhatə olunan uşaq və yeniyetmələrin sosial ehtiyaclarının hər tərəfli təmini, 

onların yüksək mənəvi-əxlaqi mühitdə, milli dəyərlər əsasında tərbiyə alaraq layiqli şəxsiyyət 

kimi yetişməsi üçün bütün zəruri tədbirləri həyata keçirir. İnsan mənəviyyat üçün yaşamalıdır. 

Mənəviyyatını qoruyan, yaşadan insan əbədi olacaqdır. Mədəniyyət-bəşəriyyətin topladığı ən 

yaxşı nümunələrlə xalqları zənginləşdirir. Yüksək mədəniyyətə malik olan xalq həmişə irəli 

gedəcək, həmişə yaşayacaq və hər daim inkişaf edəcək.  

Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan, inkişaf etdirən onun dilidir. Xalq 

daim öz kökünü xatırlamalıdır. Biz hamımız həyatımızda əldə etdiyimiz nailiyyətlərə, bütün 

varlığımıza görə müəllimə borcluyuq. Çünki müəllim məktəbdə ilk növbədə şəxsiyyət yetiş-

dirir və çalışmalıdır ki, həmin şəxsiyyət də vətəninə, millətinə layiq bir tərzdə yetişsin. Müəl-

limlərin ən əsas vəzifəsi bizim cəmiyyətimizə, xalqımıza dəyərli vətəndaşlar hazırlamaqdır. 

Çünki bir insan öz ölkəsi, vətəni haqqında nə qədər çox məlumatlı olarsa, torpağını da bir o 

qədər çox sevər. Onun milli sərvətlərinə, milli dəyərlərinə qırılmaz iplərlə bağlanar. Və onu 

qorumağı özünə borc hesab edər. Həyatını müəllimliyə sərf edən insanlar həqiqətən fədakar, 

xalqına, millətinə sədaqətli və eyni zamanda qəhrəmanlıq göstərən insandır.  

Ölkəmizin tarixi haqqında sistemli, uşaqların başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar da 

vətənpərvərlik, dövlətçilik ruhunda tərbiyəsində mühüm rol oynayır. İstər dərsliklərdəki ayrı-

ayrı mətnlərdə, istərsə də aparılan tərbiyəvi söhbətlər, tədbirlər zamanı verilən belə məlumat-

lardan şagirdlər Vətənimizin zəngin tarixi, xalqımızın zaman-zaman öz varlığını qorumaq 

üçün apardığı mübarizələr, azadlıq və müstəqillik uğrunda gedən mücadilələr haqqında bilik-

lər əldə edir, bu biliklər əqidəyə çevrilərək onlarda vətənpərvərlik, dövlətçilik hisslərini daha 

da artırır.  İnsan fərd kimi doğulub, vətəndaş kimi fəaliyyət göstərərək tərbiyə-təhsil prosesin-

də, əmək prosesində vətəndaş hazırlığı keçir. Əsl vətəndaş dedikdə, bilavasitə vətənə, dövlətə 

gərəkli fəaliyyəti ilə xidmət edən, böyük mənəvi keyfiyyətlərə malik olan insan nəzərdə tutu-

lur. Vətəndaşlıq, dövlətçilik tərbiyəsinin mənbəyi ailədir. Təcrübə göstərir ki, ailədə vətəndaş-

lıq tərbiyəsi yalnız özbaşına axınla kor-koranə deyil, planlı, sistemli, məqsədli şəkildə təşkil 
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olunmalıdır. Uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi dedikdə, yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə yi-

yələnmə və şəxsiyyət kimi yetişmə nəzərdə tutulur. Onlar davranış qaydalarını, nizam-inti-

zamı, savadlı olmağı, vətəninin tarixini, coğrafiyasını, mədəniyyətini, milli adət-ənənələrini 

bilməli, vətəni sevməlidirlər. Uşaqlar ideyaca savadlı olmalı, işə şüurlu yanaşmalı, məsuliy-

yətli, vicdanlı, mübariz olmalı, pis niyyətlə, əliəyriliklərlə barışmamalıdır. Mənəviyyat tərbi-

yəsini qiymətləndirmək üçün uşaqlarda yaxşını pisdən ayırmaq, həqiqətə, ədalətə, insanlara-

böyüklərə, ailə üzvlərinə hörmət etmək kimi insani keyfiyyətlər aşılanmalıdır. Onların dav-

ranış xüsusiyyətlərini uyğun qiymətləndirməli, yaxşı davranış və qarşılıqlı əlaqə təmin olun-

malıdır.  

Artıq bu gün müstəqil respublikamızın inkişafı ilk növbədə böyüyən nəslin təlim-tərbiyə 

işinin düzgün təşkilindən, vətəndaşlıq hazırlığından asılıdır. Uşaqların bir vətəndaş kimi bö-

yüməsində ailənin, cəmiyyətin, ümumilikdə mühitin rolu böyükdür. Uşaqlar bir insan kimi, 

vətəndaş kimi ilk tərbiyəni ailədən alır. Burada onlar əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, fiziki möh-

kəmliyi, əmək vərdişlərini, davranış qaydalarını, bədii-estetik duyumu və s. kimi keyfiyyətləri 

qazanır. 

Tərbiyənin əsas məqsədi kamil şəxsiyyət-insan-vətəndaş yetişdirməkdir. Vətəndaş tərbiyə 

etmək mənsub olduğu dövlətin inkişafına çalışan, mənafeyini gözləyən, onun təhlükəsizliyi 

üçün məsuliyyət daşıyan, dövlətin cari və perspektiv işlərində iştirak edən insan yetişdirmək 

deməkdir. Düzgün təşkil olunmuş tərbiyə insanı ləyaqətli vətəndaş, yaxşı işçi, ailə başçısı 

olmağa hazırlamalıdır. Məlumdur ki, tərbiyə prosesi ziddiyyətli və uzun sürən prosesdir.  

Təhsil hər bir dövlətin, ölkənin, cəmiyyətin həyatının, fəaliyyətinin mühüm bir sahəsidir. 

Təhsil millətin gələcəyidir. Orta əsr Şərq təsəvvürlərinə görə təlim və tərbiyə arasında qırıl-

maz qarşılıqlı əlaqə vardır: tərbiyə verməyən bilik odunsuz ocağa,  bilik verməyən tərbiyə isə 

bədənsiz ruha bənzəyir.  

Bildiyimiz kimi,  hər övladın öz valideynlərinin iş mühiti onun maraq dairəsinə səbəb 

olur. Yəni uşaqlar hər daima onlarla maraqlanmağını gözləyir. Uşaq şəxsiyyətinin tam və 

ahəngdar inkişafı üçün onun ailədə xoşbəxt və mehriban mühitdə böyüməsi zəruri hesab olun-

muşdur. Ancaq belə şərait uşaqları cəmiyyətdə müstəqil həyata hazırlaya, onları ümumbəşəri 

ideallar ruhunda, sülh və şəxsi ləyaqət ruhunda tərbiyə edə bilər. Uşaqların mədəniyyətə, də-

yərlərə və cəmiyyətin normalarına yiyələnməsi ailədən başlayır. Körpəlik yaşından yeniyet-

məlik yaşına qədər uşaqların yemək və müdafiəsinin yəmin olunması üçün əsas məsuliyyəti 

ailə daşıyır. Ailənin müəyyənedici rolu orada böyüyən insanın bütün fiziki və mənəvi həyat 

kompleksinə dərin təsir göstərir. Ailə uşağa həm yaşamaq, həm də tərbiyə olunmaq üçün va-

cibdir. Uşağın həyatının, xüsusilə, ilkin dövründə ailənin göstərdiyi təsir digər tərbiyəvi təsir-

lərdən üstündür.  

Tədqiqatların nəticələrinə görə, bu dövrdə ailə həm məktəbi, həm kütləvi informasiya va-

sitələrini, həm ictimai təşkilatları, dostların, ədəbiyyat və incəsənətin təsirini əks etdirir. Belə 

nəticəyə gələ bilərik ki, ailənin uşağa göstərdiyi tərbiyəvi təsir bütün digər tərbiyəvi təsir-

lərdən güclüdür. Uşaq böyüdükcə həmin təsir zəifləyir, bəzən də tamamilə yox olur. Elə key-

fiyyətlər formalaşdırılır ki, onları ailədən kənarda formalaşdırmaq çətin olur. Həmçinin ailə 

uşağın peşə seçməsinə düzgün istiqamət, əhəmiyyətli təsir göstərir. Ailə tərbiyəsinin məqsədi 

şəxsiyyətdə elə keyfiyyətləri formalaşdırmaqdır ki, onlar çətinlikləri və maneələri aradan qal-

dırmağa qaldırmağa kömək etsin. Həyat gözlənilməz hadisələrlə doludur. Uşağın intellektual 

və yaradıcı qabiliyyətlərinin, idrakı qüvvələrinin inkişafı və ilkin əmək fəaliyyətində qazan-

dığı təcrübə, əxlaqi və estetik təcrübəsi, emosional mədəniyyəti və fiziki sağlamlığı ailədən, 

valideynlərdən asılıdır. Bütün bunlar ailə tərbiyəsinin başlıca məqsədini təşkil edir. Ailə nə 
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qədər yaxşı olarsa, uşağa yaxşı təsir göstərərsə, şəxsiyyətin fiziki, əxlaqi və əmək tərbiyəsinin 

nəticələri bir o qədər də yüksək olar. Bir sözlə ailə və uşaq bir-birini güzgü kimi əks etdirir. 

Sağlam və o cümlədən tərbiyəli uşaqlar böyütmək üçün biz hər gün daha çalışmalıyıq. Bir 

həyata toxunmaq, onu gözəlləşdirmək böyük bir möcüzədir.  

Məqalənin aktuallığı. Uşaqlarımızın normal, hərtərəfli inkişaf etməsi, vətənpərvər vətən-

daş kimi yetişməsi  təhsil müəssisələri qarşısında duran ən vacib məsələlərdəndir. Hal-hazırda 

ölkəmizdə bu sahədə xeyli işlər görülmüş və görülməkdədir. Buna baxmayaraq, təhsil müəs-

sisələrimizdə kiçikyaşlı məktəblilərin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə 

olunması sahəsində həyata keçirilməsi zəruri sayılan işlər də az deyildir. Məqalədə məhz bu 

mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçikyaşlı məktəbli-

lərin Azərbaycan dövlətçiliyinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunması sahəsində respublikamızda 

həyata keçirilən tədbirlərin əsas xüsusiyyətləri göstərilir, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşki-

latları ilə əməkdaşlığın əsas istiqamətləri açıqlanır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Е. Магеррамова 

 

Суть и задачи работы по воспитанию младших  

школьников в духе преданности азербайджанской 

государственности 

 

Резюме 

 
Одной из наиболее важных проблем, стоящих перед образовательными учрежде-

ниями, является всестороннее развитие современных детей и развитие истинной граж-

данственности в обществе. В настоящее время в этой области в нашей стране проде-

лана большая работа. Однако в учебных заведениях проводится много работы, которая 

имеет отношение к воспитанию детей младшего возраста в духе преданности Родине и 

государственности. Статья затрагивает эту проблему и объясняет суть и задачу воспи-

тания молодых школьников в духе преданности азербайджанской государственности. 
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G.E. Maharramova 

 

The essence and objectives of the work of educating the  

younger pupils in the spirit of devotion to  

the Azerbaijani statehood 

 

Summary 

 
One of the most important issues facing educational institutions is the comprehensive 

development of today's children and the development of true citizenship in society. Currently, 

a great deal of work has been done in this area in our country. However, there is a lot of work 

in the educational institutions that is relevant to the education of young schoolchildren in the 

spirit of devotion to the motherland and statehood. The article touches on this issue, and 

explains the essence and the task of educating young schoolchildren in the spirit of devotion 

to Azerbaijani statehood. 
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Fəal təlim əsasında qurulmuş coğrafiya dərslərin bünövrəsi problem əsasında yaradılır. 

Müasir təhsil sistemində yaradıcı bacarığa malik olan şəxslər yetişdirmək üçün problemli təli-

min yaradılması zəruri haldır. Yaradıcı şəxsin əsas üstünlüyü onun yeni bilik, bacarıqlar əldə 

etməyi, yeni hadisə və prosesləri, obyektləri kəşf etməyində ibarətdir.  

Problem - həllinin üsulu və ya cavabı məlum olmayan suallardan ibarət olan mürəkkəb 

məsələdir. Problemdə məlumla naməlum, verilənlər axtarılır və məsələnin şərti ilə cavabı qar-

şılıqlı əlaqə yaradır. Problem sistemləşməmiş biliklə artıq sistemləşməmiş biliklər arasında 

həlqədir. 

Real problemlərdən fərqli olaraq, tədris problemi ancaq şagird üçün həll edilməmiş məsələ 

kimi, qalmaqdadır, yəni tədris probleminin həllində şagird elmi kəşflərlə məşğul olmur o, sa-

dəcə olaraq elmə məlum olam subyektiv olaraq özü üçün kəşf edir.  

— Problemli təlim elə bir təlim prosesidir ki, bu zaman təlim prosesində qarşıya çıxan 

problemlərin həlli istiqamətində şagirdlər tərəfindən biliklər müstəqil şəkildə müxtəlif yollarla 

əldə edilir. Bu zaman təkcə problemin həll olunması və biliklərin əldə edilməsi deyil, həm-

çinin şagirdlərin idraki fəallığı və yaradıcı təfəkkürü inkişaf edir. Şagirdlərin təlim prosesində 

idrak fəallığının inkişafına qoşulması bir neçə mərhələlərlə həyata keçirilir. Problemli təlimin 

bu mərhələləri ardıcıl və sistemli şəkildə əlaqələnir. Bu mərhələlərdən ən mühüm olanı prob-

lemli situasiyanın yaradılması mərhələsidir. Bu zaman şagirdlərin qarşısına ziddiyyətli məsələ 

qoyulur. Bu da onların çətinliklə üzləşməsinə səbəb olur və problemli təlimi yaratmaq üçün 

ilk növbədə problemli situasiya təşkil etmək lazımdır. Psixologiya elmində qeyd edildiyi kimi 

təfəkkürü fəallaşdırmaq üçün onu hərəkətə gətirən təkan lazımdır. Bu təkanı da tədris prose-

sində sual və ya tapşırıq verməklə yaratmaq olar. Bu cür sual və ya tapşırıq problemi yaratmış 

olur. Bu sualı və ya tapşırığı yerinə yetirilməsi şagirdlərdə çətinlik yaradırsa və onları cavab-

landırmaq üçün fəaliyyətə yönəldirsə demək bu zaman yaranmış vəziyyət bizə lazım olan 

problemli situasiyadır.   

Problemli vəziyyət - situasiya tədris prosesində öyrənilən hər hansı bir mövzu ilə bağlı or-

taya çıxmış ziddiyyətli məsələlərin həllində və yaxud müəllim tərəfindən qarşıya qoyulan sual 

və tapşırıqların həllində şagirdlərin düşdüyü psixoloji vəziyyətdir. Problemli vəziyyətin si-

tuasiyanın yaranmasının başlıca səbəbi şagirdlərin mövcud biliyi ilə yaranmış çətinliyin və ya 
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ziddiyyətli məsələnin həlli üçün lazım olan bilik arasındakı ziddiyyətdən ibarətdir. Yuxarıda 

da qeyd etdiyimiz kimi, əgər ziddiyyətli məsələnin həlli yolu və ya çətinlik yaradan sualın ca-

vabı şagirdlər tərəfindən məlum deyilsə, onda bu zaman mövcud problem məsələ şagirdlər 

üçün problem vəziyyətə çevrilir.  

Problemli vəziyyət yaradılarkən şagirdlərin emosional fəaliyyəti artır həmçinin şagirdlərdə 

dünyagörüşü inkişaf edir. Problemli vəziyyət yaratmaqla dərs prosesində yeni mövzu dərsdə 

öyrənilir. Belə ki, müəllim yeni mövzuya giriş edərkən şagirdlərlə şifahi frontal sorğu keçirir, 

bu zaman şagirdlərin əvvəlki biliklərinə əsasən yeni mövzu ilə bağlı müsahibəsi keçirilir. Bu 

zaman şagirdlər qarşıladığı çətin vəziyyətin həlli sonrakı məlumatların dərk olunmasında bö-

yük rol oynayır. 

Problemli vəziyyətin yaradılması mərhələsi problemin irəli sürülməsi və onun şagirdlər tə-

rəfindən dərk olunması ilə başa çatır. Problemli təlimin ikinci mərhələsində isə şagirdlər irəli 

sürülmüş problemin həlli yollarını tapmağa və həll etmək üçün fərziyyələrini irəli sürür və sü-

but etməyə çalışırlar. Bu mərhələyə qapalı mərhələ deyilir. Bu zaman onlar müstəqil olaraq 

bilikləri özləri müxtəlif mənbələrdən əldə etməyə çalışırlar. Növbəti, üçüncü mərhələdə qar-

şıya qoyulmuş ziddiyyətli məsələni həll etmək üçün müxtəlif yollarla geniş informasiyalar əl-

də olunur. Bu mərhələyə açıq mərhələ də deyilir. Bundan sonra isə problemli məsələlərin həlli 

üçün mərhələlər gəlir. Bu mərhələlərdə, əldə edilmiş nəticələr yoxlanılır, alınmış bilik və ba-

carıqlar sistemləşdirilir və ümumiləşdirilir.  

— Problemli təlimin tədris prosesində təşkil edilməsinin pedaqoji cəhətdən çox böyük 

əhəmiyyəti vardır. Belə ki, təlimin düzgün şəkildə təşkil olunması ilk növbədə müəllimin pe-

daqoji hazırlıq səviyyəsindən, pedaqoji və metodiki bacarığından asılıdır. Bunun üçün müəl-

lim ilk növbədə dərsdə problemin necə yaradılması yollarını bilməlidir. Həmçinin şagirdlərin 

fərdi xüsusiyyətlərini, yaş səviyyələrini, idrak qabiliyyətlərini nəzərə almalıdır. Hər bir müəl-

lim dərsi təşkil edərkən bir pedaqoq kimi təlim və tərbiyə işini də əvvəlcədən planlaşdırmalı-

dır. Problemli vəziyyətin yaradılmasında bu cür pedaqoji proseslər də nəzərə alınmalıdır. 

Çünki, qarşıya qoyulan ziddiyyət nə dərəcədə naməlum olsa da, şagirdlər üçün əlçatmaz ol-

mamalıdır. Bununla da şagirdlərin ümidsizliyə qapılması, onlara verilmiş məsuliyyətin öhdə-

sindən gələ bilməmək düşüncəsi yaratmamalıdır. Problemin həlli istiqamətində aparılan tədq-

iqatlar dərsin daha maraqlı keçməsinə, əvvəlki cansıxıcı dərs tipinin yeni tədqiqatyönlü dərslə 

əvəz olunmasına şərait yaradır. 

İstər coğrafiya, istərsə də digər fənlərin tədrisində istənilən vaxt problemli situasiya yarat-

maq olmur. Belə ki, elə material olmalıdır ki, şagirdlər artıq bilməlidir ki, bu materiallar onla-

rın keçmiş biliklərinə, məlumatları ilə əlaqəli deyil. Beləliklə, şagirdlər onlara təqdim olun-

muş məsələni həll etmək, naməlum məsələni müəyyənləşdirmək üçün tədqiqat aparırlar. 

Problemli situasiyanın həlli istiqamətində aparılan tədqiqatlardan əldə edilmiş materiallar əsa-

sında idraki tələbatın təmin edilməsində, əldə etdikləri bilikləri mövcud şəraitdə tətbiq etmək-

də, şagirdlər öz yaş səviyyələrinə uyğun olaraq müxtəlif tədqiqat metodları ilə tanış olmasında 

əhəmiyyəti böyükdür.  

Problemli təlimin tədris prosesində pedaqoji xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq əsas diqqət tə-

lim, tərbiyə, bilik və bacarıqların formalaşmasına yönəldilmişdir. Problemin yaradılması za-

manı qarşıya çıxan maneələrin aradan qaldırılması şagirdlərdə özünəinamın yaranmasına im-

kan yaradır. İnkişafetdirici xüsusiyyətləri nəzərə alsaq problemin həlli yollarının araşdırılması 

və onların həlli təlimdə qarşıya qoyulmuş nəticələrin əldə edilməsinə, həmçinin şagirdlərin bi-

lik, bacarıq və vərdişlərinin daha da formalaşmasına təkan verir.  

Problemli təlimin qurulması və problemli situasiyanın yaradılması müəllimdən xüsusi ba-
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carıq tələb edir. Bu cür situasiyanı yaratmaq üçün ilk növbədə lazımi mühit təşkil edilir, daha 

sonra isə şagirdlər üçün maraqlı və cəlbedici olan suallar ünvanlanaraq ziddiyyətli məsələlər 

qoyulur. Bütün bu proseslərdə istiqamətləndirici qüvvə müəllimdir. Müəllim daim yaranacaq 

hər cür vəziyyətə hazır olmalı və əlavə çatışmazlıqlar yarandıqda əlavə “B” planı da olmalı-

dır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, fəal təlimin qurulması problemi təlimin yaradılmasının əsası ol-

mayıb əksinə, problemli təlim yaratmaqla biz fəal təlimi artıq qurmuş oluruq. Çünki təlimi 

fəallaşdıran məhz irəli sürülən problemin özüdür.  

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq artıq təhsil bu cür təlimi istəyir. Bu səbəbdən 

müəllimlər daim bu istiqamətdə araşdırmalar aparmalı, hər bir dərsə uyğun problem situasiya 

təşkil etməyin yeni yol və texnologiyalarını araşdırmalı və öz üzərində işləməli və pedaqoji 

bacarıqlarını təkmilləşdirməlidirlər.  

Müasir təlim prosesinin əsasını təşkil edən problemli təlimin bir sıra pedaqoji üstünlükləri 

vardır. Bunlarla tanış olaq:  

 

1. Qarşıya qoyulmuş problemin həlli istiqamətində şagirdlər tərəfindən müstəqil şəkildə 

biliklər əldə olunur.  

2. Şagirdlərdə təlim prosesinə yüksək maraq yaradır.  

3. Şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür formalaşdırır.  

4. Təlim nəticəsində əldə edilmiş bilik və bacarıqların möhkəmləndirilməsinə və daha 

yaxşı yadda qalmasına şərait yaradır.  

Coğrafiya fənninin tədrisində də problemli təlimin yaradılmasının çox böyük üstünlükləri 

vardır. Digər fənlərdən fərqli olaraq Coğrafiya fənnində obyekt və hadisələrin daha yaxşı dərk 

olunması o obyekt və hadisələr haqqında təsəvvürlərin formalaşdırılmasından asılıdır. Əgər 

təsəvvürlər formalaşmasa onların yadda qalması çətin olacaq. Hər bir coğrafiya müəllimi öz 

pedaqoji fəaliyyətində müasir təlim forması olan problemli təlimi təşkil etməsi onun gələcək 

nailiyyətlərinin əldə olunmasında müsbət rol oynayacaqdır. Bu səbəbdən siniflər üzrə coğrafi 

bilikləri şagirdlərə çatdırarkən ilk növbədə problemli, ziddiyyətli məsələ qaldırmaq lazımdır. 

Bu problemlə müəllim şagirdlərin diqqətini dərsə yönəltmək, hadisə və prosesləri özləri təd-

qiq etməklə və ya müşahidə etməklə daha yaxşı dərk etmiş olurlar.  

Müasir təhsil sisteminin tələblərinə əsasən tədrisdə problem təlimin təşkil edilməsi keyfiy-

yətli təlimin yaradılmasının əsas şərtlərindəndir. Problemli təlimin təşkilinin pedaqoji əhəmiy-

yəti dərs prosesində şagirdlərin tədqiqatçı kimi formalaşması, onlarda idraki bacarıqların və 

təfəkkürün inkişaf etməsinə imkan verir. Müəllimin isə demokratik mövqedə çıxış etməklə şa-

girdlərlə bərabərhüquqlu səviyyədə olması, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq yolunda lazımı 

şəraitin yaratması və lazımi nəticələrin əldə edilməsini əsas götürür.  

— Problemli təlimin ən mühüm pedaqoji üstünlüyü dərs prosesində şagirdlər qarşısında 

problem əsaslı öyrənmənin həyata keçirilməsinə imkan verir. Problem öyrənmə də əvvəlki 

qeyd edilənlərdə nəzərdə tutulduğu kimi əsas məqsəd şagirdlərdə idraki bacarıqları inkişaf et-

dirməkdir. Həmçinin bu vəziyyət şagirdlərə necə öyrənməyi öyrədir ki, bu da müasir dövrün 

ən aktual məsələlərindəndir. Problemin həlli məsələsi təlim prosesində istifadəsi hələ çox əv-

vəllərdən tanınmasına baxmayaraq, daha da inkişaf etdirilərək sinif şəraitində tətbiq edilməsi 

istiqamətində kifayət qədər işlər görülmüşdür. Nəticədə, bugünkü, müasir təhsil sistemində 

artıq bütün dərslərdə problemli öyrənmə tətbiq edilir. Bu cür öyrənmədə müəllimin əsas məq-

sədi problem irəli sürərək, bu istiqamətdə şagirdlərə suallar verərək problemin həlli üzrə şa-

girdləri araşdırmaya yönəltməkdir. Bu da şagirdlər arasında qarşılıqlı dialoqun və əməkdaş-
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lığın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Bu zaman müəllim şagirdlərdə yaradıcılıq qabiliyyətlərinin 

və intellektlərinin inkişafını üzə çıxarmağa çalışır. Problem öyrənmənin yaranması üçün ilk 

növbədə lazımı mühit yaradılmalıdır. Elə bir mühit ki, problemin həlli istiqamətində fikir mü-

badiləsi yaradıla bilsin. Problem əsaslı öyrənmə sinif müzakirəsi zamanı yaranır.  

Bu cür öyrənmə axtarılan məsələ ilə bağlı axtarıcılıq və sorğu-sualın təşkilinə geniş im-

kanlar açır.  

Problem əsaslı öyrənmə zamanı şagirdlərdə birgə işləmə qabiliyyəti formalaşır. Belə ki, 

onlar müxtəlif iş üsulları ilə həm tanış olurlar, həm də cüt, fərdi, kiçik qruplarla işləyirlər. Bu 

cür işləmək mürəkkəb tapşırıqlarda şagirdlərdə bir-birinə kömək etmək, qarşılıqlı dialoqda iş-

tirak etməyə imkan yaradır. Problem əsaslı öyrənmə o demək deyil ki, geniş məlumatlar şa-

girdlərə ötürülsün, onun əsas məğzini şagirdlərdə təfəkkürü inkişaf etdirmək, problemin həlli 

istiqamətdə axtarışa yönəltmək, onlara da yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxarmağa imkan 

verir.  

Problemli öyrənmənin təşkili ilk növbədə şagirdləri problemə doğru yönəltməkdən baş-

layır. Bu cür öyrənməni təşkil etməzdən əvvəl müəllim dərsin məqsədini şagirdlərə çatdırma-

lı, onlarda dərsə qarşı maraq yaratmalıdır. Problem əsaslı öyrənmə üzrə qurulmuş dərslərdə 

əsas məqsədi geniş həcmli hazır məlumatları şagirdlərə ötürmək olmayıb, lazımı məsələləri 

necə axtarmağı, həll etməyi, müstəqil şəkildə öyrənməyi öyrətməkdir. Şagirdlər müstəqil şə-

kildə əldə etdikləri məlumatdan istifadə edərək problemi həll etməyi bacarırlar. Araşdırılan 

problemin dəqiq cavabı olmur və bu səbəbdən bir sıra ən mürəkkəb problemlərin həllində zid-

diyyətlərlə üzləşilir. Tədqiqatın aparılması mərhələsində də şagirdlərin qarşısına problem qoy-

maqla, onlara suallar verməklə, tədqiqat sualına cavab tapmaq məqsədi ilə onları tədqiqat 

aparmağa daha da həvəsləndirilir.  

Şagirdlər nəyəsə toxunaraq, görərək, hiss edərək və ya onlara suallar verməklə biliklərin 

əldə edilməsinə həvəsləndirilir.  

Problemli təlimin pedaqoji cəhətdən təhlili zamanı görə bilərik ki, bu zaman şagirdlərin 

öyrənmə üçün təşkili əsas şərtlərdəndir. Bu zaman müəllimlər qarşısına qoyulan əsas tələb şa-

girdlərin əməkdaşlığının təşkil edilməsidir. Bu zaman onlar problemi birgə tədqiq edir, hesa-

bat aparırlar.  

Bu deyilənlərin həyata keçirilməsi prosesində şagirdlər öyrənmə qruplarına ayrılır. Müəl-

lim problemlə əlaqədar tədqiqat aparmaq üçün hər qrupa mövzu üzrə eyni səviyyəli müxtəlif 

tapşırıqlardan ibarət paylama materialları və ya layihələr verir. Müəllim çalışmalıdır ki, şa-

girdləri qruplara bölərkən zəif və ya güclü şagirdlər bir qrupda olmasın, həmçinin qruplar 

müəllim tərəfindən şagirdlərin marağına görə, könüllü şəkildə və ya müəllimin özü tərəfindən 

təşkil oluna bilər.  

Tədrisin gedişində şagirdlər problem haqqında ehtimallarını irəli sürməklə problemin həlli 

yollarını tapmış olurlar. Bu zaman şagirdlər həlli yollarının üzə çıxarılması üzrə təkliflər irəli 

sürürlər və müəllim qeyd olunan bütün ideyaları qəbul edir və dəyərləndirir.  

Problem əsaslı öyrənmə zamanı dərsin gedişinin son mərhələsi olaraq problemin həlli pro-

sesi təhlil edilir və dəyərləndirilir. Bu mərhələnin gedişində müəllim şagirdlərə onları dərsin 

gedişində irəli sürdükləri düşüncələri və fəaliyyətlərini təhlil etməyə istiqamətləndirir. Prob-

lem əsaslı öyrənmədə çətinliklərin aradan qaldırılması yolunda şagirdlərin fəaliyyətinin qiy-

mətləndirilməsi vacib şərtlərdən biridir. 

Problemli təlimin müvafiq çətinliyin yaranmasının ən mühüm xüsusiyyətlərindən biri də 

şagirdlər arasında olduğu kimi, müəllim və şagird arasında da eyni hüquqlu vəziyyətin yaran-

masına səbəb olur. Bu da dərsin ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq daha maraqlı keçməsinə şə-
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rait yaradır. Artıq müəllim şagirdləri obyekt kimi deyil bir subyekt kimi qəbul edir. Problemli 

təlim mühitində müəllimin rolu problem qoymaq, onun həllinə istiqamət vermək, şagirdlərin 

rolu isə tədqiqat aparmaq, kəşf etməkdir. Bəzən yaradılmış problemli vəziyyət irəli sürülmüş 

ziddiyyətin həllinə Müasir təhsilin ən mühüm şərtlərindən biri olan problemli təlim artıq 

ümumtəhsil məktəblərində bir çox dərslərin tədrisində geniş istifadə olunaraq şagirdlərin tə-

lim prosesində daha fəal iştirak etməsi və maraq göstərməsinə şərait yaradır. Problemin yara-

dılması müəllimlərin səyi nəticəsində Şagirdlərin daha ətraflı öyrənmə, məlumat və müstəqil 

axtarışa olan ehtiyacları üçün marağın necə inkişaf etdirilməsi məsələsidir. Problemli təlim 

əsasında yaranan problemli Şərait orta məktəb şagirdlərinin idraki fəaliyyətini aktivləşdirmək 

və bilikləri müstəqil şəkildə əldə edərək dərinləşdirmək üçün bir vəsaitdir.  

— Problemli təlim – təlim prosesində çətin vəziyyətin yaradılması ilə şagirdləri bu çətin-

liyin həllinə yönəldilməsi prosesidir. Bu zaman müəllim tərəfindən çətin ziddiyyətli vəziyyət 

yaradılaraq şagirdlər passiv fəaliyyətdən aktiv fəaliyyətə cəlb olunur. Bu da şagirdlərdə prob-

lemin həlli məqsədi ilə müstəqil tədqiqat aparmağa imkan verir. Yaranmış bu vəziyyət şagird-

lərdə zehni bacarıqlar inkişaf etdirir.  

— Problemli təlimin məqsədi bu qeyd olunanlarla yanaşı şagirdlərdə dünyagörüşünün, ya-

radıcılıq bacarıqlarının, müstəqil dərketmə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. 

Beləliklə, problemli təlim həm pedaqoji praktikanın həm də didaktikanın inkişafının ən yeni 

səviyyəsidir.  

— Təlim prosesinin fəallaşdırılması ideyası uzaq keçmişə dayanır. Hələ ilk tədris proses-

lərində şagirdlərin idraka və ya fikri fəallığa yönəltməklə bu zaman tədris materiallarının daha 

yaxşı və uzun müddət yadda qalmasına, həmçinin istənilən fənn üzrə obyekt, hadisə və pro-

sesləri daha yaxşı qavramağa, onların məzmununu və mahiyyətini başa düşməyə imkan verir.  

Təlim prosesində problem yanaşma şagirdlərin hafizəsini deyil, təfəkkürünün güclənmə-

sinə, onlarda tədqiqatçılıq bacarıqlarının formalaşması və dərsin əvvəlindən sonunadək fəal 

iştirak etməsinə şərait yaradır. Problemli vəziyyət əvvəlcədən planlı şəkildə yaradılaraq şa-

girdləri zehni istiqamətdə axtarışa yönəltməkdir. Müasir dövrdə dərslər məhz yeni mövzunun, 

nəzəri materialların şagirdlərin müstəqil fəaliyyəti nəticəsində mənimsəməsi və praktikada tət-

biq etməsi əsasında qurulur.  

Problem yaranan zaman dərs prosesində iki cəhət vardır:  

➢ Obyektiv cəhət – bu cəhətə belə izahat gətirmək olar ki, irəli sürülən problemin həll 

edilməsi nəticəsində bizdən tələb edilən naməlum olanı tapmaq əsas götürülür. 

➢ Subyektiv cəhət – qarşıya qoyulmuş ziddiyyətli məsələ və ya qarşıya çıxan çətinliyi 

aradan qaldırmaq üçün şagirdlərin hazır olması vəziyyətidir. 

Yeni mövzu əsasında tədqiqat aparan şagirdlər əlavə olaraq nə qədər yeni şeylər öyrənmiş 

olurlar. Həmçinin əvvəl bildikləri məlumatları yeniləmiş olurlar. Məktəbdə aldığı təhsil bəzən 

kifayət etməyib, şagirdlərin öz fəaliyyətinə əsaslanaraq fərdi formada təhsil almasına, özfəa-

liyyətə ehtiyac vardır. Bu da şagirdlərdə həm dünyagörüşünün həm də informasiya çoxluğun-

da onlardan baş çıxarmaq, informasiya ilə işləmək, ona lazım olan məlumatları seçmək baca-

rıqları formalaşır. Şagirdlərin bu cür fəaliyyəti onlarda müstəqil təhsil almaq kimi fəaliyyətin 

formalaşmasına imkan yaradır.  

Müasir təhsil sisteminin verdiyi tələblər əsasında qurulan dərsin təlim nəticələri də müsbət 

hal kimi özünü göstərir. Metodiki bacarığa malik olan hər bir müəllim tədris zamanı yaradılan 

problemli məsələlərin həlli üçün şagirdləri hazırlamalıdır. Müəllim şagirdlərə əsasən nəyə 

diqqət yetirməyi, nəticəyə çatmaq üçün hansı yolla getməyi, tədqiqatçı kimi axtarışı öyrətmə-

lidir.  
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➢ Coğrafiyanın tədrisində problemli şəraitə əsaslanaraq qurulan dərslərdən əldə olunmuş 

nəticələrə əsasən, dərsdə problemli bir vəziyyət yaradılması şagirdlərdə bu kimi təsirlərə sə-

bəb olur:  

➢ Bu zaman onlar dərsə daha çox maraqla yanaşırlar;  

➢ Problemin həlli istiqamətində yollar axtarmağa çalışaraq fərziyyələr yaradır, onları irəli 

sürür və sübut etməyə çalışırlar;  

➢ Bu şagirdlərdə axtarıcılıq bacarığını formalaşdıraraq məlumatı daha yaxşı və uzun 

müddətli dərk etməsini təmin edir;  

➢ Şagird mövcud təcrübəsinə, bilik və bacarığına güvənir, problemin ona təkcə bilik əldə 

etmək üçün deyil, həqiqətən də maraqlı olmasına şərait yaranır;  

➢ Müəllimin problemin formalaşmasında yaradıcı yanaşaraq problemli şəraiti yaratması, 

şagirdlərdə də yaradıcı düşüncə tərzini inkişaf etdirir. Beləliklə şagirdlər qeyri-standart 

hallarda çıxış yolu tapmağı bacarırlar.  

➢ Problemli şərait şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun qurulur. Bu zaman 

şagirdlər öz səviyyələrinə, qabiliyyətlərinə uyğun məsələləri həll etməyə çalışırlar. Bu da on-

larda öz bacarıqlarını daha yaxşı ortaya çıxarmağa imkan verir.  

 

Coğrafiya dərslərində problem şəraiti yaradarkən müəllim mövzuya uyğun problem qoyur, 

yeni mənbələr və şərtləri izah edərək, məntiqi düşüncə zəncirini ortaya qoyur. Şagirdlərdə 

maraq yaratmaq üçün onlara izah etmədən qabaq əyləncəli bir tapşırıq verə bilər. Məsələn, 

VIII sinifdə “Litosfer tavalarının hərəkətinin nəticələri” mövzusunu keçərkən: Yer qabığının 

hərəkətdə olan litosfer tavalarından ibarət olduğunu qeyd edərək, litosfer tavalarının hərəkət 

nəzəriyyəsini yaradırıq. İrəli sürülən nəzəriyyə doğru olmalı və Vegenern nəzəriyyəsinə əsa-

sən sübuta yetirilməlidir. Dərsə bu formada yanaşaraq başlamaqla şagirdləri daha ətraflı dü-

şünmək, təhlil etmək, fikir yürütmək, sübut etmək kimi bacarıqları inkişaf edir. Onlar litosfer 

tavalarının hərəkət səbəbi, onun nəticələri, buna əsasən nəzəriyyəni özləri dərk edərək sübut 

etmiş olurlar. Bununla da həmçinin şagirdlər həm yeni bilik əldə edirlər, həm də dərs pro-

sesində aktiv fəaliyyət göstərməklə dərsin daha maraqlı və rəngarəng olmasına imkan yaradır-

lar. Bu zaman müəllim dərsi quran biri olsa da lakin dərsin gedişində sadəcə olaraq şagirdləri 

istiqamətləndirən, onlara yol göstərən biri kimi çıxış edir.  

Təlimdə problemli yanaşmanı həyata keçirərkən şagirdlərin aktivliyini daha da artırmaq 

üçün təlim zamanı müxtəlif tədqiqat metodlarından istifadə etmək mümkündür. Bu həm yeni 

materialların öyrənilməsi, həm şagird təlim prosesi boyu fəal olmaları, biliklərinin daha da 

yaxşılaşdırılması, yoxlanılması üçün əlverişlidir.  

Coğrafiya dərslərində problemli təlim yaratmaq imkanları çox genişdir. Şagirdlər tərəfin-

dən tədqiq olunan təbii obyekt, hadisə və proseslərin mürəkkəbliyi nəzərə alınmaqla, onların 

hər biri problem olaraq qəbul edilə bilər. Dərslərin bu formada qurularaq keçirilməsi təkcə 

aşağı siniflərdə deyil yuxarı siniflərdə də tətbiq edilir və bu şagirdlərdə səmərəli effekt göstə-

rir. Bu dərs prosesi şagirdlərin düşüncə tərzini inkişaf etdirmək, müstəqil bilik səviyyəsini for-

malaşdırmaq, problemli şəkildə öyrənməyi həyata keçirmək kimi bacarıqları inkişaf etdirir. 

Problemli şəraitin yaradılması ilə qurulan dərslər yalnız yeni bacarıqlara və dərin biliyə nail 

olmaq deyil, həmçinin böyük miqdarda praktik işlərlə seçilir. Şagirdlər öyrənəcəyi nəzəri coğ-

rafi materialları praktik cəhətdən tətbiq etməklə və ya müşahidə etmək, müxtəlif coğrafi təlim 

vasitələrindən istifadə etməklə müstəqil şəkildə öyrənirlər. Belə ki, şagirdlər hər yeni möv-

zunu artıq sinifdə özləri tətqiqat aparmaqla öyrənir və ev tapşırığı kimi müəllim onlara dərsin 

mövzusuna uyğun müxtəlif iş forması üzrə müəyyən tədqiqat işi, layihə, müşahidə aparmaq 
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və s. kimi verir. Bu zaman şagirdlərin özlərinin müstəqil fəaliyyəti nəticəsində əldə etdikləri 

materiallar daha yaxşı və uzunmüddətli yadda qalır. Problem situasiyanın yaradılması zamanı, 

şagird tədqiqatçı mövqeyində özünü tapır, onlara təqdim olunmuş problemin həlli istiqamətin-

də düşüncə tərzini inkişaf etdirir, öz qərarlarını, fərziyyələrini, yeni şərhləri ortaya qoyur, ya-

radıcılıq qabiliyyətləri inkişaf edir.  

Həm fiziki, həm də iqtisadi coğrafiya dərslərinin tədrisində şagirdlərin fəaliyyətini aktiv-

ləşdirən problemli təlimin təşkili üçün geniş imkanlar vardır.  

Fiziki coğrafiya dərslərində fiziki coğrafi obyekt və hadisələri daha yaxşı qavramaq üçün 

mövzulara uyğun problemli vəziyyət təşkil etməklə şagirdlərin coğrafi biliklərin əldə etmək 

istiqamətində aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün imkan yaradılır. Bunun üçün müxtəlif mövzular 

üzrə tapşırıqlar verməklə irəli sürülən problemli situasiyalar nəzərdən keçirək:  

Səbəblər əsasında yaranan münasibətlərə əsaslanan tapşırıqlar; Coğrafiya ilə tədqiq edi-

lən obyekt və proseslərin xüsusiyyətləri adətən səbəblər və təsirlərin kompleksi ilə nəticələnir. 

Buna görə də bu cür tapşırıqlar təlimdə geniş yayılmışdır. Bu zaman şagirdlər müstəqil şəkil-

də müxtəlif cür məlumatlar seçə bilər və bilikləri müxtəlif yollarla tətbiq edə bilərlər. Digər 

təhsil subyektləri də daxil olmaqla tapşırıqlar problemli xarakter daşıyır. Bu cür tapşırıqlar fi-

ziki coğrafiya dərslərinin tədrisində problemli şərait yaradılmasında mühüm rol oynayır. Mə-

sələn, Avrasiyanı öyrənərkən, onun daxili ərazilərə getdikcə təbiətində hansı dəyişikliklər baş 

verir? Bunun üçün şagirdlərin qarşısına problem qoyulur və onlara bu problemin həlli istiqa-

mətində ən azı 8–9 səbəblər qeyd etmələri təşkil edilməlidir. Bu zaman şagirdlər bu problemi 

həll etmək üçün müxtəlif formada – tək, cüt, qruplarla və s. müxtəlif bilik mənbələrindən isti-

fadə etməklə, dərs prosesində daha fəal olmaqla, müəllimin istiqamətverici köməyi ilə həll 

yolları axtarıb tapırlar.  

Elmi fərziyyəyə əsaslanan tapşırıqlar. Bu cür problemli tapşırıqlar irəli sürməklə, müəy-

yən bir hipoteza ortaya qoyaraq şagirdlərə öz fikirlərini ifadə etməkdən, onun elmi və praktik 

əhəmiyyətini əsaslandırılması təşkil edilir. Məsələn, Yerdəki iqlim dəyişikliyi ilə əlaqədar 

mövzunun tədrisində şagirdlərin qarşısına qoyulan qlobal səviyyədə problemlə bağlı öz fər-

ziyyələrini sübut etməkləri tələb edilir.  

Problemli təhsil təcrübəsində, dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyasını öyrənmə prosesin-

də dərslərdə çoxsaylı problemlər yaratmaq mümkündür. Bunun əsasında şagirdlərin iqtisadi 

coğrafi məlumatların əldə edilməsi istiqamətində müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Bu məqsədlə 

bir neçə problemli vəziyyəti nəzərdən keçirək. 

— Problemli vəziyyətin birinci variantı kimi, şagirdlərin biliklərinə əsaslanan, sualları ca-

vablandırmaq üçün lazım olan məlumatlar arasında ziddiyyətə əsaslanan tapşırıqlar verilir. Bu 

ziddiyyətin həlli bir qayda olaraq, əvvəllər əldə edilmiş məlumatların seçilməsi və yenidən 

qurulması, yeni zehni və ya praktik fəaliyyət üsullarının tapılması və tətbiqi ilə bağlıdır.  

— İkinci variantı isə nəzərdən keçirilmiş prosesə xas olan obyektə, fenomenə əsaslanan 

problemli vəziyyətlər yaratmaq olar.  

— Üçüncü variant, dialektik birlik və qarşıdurmaların mübarizəsini əks etdirir. Bütün bun-

larla əlaqədar olaraq təlim prosesində problemli yanaşma şagirdləri dərs boyu tədqiqatın apa-

rılmasına, axtarıcılıq qabiliyyətinin inkişafına və onlarda yaradıcılıq vərdişlərinin formalaş-

masına sövq edir.   

Hazırki, dövrdə təhsilin məqsədlərinin dəyişdirilməsinin əsas tendensiyası təkcə peşəkar 

bilik və bacarıqlara deyil, həmçinin həyati və peşəkar əhəmiyyətli vəzifələri həll etmək üçün 

şagirdləri fəaliyyətə sövq etməkdir. Dövlət və cəmiyyət təhsil sistemini daha demokratik və 

təsirli görmək istəyir. Bu, peşə təhsildə sinfin fəaliyyətini artırmaq və şagirdin müstəqil işinin 
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təşkili üçün vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də artıq təhsilin müasir metodlarından istifa-

də etməklə problemli tədris təşkil etmək təhsil prosesində aparıcı istiqamətlərdən biri hesab 

olunur.  

Coğrafiyanın tədrisi zamanı da problemli təlimin yaradılması təsadüfi, yalnızca tədris xa-

tirinə deyil, həqiqətən də şagirdləri əsl tədqiqatçı coğraf kimi inkişafına şərait yaratmalıdır. 

Problemli təlimdə bu imkanları həyata keçirməyə kifayət qədər imkanlar vardır. Coğrafiyanın 

tədrisində şagirdlərin idraki fəaliyyətinin təmin edilməsində problemli təlim mühüm rol oyna-

mışdır. Belə ki, yaranan problemlər tədris prosesində dərsin müxtəlif mərhələlərində yarana 

bilir. Bu səbəbdən yaranacaq bu cür problemləri beş hissəyə bölək:  

Tədris prosesində yaradılan problemlər əsasən sinif mühitində həyata keçirilir. Lakin buna 

baxmayaraq problemli təlimi nəinki sinifdə həmçinin sinifdənkənar vaxtlarda da yaratmaq 

mümkündür. Belə ki, coğrafi müşahidələr, təcrübələr, ekskursiyalar zamanı şagirdlərin qarşı-

sına aparılacaq tədqiqat işi ilə bağlı problem qoyulur. Şagirdlər bu problemin həlli ilə bağlı 

fəaliyyətə cəlb olunur. Sinifdənkənar təlim zamanı şagirdləri dərsə cəlb etmək sinif mühitinə 

nisbətən çətin olur, çünki şagirdlərin diqqətini yayındıran çox obyekt olduğundan elə problem 

irəli sürülməlidir ki, bu şagirdləri dərsə tam cəlb edə bilsin. 

Təlim prosesində problem yaratmaqla şagirdlərin fəaliyyətinin təşkil edilməsi yalnızca 

fəal dərsin mərhələlərində deyil, eyni zamanda dərslik üzərində işləməklə də təşkil etmək 

olar. Belə ki, müasir kurikulum əsasında yaradılmış dərs vəsaitlərində mövzunun sonunda 

fəaliyyətə aid blokda "Öyrəndiklərinizi yoxlayın" adlı hissədə verilmiş problemli tapşırıqların 

həlli əsasında da şagirdlərin aktiv fəaliyyətini təşkil etmək olar. Verilmiş bu cür problemli 

tapşırıqlar əsasən yaradıcı tətbiqetmə mərhələsində şagirdlərin yaradıcı təfəkkürün inkişaf 

etdirmək və həmçinin onların mövzu ilə bağlı yeni məlumatları nə dərəcədə mənimsədiyini və 

bu bilikləri möhkəmləndirmək məqsədilə istifadə olunur.  

Əgər şagirdlərə çox tapşırıq verilirsə çalışmaq lazımdır ki, onlar bir–biri ilə əlaqəli, əmək-

daşlıq etməklə işləməyi öyrənsin. Müəllim öz fasilitasiya funksiyalarına amal etməlidir. Belə 

ki, problemin həlli istiqamətində şagirdlərin fəaliyyətinə nəzarət etməlidir. Həmçinin nəzər 

yetirilməlidir ki, məlumatın müzakirəsi zamanı şagirdlər bir-birini dinləsin, bir–birinin fikrinə 

hörmət etsin, öz fikirlərini bildirməkdən çəkinməsin. Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün 

müəllim şagirdlərə vaxt qoyur. Bəzən bir qrup şagird tapşırıqları vaxtından əvvəl və ya gec 

yerinə yetirir. Tapşırığı vaxtından əvvəl yerinə yetirən şagirdlər üçün əlavə fəaliyyətlər təşkil 

etmək lazım gəlir. Bu cür fəaliyyətlərə: müxtəlif layihələr, şagirdlərin öz təfəkkür və diqqət-

lərini inkişaf etdirmək üçün müxtəlif materiallar və s. aiddir. Metodiki bacarığa malik olan 

fasilitatorlar tədqiqatın gedişi mərhələsində onlara verilmiş tapşırıqları vaxtından əvvəl bitirən 

şagirdləri fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün digər geri qalan şagirdlərə kömək etməyə yö-

nəldirlər. Dərsdə zəif iştirak edən şagirdlərin fəaliyyətlərini daha da aktivləşdirmək üçün onla-

rın qarşısına nisbətən asan yeni problemli məsələlər qoymaqla bu istiqamətdə fəaliyyətə alış-

dırmaq lazım gəlir. Bu cür problemli situasiyaların həllində müəllim zəif şagirdlərə digərlə-

rinə nisbətən daha çox vaxt qoyur.  

— Coğrafiya dərslərinin tədrisində dərsin daha maraqlı və effektiv keçməsini təmin edil-

məsi əsasında yaradılan problemli vəziyyət yaratmaqla şagirdlərdə coğrafiya xəritələri üzə-

rində iş, qlobus üzərində hesablamaların aparılması, mahalda, meydançada və ya ekskursiya-

lar zamanı aparılan müşahidələr aparmaq bacarıqları formalaşdırır. Şagirdlər artıq bir tədqi-

qatçı ruhunda formalaşırlar. 

Problem əsasında qurulmuş dərsin əsas məqsədi şagirdlərə biliyi hazır şəkildə vermək ol-

mayıb, o şəraiti yaradır ki, şagirdlər özləri məlumatları müxtəlif mənbələrdən axtararaq və ya 
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müəllimin köməyindən istifadə edərək əldə etsinlər. Bu səbəbdən şagirdlər dərsin əvvəlindən 

sonunadək tədqiqatda, fikir mübadiləsində, müzakirədə iştirak edirlər. Bütün bunlarla əlaqə-

dar olaraq, problemli təlim zamanı yaradılan vəziyyət müasir dövrün tələblərinə cavab verən 

yaradıcı, müstəqil düşünən şəxsiyyət yaratmağa imkan verir.  

Məqalənin aktuallığı. Mövcud təhsil sistemində yaradıcı bacarığa malik olan şəxslər ye-

tişdirmək üçün problemli təlimin təşkili mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məqalə də məhz bu 

mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə problemli təlimin 

mərhələləri və onların spesifik xüsusiyyətləri, həmçinin pedaqoji üstünlükləri göstərilir, prob-

lemli öyrənmənin təşkilinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilir, şagirdlərin coğrafi bilikləri 

əldə etmək sahəsində aktiv fəaliyyət göstərməsi üçün onlara müxtəlif mövzular üzrə tapşı-

rıqlar verməklə irəli sürülən problemli  situasiyalar  nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Д.М. Алескеров,  Дж.К. Аббасова 

 

Проблемное обучение на уроках географии является движущей 

силой познавательной деятельности студентов 

 

Резюме 

 
Уроки, основанные на проблемах, не только дают учащимся готовые знания, но и 

побуждают их искать информацию из различных источников и при необходимости 

пользоваться помощью своего учителя. Все это, в конечном итоге, позволяет развить 

творческую, независимую мыслящую личность, отвечающую требованиям современ-

ной эпохи. В статье рассматриваются этапы проблемного обучения и их особенности 

для достижения этих целей, а также определяются ключевые вопросы проблемного 

обучения. В то же время рассматриваются проблемные ситуации с распределением за-

даний по различным темам, что позволяет ученикам активно работать  над  получением 

географических знаний. 
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D.M. Alaskarov,  J.Q. Abbasova 

 

Problem-based learning in geography lessons is the  

driving force of students' cognitive activity 

 

Summary 

 
Problem-based lessons not only provide students with ready-to-use knowledge, but also 

inspire them to seek information from a variety of sources and use the help of their teacher if 

needed. All this, in the end, allows us to develop a creative, independent thinking personality 

that meets the requirements of the modern era. The article examines the stages of problem 

learning and their specific features to achieve these goals, and identifies key areas for problem 

learning. At the same time, problematic situations in which students are tasked with a variety 

of topics in order to enable students to work more effectively in the field of geographical 

knowledge are considered. 
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Qabaqcıl ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, XXI əsrdə cəmiyyətin və insanların inkişafı üçün 

informasiya-kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə etməyi bacaran, yaradıcı, 

müstəqil düşünən, inkişaf edən şəxsiyyətin yetişdirilməsi zəruridir. Məlumdur ki, Azərbaycan 

təhsil islahatının əsas prinsiplərindən olan demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensial-

laşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdırma ilk növbədə şagirdin bir şəxsiyyət 

kimi formalaşmasına, onun hərtərəfli inkişafına yönəlmişdir. Bununla belə bu prinsiplərə 

əsaslanan təlim-tərbiyə prosesinin səmərəsi təlim prosesinə yanaşmanın keyfiyyətcə dəyişmə-

si baş vermədən mümkün deyildir. Hal hazırda orta məktəb sistemində şagirdlərin müstəqil iş-

lərinə geniş yer verilir, məzmunu zənginləşdirilir, yeni formalarda tətbiq olunur.  

Orta məktəblərdə şagirdlərin müstəqil işləri təlimin təşkili formalarından olub, ancaq öyrə-

dici deyil, həm də tərbiyəedici xarakter daşımalıdır. Şagirdlərin müstəqil işinin səmərəliliyini 

təmin edən prinsiplərdən biri vaxtdan düzgün istifadə olunması və yorğunluğa yol verilməmə-

sidir. Ənənəvi dərsdə təlim yaddasaxlama qabiliyyətinə əsaslanır, şagird materialın təhlilini, 

təsvirini, nəticələrini və ümumiləşdirmələrini əsasən hazır şəkildə alır, çox halda ənənəvi tə-

lim metodlarının tətbiqi prosesində şagirdlərin fəaliyyəti passiv, təkrarlama xarakteri daşıyır.  

Elə təlim metodlarından istifadə olunmalıdır ki, onlar aktiv, yaradıcı düşünmə qabiliyyəti 

və yeni biliklərə müstəqil yiyələnməyin yollarını müəyyən edə bilsinlər. İKT vasitəsi ilə müs-

təqil işlərin təşkili və idarə olunması bu deyilənləri əhatə etmək imkanına malikdir. Qoyulmuş 

problemin həlli üçün şagirdlərin hər bir cəhdinin qiymətləndiriləcəyinə, ciddi, obyektiv və 

səmimi münasibətin olacağına inam nəticənin effektivliyinə zəmin yaradır.  

Bu proses zamanı şagirdlərdə öyrənməyə real maraq artır. Öyrənmə fəallığının artması, tə-

fəkkürün inkişafına xidmət edən müstəqil, produktiv metodların istifadəsi nəticəsində təlimin 

səmərəliliyi xeyli dərəcədə yüksəlir. Bu cür yanaşma zamanı, təlim şagirdlərin yeni biliklərlə 

zənginləşməsi ilə yanaşı, düşünmə qabiliyyətinin və müstəqil olaraq bilik əldə etmək bacarığı-
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nın inkişafına xidmət edir. İKT-dən istifadə etməklə dərs prosesinə tədqiqat xarakteri verilir, 

şagird isə tədqiqatçıya, təlimin subyektinə çevrilir. İKT-dən təlim prosesində istifadə etməyin 

üstün cəhətlərindən biri də onların demokratik, mütəhərrik və konservatizmdən uzaq olma-

sıdır. Bu da ən zəif, sakit, melanxolik tipli şagirdlərin aktivləşməsinə gətirib çıxarır. Təlim 

prosesində şagirdlərin müstəqilliyinin inkişaf yolları və qaydaları müxtəlif olub, qabaqcıl 

müəllimlərin dərslərində ayrı-ayrı formada, tədris işinin sadə və mürəkkəb növlərində özünü 

aydın göstərir, bu isə öz növbəsində müxtəlif didaktik üsulların tətbiqi ilə şərtlənir. 

Kimyadan dərsdənkənar, sinifdənxaric işlər həm istiqaməti, həm məzmunu və xarakterinə, 

həm də aparılması forması və üsullarına görə kimya dərslərindən, başqa sözlə desək, sinif 

məşğələlərindən əsaslı surətdə fərqlənərək, şagirdlərin kimyadan biliyini dərinləşdirmək, on-

ları praktik fəaliyyətə hazırlamaq baxımından sinifdənxaric işlərdə  mühüm əhəmiyyətə malik 

olmasıdır.  

Kimya gecələrinin keçirilməsi, kimya gecələri məktəblilərin kimya elminə marağını artı-

rır, onların yaradıcılıq qabiliyyətini aşkara çıxarır, gənclərin bilik və bacarıqlarını möhkəm-

ləndirir, şagirdlərin tanınmış kimyaçıların həyat və yaradıcılıq fəaliyyəti, həmçinin müasir 

kimyanın nailiyyətləri ilə geniş miqyasda tanış olmalarına imkan verir.Tədris prosesində şa-

girdin  müstəqilliyinin artırılması biliklərin mənimsənilməsində interaktiv metodlardan daha 

geniş istifadə edilməsini, şagirdin  yaradıcı qabiliyyətlərinin inkişafını, onun təlabat və imkan-

larını nəzərə alaraq təlimdə fərdi işin imkanlarını artırır. L.Q.Vyatkinin, M.Q.Qarunovun, 

B.P.Yesipovun, V.A.Kozakovun, İ.Y.Lernerin, M.İ.Maxmutovun, N.A.Polovnikovun, 

P.İ.Pidkasistinın tədqiqatlarında müstəqil iş problemi ümumdidaktik, psixoloji və metodik is-

tiqamətdən tədqiq edilmişdir. Həmin tədqiqatlara əsaslanaraq, ilk növbədə, tələbə müstəqil 

işinin mahiyyətini açıqlayaq.  

Ümumiyyətlə, müstəqil işin mahiyyətinin açıqlanmasında alimlər arasında fikir müxtəlif-

liyi vardır. Məsələn, bəzi tədqiqatçılar şagird müstəqil işini tələbələrin özlərinə məxsus fəaliy-

yəti kimi, bəziləri onların idarə edilən fəaliyyəti kimi başa düşürlər; bəziləri isə mühazirə, se-

minar və praktik məşğələləri, laborator işləri müstəqil işə daxil edir, bunların köməyilə müəl-

limlərin verdikləri məlumatları tələbələrin müstəqil düşüncədən keçirə bildiklərini və müəl-

limin köməyi olmadan müəyyən tapşırıqları, işləri sərbəst yerinə yetirə bildiklərini qeyd edir-

lər. Araşdırma və müşahidələrimizə, o cümlədən bu istiqamətdə aparılan tədqiqatlara əsasla-

naraq deyə bilərik ki, şagirdlərin müstəqil işi müəllimlər tərəfindən təşkil edilərək tələbələri 

müstəqil öyrənməyə, işləməyə, fəaliyyət göstərməyə, müstəqil fikir və mülahizələr söylə-

məyə, yaradıcı işgüzarlığa və s.-yə təhrik edən pedaqoji prosesdir. Şagird müstəqil işi növlə-

rindən asılı olaraq həm sinifdə, həm də sinifdən kənarda həyata keçirilə bilər. 

Göründüyü kimi, hər hansı bir ehtiyatsız «pedaqoji yanaşma» şagirdin  müstəqil işi nəinki 

yaradıcılıqla yerinə yetirməsinə mənfi təsir göstərir, hətta müstəqil işin formal yerinə yetiril-

məsinə, pedaqoji cəhətdən heç bir əhəmiyyət daşımayan tapşırığa çevrilməsinə səbəb olur. 

Deməli, şagirdlərin  müstəqil işlərinin təşkili zamanı təkcə pedaqoji prinsiplərə deyil, həm də 

bir sıra mühüm sosioloji, psixoloji, fizioloji prinsiplərə əməl olunmalıdır. şagird müstəqil işi-

nin effektivliyinin təmin edilməsində şagirdi müstəqil işə yönəldən metodların düzgün seçil-

məsinin rolu böyükdür. Şagirdi müstəqil işə yönəldən metodlar – müəllimin istifadə etdiyi iş 

üsullarıdır. 

Müəllimin məsləhəti, işin icrası zamanı korreksiyaedici məsləhət, istiqamətverici məslə-

hət, müəllim-tələbə əməkdaşlığının müxtəlif formaları, giriş, yekunlaşdırıcı və istiqamətverici 

müsahibələr, rəy verilməsi və s. Şagirdi müstəqil işə yönəldən metodlardır. Müstəqil işin bi-

rinci mərhələsi bir qayda olaraq tədris prosesində, ikinci mərhələsi isə əsasən sinifdənkənarda 
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həyata keçirilir.  

Müstəqil işləri təşkil edərkən, onların ali məktəbdə təlimin digər formaları ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi təmin edilməlidir. Müstəqil iş şagirdin bilikləri və informasiyaları fəal qavramaq, an-

lamaq yenidən işləmək və möhkəmləndirmək məqsədilə istifadə olunan təlim formasıdır. 

Kimyadan sinifdənkənar işlərin  əsas vəzifələri aşağıdakılardır:  

1) məktəblilərə müvəffəqiyyətlə oxumaqda, həyati əhəmiyyəti olan bacarıq və vərdişlərə 

yiyələnməkdə, ölkəmizdə gedən quruculuq işlərində fəal çalışmaqla kömək etmək;  

2) kimya fənninə marağı daha da artırmaq;  

3) kimya biliklərini, eksperimental bacarıqları dərinləşdirmək və təkmilləşdirmək;  

4) kimya elminə marağı olan şagirdlərin görüş dairəsini genişləndirmək;  

5) kimyaya xüsusi marağı olan şagirdlərin nəzəri və praktiki məsələlərlə əlaqədar tələb-

lərini təmin etmək;  

6) şagirdlərdə yaradıcılıq fəallığını inkişaf etdirmək;  

7) məktəbliləri kimyanın məişətdə, sənayedə və kənd təsərrüfatında tətbiqi ilə əhatəli şə-

kildə tanış etmək;  

8) şagirdləri praktik fəaliyyət üçün hazırlamaq;  

9) şagirdlərdə ideya–siyasi, vətənpərvərlik, beynəlmiləlçilik, milli iftixar hissi, əmək, mə-

nəvi, estetik, iqtisadi və ekoloji tərbiyəsinə nail olmaq;  

10) şagirdlərdə kollektiv qarşısında məsuliyyət hissi oyatmaq,  

11) şagirdlərin kimya ilə əlaqədar yiyələndiyi bacarıq və vərdişlərdən praktik həyatda is-

tifadə etmələrinə kömək etmək. 

Sinifdənxaric işlərin əsas istiqamətlərini aşağıdakı kimi ayırd etnik olar:  

1) məktəb kimya kursunun ayrı-ayrı məsələləri və bölmələrinə aid nəzəri bilikləri dərinləş-

dirmək;  

2) müxtəlif cihazlar quraşdırmaq və hazırlamaq, kimya kabinetinin təchizində iştirak et-

mək,  

3) elmi-tədqiqat işi aparmaq, 4) kimya biliklərini təbliğ etmək və s. Onu da nəzərdə saxla-

maq lazımdır ki, kütləvi xarakterli ayrı-ayrı tədbirlər haqqında şagirdlər qabaqcadan xəbərdar 

edilməlidir. Kütləvi və qrupla sinifdənxaric işin təşkilinə şagirdlərə dərslərdə əlavə məlumat-

lar verməklə, kimya qəzetinin çıxarılması ilə, əvvəlcə epizodik, sonra isə daha sistemli sinif-

dənxaric tədbirlər keçirməklə başlamaq olar. Beləliklə, fənn üzrə intensiv sinifdənxaric işə 

cəlbetmə dərsdən kütləvi işə doğru gedir. Sonra kütləvi işlə əhatə olunmuş şagirdlərin ümumi 

sayından dərnək iştirakçıları və kimya ilə xüsusilə dərindən maraqlanan şagirdlərdən – aktiv 

(fəal qrup) formalaşdırılır. Onlar da, öz növbəsində, kimyadan kütləvi işin təşkilində müəl-

limə kömək edirlər. Beləliklə, məktəbdə kimyaya maraq, hər bir şagirdin kollektivin işinə 

cəlb edilməsi mühiti yaranır və sinifdənxaric iş sistemi meydana çıxır ki, burada hər bir ele-

ment bir-biri ilə həm də növbədənkənar iş vasitəsilə sıx qarşılıqlı əlaqədə olur.  

Şagirdlər kimya eksperimentini yerinə yetirərkən idraki fəaliyyətlər göstərərək müasir təh-

sil üçün xarakterik olan bir sıra bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Onların məntiqi, tənqidi və 

yaradıcı təfəkkürləri inkişaf edir, təlim materialını şüurlu surətdə mənimsəyirlər. Kimya fənni 

kurikulumunun məzmun xəttinin birinin “Eksperiment və modelləşdirmə” kimi verilməsi 

bunu bir daha sübut edir. Həmin məzmun xətti üzrə verilən standartların reallaşdırılması za-

manı dərslikdə verilən müvafiq laboratoriya təcrübələri və praktik işlər yerinə yetirilir. Kimya 

eksperimenti biliklərin həqiqətə çevrilməsi yolu ilə nəzəriyyənin praktika ilə əlaqələndirilmə-

sinin mühüm üsullarından biridir.  

Təcrübələrin aparılması zamanı şagirdlər maddələrin xassələri və kimyəvi reaksiyalara aid 
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olan bilikləri tez mənimsəməklə yanaşı, kimyəvi təcrübələr vasitəsilə onları sübut etməyi öy-

rənirlər və müstəqil işləmək bacarığına malik olurlar. Bu zaman onlarda müşahidə etmək, nə-

ticə çıxarmaq, reaktiv və avadanlıqlarla davranmaq kimi qabiliyyətlər formalaşır və onların 

tədqiqatçılıq bacarıqları inkişaf edir. Bir çox ev eksperimentlərini yerinə yetirərkən, qarşıya 

qoyulan problemi müstəqil olaraq həll etməklə şagird tədqiqatçı rolunu oynayır. Ona görə də, 

bu tip şagird eksperimenti təkcə didaktik rolu baxımından yox, eləcə də tərbiyedici və inki-

şafetdirici funksiyalarına görə də vacib hesab olunur.  

Virtual eksperiment. Virtual eksperiment dedikdə tədris kimya eksperimentinin kompüter 

texnologiyası ilə nümayişi nəzərdə tutulur. Bu tip eksperimentə aid materialların seçilməsi, 

onların sistemləşdirilməsi və təqdimatı üçün xüsusi bacarıq və vərdiş tələb olunur. Şagirdlər 

özləri belə təcrübələrə aid axtarış apardıqda bir sıra vacib tədqiqatçılıq bacarıqlarına yiyələnir-

lər.  

Məqalənin aktuallığı. Dərsi yalnız proqram əsasında deyil,bir sıra metod və üsullardan 

istifadə edərək, yeni materialın öyrədilməsində sinifdənxaric işlərin təşkilinin mahiyyəti ak-

tuallıq kəsb edir. Bu barədə nəinki gənc nəsillərimiz, orta, yaslı nəsillərimiz də bilməli, bilmə-

diklərimizi isə daima oxuyub axtarıb üzə çıxarmalıdır. 

Məqalənin  elmi yeniliyi. Məqalədə dərsin maraqlı olmasını təmin etməkdən ötrü zəruri 

amillər araşdırıb qeyd edilmişdir. Kimyadan sinifdənxaric məşğələlərdə şagirdlərin tədqiqat-

çılıq fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi onların bilik dairəsini genişləndirir, təfəkkürünü inkişaf 

etdirir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tədris və elmi işlərin yazılması 

üçün istifadə oluna bilər. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbələr, 

metodistlər istifadə edə bilərlər. Şagirdlərin qazandıqları biliklərə istinad edərək onlara veril-

miş tapşırığın yerinə yetirilməsi idrak fəaliyyətini və tədqiqatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirir. 
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В данной статье рассматриваются различные аспекты педагогических проблем са-

мостоятельной работы школьников, подходы к ним исследователей. На основе иссле-

дования природы, характера и психологических особенностей лекции сделан вывод о 

том, что самостоятельная работа тесно связана с последующими когнитивными процес-

сами мышления ученика. Oрганизация внеклассных работ школьников развитие иссле-

довательской деятельности заключается в расширении их знаний и развитии мыш-

ления.                                                 
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chemistry at schools new material 

 

Summary 

 
The presented article studies different aspects of pedagogical problems of organizing 

pupils’ independent work at lectures and the views of some investigators concerning the issue. 

The presented article focuses on the nature, character and psychological aspects of a lecture 

and the author comes to such a conclusion that pupils’ independent work is closely connected 

with their future intellectual activity. The organization of extracurricular activities of 

schoolchildren, the development of research activities consists in expanding their knowledge 

and developing thinking. 
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Müasir dövrdə təbii-ekoloji, qlobal problemlərin çoxalması ilə əlaqədar olaraq, təbiəti mü-

hafizə məsələlərinin öyrənilməsi öz aktuallığını qoruyub saxlayır. Xüsusilə, bu məsələlərin 

məktəb coğrafiyasında tədris edilməsi şagirdlərin təbiətə mühafizəkarcasına yanaşma ruhunda 

tərbiyə edilməsi üçün olduqca vacibdir. Təbiəti mühafizə məsələlərinin ümumtəhsil orta mək-

təb dərsliklərində verilməsini təhlil etmək və bu sahədə şagirdlərin hansı bilik və bacarıqlar 

əldə edəcəklərini dəqiqləşdirmək vacibdir. Çünki gələcəyin şəxsiyyəti təbiətə mühafizəkarca-

sında yanaşmaq ruhunda tərbiyə olunmalıdır. 8 iyun 1999-cu ildə Azərbaycan Prezidenti “Ət-

raf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu”nu qəbul etdi. Sənəddə 

deyilir: “Qanunun məqsədi ətraf mühitin ekoloji tarazlığının mühafizəsi sahəsində ekoloji təh-

lükəsizliyin təmin edilməsindən, təbii ekoloji sistemlərə təsərrüfat və başqa fəaliyyətin zərərli 

təsirinin qarşısının alınmasından, bioloji müxtəlifliyin qorunub saxlanılmasından və təbiətdən 

istifadənin səmərəli təşkilindən ibarətdir  [1].  

Bununla yanaşı, Qanunda ölkə vətəndaşlarının hüquq və vəzifələri də müəyyən edilmişdir. 

Bu səbəbdən də coğrafi bilik və bacarıqların mənimsənilməsi zamanı diyarşünaslıq prinsipləri 

ilə yanaşı ətraf mühitin mühafizəsi Qanunundan irəli gələn prinsiplərə də əməl edilməsi gü-

nümüzün aktual məsələlərindəndir. Deyilənləri coğrafiya dərslikləri üzrə nəzərdən keçirmək 

vacibdir. 

6-cı sinif coğrafiya dərsliyində “Əhali artımı və məskunlaşması” mövzusunun motivasiya 

hissəsində şagirdlərə  verilmiş sual birbaşa təbiətin mühafizəsinə xidmət edir: -Əhali sayının 

belə sürətlə artmasının səbəbləri nə ola bilər? [2, s. 33]  Sual şagirdləri düşündürmək cəhətdən 

olduqca əlverişlidir. Lakin şagirdlər əhali artımının səbəblərini bilməklə yanaşı, bu halda baş 

verəcək nəticələri də düşünməlidirlər. Bunun üçün müəllim əhali sayının sürətlə artmasının 

hansı mənfi və müsbət nəticələr yarada biləcəyini müzakirəyə verməlidir. Ermənistandan 

deportasiya edilmiş və Qarabağın işğalı zamanı məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazi-

lərdə yaranmış problemləri müzakirə etmək diyarşünaslıq baxımından olduqca əlverişlidir. 

“İstehsal və istehlak” mövzusunun motivasiya hissəsində şagirdlərə: “Avtomobillərin sa-

yının artmasını nə ilə izah edə bilərsiz?” sualı da təbiəti mühafizə baxımından müzakirə apar-

maq üçün səmərəlidir [2, s. 41]. Xüsusilə də Bakı, Sumqayıt və Gəncə şəhərləri kimi əhalinin 

çox məskunlaşdığı ərazilərdə ekologiyanın pozulmasının nəticələrini araşdırmaq vacibdir.  
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7-ci sinif coğrafiya dərsliyində “Yeraltı sərvətlər” mövzusu şirin suların dünyada tükən-

məsi problemlərini təlim zamanı müzakirə etməyə imkan verir. Eyni zamanda mövzunun 

“fəaliyyət” hissəsində şagirdlərə verilmiş “Təbii sərvətlər necə əldə olunur?” [3, s. 58]. sualı 

müzakirə ediləcək vacib məsələdir və şagirdlər təbii ehtiyatların çıxarılması zamanı təbiətə 

vurulmuş zərəri qiymətləndirmək imkanına malikdirlər. Müəllim belə hallarda çalışmalıdır ki, 

şagirdlər bir vətəndaş olaraq təbiətə vurulmuş zərərin aradan qaldırılması, təbiətin qismən 

bərpa edilməsi üçün təkliflərlə çıxış etsin.  

“Çaylarımızın ekoloji vəziyyəti” mövzusunda çayların çirklənməsindən, həmçinin çirklən-

miş suların təmizləyici qurğular vasitəsilə təmizlənməsindən bəhs olunur [3, s. 96]. Əsas mə-

sələ kimi çayların çirklənməsinin qarşısının alınması geniş müzakirəyə verilə bilər. Şagirdləri 

bu problemin qarşısının alınması üçün düşünməyə sövq etmək lazımdır.  

“Canlı aləmin müxtəlifliyi” mövzusunda sadəcə canlı aləm haqqında məlumat verilib [3, s. 

100]. Lakin təbiətin ən ali canlıları olan insanların bu canlı təbiətə olan təsirindən bəhs olun-

mayıb. Lakin bacarıqlı fənn müəllimi şagirdləri quruda və suda yaşayan canlılar aləminə in-

sanların hansı yollarla mənfi təsir etdiyini araşdırmağa, öyrənməyə və onların qarşısının alın-

ması yollarını fikirləşməyə sövq etməlidir.  

“Torpaqların mühafizəsi” mövzusunda torpaqların əhəmiyyətindən, həmçinin yararsız hala 

salınmasından bəhs olunur [3, s. 107]. Şagirdlər torpaqların həm təbii amillərin, həm də insan 

təsərrüfatının təsiri nəticəsində korlandığını, yararsız hala salındığını öyrənirlər. Dərsin diyar-

şünaslıq prinsiplərinə uyğun olaraq təşkili daha vacibdir. Bunun üçün şagirdlər ilə ekskursiya 

təşkil etmək lazımdır. Şagirdlərlə birlikdə məktəb ətrafı ərazidə və ya yaşadıqları ərazilərdə 

ağac əkmə aksiyası keçirmək olar. Bununla şagirdlər torpaqların qorunmasına xidmət etmiş 

olurlar.  

8-ci sinif coğrafiya dərsliyində “Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr” mövzusunda çirklən-

məyə səbəb olan təbii və sosial-iqtisadi amillərdən bəhs olunur [4, s. 165]. Dərslikdə mövzu-

nun çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, antropogen təsirlərə az yer verilib, vulkanların püs-

kürməsi, meşə yanğınları və s. təbii amillər çoxluq təşkil edir. Əslində, şagirdlərə təbiətə an-

tropogen təsir haqqında daha çox şey öyrətmək məqsədilə “İnsanların təsərrüfat fəaliyyətinin 

təbiətə təsiri” adlı layihə hazırlamağı tapşırıq kimi vermək lazımdır.  

“Təbii zonalar” mövzusunda coğrafi qurşaqlar, ayrı-ayrı təbii zonalar, onların xüsusiyyət-

ləri, bitki və heyvanat aləmi haqqında məlumat verilmişdir. Həmçinin, mövzunun mətnində 

Azərbaycanda Kür qırağı ərazilərdə tuğay meşələrinin yayılması barədə məlumat verilmişdir 

[4, s. 128]. Məlumdur ki, son dövrlərdə tuğay meşələrinin qırılması, yox olması təhlükəsi ak-

tual problemlərdən biridir. Bu haqda şagirdlərlə müzakirə aparıla bilər. 

9-cu sinif coğrafiya dərsliyində “Avropanın relyefi” mövzusunda “mətn və şəkil üzərində 

iş” hissəsində polder anlayışından bəhs olunur. Qeyd edilib ki, polder əvvəllər dəniz dibi əra-

zilər olub, sonradan insanlar tərəfindən mühəndisi qurğularla quruya çevrilmişdir [5, s. 17]. 

Əslində izahda bir az yanlışlıq vardır. Dəniz sahili zonalar sulardan mühafizə olub istifadəyə 

verilir. Xəzərin timsalında müzakirə mövzusuna çevirmək olar.   

“Təbiətə ekskursiya” mövzusunda şagirdlərlə birlikdə qoruq və ya milli parklara ekskur-

siya təşkil etmək üçün plan verilmişdir [5, s. 125]. Ekskursiyalar şagirdlərin dünyagörüşünün 

formalaşmasında, keçirilən mövzunun mənimsənilmə dərəcəsinin yüksəldilməsində olduqca 

əhəmiyyətə malikdir. Ekskursiyanın təşkilindən əvvəl müəllim şagirdlərə qoruqlar, milli park-

lar, yasaqlıqlar, onların fəaliyyəti, orada mühafizə olunan bitki və heyvanlar haqqında məlu-

mat verməlidir. Bu ekskursiyanın məqsədli şəkildə təşkili üçün əhəmiyyət kəsb edir.  

“Asiyanın iqlimi” mövzusu şagirdlərə iqlim anlayışının, iqlimə təsir edən amillərin təbiəti 
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mühafizə məsələlərində rolu haqqında məlumat almağa imkan verir. Mövzunun “mətn üzrə 

iş” hissəsində 2013-cü ildə Filippində baş verən tayfun haqqında məlumat verilmişdir [5, s. 

61]. Müəllim bunu əsas götürərək, tayfun, qasırğa kimi təbii fəlakətlərin təbiətə, insanların hə-

yatına, təsərrüfatına, sağlamlığına vurduğu ziyanlar barədə şagirdlərə məlumat verməlidir.  

“Dünya okeanından istifadə” mövzusunda şagirdlər okeanların suyunun şirinləşdirilməsi, 

qabarma-çəkilmədən enerji alınması, bioloji və xammal ehtiyatlarından istifadə edilməsi, 

həmçinin okeanların nəqliyyat əhəmiyyəti daşıdığını öyrənirlər  [5, s. 98].  Dünyada baş verən 

əhali artımı təbii ehtiyatların çatışmazlığına, insanların okeanlardan daha çox istifadə etməsi-

nə və bu da mənfi nəticələrə şərait yaradır. Şagirdlərlə birlikdə dünya okeanından təbii ehti-

yatlarından, həmçinin nəqliyyat məqsədi ilə istifadə edərkən hansı ekoloji problemlərin ya-

randığını müzakirə etmək və yaranan problemlərin həlli yollarını araşdırmaq lazımdır.  

“Şimal materiklərinin bioehtiyatları” mövzusunda Avrasiya və Şimali Amerika materiklə-

rinin bitki və heyvanat aləmi haqqında məlumat verilib. Mövzuda qeyd olunub ki, bəzi hey-

vanlar xəz və ov üçün yararlıdır [5, s. 107] Fənn müəllimi bu mövzunu genişləndirərək müza-

kirə apara bilər. Müasir dövrdə sənayenin bir çox sahəsində istifadə edilməsi üçün bu canlıla-

rın məhv olunması problemi həlli vacib olan məsələlərdəndir. Şagirdlərin fikrini bu məsələyə 

yönləndirmək lazımdır.  

Dərsliyin son mövzusu olan “Tüstüsüz sənaye-turizm” mövzusu şagirdlərə ekologiyanı tu-

rizm nöqteyi-nəzərdən öyrənməyə imkan verir. [5 səh.199] Belə ki, turizm digər sahələrə nis-

bətən ekologiyaya az təsir etsə də, turizm sahəsinin inkişafı naminə, bəzən otellərin tikilməsi 

zamanı yararlı torpaq sahələrini, yaşıllıqları, meşələri məhv etməklə təbiətə ziyan vurulur. 

Fənn müəllimi mövzunu tədris etməklə şagirdlərə təbiətlə davranış qaydalarını öyrətməlidir.  

10-cu sinif coğrafiya dərsliyində “Yer kürəsinin çayları” mövzusunda “Öyrəndiklərinizi 

tətbiq edin” hissəsində belə bir sual verilib: -Çaylarda daşqınlar hansı aylarda baş verir? [6, 

s.100] -Əvvəla, 10-cu sinif şagirdləri üçün olduqca bəsit bir sualdır. İkincisi, belə sualın əvə-

zinə, çay daşqınlarının ölkəmizdə təbiətə, təsərrüfata təsirini və dövlət səviyyəsində görülən 

tədbirləri müzakirə etmək vacibdir.  

“Azərbaycanın qoruqları və yasaqlıqları” mövzusu təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədil-

məsi baxımından olduqca vacibdir [6, s. 126] Mövzu şagirdlərdə təbiətə sevgini artırır və ətraf 

aləmi qorumaq hissi aşılayır. Bacarıqlı müəllim şagirdlərdə bu sevgini artırmaq üçün onları 

təbiəti mühafizə ilə bağlı praktiki işlərə cəlb etməlidir. Bunun üçün şagirdlərlə birlikdə qo-

ruqlara və milli parklara ekskursiya təşkil olunmalıdır.  

11-ci sinifdə “Dünyanın içməli su problemi” mövzusunda şagirdlər içməli suyun əhəmiy-

yəti, dünyada içməli su qıtlığı və s. məsələlər haqqında məlumat əldə edirlər [7, s. 153]. Şa-

girdlərə “Sudan səmərəli istifadə” adlı layihə vermək olar. Şagirdlər kimya dərsində müəlli-

min köməyi ilə evlərindən gətirdikləri suyun insan üçün nə dərəcədə faydalı olduğunu yoxla-

ya bilərlər. Eyni zamanda mağazalarda satılan suların qablaşdırıldığı məkana ekskursiya edib, 

suyun hansı emal prosesindən keçdiyini öyrənə bilərlər. 

“Tullantılar və onlardan istifadə” mövzusunda tullantılar, onların növləri, təbiətə təsiri, 

tullantılardan təkrar istifadə və s. məlumatlar verilmişdir [7, s. 167]. Məlumdur ki, məişət tul-

lantıları insanların şüursuz davranışları ilə təbiətə atılır və uzun illər məhv olmur. Tullantıların 

təbiətə və insanlara təsiri haqqında məlumat toplamaq üçün şagirdlərə “Tullantıların sağlam-

lığa təsiri” adlı layihə hazırlamağı tapşırıq kimi vermək olar.    

“Əhalinin həyat səviyyəsi” mövzusunda qeyd olunub ki, əhalinin həyat keyfiyyəti deyəndə 

maddi dəyərlərlə yanaşı, ekoloji, iqtisadi, mədəni və sosial amillər də nəzərə alınmalıdır  [7, s. 

89]. BMT-nin təşkil etdiyi İnsan İnkişaf İndeksində vacib göstəricilərdən biri ekoloji amillər 
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ola bilər. Nəzərə alınmalıdır ki, insanın sağlamlığı onun təhsilindən, işindən və digər göstəri-

cilərdən daha vacibdir. İnsanın sağlamlığına təsir edən amilləri, onların aradan qaldırılması və 

ya minimuma endirilməsi yolları araşdırılmalıdır. .  

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ümumtəhsil orta 

məktəbin coğrafiya dərsliklərində təbiəti mühafizə məsələlərinə kifayət qədər yer ayrılmışdır.  

Lakin təbiəti mühafizə məsələlərinin öyrədilməsi zamanı həm obyektiv, həm də subyektiv cə-

hətdən verilmiş suallar, şagirdlərin cəlb edildiyi müzakirələr bəzi hallarda yaş və bilik səviy-

yəsinə uyğun gəlmir. Gələcəkdə dərslik müəllifləri bunları nəzərə almalıdırlar.  

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda təbii-ekoloji, qlobal problemlərin getdikcə artması, tə-

biəti mühafizə məsələlərinin öyrənilməsinin yüksək əhəmiyyət kəsb etməsini nəzərə alsaq, 

məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə orta ümumtəhsil mək-

təblərinin ayrı-ayrı siniflərinin “Coğrafiya” dərsliklərində müxtəlif  mövzuların tədrisinin əsas 

istiqamətləri müasir dövrümüzün reallıqları ilə əlaqələndirilmiş, müəllimlərə zəruri metodiki 

tövsiyələr öz əksini tapmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar  istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В статье особо отмечаются темы о возможности воспитания в учебниках консерва-

тивного отношения к природе, относящиеся к вопросам об охране природы по пред-
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мету география в общеобразовательных средних школах. По курсу географии были 

рассмотрены проблемы, с которыми можно столкнуться во время изучения ряда тем по 

классам, сделаны анализы и показаны пути их решения. В то же время, были даны ре-

комендации авторам, которые будут писать учебники в будущем. 

 

D.M. Gasimova  

 

Problems that you may encounter while studying issues  

of natural conservation in the general secondary schools  

and ways to solve them 

 

Summary 

 
The article emphasizes topics about the possibility of educating students in a conservative 

attitude to nature, relating to issues of nature conservation in the subject of geography in 

secondary schools. At the course of geography, problems that can be encountered while 

studying a number of topics in classes were examined, analyzes were made and ways to solve 

them were shown. At the same time, recommendations were given to authors who will write 

textbooks in the future.  
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Ölkəmizdə günü-gündən inkişaf edən turizm və rekreasiya sahəsi hər kəsin diqqət mərkə-

zindədir. İnkişaf etməkdə olan turizm və rekreasiya ehtiyatları ölkənin iqtisadi həyatına öz 

müsbət təsirini göstərməkdədir. Ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı olaraq bu 

sahənin inkişafı sevindirici haldır. Lakin, bu sahənin inkişafı üçün ixtisaslı kadrlarla yanaşı, 

maarifləndirici işlər də görmək lazımdır. Cəmiyyətimizin maariflənməsi məhz məktəbdən 

başlayır. Turizm və rekreasiya üzrə biliklərin öyrədilməsində coğrafiya fənninin müstəsna 

əhəmiyyəti var. Bu biliklər məhz coğrafiya dərslərində öyrənilir. Odur ki, dərsliklərimizin 

təhlili zamanı bu biliklər sisteminin vəziyyətini araşdırmağa və gələcəkdə daha da təkmilləş-

dirməyə çalışmışıq.  

8-ci sinif coğrafiya dərsliyinin “Dünya ölkələrinin təsnifatı” bölməsinin ölkələrin inkişaf 

səviyyəsinə görə təsnifatı haqqında biliklər verilir. Mövzunun əvvəlində şagirdlərə “Hansı 

tədbirlər ölkələrin iqtisadi və sosial inkişafına imkan verir?” sualı onları düşünməyə vadar 

edir. Şagirdlərin bu suala cavabları müxtəlif ola bilər.  

Bununla yanaşı onlar turizm sahəsinin ölkənin iqtisadi inkişafına necə təsir etdiyini söy-

ləyə bilərlər. Xüsusilə də son illərdə ölkəmizdə inkişaf edən turizm və rekreasiya sahəsi diq-

qəti öz üzərinə cəlb edir. Mövzuda ÜDM, ÜMM, ölkələrin inkişaf səviyyəsinə görə qruplaşdı-

rılması və bu təsnifat zamanı nəzərə alınan amillər öz əksini tapmışdır. Aqrar ölkələr qrupu-

nun adı çəkilsə də, buna misal olaraq ölkələr göstərilməmişdir. “İnkişaf etmiş ölkələr” mövzu-

sunda İEÖ-in bir neçə yarımqrupu verilmişdir. Burada “Böyük yeddilik”, Qərbi Avropada 

olan kiçik İEÖ, “Köçürmə kapitalizm” ölkələri, Qərbi Avropanın orta inkişaf səviyyəsində 

olan ölkələri və bu qrupa daxil olan yeni ölkələr verilmişdir  [4, s. 135].  

Adları çəkilən ölkələr haqqında ətraflı məlumat verilmiyib. Sadəcə ikinci yarımqrupa aid 

olan ölkələrin əsas gəlirli sahələrindən olan turizmin adı çəkilir.  Dünyanın üç iri inkişaf mər-

kəzlərinin sadəcə adları çəkilmişdir. “İnkişaf etməkdə olan ölkələr” mövzusunda bir sıra ölkə-

lər haqqında məlumat verilsə də, onların turizm və rekreasiya əhəmiyyəti qeyd olunmayıb [4, 

s. 137]. Yaxşı olardı ki, burada turizmin inkişafına görə seçilən, rekreasiya potensialı ilə zən-

gin olan ölkələr haqqında məlumat verilsin.  

“Əhalinin sayı” mövzusunun əvvəlində şagirdlərə “Azərbaycanda əhalinin sayının dəyiş-

məsinə hansı proseslər təsir edir?” sualı verilir. [4 səh.146] Aydındır ki, artıq şagirdlərimiz 
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tam məlumatsız olmadıqları üçün bu suala dolğun şəkildə cavab verə bilərlər. Şagirdlərə ölkə-

yə gələnlərin, gedənlərin, doğum və ölüm hallarının buna təsiri izah edir. Digər mövzuda artıq 

şagirdlər ölkəyə gələnlərin immiqrantlar, ölkədən gedənlərin isə emiqrant adlandırıldığını bi-

lir. Bununla yanaşı şagirdlər miqrasiya prosesinin nə olduğunu, hansı səbəblərdən olmasını 

aydınlaşdırır. Ətraf mühiti çirkləndirən mənbələr mövzusunda ətraf mühitə insanın təsərrüfat 

fəaliyyətinin, məişət tullantılarının və s. təsirindən bəhs olunur. Burada meşə yanğınlarının ət-

raf mühiti necə çirkləndirdiyi təsvir olunub. Lakin dərslikdə meşə yanğınlarının hansı səbəb-

lərdən yaranması qeyd olunmayıb. Müəllim bu məsələ ilə bağlı geniş diskussiya təşkil edə bi-

lər [4].  

 Şagirdlərə meşə yanğınlarının hansı səbəblərdən baş verdiyi sualı verilsəydi onların ca-

vabı necə olardı? Meşə yanğınlarının insanlar tərəfindən təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmə-

dikləri üçün və təbii şəkildə baş verdiyi cavabını aldığımız halda yeni bir sual daha ortaya çı-

xır. Bəs insanları, turistləri necə maarifləndirə bilərik? Bu kimi suallar mövzunun sonunda 

tapşırıq bölməsində şagirdlər üçün verilsəydi daha yaxşı olardı. “Təsərrüfat sahələri və ekoloji 

mühit” mövzusunun təhlil edək bölməsində şagirdlərə“ Azərbaycanda ətraf mühiti çirkləndi-

rən əsas mənbələrə hansı istehsal sahələrini aid etmək olar?” sualı verilib [4, s. 168].  

Mənbələrdən biri olan antropogen fəaliyyət mövzunun daxilində verilib. Burada müxtəlif 

maddələrin, birləşmələrin və tullantıların atılması nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsinə sə-

bəb olması izah olunur. Mövzunun sonunda tapşırıq bölməsində şagirdlərə ətraf mühiti müha-

fizə etmək üçün hansı tədbirlərdən istifadə etməliyik və antropogen fəaliyyətin hansı növünün 

ətrafı daha çox çirkləndirdiyini araşdırın və s. kimi verilə bilər.  

Cəmiyyət məzmun xətti üzrə digər mövzu “Ətraf mühiti mühafizə yolları”dır. Mövzuda 

müxtəlif mübarizə yollarından bəhs olunur [4, s. 171] Mövzudan aydın olur ki, çirklənmənin 

çox hissəsi insanlar tərəfindən həyata keçirilir və bununla mübarizə yollarını da elə insanlar 

axtarır. Mövzunun sonunda ev tapşırığı olaraq “İnsanları ətraf mühiti qorumağa, çirkləndir-

məməyə necə sövq edə bilərsiz?” verilə bilər. Bundan əlavə şagirdlər üçün layihə verilə bilər. 

Ölkəmizdə olan turistlər və yerli əhali üçün ətraf mühitin mühafizəsi məqsədilə hansı işləri 

həyata keçirə bilərsiz və s. verilə bilər.  

Digər mövzuda ekoloji cəhətdən sağlam olan ərazilərdə istirahətin təşkili məqsədilə tu-

rizm-rekreasiya təsərrüfatının yaradılması qeyd olunur. Rekreasiya ehtiyatları təbii rekreasiya-

turizm və mədəni-tarixi rekreasiya ehtiyatlarına bölünür. Mövzuda əsasən dünya ölkələrinin 

adları, görməli yerləri qeyd olunub. Mövzunun sonunda suallar və tapşırıq bölməsində turizm 

və rekreasiya məsələlərinə toxunulub. Ev tapşırığı bölməsində isə şagirdlərə turizm mərkəz-

lərinin xəritədə adlarının qeyd olunması tapşırılır. Dərsliyin cəmiyyət məzmun xətti üzrə so-

nuncu mövzusunda Azərbaycanın ekoloji vəziyyəti və turizm-rekreasiya ehtiyatları öz əksini 

tapıb [4, s. 178].  

Mövzunun əvvəlində şagirdlərə düşündürücü suallar verilib. Azərbaycanın təbii-rekreasi-

ya ehtiyatları haqqında məlumat verilib. Bununla yanaşı turizm təsərrüfatının yaradılma pers-

pektivinin olduğu ərazilər, mədəni-tarixi rekreasiya ehtiyatları qeyd olunub. Ölkəmizdə möv-

cud olan çoxlu mineral bulaqların adı çəkilir və bunların müalicə mənbəyi olduğu qeyd olu-

nur.  

9-cu sinif “Ekoloji siyasət” mövzusunda təbiətin çirklənməsi, ekoloji problemlərin yaran-

ması və qlobal ekoloji böhrandan bəhs olunur [6, s. 119]. İnsanların bir sıra təsərrüfat işləri 

zamanı antropogen təsirlərin nəticəsində yaranan ekoloji gərginliklərin aradan qaldırılması 

üçün şagirdlərə layihə tapşırıla bilər. Layihənin başlıca məqsədi yerli əhali ilə yanaşı, turist-

lərin yaşıllığa, təbiətə olan münasibətində dəyişiklik yaratmaqdır. “Ekoloji monitorinq” möv-
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zusunda monitorinqlərin təşkil olunması, yaranmış problemlər üçün tədbirlər planının hazır-

lanmasından bəhs olunur [6, s. 123].  

Bitkilərin qiymətləndirilməsi meyarına əsasən bitki növlərinin və meşələrin məhv olunma-

sı nəzərə alınır. Parklarda, meşələrdə və digər rekreasiya əhəmiyyətli ərazilərdə təbiətin insan-

lar tərəfindən zorakılığa məruz qalmasının şahidi oluruq. Müəllim şagirdlərə bu mövzuda 

müxtəlif istiqamətdə tapşırıqlar hazırlaya bilər. “Təbiətə ekskursiya” mövzusunda şagirdlərə 

ekskursiya haqqında təlimatlar verilib [6, s. 125] Mövzunun sonunda təqdimat hazırlamalı 

olan şagirdlər rekreasiya ərazilərinin necə qorunduğu haqqında məlumat verəcəklər.  Təbiətlə 

insan arasında şüurlu əlaqəni təsvir edəcəklər.  

“Tarixi-coğrafi regionların müasir vəziyyəti” mövzusunda müxtəlif regionların inkişaf xü-

susiyyətləri qeyd olunub. Cənubi Avropa və Şimali Afrika ölkələrində turizm sahəsinin inki-

şafı qeyd olunub. Ölkələrin turizmdən xeyli gəlir əldə etdikləri qeyd olunub [6, s. 143].  

“Azərbaycanda demoqrafik vəziyyət” mövzusunda əhalinin artımı diaqramlarla və xəritə-

də əks olunub. Bir sıra demoqrafik göstəricilər statistikası qeyd olunub. Mövzunun sonunda 

Azərbaycanda əhalinin sayına miqrasiya prosesinin təsirinin olduğu deyilir. Burada ölkəyə 

gələnlərin və ölkədən həmişəlik gedənlərin sayı təsir edir. Statistik göstəricilərdə ölkəyə daimi 

yaşamaq üçün gələnləri sayı 2181 nəfər təşkil edir. Müəllim şagirdlərə “Ölkəyə gələn turist-

lərin burada daimi yaşamaq istəmələri hansı amillərin təsirindən ola bilər?” sualını verə bilər. 

“Təsərrüfatın sahə quruluşu” mövzusunda iqtisadiyyatın dörd sahə quruluşu və bu sahələr 

haqqında ətraflı məlumat verilib [6, s. 173].  

İnkişaf etmiş ölkələrdə üçüncü sektorun-nəqliyyat, ticarət, turzim, xidmət sahələri əsas yer 

tutur. Bu ölkələrdə əsasən xidmət sahələri haqqında məlumat verilib. Ölkələrin turzimdən əl-

də etdiyi gəlir qeyd olunmayıb. Baxmayaraq ki, bəzilərinin iqtisadi göstəricilərində irəliləyiş-

lərin səbəbi məhz turizm sahəsidir. “Azərbaycanın iqtisadi inkişafı” mövzusunda ölkənin iqti-

sadi inkişafı mərhələlər üzrə təsvir olunub. Şagirdlərə “Sizcə, gəlirlərin kəskin artımına hansı 

amillər təsir edə bilər?” sualı verilib [6, s. 196].  

Bunun da müxtəlif cavabları olacağına əminik. Üstünlüyü neft sektoru təşkil etsə də, qey-

ri-neft sektoru da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyri-neft sektorundan xüsusilə turizm sahə-

sinin son illər inkişafı, büdcəyə gələn gəlirin sayı artmışdır. Mövzunun sonunda ölkədə qeyri-

neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqətin göstərilməsi qeyd olunub. İqtisadi islahatların və 

dövlət proqramlarının təşkil olunması, bununla yanaşı regionların sosial-iqtisadi inkişafı üçün 

dövlət proqramının təsis olunduğu qeyd olunur. Müəllim şagirdlərə “Hansı regionlarımızın 

turizm potensialı daha yüksəkdir?” tədqiqat sualını verə bilər.  

“Tüstüsüz sənaye”-turizm mövzusunda turizm sahəsinin xüsusiyyətlərindən, inkişaf pers-

pektivlərindən və s. bəhs olunur [6, s. 199]. Turizm sahəsinin yüksək inkişaf etməkdə olan tə-

sərrüfat sahəsi olması, inkişaf sürətinə görə yalnız neft və neft məhsullarının ticarəti və av-

tomobil satışından sonra üçüncü yerdə olması qeyd olunub. Bununla yanaşı turizm sahəsindən 

ölkələrin yüksək gəlir əldə etməsi, çoxlu sayda iş yerlərinin mövcud olması və bu sahədə çalı-

şanların sayının 300 milyondan artıq olması mövzuda öz əksini tapıb. Müxtəlif şirkətlər, tu-

rizmin növləri, Azərbaycanda turizmin inkişafına da yer verilib. Mövzu daxilində turizm və 

rekreasiya bilikləri haqqında kifayət qədər məlumat verilib. Bu sahənin inkişaf etdirilməsi 

üçün məhz bu biliklərin sistemli şəkildə çatdırılması daha vacibdir. Turizm və rekreasiya sa-

həsinin inkişafına baza rolunu oynayan məktəb coğrafiyasında buna xüsusi diqqət göstərilmə-

lidir.  

Məqalənin aktuallığı. İnkişaf etməkdə olan turizm və rekreasiya ehtiyatları ölkənin iqti-

sadi həyatına öz müsbət təsirini göstərdiyini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab edə bilərik.  
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “Coğrafiya” dərslik-

lərində ayrı-ayrı siniflər üzrə turizm və rekreasiya biliklərinin təhlili aparılmış və müəllimlərə 

bəzi metodik tövsiyələr verilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar  istifadə edə bilərlər. 
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Анализ знаний в туризме и рекреаций  

по направлению “Общество” 

 

Резюме 

 
Обучеие знаниям по туризму и рекреации занимают важное место в процессе пре-

подавания географии. Особенно изучаем обучение  систем знаний по туризму и рек-

реации в направлении "Общество". Для изучения учебных пособий и методических 

пренадлежностей вам предоставляются ряд методических показателей. 

 

M.R. Gurbanova 

 

Analysing the knowledge of tourism and recreation  

with the main idea “Society” 

 

Summary 

 
Teaching the knowledge of tourism and recreation has an important role in teaching the 

subject Geography. Especially we are researching teaching knowledges that has the main idea 

"Society". Some commands are taken while analysing the textbooks and methodical 

resources. 
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Akmeologiya, akmeo-zirvə, logika elm deməkdir, onun əsas vəzifəsi gələcək mütəxəssis-

lərin potensialını aktuallaşdıran və inkişaf etdirən yolları tapmaq və peşəkarlıq zirvələrinə çat-

maq istəklərini reallaşdırmaqdır. 

Akmeoloji kreativ yanaşma - akmeoloji problem və problemlərin həlli üçün prinsiplər, 

üsullar və metodlar sistemidir. Bu yanaşmanın peşə təhsilinə daxil edilməsi müəllim hazırlığı-

nın keyfiyyətinin yüksəldilməsini təmin edir və tələbələrin yaradıcılıq potensialının aktuallaş-

masına səbəb olur. Burada əsas məqsəd müəllim işində pedaqoji təsirlərin yönəldilməsindən, 

fəaliyyətlərində uğur qazanmaq üçün peşəkar həvəs və motivasiyanın artırılmasından, peşə-

də özünü inkişaf etdirmək və uğurlu nəticələri həyata keçirmək istəyinin formalaşmasından 

ibarətdir. 

Hazırda hərtərəfli təhsil verən məktəbin tədris və idarəetmə prosesində akmeoloji yanaş-

maya ehtiyacı ön plandadır, çünki cəmiyyət məktəblərdən yeni uğurlara müvəffəq olmağa can 

atan və müstəqil inkişaf xətti yarada bilən ünsiyyətcil, yaradıcı, gələcəyini düşünən kadrlar 

yetirəcəyini gözləyir. Akmeoloji texnikalar, akmeotexnologiyaları şəxsi və peşəkar uğur qa-

zanmaq məsələsinin praktik yolunu təklif edir. Müəllimin akmeoloji potensialını artıran bu 

texnologiyalar müasir təhsildə ən mühüm faktorlardan biridir. Belə ki, keçirilən dərsə həm 

müəllimin motivasiyasını yüksəltmək, həm də şagirdlərdə böyük maraq yaratmaq üçün  yeni 

kreativ texnologiyaların tətbiqi yüksək səmərə verdiyini müşahidə edərik. 

Yeni təlim texnologiyalarının məzmunu, tədrisdə tətbiq edilmə imkanlarını nəzərə aldıq-

dan sonra mövzunun hansı kreativ təlim metodundan istifadə edilərək tədris ediləcəyini 

müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu planlaşdırmanı apararaq aromatik karbohidrogenlərin akmeo-

loji-kreativ tədrisini həyata aşağıda göstərilən qaydada keçirək: 

Əvvəlcə aromatik karbohidrogenlərin aromatiklik xassəsi və elektron quruluşu haqqında 

məlumat kreativ yanaşma ilə şagirdlərə çatdırılır. 

Ümumi formulası CnH2n-6  (n 6) yazıldıqdan sonra, nə üçün məhz aromatik adını aldıqları 

(bu sıra karbohidrogenlərin insanlara məlum olan ilk nümayəndələri spesifik iyli  olduğundan 

onlara tarixən aromatik karbohidrogenlər adı vermişdilər) bildirilir. Daha sonra aromatik kar-
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bohidrogenlərin homolji sırası qeyd edilir: 

Aromatik hidrogenlər dedikdə benzol və xassəcə ona bənzər birləşmələr nəzərdə tutulur. 

Arenlər bir-birindən CH2 qrupu ilə fərqlənən homoloji sıra əmələ gətirir. Altıbucaqlı qapalı 

quruluşda olan və hər bucaqda “CH” qrupundan ibarət olan karbohidrogenlərə aromatik kar-

bohidrogenlər adı verilmişdir. Bunlarla yanaşı kimyəvi rabitə uzunluğunun dəyişməsi alkan-

lar, alkenlər, eləcə də digər karbohidrogenlərlə müqayisə edilərək aromatiklik xassəsi tam ola-

raq şagirdlərə izah edilir. 

Aromatik karbohidrgenlərin ən sadəsi ümumi formulu C6H6 olan karbohidrogendir, buna 

benzol deyilir. Benzolun əvvəllər zənn edilən quruluşlarının şəkli şagirdlərə təqdim edilir və 

sonda müasir yanaşma ilə gəlinən nəticə, 6 elektronlu ümumi  –rabitənin əmələ gəlməsi izah 

edilərək şəkillər üzərindən şagirdlərin diqqəti cəlb edilir. 

 

 

   

Müasir forma  

Aromatik karbohidrogenlərin adlandırılması və təsnifatının şagirdlər tərəfindən daha rahat 

mənimsənilməsi üçün “BİBÖ” üsulundan istifadə edərək həm tsikloalkanların nə dərəcədə 

mükəmməl mənimsənildiyini öyrənmiş oluruq, həm də aromatik karbohidrogenlərin adlandı-

rılmasını öyrətmiş oluruq. 
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Aromatik karbohidrogenlərin alınma üsullarının elektron lövhədə, video nümayişlərlə şa-

girdlərə təqdim edilməsi dərsin gedişatını daha kreativ və maraqlı edir. Əvvəlcə Aromatik 

karbohidrogenlərin sənayedə alınma üsullarının nümayişi, daha sonra laboratoriyada alınma 

üsullarının nümayişi aparılır. 

1. Daş kömürün quru destilləsindən və neftdən alırlar. 

3. Heksandan və tsikloheksandan katalizator iştrakı ilə qızdırmaqla 

C6H14   C6H6  4H2 ;   C6H12   C6H6  3H2 ;   

4.N. Zelinski və V.  

Kazanski üsulu:      

5. Benzolun hallogenli törəmələrindən Vürs-Fittiq reaksiyası vasitəsilə: 

C6H5Cl + ClC2H5+Na  C6H5-C6H5 + C2H5-C2H5 + C6H5-C2H5 + NaCl 

Laboratoriyada : C6H5COONa + NaOH → C6H6 + Na2CO3    

C6H5OH + Zn (tozu) →C6H6 + ZnO kimi reaksiyaların nümayişi aparılır. 

      Aromatik karbohidrogenlərin fiziki xassələrinin  öyrədilməsi isə “ven diaqramı” 

metodundan istifadə aparılır. Bu metoddan istifadənin məqsədi fiziki xassə anlayışının 

şagirdlərdə tam formalaşmasını təmin etməkdir. 

Alkanlar                                                                                        Alkadienlər 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

                                               Aromatik karbohidrogenlər 

      

 

 

 

 

 

 

 Aromatik karbohidrogenlərin kimyəvi xassələrinin yenidən elektron lövhə vasitəsi ilə, vi-

deo nümayişlə təqdimi yenidən şagirdlərdə maraqlı vizual mənzərə görüntüsü yaradır. 

Aromatik karbohidrogenlərin tətbiqi sahələrinin əşyavi nümunələr vasitəsi ilə şagirdlərə 

göstərilməsi onlarda aromatik karbohidrogenlərə marağı artırır. 

Bu məqsədlə aromatik karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin daxil olduğu plastik 

maddələr, sintetik boyalar, dərmanlar və partlayıcı maddələr, sintetik kauçuklar, yuyucu vasi-

tələrdən istifadə edirik.  

Aromatik karbohidrogenlərin tədrisinə akmeoloji-kreativ yolla yanaşmanın həyata keçiril-

məsinin nəticələri milyonçu oyunu formatında yoxlama suallarla şagirdlərin mənimsəmə sə-

viyyəsi test edilərək müəyyənləşdirilir. 

Alkanların ilk dörd nümayəndəsi 

qaz,C5 – C15 alkanlar adi 

şəraitdə maye, sonrakı 

homoloqlar isə bərk haldadır. 
 

 

Alkadienlərdən propadien və 

butadien qaz, pentadien isə uçucu 

mayedir. Tənəffüs yollarını 

qıcıqlandırır, zərərlidir. 

 
 

 

Adi şəraitdə benzol rəngsiz, uçucu, 

spesifik iyli mayedir. 

Zəhərlidir. 

Suda     həll 

olmurlar 
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Məqalənin aktuallığı. Müəllim peşəkarlığının artırılması üçün üsul və metodların seçil-

məsi. Akmeoloji-kreativ yollarla tələbələrin dərs materiallarını daha asan və dərin mənimsə-

məsinə köməklik  göstərmək. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Dərslərin daha səmərəli, daha düzgün, daha ətraflı təşkil edilmə-

si üçün, peşəkar müəllimin pedaqoji üsul, metodların və metodologiyaların seçilməsində daha 

hərtərəfli inkişaf etdirilmiş səmərəli yollardan istifadə. Şagirdlərdə kimyaya marağının artırıl-

ması, motivləşdirilmənin düzgün təşkil edilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat işinin praktiki əhəmiyyəti ondan iba-

rətdir ki, tədqiqat işində irəli sürülən akmeoloji-kreativ və yeni innovasiyalardan ali və orta 

məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər tədris prosesinin məqsədəuyğun inkişaf etdirilməsi, 

pedoqoji peşəkarlığın artırılmasında istifadə edə bilərlər. 
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 К.Н. Ахвердиев, Дж.И. Гулузаде 

        

Акмео-креативное преподование ароматических углеводоров 

 

Резюме 
 

Чтобы улучшить качество преподавания учителей и ускорить способность к вос-

приятию учеников, на занятиях был использован акмеологический креативный подход, 

в качестве примера был опробирован акмеологический креативный метод изучения 

ароматических углеводородов. В результате было замечено, что у учеников повысился 

интерес к уроку и наблюдался более творческий подход. 

 

K.N. Hagverdiyev,  J. İ. Guluzade 

 

Teaching of aromatic hydrocarbons with acmeological creative method 

Summary 
 

In order to improve the quality of teaching and accelerate the students' perception ability, 

an acmeological creative approach was used in the classroom, an acmeological creative 

method for studying aromatic hydrocarbons was tested as an example. As a result, it was 

noticed that the students had increased interest in the lesson and a more creative approach was 

observed. 

Redaksiyaya daxil olub: 04.12.2019 
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Материально-техническому обеспечению физической реабилитации лиц с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата посвящено немало работ. Часть из них раскры-

вают особенности применения тренажёров для реабилитации взрослых лиц с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата [2, 5]. В ряде работ мы находим описание раз-

личных вариантов использования тренажёров в физическом развитии детей дошколь-

ного возраста с нарушениями моторики [6, 7]. Особое внимание исследователей прив-

лекает проблема использования технических устройств в физической реабилитации 

лиц, страдающих церебральным параличом [1, 3, 4]. Однако, недостаточно освещённой 

остаётся проблема применения тренажёров в коррекционно направленном физическом 

воспитании детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных наруше-

ний. Есть отдельные рекомендации по использованию медицинского оборудования, ку-

шеток, валиков (В. Т. Кожевникова), но целостного, системного подхода к использо-

ванию технических средств для данной категории детей обнаружено не было. 

Исходя из концептуальной позиции о том, что предметно-пространственная среда 

может стать действенным средством адаптивного физического воспитания детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата, следует отметить, что анализ источников 

по данной проблеме показал достаточно ограниченную информацию об использовании 

условного коррекционного 3D-пространства двигательно-игровой зоны для реабилита-

ционных целей. Отдельного исследования заслуживают аспекты рационального ис-

пользования (соотношения) коррекционного 3D-пространства и тренажёров при реше-

нии различных задач по преодолению имеющихся у данного контингента детей двига-

тельных нарушений. Сложившаяся ситуация делает исследования данного направления 

весьма актуальным.  

Цель статьи ‒ охарактеризовать общие направления использования предметно-прос-

транственной среды для повышения эффективности коррекции двигательных наруше-
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ний у детей раннего возраста со спастическим синдромом. 

Для реализации цели необходимо решение следующих задач: 

1. Изучить возможности управления пространственными параметрами рабочей зоны 

коррекции (длиной, шириной и высотой) для повышения эффективности двигательной 

реабилитации детей со спастическим синдромом средствами физического воспитания. 

2. Отобрать наиболее действенные тренажёры в адаптивном физическом воспита-

нии детей раннего возраста со спастическими парезами. 

3. Смоделировать наиболее оптимальные варианты соотношения коррекционного 

3D-пространства в сочетании с тренажёрами для достижения максимального реабили-

тационного эффекта. 

Обобщая многолетний опыт физической реабилитации детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата, предлагаем новое методологическое отношение к обычным 

параметров пространства: длины, ширины и высоты [8, 11]. На коррекционных заняти-

ях с детьми со спастическим синдромом двигательных нарушений было замечено, что 

этим параметрам можно варьировать для решения той или иной задачи по коррекции 

имеющихся двигательных нарушений. Можно говорить о корректирующем моделиро-

вании внутренней архитектоники зала, или о корректирующем 3 D-пространстве. При 

таком подходе обычные пространственные параметры становятся достаточно эффек-

тивными коррекционными средствами в решении необходимых педагогических задач. 

Эту главную идею можно использовать следующим образом: 

1. Искусственно уменьшать пространственные параметры двигательно-игровой 

зоны. 

2. Искусственно увеличивать пространственные параметры двигательно-игровой 

зоны. 

3. Искусственно нарушать гармоничные отношения параметров двигательно-игро-

вой зоны: длины, ширины и высоты. 

4.Искусственно усложнять пространственные параметры двигательно-игровой зоны. 

Рассмотрим подробнее первый пункт этого условного алгоритма. Ребенку со спас-

тическим синдромом рекомендуется воспринимать позу группирования, или позу «эм-

бриона» для достижения общего расслабления всего тела и необходимой исходной 

тонической гармонизации. Для этого педагогу необходимо уменьшить параметр длины 

пространства, на котором ребенок будет воспринимать положение лежа на спине или 

на боку. При таком варианте педагог может расположить ребенка между двух валиков, 

между двух модулей, между собой и валиком или модулем, между собой и стеной. При 

уменьшении пространственного параметра ребенок должен принять позу группирова-

ния, необходимую для достижения коррекционного эффекта. 

Можно уменьшать пространство, используя соответствующие материальные фор-

мы: например, расположить ребенка в пластмассовом тазике, автомобильной камере, 

специальной пластиковой бочке, коробке, модули и т.д. для принятия позы по-турецки, 

что приближается по своим биомеханическими показателями до эмбрионального поло-

жения. 

Используя песочную терапию, можно формировать уменьшенные параметры, ис-

полняющую лунки соответствующего размера, куда ребенок потом будет размещаться 

для лечения положением. Соответственно можно насыпать бугорки уменьшенного раз-

мера для достижения позе полу-эмбриона. в положении лежа на животе. Можно также 

насыпать два песочных холма, располагая их на близком расстоянии, а ребенка класть 
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между ними на спину на теплый песок в позе эмбриона или полу-эмбриона. 

Методический прием с уменьшением пространственных параметров во всех трех из-

мерениях можно применить при упражнении в гамаке с занятиях по воздушной йоги. 

Гамак сделан из тонкой, но при этом прочной ткани, что позволяет ей растягиваться, 

скручиваться, провисать. Дополнительные стропы помогают педагогу формировать с 

помощью этой ткани и веса тела необходимые корректирующие позы на основе умень-

шения двигательно-игрового пространства ребенка, находящегося в гамаке - главной из 

них остается в позе эмбриона. 

В парных коррекционных техниках (бэби-йога, парный боди-тренинг, бэби-пластик-

шоу, динамическая гимнастика и др.) Взрослого и ребенка уменьшение двигательно-иг-

рового пространства достигается соответствующими действиями взрослого, направлен-

ными на формирование необходимой корректирующей позы. В этом случае тело взрос-

лого можно рассматривать как своеобразный биологический тренажер, на котором и с 

которым справляется ребенок. 

Первым направлением моделирования минимизированного пространства для уп-

ражнения ребенка можно считать формирование исходного положения взрослого перед 

началом коррекционного тренинга с ребенком со спастическим синдромом двигатель-

ных нарушений: 

1.Взрослый принимает исходное положение лежа на спине и сгибает свои нижние 

конечности (при этом можно опираться сзади на согнутые предплечья), формируя 

своим телом своеобразный гамак, в котором расположится ребенок в изгибающему эм-

бриональном положении. 

2.Взрослый принимает исходное положение на боку в позе полу-эмбриона – пред-

полагается, что ребенок примет аналогичное исходное положение впереди взрослого 

(спиной к нему) для необходимого начального расслабления. 

3.Взрослый принимает исходное положение на низких четырех, максимально сог-

нув туловище и конечности (в позе эмбриона), а ребенок при этом может лечь на взрос-

лого сверху вдоль или поперек его тела в позу полу-эмбриона, что позволит расслабить 

ее напряженные спастические мышцы. 

4.Взрослый принимает исходное положение сидя с согнутыми ногами, опираясь в 

пол сзади выпрямленными руками. Для расслабления мышц ребенок может принять 

следующие положения: сидя на бедрах взрослого и повторяя его исходную позу, или 

лежа животом на согнутых коленях взрослого лицом к нему. 

5.Взрослый принимает исходное положение сидя по-турецки, согнув туловище и 

верхние конечности, чтобы держать ребенка (обхватывая ее руками) у себя на бедрах в 

аналогичном положении. 

6.Взрослый принимает исходное положение на средних четвереньках, а ребенок при 

этом может подлезть под взрослого и принять позу на низких четырех (позу эмбриона), 

расположившись вдоль или поперек тела педагога или родителя. 

7.Взрослый принимает исходное положение на высоких четвереньках на полусог-

нутых верхних и нижних конечностях. Ребенок размещается под взрослым в таких по-

зах: на низких четвереньках, на средних четвереньках со сгибанием туловища и верх-

них конечностей; сидя по-турецки, сидя в позе группирование и тому подобное. 

8.Взрослый принимает исходное положение на низких коленях, ребенок при этом 

располагается животом поперек колен взрослого в позе полу-эмбриона. 

Теперь рассмотрим методические возможности целенаправленного искусственного 
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увеличения пространства двигательно-игровой корректирующей зоны, в которой пе-

риодически в течение занятия будет находиться ребенок. Это направление предусмат-

ривает следующие его использование: 

➢ Искусственное увеличение пространства (длины) для исходного положения ребен-

ка с целью растяжение спазмированных мышечных групп. 

➢ Работа со сферическими поверхностями, которые стимулируют разгибание конеч-

ностей и растяжение спазмированных мышц-сгибателей. 

➢ Искусственное увеличение высоты расположения игровых предметов-стимулов 

для усиления тенденций к выпрямления и разгибание согнутых конечностей ребенка со 

спастическим синдромом. 

➢ Увеличение длины дистанции, которую ребенок должен преодолеть на занятии 

различными способами: с помощью перекаты, ползание, передвижение на ягодицах, на 

корточках, на коленях, на ступнях и тому подобное. 

➢ Увеличение высоты, на которую ребенок должен самостоятельно или с помощью 

взрослого залезть различными средствами, используя шведскую лестницу, или другую 

конструкцию для лазания. 

➢ Увеличение длины и высоты траектории в метаниях различных предметов. 

Рассмотрим подробнее направление использования искусственного увеличения ус-

ловного 3D-пространства на примере использования в работе сферических поверхнос-

тей. Из традиционных средств можно назвать набивные валики разного диаметра: от 

20-30 см до 45-55 см. В этом диапазоне наблюдается такая закономерность: чем больше 

диаметр валика, тем более сферическая его опорная поверхность, тем больше разгиба-

тельный эффект будет наблюдаться. Это поможет достичь необходимого коррекцион-

ного эффекта. 

По собственному опыту коррекционной работы можно привести пример с использо-

ванием пластиковой бочки объемом примерно 40-50 литров, которая очень хорошо за-

рекомендовала себя в коррекционной работы по преодолению имеющихся у детей ран-

него возраста спастических двигательных нарушений. Конструкция бочки более жест-

кая, что придает ребенку уверенности, когда она находится на ней сверху в положении 

на спине. Бочка лучше качается вперед-назад, что придает коррекционного эффекта. 

Современные технические возможности позволяют использовать в этом плане так-

же сферические бочкообразные поролоновые модули, интересно оформлены в соот-

ветствующей цветовой гамме, что дополнительно привлекает внимание ребенка и 

мотивирует ее к двигательно-игровой деятельности. 

Говоря о искусственном увеличение длины для повышения эффективности коррек-

ционного физического воспитания детей раннего возраста со спастическим синдромом 

двигательных нарушений, невозможно не вспомнить эффективное использование фит-

болов разного диаметра: от 45 см до 100 см и более. Ребенок располагается на фитболе 

в положении лежа на спине, после чего педагог выполняет последовательно покачи-

вание вперед-назад, в стороны, потряхивание, сочетание покачивание с потряхивание. 

Искусственное увеличение длины тела и двигательно-игрового пространства может 

быть достигнуто также при условии растяжения ребенка двумя специалистами вдоль 

продольной линии тела: по две руки и две ноги, по одноименные руку и ногу, за про-

тивоположные руку и ногу (диагональный вариант). Таким образом используется кор-

рекционный потенциал увеличения длины условного 3 D-пространства. 

Аналогичным образом можно использовать коррекционные возможности искус-
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ственного увеличения ширины двигательно-игровой зоны, в которой здесь и теперь на-

ходится ребенок. На том же фитболе можно не только растягивать тело ребенка (ее 

спазмированы мышце-сгибатели) в направлении длины, но и разводить верхние и ниж-

ние конечности в сторону, преодолевая таким образом напряжение в мышцах-аддук-

торах, сводящие конечности вместе. К тому же, при разгибании туловища будет увели-

чиваться высота прогиба в спине, что также будет дополнительно растягивать мышцы 

поверхностной фронтальной миофасциальным линии [10]. 

При целенаправленном усложнении пространственных параметров условного кор-

рекционного 3 D-пространства стимулируются координационные способности ребенка, 

являясь весьма актуальным для детей раннего возраста со спастическим типом дви-

гательных нарушений (особенно церебрального уровня). Это осложнение может быть 

достигнуто различными путями: 

А. Искусственным сужением пути для передвижения ребенка. 

Б. Искусственным повышением опорной поверхности, по которой будет передви-

гаться ребенок. 

В. Наличием искусственных горизонтальных или вертикальных препятствий на 

пути передвижения ребенка. 

Г. Искусственным усложнением пространства для передвижения ребенка: используя 

нестандартную траекторию для передвижения, изменяя соотношение ширины и высоты 

условного «коридора», по которому ребенок будет передвигаться, комбинируя гори-

зонтальные и вертикальные препятствия по типу «лабиринта» и тому подобное. 

Теперь подробнее остановимся на возможностях материально-технического обеспе-

чения (МТО) коррекции двигательных нарушений [9] у детей со спастическим синдро-

мом, на их классифицировании. Мы придерживаемся подхода, который был сформули-

рован нами значительно раньше относительно использования МТО в двигательной реа-

билитации детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата [7]. Этот подход пред-

усматривает три основных вида МТО в системе коррекционного физического воспи-

тания указанной категории детей: 

1. Относительно крупногабаритное стационарное физкультурное оборудование, 

формирующее основу архитектоники физкультурного зала или площадки. 

2. Физкультурные тренажеры (типичные, авторские, нестандартные). 

3. Относительно мелкий индивидуальный физкультурно-игровой инвентарь. 

Говоря о крупногабаритном стационарном физкультурном оборудовании для кор-

рекции двигательных нарушений у детей раннего возраста со спастическим синдромом, 

необходимо сформулировать основные требования к его техническим и методическим 

характеристикам: 

А. Оно не может быть очень большим по размеру, чтобы не напугать ребенка. 

Б. Оно не может быть высоким, потому что дети в этом возрасте боятся высоты. 

В. Надо предотвращать использование металлических поверхностей конструкций, 

особенно в холодное время года, потому что прикосновения к холодной поверхности 

металла могут усилить спазм напряженных мышц у ребенка со спастическим синдро-

мом. 

Г. Желательно, чтобы при раскачивании оно не скрипело, не пугало ребенка гром-

кими звуками. 

Следует отметить, что в отношении детей именно раннего возраста степень исполь-

зования относительно крупногабаритного физкультурного оборудования значительно 
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меньше, чем у детей дошкольного возраста. Говоря о детях со спастическим синдромом 

двигательных нарушений, можно предложить такие проверенные временем конструк-

ции [3, 5, 7]: 

1. Батуты различных конструкций. 

2. Детские гимнастические скамейки различных размеров. 

3. Деревянные шведские лестницы. 

4. Гимнастические маты. 

5. Конструкция «Ugul» (специальная клетка для разработки суставов и растяжения 

спазмированный мышц). 

6. Детский хореографический станок (поручень) для стояния и ходьбы. 

В коррекционной работе с детьми со спастическим типом двигательных нарушений 

львиную долю составляют именно тренажерные конструкции, к которым следует от-

нести: 

1. Станок Текорюса (модифицированный авторский вариант - тренажер «Гномик»). 

2. Мини-батут. 

3. Гамак для занятий воздушной йогой. 

4. Тренажер «Карниз». 

5. Тренажер «Звездолет». 

6. Тренажер «Дирижабль». 

7. Тренажер «Зебра» (универсальная скамья для упражнений в положении сидя). 

8. Фитболы разного диаметра. 

9. Пластиковая бочка (объемом 40-50 литров). 

10. Тренажер «Подвесной мост». 

11. Тренажер «Бамбучина». 

12. Тренажер «Струна». 

13. Тренажер «Канатная дорога». 

14. Тренажер Гросса. 

15. Тренажер «Беспокойная пирамида», который состоит из трех отдельных тре-

нажеров «Дощечки-вращалочки», «Лодочки», «Качалочки». 

16. Тренажер «Стул-Непоседа». 

17. Тренажер «Луза». 

18. Тренажеры «рукоход-поручни». 

19. Тренажер «Призма». 

20. Тренажер «Ось». 

21. Тренажер «Лифт». 

22. Тренажер «Фуникулер». 

23. Тренажер «Ослик». 

24. Тренажер «Чудо-лесенка». 

25. Тренажер «Шест». 

26. Тренажер «Ковер-самолет». 

27. Тренажер «Паутина» и другие. 

Главным требованием к таким тренажеров есть пожелания сделать из них тренажер-

игрушку [8], чтобы маленькие дети со спастическими проблемами относились к ним 

положительно, как к большой игрушки. Прежде всего это касается игрового образа тре-

нажера, который должен ассоциироваться у ребенка с каким-то известным ей предме-

том или (что лучше) с живым персонажем сказок, мультиков, компьютерных игр. По-
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ложительное отношение к сказочному, образного тренажера значительно повысит мо-

тивацию ребенка к упражнения и позволит достичь большего коррекционного эффекта. 

Относительно малышей со спастическим синдромом двигательных нарушений, сле-

дует отметить, что в индивидуальной работе с ними следует отдавать предпочтение так 

называемому биологическому тренажеру, который в условиях умелого использования 

может стать тело взрослого (педагога). В практике физической реабилитации детей, ст-

радающих церебральным параличом, уже относительно давно существует метод «ТАН-

ДО», в котором взрослый искусственно объединяется с больным ребенком специаль-

ным фиксаторами и они вместе (при управляющей роли взрослого) пытаются усваивать 

правильные двигательные паттерны. Общеизвестно, что для ребенка раннего возраста 

телесный контакт со взрослым человеком (матерью, отцом, родными, педагогом) имеет 

большое психофизиологическое значение: успокаивает ребенка, расслабляет ее во 

время временного напряжение, придает уверенности в себе, чувство защищенности и 

способствует таким образом достижению необходимого коррекционного эффекта. 

Рассматривая относительно мелкий индивидуальный физкультурно-игровой инвен-

тарь, можно рекомендовать следующие предметы для коррекционного упражнения: 

1. Гимнастическая палка. 

2. Гимнастический обруч. 

3. Резиновое кольцо. 

4. Теннисный мячик. 

5. Валики различного размера. 

6. Вращающийся диск. 

7. Веревка. 

8. «Ступалки» различных конструкций (приспособление для кистевого захвата, ко-

торые используются для принятия упоров лежа и при передвижениях на средних и вы-

соких четырех). 

10. Обычные резиновые мячи разного диаметра. 

11. Различные шарики. 

12. Кубики. 

13. Брусочки. 

14. Пенополиуретановые коврики. 

15. Различные деревянные или пластмассовые элементы (детали) от конструкторов 

и прочее. 

Следует отметить, что наибольший эффект дает правильное сочетание возможнос-

тей условного коррекционного 3D-пространства и материально-технического обеспе-

чения физической реабилитации детей раннего возраста со спастическим синдромом 

двигательных нарушений. Рассмотрим это на конкретных примерах: 

Пример 1: искусственно уменьшаем пространство (длину и ширину) плюс исполь-

зуем автомобильную камеру для формирования у ребенка позы сидя по-турецки для 

достижения необходимого расслабления опорно-двигательного аппарата ребенка. Ка-

мера при этом может занимать центральное положение в зале. 

Пример 2: искусственно уменьшаем пространство (высоту) плюс используем трена-

жер «Рукоход» (необходимое их количество) для стимулирования функции ползания на 

животе и по-пластунски и формирования перекрестного типа координации верхних и 

нижних конечностей. Тренажеры при этом можно располагать периметрально, то есть 

по периметру зала. 
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Пример 3: искусственно увеличиваем пространство (длину) плюс используем тре-

нажер «Бамбучину» для растяжения спазмированных мышечных групп тазового пояса 

и нижних конечностей; формируем шаговую функцию ног. При этом используется 

верхний вариант расположения конструкций. 

Пример 4: искусственно увеличиваем пространство (высоту) плюс используем тре-

нажер «Канатная дорога» для формирования реакций выпрямления туловища и конеч-

ностей, профилактики кифотической осанки и преодоления тугоподвижности в суста-

вах рук. Это может быть угловой вариант расположения тренажера [12, 14]. 

Резюмируя содержание вышеизложенного, необходимо сделать предварительные 

выводы: 

1. В доступной нам литературе не было найдено информации о системном исполь-

зовании коррекционного 3D-пространства двигательно-игровой зоны для детей раннего 

возраста со спастическим синдромом двигательных нарушений. 

2. В физической реабилитации данного контингента детей коррекционные возмож-

ности 3D-пространства можно реализовывать по следующим направлениям: искусст-

венное уменьшение пространства, искусственное увеличение пространства, искусст-

венное усложнение пространства. 

3. Материальное обеспечение физической реабилитации данного контингента детей 

целесообразно разделять на три основных вида: относительно крупногабаритный ста-

ционарное физкультурное оборудование, физкультурные тренажеры и относительно 

мелкий индивидуальный двигательно-игровой инвентарь, сохраняя доминирующее зна-

чение использования именно специальных тренажеров. 

4. Наибольший коррекционный эффект использования предметно-пространственной 

среды для коррекции двигательных нарушений дает правильное сочетание возмож-

ностей условного 3D-пространства и материально-технического обеспечения физичес-

кой реабилитации детей раннего возраста со спастическим синдромом двигательных 

нарушений. 

Актуальность статьи. Перспективы дальнейшего исследования данной проблемы 

мы видим в предварительной разработке и практической апробации наиболее эффек-

тивных вариантов сочетания возможностей условного коррекционного 3D-пространст-

ва и материально-технического обеспечения для преодоления конкретных двигатель-

ных нарушений у детей раннего возраста со спастическим синдромом. 

Научная новизна статьи. Научная новизна статьи состоит в том, что впервые Тео-

ретически обосновано использование условного коррекционного 3D-пространства 

(длины, ширины и высоты, а также их сочетаний) для преодоления проблем в моторной 

сфере у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Практическое значение и применение статьи. Практическое значение статьи зак-

лючается в разработке конкретных методических приёмов управления пространствен-

ными параметрами для достижения максимального коррекционного эффекта в преодо-

лении спастичности у детей раннего возраста с использованием средств физического 

воспитания; отобран перечень наиболее эффективных тренажёрных конструкций для 

физической реабилитации детей 1 – 3 лет со спастическим синдромом. 

 

Литература 

 
1. Абуков А.Ф., Ефименко Н.Н. Технические системы обратной связи (ТСОС) в фи-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 152 

зическом воспитании и оздоровлении детей // Наша школа, 2002, № 1,  c. 62–65. 

2. Верхало Ю. Н. Тренажёры и устройства для восстановления здоровья и рекреации 

инвалидов. М.: Советский спорт, 2004, 536 с. 

3. Гросс Н. А. Физическая реабилитация детей с нарушениями функций опорно-дви-

гательного аппарата. М.: Советский спорт, 2000, 220 с. 

4. Гросс Ю. А. Применение тренажёрных устройств в реабилитационных занятиях 

физическими упражнениями детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Ав-

тореф. дис… .канд. пед. наук. М., 1998, 21 с.  

5. Евсеев С.П., Курдыбайло С.Ф., Сусляев В.Г. Материально-техническое обеспе-

чение в адаптивной физической культуре: учеб. пособие для вузов. М.: Советский 

спорт, 2000, 152 с. 

6. Евсеев С.П., Илларионов В.И., Певченко В.В. Тан-до: профессия – тренажер // 

Адаптивная физическая культура, 2000,  № 1 / 2,  c. 21-24.  

7.Ефименко Н.Н., Мога Н.Д. Авторские тренажёры в физическом воспитании и дви-

гательной реабилитации детей: учебное пособие. Винница: Глобус Пресс, 2011, 218 с.  

8. Кожевникова В. Т. Современные технологи физической реабилитации больных с 

последствиями перинатального поражения нервной системы и детским церебральным 

параличом. М.: Маджента, 2013, 568 с. 

9. Мога Н. Д., Ефименко Н.Н. Тренажеры-игрушки (материально-техническое обес-

печение физического воспитания и оздоровления детей). Наша школа, 2003, № 3, c. 35–

39. 

10. Мога Н. Д. Принципы использования тренажёров в физическом воспитании до-

школьников, страдающих ДЦП // Медработник дошкольного образовательного учреж-

дения, 2009, № 1, c. 35–43. 

11. Мога Н. Д. Коррекция двигательных нарушений у детей дошкольного возраста с 

детским церебральным параличом: Дис… кан. пед. наук:   Одесса, 2008,  215 с. 

 

Moqa  N.D. 

 

Hərəkət  pozğunluqlarının spastik sindromu olan azyaşlı  

uşaqların korreksional bədən tərbiyəsindəki fəza mühiti 

         

    Xülasə 

 
Məqalədə spastik sindromlu azyaşlı uşaqlarda hərəkət pozğunluqlarının aradan qaldırıl-

ması üçün effektiv sistemin qurulmasında mövzu-məkan mühitinin istifadəsi barədə hərtərəfli 

məlumat verilir. Məqalənin birinci hissəsində sübut olunmuşdur ki, adı çəkilən uşaqların fizi-

ki reabilitasiyası üçün istifadə olunan hər hansı  bir otaq daxili memarlıq sisteminin zəruri təş-

kili bədən tərbiyəsi vasitəsinə çevrilə bilər. Məqalənin ikinci hissəsində spastik sindromlu 

uşaqlarda hərəkət pozğunluğunun düzəldilməsi üçün maddi və texniki dəstək məsələlərinə to-

xunulur. Məqalənin üçüncü hissəsində düzəldici 3 D-məkanının MTO alətləri ilə əlaqələndi-

rilməsi variantları təhlil edilmişdir. 
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Moga  N.D. 

 

The subject-spatial environment in the correctional physical  

education of young children with spastic  

syndrome of motor disorders 

 

Summary 

 
The article comprehensively addresses the use of the subject-spatial environment in 

organizing an effective system for the correction of motor disorders in young children with 

spastic syndrome. In the first part of the article it is proved that the very space of the hall or 

another room used for the physical rehabilitation of children of the mentioned contingent, 

with the necessary previous organization of its internal architectonics, can become a kind of 

means of corrective physical education. The second part of the article addresses the issues of 

material and technical support for the correction of motor disorders in children with spastic 

syndrome. In the third part of the article, the options for correlation of the correctional 3 D-

space with MTO tools are analyzed.  
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Cəmiyyətin müasir xarakterik cəhətlərindən biri bütün sahələrdə və ictimai həyatda sürətli 

və dərin dəyişikliklərin baş verməsidir. Bu isə əməkdə, təlim-tərbiyədə, gənc nəslin zehni və 

emosional inkişafında mühüm amildir. Elə buna görədir ki, biz yaradıcı insan fəaliyyətinin 

nəticəsi kimi elmi-texniki inqilabın imkanlarını çox asanlıqla dərk edirik. Belə şəraitdə çalış-

malıyıq ki, həyatda, ətraf mühitdə nə baş verdiyini, bunun məntiqini başlıca olaraq hadisələrin 

dialektikasını gənc müasirlərimizi öyrədək. Məktəblərdə tədris olunan hər bir fənninin qar-

şısında duran vəzifələrdən biri bunlardan ibarətdir. 

Müəllimlər o cəhətə də diqqət yetirməlidir ki, şagirdlər dövrümüzün dialektikasını dərin-

dən qavrasınlar, lazım gəldikdə bu və ya digər məsələyə yaradıcı münasibət bildirsinlər. Eyni 

zamanda şagirdlərdə yaradıcı təfəkkür – yəni gələcəyə müəyyən şəkildə təsəvvür edə bilmək 

qabiliyyəti olsun. Bu o zaman mümkündür ki, təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi 

əsasında yeni keyfiyyətli, müasir dövrün tələblərinə cavab verən hər tərəfli inkişaf etmiş nəsil 

tərbiyə edir. 

Bilirik ki, təlimin  əməklə əlaqələndirilməsi iki paralel proses deyil, vahid bir proses olub, 

bir-biri ilə dialektik surətdə qarşılıqlı əlaqədardır. Əmək və təlim bir-birini tamamlayır. Belə 

ki, nəzəri bilik təcrübənin yolunu işıqlandırır, təcrübə isə biliyi zənginləşdirir, nəzəriyyəni şü-

urlu surətdə mənimsəməyə kömək edir. 

Təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsi əsasında yeni keyfiyyətli, müasir dövrün tə-

ləblərinə cavab verən hər tərəfli inkişaf etmiş nəsil tərbiyə edilir. 

Şagirdlərə öyrədilən elmi anlayışların formalaşmasında əmək böyük rol oynayır. Yeni 

mövzu izah olunarkən onu əməklə bağlamaq, necə tətbiq edildiyini göstərmək müəllimlərin 

əsas vəzifələrindən biridir.  

Təlimin əməklə əlaqələndirilməsi şagirdlərdə elmi materialist dünyagörüşlərinin yaradıl-

masına səbəb olur. Onlar başa düşürlər ki, nəzəri biliklər mücərrəd xarakter daşıyır, öz əksini 

həyat hadisələrində tapır.  

Məktəblərin texnologiya dərslərində fizika, riyaziyyat anlayışlarını formalaşması üçün da-

ha çox zəngin material vardır. Məsələn, müəllim şagirdlərə riyaziyyat dərslərində “tangens” 

anlayışını öyrədərkən onlara metal və ağac emalı zamanı “konusluqdan” onlara necə istifadə 

edilməsini izah edir. Müəllim göstərir ki, tokar dəzgahında kəsik konus şəklində cisim emal 

edilərkən bucağın tankesindən istifadə edilir. Beləliklə “tangens” anlayışı şagirdlərin yadında 

möhkəm qalır, onlar başa düşürlər ki, bu sadəcə əzbər yadda saxlamaq üçün riyazi düstur de-
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yil, həm də onun həyatı mənası vardır. 

Təcrübə göstərir ki, müəllimin belə izahat verməsi şagirdlərin biliyinin konkretləşməsinə 

kömək edir. Anlayışların formalaşması üçün hər bir dərsdə yerli-yersiz, süni surətdə əlaqə ax-

tarmaq düzgün deyildir. Bu nəinki anlayışların formalaşmasına kömək etməz, həm də şagird-

lərin fəallığını azaldır. Hər bir fənn müəllimi əvvəlcədən tədris emalatxanasında işlətdik-

ləri alətləri, istehsal etdikləri əşyaların hansı həndəsi formada olduqlarını bilməlidir ki, bu və 

ya digər elmi anlayışların izahında onları şagirdlərin yadına sala bilsinlər. 

Təcrübə göstərir ki, müəllimlər həyatı faktlardan misallar gətirdikdə şagirdlər elmi anla-

yışları yaxşı başa düşür. Hər bir müəllim ətraf mühitdə baş verən hadisələri və onlardakı də-

yişikliklərin elmi izahını verməlidir. Cisim və hadisələrdəki dəyişikliklərin əmələ gəlmə sə-

bəbləri, onlar arasındakı əlaqənin düzgün izahı şagirdlərdə ətraf aləmi anlamaq üçün materi-

alist dünyagörüşünün yaranmasına səbəb olur. Çünki həyatda baş verən müxtəlif proseslərdən 

şagirdlər yaxşı baş çıxara bilirlərsə, elmi qanunları da asan başa düşə bilirlər. Şagirdlər hadi-

sələri görür, mürəkkəb qanunauyğunluqların ayrı-ayrı tərəflərini müəyyənləşdirirlər. Məsələn, 

sürtünmə cisimlərin qarşılıqlı təsirinin nəticəsidir, istilik sürtünmə nəticəsində alınır və s. 

Ayrı-ayrı hadisələrin təhlili şagirdə belə bir möhkəm inam yaradır ki, hərəkət materialın 

varlıq formasıdır. Həyatda baş verən hər hansı bir prosesi materianın hərəkət formasından kə-

narda düşünmək olmaz. İstər mexaniki, istər istilik, istərsə də elektrik hadisələrində materialın 

hərəkət formasına rast gəlirik.  

Nəm ağacdan hazırlanan mebel keyfiyyətsiz olur. Mebelin pardaxlanması zamanı spirtin 

yavaş-yavaş buxarlanması pardaxlanmanın keyfiyyətini yaxşılaşdırır. Ona görə də pardaxla-

nan mebel günəş altında yox, kölgə yerə qoyulur ki, spirt gec buxarlansın.  

Beləliklə şagirdlər əmək prosesində səbəb və nəticələri, bunlar arasındakı əlaqənin bir-biri 

üçün şərt olmasını başa düşürlər. Şagirdlər əmək prosesində baş verən kəmiyyət dəyişmələ-

rinin keyfiyyət dəyişmələrinə keçməsini yəqin edirlər. 

Kəskinin möhkəmliyi onun tərkibindəki karbonun çox olmasından asılıdır. Tərkibində 

karbon az olan kəskinin möhkəmliyi də az olur. Burada kəmiyyət dəyişikliyi nəticəsində yeni 

keyfiyyət alınır.  

Müşahidələr nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, mebel günəşin altında üzün müddət qal-

dıqda xarab olur, öz keyfiyyətini itirir. Yağış altında qaldıqda isə mebel şişir. Yenə də mebe-

lin keyfiyyəti itir. Bu hadisələrdən insanlar müəyyən nəticələr çıxarırlar və həmin nəticələrin 

elmi izahını verirlər.  

Yuxarıda deyilənlərdən aydın olun ki, elmi anlayışların formalaşmasında şagirdlərin şəxsi 

müşahidələrinin əhəmiyyəti böyükdür. Fənn müəllimləri yeni anlayışların formalaşması üçün 

konkret material əldə etmək məqsədi ilə tədris ilinin əvvəlində hazırlıq aparmalıdırlar, bu 

hazırlıq aşağıdakı kimi olmalıdır: Müəllim tədris ilinin əvvəlində müəyyənləşdirməlidir ki, 

keçiriləcək mövzular üzrə hansı anlayışlar şagirdlər üçün yenidir və bunun öyrənilməsi üçün 

nə kimi konkret həyatı faktlardan istifadə edilməlidir.  

Müəllim hər dərsdə öyrədilən yeni anlayışları müəyyən etməlidir. Həmçinin müəllim, öy-

rədiləcək yeni anlayışları müəyyənləşdirməklə bərabər, həmin anlayışları şagirdlərə yaxşı ba-

şa salmaq üçün konkret həyatı faktları da əvvəlcədən bilməlidir. 

Təlimin əməklə qarşılıqlı əlaqəsi şagirdlərin müstəqillik və fəallıq dərəcəsini artırır, çünki 

fizika və riyaziyyatın bu və ya digər bölməsini öyrənən şagirdlər biliklərini əmək prosesi və 

şəxsi təcrübələrində konkretləşdirirlər. Belə ki şagirdlər əmək prosesində fərdi və ya frontal 

formada tapşırıqlar yerinə yetirirlər. İşin icrası zamanı onlar nəzəri biliklərdən istifadə edirlər. 

Bu imkan verir ki, əmək şəraitində nəzəri bilikləri yada salsınlar. Deməli, nəzəri biliklərin 
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yada salınması məcbur edir ki, əqli qüvvələr işə düşsün və lazımi hesablamalar aparılsın. 

Adətən, şagirdlər fənlərin tədrisi zamanı öyrəndikləri nəzəri bilikləri əmək prosesində şüurlu 

surətdə tətbiq edə bilərlər. Bu dediklərimizin düzgün olmasını yoxlamaq üçün şagirdlər 

qarşısında bir neçə suallar qoyaq: 

1. Praktiki olaraq materialın möhkəmliyi necə müəyyən edilir?  

2. Praktiki olaraq ağacın nəmliyini necə bilmək olar?  

3. Kəski nə üçün sınır?  

Şagirdlər verilmiş tapşırığı yerinə yetirmək üçün onları əhatə edən mühiti, tədris emalatxa-

nasını və dəzgahları yaxşı öyrənməyə təşəbbüs göstərirlər. Bu isə şagirdlərin tapşırıqları müs-

təqil olaraq yerinə yetirmələrinə kömək edir. Deməli, şagirdlərin sistematik olaraq obyektiv 

qanunauyğunluqları dərk etməsi onların müstəqillik və fəallığını inkişaf etdirir. Şagirdlərin 

müstəqillik və fəallığının inkişaf etdirilməsi ən mühüm problemlərdən biridir.  

Məktəblilərin materialist dünya görüşlərinin yaranması və inkişafında onları əhatə edən 

mühitin, şəxsi əmək fəaliyyətinin böyük əhəmiyyəti vardır. İnsan şəxsən zəhmət çəkmədən 

irəli gedə bilməz. Ona görə də uşaqlar daimi əməyə hazırlamaq və onların əməkdə iştirakını 

təmin etmək lazımdır.  

Təlimin əməklə əlaqələndirilməsi şagirdlərin öyrəndikləri biliklərin möhkəmləndirilməsi-

nə müsbət təsir edir. Nəzəri olaraq öyrədilmiş hər hansı bir qanunauyğunluğun əmək prose-

sində möhkəmləndirilməsi şagirdlərin böyük marağına səbəb olur. Çünki şagirdlər hər hansı 

bir qanunauyğunluğu məktəb şəraitində öyrənilir.  

Elmlərin əsaslarını şagirdlərin əməyi ilə əlaqələndirmək üçün fənn müəllimləri müxtəlif 

üsullardan istifadə etməlidirlər. Fənn müəllimləri laboratoriya və ekskursiyalardan istifadə 

edə bilərlər. Laboratoriya və ekskursiyalarda müəllimlər izahat işini yaddan çıxarmamalıdır-

lar. İzahat şagirdlərin nəzəri biliklərinin dərinləşməsinə səbəb olur. İzahata şagirdlərin böyük 

ehtiyacı vardır. Çünki. Şagirdlər dərslikdəki materialı, müxtəlif xarakterli məsələləri, labora-

toriya işlərini tam mənası ilə müstəqil yerinə yetirə bilmirlər. Onlar bəzən sadə bir praktik 

əməliyyatı yerinə yetirməkdə çətinlik çəkirlər. Lakin bu o demək deyildir ki, qısa sadə əmə-

liyyatları yerinə yetirmək üçün müəllim şagirdlərə daim göstəriş verməlidir. Fənn müəllimləri 

əqlin inkişafına kömək məqsədi ilə. Biliyin tətbiqini öyrənmək, əməyin intellektual məzmu-

nunu artırmaq üçün istiqamətləndirici göstərişlər verməlidir. Şagirdlər mövzuları sinif, mək-

təb şəraitində öyrəndikdən sonra, onların əqli mühakimələrini inkişaf etdirmək üçün müəllim-

lərin istiqamətləndirici xarakterdə təlimat vermələrinə böyük ehtiyac vardır, çünki müasir 

dövrdə fənlərin tədris edilməsi sinif şəraiti ilə məhdudlaşıb qalmır. Bəzi mövzular sinif şəra-

itində öyrədildikdən sonra onun tətbiqi və möhkəmləndirilməsi tədris emalatxanasında isteh-

salatın müxtəlif sahələrdə həyata keçirilir. 

Elmlərin əsaslarının əməklə əlaqələndirilməsində əqlin inkişaf  etməsinə, onun fəallaşma-

sına kömək edən effektli vasitələrdən biri də texniki məsələlər həll edilməsidir. Xüsusilə 

əməklə əlaqədar məsələlərin həlli daha mühümdür. Çünki şagirdlərin icraəetmə işləri prose-

sində, çertyojları oxumaq material seçmək, materialın miqdarı üçün hesablama aparmaq, 

müəyyən dəzgahları söküb yığmaq, onları yoxlayıb tənzim etmək, iş yerinin seçilməsində sə-

mərəli təklif vermələri, kortəbii şəkildə deyil, əvvəlcədən düşünülmüş fikrin nəticəsində mey-

dana gəlir.  

Deməli təlimin əməklə əlaqələndirilməsində şagirdin əqli qüvvələrini daim inkişaf etdiril-

məsi üçün əmək obyektlərində real imkanlar vardır. Belə ki, şagirdlər sinif şəraitində öyrən-

dikləri nəzəri biliklərin əmək prosesində tətbiqini görürlər.  

Texnologiya təlimində şagirdlərin əqli qüvvələrini inkişaf etdirmək üçün əməyin təşkilin-
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də şifahi və yazılı təlimatdan istifadə edilməsinə geniş yer verilir. Burada hansı materialdan, 

hansı alətlərlə, hansı ardıcıllıqla işin yerinə yetirilməsi müəyyənləşdirilir.  

Təbiidir ki, texnologiya təliminin təşkili, keçirilməsi və fənlərlə əlaqə yaradılmasında il-

dən-ilə müsbət nəticə əldə edilir. İş prosesində şagirdlərə bilirik ki, yazılı və ya şifahi təlimat 

verilir. Yarım hazır şəkildə verilən təlimat məqsədə uyğundur. Yarım hazır şəkildə verilən tə-

limatda şagird çətinliklə üzləşir, bu çətinliyi aradan qaldırmaq üçün o, yaradıcı şəkildə fəal 

surətdə fikirləşir, bunun nəticəsində təlimatda buraxılmış “boşluğun” müstəqil olaraq doldu-

rulmasına nail olur. Bütün bunlarla yanaşı əmək prosesində ayrı-ayrı texniki və politexniki 

məsələlər haqqında şagirdlərlə fərdi söhbət etmək lazımdır.  

Əməklə əlaqədar olan elmi anlayışların formalaşması bacarığını şagirdlərdə inkişaf etdir-

mək politexnik təlimin əsas vəzifələrindəndir.  

Orta məktəbdə tədris olunan texnologiya fənninin məqsədi yeni sosial-iqtisadi şəraitdə şa-

girdlərin müstəqil həyata kütləvi perspektivli peşələrə hazırlanmalarını, ümuməmək bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnmələrini, yaradıcı düşünmə aktiv fəaliyyət əsasında müxtəlif şəraitlərə 

asanlıqla uyğunlaşmalarını təmin etməkdən ibarətdir. Ümumi orta təhsil pillələrində təyin 

olunmuş funksional vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində nəzərdə tutulan fəaliyyətləri 

inkişaf etdirməklə texnoloji bacarıqların təkmilləşdirilməsi, yaradıcı texniki təfəkkürün for-

malaşması onların peşəyə istiqamətləndirilməsi və zəhmətsevərlik və yaradıcılıq ruhunda tər-

biyə edilməsi təmin olunur.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə texnologiya kurukulumu şagirdlərin texnoloji baca-

rıqlarının formalaşmasına, sonrakı mərhələdə təhsillərini davam etdirmək üçün zəruri biliklərə 

yiyələnmələrinə xidmət edir. Təhsil islahatının həyata keçirilməsi işinin geniş miqyas aldığı 

müasir dövrdə texnologiya fənninin həyatı əhəmiyyəti daha parlaq şəkildə nəzərə çarpır. 

Məhz buna görə məqalə aktual sayılmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə təlimin məhsuldar əməklə əlaqələndirilməsinin zəru-

riliyi, məktəblərin texnologiya dərslərində fizika, riyaziyyat anlayışlarını formalaşması üçün 

daha çox zəngin materialın olduğu konkret nümunələrlə göstərilir, elmi anlayışların formalaş-

masında şagirdlərin şəxsi müşahidələrinin əhəmiyyəti xüsusi vurğulanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar  istifadə edə bilərlər. 
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Образовательная и образовательная значимость технологии 

обучения по общеобразовательным предметам 

 

Резюме 

 
Предмет технологии связанном обучении с общеобразовательными предметами яв-

ляется важным фактором ментального и эмоционального развития молодого поколе-

ния. По этому учителя должны работать на тем, чтобы научить молодое (подрас-

тающие) поколение тому, что происходит в жизни и окружающей среды  и всесторонни 

воспитать (обучать) их.  

 

S.M. Aliyeva 

 

The educational and educational importance of technology  

education related to general subjects 

 

Summary 

 
Teaching the subject of technology connected with general subjects is an important factor 

in the mental and emotional development of the younger generation. That is why teachers 

should work to teach the younger generation what is happening in life and the environment 

and comprehensively to educate the younger generation. 
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Bütün geyim növləri insanlar dövrlərlə müxtəlif mərhələlərdə inkişaf etdikcə gəlib bizə 

çıxmışdır. Bunlar öz növbəsində aşağıda qeyd olunan qazıntılardan məlum olmuşdur. Məsə-

lən, müxtəlif sancaqlar, sümük iynələri və insanın özü üçün geyim yaratmaqda lazım olan 

başqa əşyalar. 

Hələ keçmiş eramızda F.Engels özünün ‘Təbiətin dialektikası” əsərində yazırdı ki, insan-

lar eyni isti mühitdən soyuq mühitə keçdikdə, harada ki, il qışa və yaya bölünürdü onda, in-

sanlara yaşamağı, soyuqdan və nəmlikdən qorunmaq üçün mütləq geyim növündən istifadə 

etmək tələbi irəli gəlirdi. 

Beləliklə, geyimlərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi insanlar özlərini soyuqdan və atmos-

ferin xarici təsirlərindən qorunmasıdır. 

Bu ondan irəli gəlir ki, mühit şəraitinin soyuqdan istiyə və ya istidən soyuğa dəyişilərsə. 

Lakin əsas şərtlərdən biri də insanın əməyidir. Bu da ondan ibarətdir ki, insanlar soyuq şərait-

də əməklə məşğul olduqda, geydikləri məmulatlar bədəndə otursun deyə müxtəlif bağlayı-

cılardan istifadə edirdilər. 

Yuxarıdakılardan aydın olur ki, geyim, insan bədənini istər bütöv və istərsə də yarı bütöv 

halda örtən əşyalar toplusudur. 

Geyimlər materialın görünüşü ilə çiynilik və bellik adlanmağa başlamışdır. Məsələn, in-

sanlar heyvan dəriləri ilə çiyini, döşü, kürək hissəni və s. sahələri örtürdülər. Bu öz növbə-

sində plaşlar, kürklər və köynəklər adlanırdı. 

Bellik məmulatlar isə donlar, qısa şalvarlar adlanırdı. Geyim üçün materiallar aşağıdakılar 

idi: ağac, qabıqlı, yarpaqlar, bitki lifləri, digər sahələrdə isə vəhşi heyvanların dəriləri, quş lə-

ləkləri və balıq dəriləri və s. 

Sonralar geyim üçün materiallar meydana çıxmağa başladı. Bu materialların əksəriyyəti 

heyvandarlıqdan və bitkiçilikdən alınırdı. Məsələn, kətan, pambıq, çətənə və s. liflər idi. Əv-

vəl bu materiallar toxunma üsulu ilə alınırdı. Sonra isə toxuculuq sənayesinin inkişafı ilə əla-

qədar, toxucu dəzgahları yarandı ki, materiallar həmin dəzgahların köməyi ilə toxunmağa baş-

landı. Ona görə də bu materiallar texnikanın inkişafı sayəsində tətbiqi incəsənətin əsas ob-

yekti sayılır. 

Ümumiyyətlə, müxtəlif növ geyimlərin formalaşmasında və inkişaf etməsində moda əsas 

rol oynayır. Hələ keçmiş vaxtlarda hərbçilər başqa ölkələrin xalqları ilə döyüşdən qayıdanda 

özləri ilə müxtəlif əşyalar, mədəni materiallar o cümlədən geyim növlərini də gətirirdilər. 

mailto:ofelya46@mail.ru
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Bunların sayəsində geyim modası inkişaf etməyə başlandı. 

Moda jurnalının vətəni Fransada Lion şəhəri hesab edilir. İlk moda jurnalı 1679-cu ildə 

Mariya-Luiza Orleanski şahzadəsi ilə II ispan kralı arasındakı toy mərasimi dövrü buraxıl-

mışdır. Bu ilk jurnal adlanırdı. Bundan 100 il sonra Rusiyada 1779-cu ildə II Yekaterina tərə-

findən çap edildi. 

Moda probleminə başlamazdan əvvəl mütləq öyrənmək lazımdır ki, moda nədir? Moda iki 

anlayışda izah olunur. 

Birincidə: - Moda rəssamın əli ilə tərtib olunan günün tələblərinə uyğun bir varlıqdır. 

İkinci: - Moda uzun sürməyən bir dəb anlayışıdır. Burada rəssamın fiziki əməyi əsas rol 

oynayır. 

İlin tələbi ilə moda digərini əvəz edir. Modanın yaranmasında xalqın geyimə olan mara-

ğından çox asılıdır. Modanın yaranmasına əsas əmək sərf edən rəssam - modelyerlərdır. İstə-

nilən hər hansı sahə olursa olsun məmulat istehsal edirsə, mütləq həmin məmulatın modeli iş-

lənməlidir. Ona görə də geyimin əsas bədii layihələndirilməsi başqa sənaye sahələri kimi əv-

vəl forma əmələ gətirmə daha doğrusu məmulatın forma və funksiyasından, konstruksiyasın-

dan, material və texnologiyasından asılı olaraq yerinə yetirilir. 

“Moda nədir?” — dəb deməkdir, eyni zamanda rəssamın əli ilə tərtib olunan ilk başlanğıc 

varlığıdır. Model əşyanın yaşaması üçün əsas meyardır. Geyim sahəsində də moda tərtib olu-

nur. Moda insan zövqü ilə əlaqədar olaraq, bütün cizgi üslublarını özündə əks etdirir. Hər bir 

dövr  özünü geyim dəbini moda vasitəsilə əldə edir. Həyat tərzində bir çox təyin olunmuş mo-

dalar mövcuddur. Modalar daima bir dəbdə qalmır, çünki bir ölkədən o biri ölkəyə insanlar 

vasitəsilə götürülə bilər. Bizim müasir ölkəmizin tələblərindən biri odur ki, yaradılan moda 

yaxşı estetik zövqdə olsun, məqsəd isə kütləvi xidmətdə olsun. Keçmiş vaxtlarda geyim mo-

dası çox kortəbii bir halda yaradıldı. Modanı yaratmaq üçün anatomiyaya da müraciət etmək 

tələb olunur, çünki anatomiya yunan sözüdür, insan bədən fiqurlarının üzvlərə ayrılması de-

məkdir. Moda ilə əlaqədar olaraq biçimdə kortəbii aparılırdı. XI əsrdə yunanlar ilk dəfə olaraq 

ilk biçim modasını yaratmışlar. Həyat inkişafa başlandıqca yeni fikirlər meydana çıxmağa 

başladı. XIV əsrdə ilk konstruksiya etmə nəzəriyyəsi irəli sürüldü. 

İlk dəfə XVII əsrdə moda jurnalı yaradıldı. İlk moda jurnalı 1679-cu ildə Şahzadə Mariya 

- Luiza ile II İspaniya kralı arasında toy mərasimi vaxtı meydana çıxdı. Bu vaxtdan 100 il 

sonra 1779-cu ildə jurnal Rusiyada Yekaterina tərəfindən yaradıldı. Bu ildən sonra elmi inki-

şaf ilə əlaqədar olaraq yeni-yeni modalar tərtib olunmağa başlandı. Modaların yaranması milli 

ənənələrə xas olan geyimlər buraxılmağa başlandı. Məqsəd insanları qəşəng, zövqlü geyin-

dirmək idi və ona görə də istehsal olan geyimlər modalar əsasında tərtib olunmalıdır, çünki 

insan bədən fiqurunu əhatə edir. Hər şeydən əvvələ geyim zövqü oxşamalıdır, çünki geyim in-

cəsənətin gözəllik əşyasıdır. Modanın dəyişməsi əhalinin istehlakçı tələbindən asılı olaraq 

daima qalmır, dəyişilir. 

Texniki tərəqqi modanın inkişafının sürətlənməsinə böyük təsir edir. XIX əsrə qədər mo-

danın dəyişilməsi əsrlərlə alınırdı, lakin sonralar modanın dəyişdirilməsi nəinki illərlə, hətta 

mövsümlə əlaqədar olaraq dəyişdirilirdi. İnsan bədənini örtən müxtəlif geyimlər: o cümlədən 

baş örtükləri, ayaqqabı, əlcəklər və başqa əşyalar toplusuna kostyum deyilir. Bu terminə görə 

də "kostyum” təyin olunmuş yığım komplektidir. Bura daxildir: jaketlər, donlar, jiletlər, pen-

cəklər və şalvarlar. Analoji olaraq “kostyum” termini birinci təyinatla “tualet” sözü kimi qə-

bul edilmişdir, lakin bir sıra başqa mənalarda verir. Məsələn, tualet - ayaqqabı, əlcəklər, bə-

zək, elementləri daxil olmaqla geyimlər toplusudur. 

Geyim - əşya uyğunluğuna görə vahid rəssam fikri ilə seçilmiş geyim toplusu ansambl ad-
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lanır. Geyimin ansamblına elə əşyalar daxildir ki, onu insanlar geyinir. Qarnitur — eyni mate-

rialdan hazırlanmış və təyinatına görə geyim əşyalar yığımına qarnitur deyilir. Məsələn, alt 

məmulatlar qarnituru, papaqcıqlar, şallar və əlcəklər və s. Bir sıra qəti hallar üçün seçilmiş ge-

yim yığımına “qarderob” deyilir. Qarderob - bu elə bir əşyadır ki, bir şəxsin və ya bir ailənin 

istifadə etdiyi geyimin lazımi dəstidir. “Platya” sözü iki məna daşıyır. 

Birincisi odur ki, ayaqqabı və alt məmulatından başqa bütün geyimlər. 

İkincisi isə dar mənada platya üst geyimidir, özü də çox hallarda qadınlara xasdır. Platya 

bir materialdan hazırlanır. Başqa məmulatlardan fərqləndirən də budur. 

Model - yeni görkəmdə, forma, materialda, bəzəkdə görünməklə geyimə xas olan bir var-

lıqdır. Fason model əsasında yaranır, ona görə də bir model üzərində bir neçə fason yaratmaq 

olar. Model eyni ilə mövsümə əsasən tərtib olunur. Fasonu isə istənilən sayda tələbdən asılı 

olaraq dəyişmək olar. Ümumiyyətlə, modelləşdirilmə termini “modelirovka” sözündən götü-

rülüb, mənası, yapma, yapışdırma, tərtib etmə, materiallarda formalaşdırılma və ya formanı 

materialda quraşdırma deməkdir. 

Geyimlərin modelləşdirilməsi dedikdə rəssamların yaradıcılıq prosesində müxtəlif geyim 

modalarının yaradılmasıdır. Bu proses iki ardıcıl mərhələdə yerinə yetirilir: birinci geyim mo-

dasının bədii tərtibatının layihəsini işləmək, ikinci isə layihəni material üzərində yerinə yetir-

məkdir. Aydın məsələdir ki, geyim geniş istifadə olunan ən əhəmiyyətli əşya növüdür, ona 

görə də modelləşdirilmə tətbiqi incəsənətin ən vacib sahəsidir. 

Bizim ölkədə geyimlərin modelləşdirilməsi dövlət əhəmiyyətli sayıılr. Modelləşdirilmənin 

əsas funksiyalarından birisi sosial şərtlərdən əmələ gələn bədii ideyadır. Bu ondan ibarətdir ki, 

bizdə rəssam — modelyerlər modanı bir nəfər və ya kiminsə arzusu ilə yaratmırlar, ancaq 

xalq kütləsi üçün yaradırlar. Eyni zamanda müxtəlif qrup sifarişçilər tərəfindən yaradılır. İkin-

ci funksiya isə ondan ibarətdir ki, geyimin modası onun təyinatına və istifadəsinə görə tərtib 

olunur. Bu funksiya ümumi - təcrübi funksiya adlanır. 

Geyimlərin modelləşdirilməsi həm yaşlı nəsil üçün, həm də uşaqlar üçün aparılır. Uşaqlar 

beş qrupa bölünürlər: bağça qrupu, məktəbə qədər, kiçik məktəbyaşlı, məktəbyaşlı, böyük 

məktəb yaşlı və yeniyetmələr. Yaşlı nəsillər isə həm yaşa, həm də köklüyə görə aşağıdakılara 

bölünürlər: gənclər, orta yaşlılar və qocalar, köklüyə görə isə kiçik (M), orta (C), böyük (B) 

və lap böyük (OB). Geyim modelləşdirildikdə mütləq gigiyenik və rahatlıq tələbləri nəzərə 

alınmalıdır. 

Rəssam sənaye üçün kütləvi sayda model yaratdıqda mütləq onun material nöqteyi - nə-

zərdən iqtisadiliyini nəzərdə tutmalıdır. Buna görə də geyimin modelləşdirilməsi qarşısında 

əsas məsələlər durur. 

1. Moda istiqamətinin inkişafı. 

2. Xalqın geyimə olan tələbini rəssamlar modada göstərməli. 

3. Şəhər və kənd əhalisinin ədəb-ərkanı, adət-ənənəsi və geyimə olan zövqünü nəzərə al-

malı. 

4. Müxtəlif növ geyim çeşidlərinin genişləndirilməsi. 

5. Tikiş sənayesi üçün yeni növ materialların bəzədilərək tərtib etməli. 

Hal-hazırda geyimlərin modelləşdirilməsi tikiş sənayesində sərbəst və xüsusi sahə təşkil 

edir. Rəssam-modelyer öz işində bir sıra texniki vəsaitlərdən istifadə edir, istifadə edilən tex-

niki vəsaitlər iki görünüşə bölünürlər. Birinci görünüşə geyimlərin modelləşdirilməsi, texniki 

vəsaitlər, hansı ki, əyani formada geyimlərin modelləşdirilməsi layihəni ifadə edir, eyni za-

manda konstruktiv qurma nöqteyi-nəzərindən modelin bədii tərtibatı və xüsusiyyəti xarak-

terizə olunur. İkinci,  texniki, vəsait modellərin rəsmini, eskizini və maketləşdirilməsini xa-
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rakterizə edir. Hər iki texniki vəsait görünüşlərinin özlərinə məxsus üstünlükləri vardır. 

Rəsm — ekskiz vəsaiti, rəssam-modelyer və ya rənglə kağız üzərində işlənilir. Rəsmi iş-

ləmək — sözlə və yazı ilə hər hansı bir fikri ifadə etməyə bərabər rəssam dilidir. Eyni zaman-

da geyimlərin modelləşdirilməsində öz sənətini qrafiki cəhətdən rəssam tətbiq edir. Geyim-

lərin konstruksiya edilməsi isə rəssamın model üzərində işin ən əhəmiyyətli hissəsidir. Bu işi 

rəssam-modelyer və ya yüksək ixtisaslı konstruktor-texnoloq yerinə yetirir. Konstruksiya edil-

mə yalnız o demək deyil ki, təyin olunmuş insan bədən fiquru üçün onun cizgisini və ya ülgü-

sünü hazırlasın, eyni zamanda məmulatın hazırlanma üsullarını öyrənsin. Ona görə də hazır 

geyim məmulatının keyfiyyəti onun modasının düzgün işlənməsindən və konstruksiyasından 

asılıdır. Bədən fiqurunun ölçüsünü aparmaq üçün bir neçə üsuldan istifadə edilir. Məsələn, 

mulyaj, miqyaslı və mütənasib hesablama üsulları. Hal-hazırda geyimlərin modelləşdirilmə-

sində bunlardan ən çox mulyaj və mütənasib hesablama üsullarından istifadə edilir. Mulyaj 

üsulu ilə kor təbii surətdə manikenlə və ya insan bədən fiqura üzərində cizgisi çəkilir və ka-

ğızdan, kəsilir; sonra detallar dəqiqləşdirilərək ülgüsü kəsilir. Mulyaj üsullarından nadir hal-

larda ancaq qadınlar üçün mürəkkəb formada paltar hazırlandıqda istifadə edilir. Əksər mo-

dellərin konstruksiyası mütənasib hesablama üsulu ilə aparılır. 

Aydın məsələdir ki, bütün bu işlərin hamısına rəssam rəhbərlik etməlidir. Məmulatın ha-

zırlanması üçün aşağıdakı ardıcıllığa diqqət yetirmək lazımdır. 

1. Model tələbata uyğun olaraq işlənilir. Yəni kimin üçün, nə üçün, rahatlığı, materialı, gi-

giyenikliyi və s. nəzərə alınmaqla. 

2. Modelə əsasən konstruktorlar cizgini qurmaq üçün hesabatı aparılır. Bədii tərtibat ele-

mentlərini nəzərə almaqla. 

3. Cizgi hazır olduqdan sonra ülgüçülər qrupu cizgi üzərindən detalların ülgü komplektini 

kəsib hazırlayırlar. 

4. Ülgülərin dəqiqləşdirilməsi aparılır və komplektləşdirilib təsdiq olunaraq möhürlənir. 

Bunların şurada müxtəlif təşkilatlardan nümayəndələr dəvət olunmaqla incəsənətşünaslar, rəs-

sam-modelyer, tikiş və trikotaj sənayesi üzrə mütəxəssislər, başqa növ tətbiqi incəsənətçilər 

və ticarət işçilər iştirak edirlər. 

Kostyumun — geyimin bədii layihələndirilməsində rəssam-modelyer aşağıdakı kompo-

nentləri əsas hesab edir. 

1. İnsan - onun görünüşü, xarici görünüşü, əsas üzvləri və mütənasibliyi (proporsiyası); 

2. İnsanın yaradıcılığı və ətrafının vəziyyəti; 

3. Geyimdə onun xassəsi və forması; 

Bu bölmədə aşağıdakı komponentlərə bağlanacaqdır. İnsan; onun xüsusiyyətliliyi, qabiliy-

yəti, yaradıcılığı və ətraf-vəziyyəti. Müxtəlif formaları formalaşdırdıqda, bədənin ayrı-ayrı 

hissələrinin öyrənilməsinin əhəmiyyəti böyükdür.  

Plastik anatomiyadan məlumdur ki, bədənin bəzi sahələri geyimlə örtüldükdə ayaq səthi 

rolunu oynayır. Bu hissələrə daxildir: baş, boyun, çiyin, döş, qarın nahiyəsi, saçı, çiyinaltı, 

oma və baldır. Boyun: - qabaqda aşağı qurtaracağı döşün, yaxud yarıq kəsiyi, xirtdəklə arxada 

isə 7-ci boyun fəqərə sümüyünün səthi ilə əlaqədar olunub. Çiyin - bəzi hallara görə boyun 

hissə formasından asılı olur. Aşağı və maili çiyinlərdə boyun uzun, düz çiyinlərdə qısa olur. 

Döş - döşün forması, əzələ və döş fəqərəsindən asılıdır. Döşün yuxarı qurtaracağı xirtdək, aşa-

ğı qurtaracağı isə aşağı qabırğadır. 

Qadınlarda yuxarı əzələ yerində döş nöqtələri yerləşir. Dörd formada olurlar: Kürə, ya-

rımkürə, konusvari və sallanmış formada və s. olur. Qarın: döş qəfəsində aşağıda yerləşir, 

qurtaracağı çanağın yuxarı hissəsidir. Qadınlarda kişilərə nisbətən qarın hissə bir qədər uzun 
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və enlidir. Ona görə də qabağa çıxıntılı və dairə formaya malik olurlar. Kürək: bu hissə 7-ci 

boyun fəqərə sümüyü ilə büzdüm hissəsi arasında yerləşir. Kürəyin yuxarı hissəsi döşün bə-

rabərliyində olduğu üçün o hissə kürəyin döş hissəsi aşağı hissə isə kürəyin bel hissəsi ad-

lanır. Sarğı: - bu hissə həm formasına görə çıxıntılı olur, ona görə də geyimdə həmin formanı 

daşıyır. Çiyinaltı; - qolun ələ qədər aşağı hissəsidir. Yuxarı hissə yoğun, ələ yaxın hissə isə 

nazik olur. Oma: - yoğun diz qatlanacaq yerindən yuxarı hissəsidir. Baldır: - ayağın düz qat-

lanacaq yerindən aşağı barmaq hissəyə qədərdir. 

Yuxarıda göstərilən bütün bədən hissələrinin geyimin modelləşdirilməsində böyük rolu 

vardır. 

Məqalənin aktuallığı. Geyim məmulatlarının yaranma və təyinatına uyğun işlənmə sə-

bəblərinin öyrənilməsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə geyim məmulatlarının 

əmələ gəlmə səbəbləri ilə bağlı ilk dəfə olaraq müxtəlif tarixi faktlardan nümunələr gətirilir, 

geyimin ansamblına daxil olan əşyalar, onların ayrı-ayrı elementləri haqqında ətraflı məlumat 

verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar, modelyerlər, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün faydalı ola 

bilər. 
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             О.Ш. Гамидова 

 

Изучении  причины производства швейных изделий  

при обучении по теме «Моделировании одежду» 

 

Резюме 

 
В статье указаны причины возникновения одежды. Так, люди с помощью шкур жи-

вотных, прикрывали плечо, грудь, спину и другие части тела. A потом появились мате-

риалы для одежды. 

Постепенно появились волокна, текстильная промышленность. Говориться о том, 

что мода занимает основное в формировании одежд, также о модернизации от фасона.  
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O.Sh. Gamidova 

 

Teaching the reasons for the production of clothing products  

when teaching the topic "Don't model clothing" 

 

Summary 

 
The article shows the reasons for the formation of clothing. So that, people covered their 

shoulder, chest, back and other parts with the animals skins. Later, the clothing materials 

appeared. 

Gradually the fibers, the textile industry appeared. It deals with the importance of the 

fashion in the formation of clothing, style and modeling. 
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Bəşəriyyətin həyat tərzini formalaşdırılması, cəmiyyət arasında yüksək mədəniyyət yara-

dılması üçün elmin inkişafı önəmlidir. Belə ki, sürətlə davam edən inkişaf  gənc nəslin sağlam 

böyüməsinə öz təsirini göstərir. Uşaqların sağlam əqidəli bir vətəndaş kimi yetişməsinə zəmin 

yaradır. 

Məktəbdə təhsil almağa başlayan şagirdlərin çoxu müəyyən qədər dinləmə və danışma ba-

carıqlarına malik olsa da, hərfləri tanımır və əlbəttə ki, oxuya və yaza bilmir. Cümlənin söz-

lərdən, sözün isə səslərdən ibarət olması haqqında uşağın təsəvvürü olmur  (1, s. 187). 

Oxu təlimi gənc nəslin təlim-tərbiyəsində mühüm rol oynayan vasitələrdən biridir. Bu va-

sitənin özünəməxsus məzmunu var ki, bu məzmundan da metod priyom və vasitələr yaranır. 

Bu metod, priyom və vasitələr şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə sahib edir. Bunlar da şa-

girdlərdə düzgün, sürətli, şüurlu oxu vərdişlərinə zəmin yaradır, uşaqlarda ana dilinə, kitab 

oxumağa məhəbbət hissini tərbiyə edir, bir sözlə, şagirdin  ümumi  inkişafını  yüksəldir (3, s. 

82). 

Oxu təliminin zamanı şagirdlərin kitab oxumaq bacarığını inkişaf etdirilir. Onlar oxuduq-

ları əsərin məzmunu haqqında sərbəst fikir söyləyirlər. Əsərdə iştirak edən personajların hərə-

kət və davranışını qiymətləndirirlər. Onların nitqləri ilə tanış olurlar. 

Müəllimlər oxu təlimi dövründə şagirdlərin rabitəli nitqə sözlərin leksik və qrammatik 

qaydalarda birləşməsini nəzərdə tuturlar. Daha sonra sözlərin cümlədə işlənmə yerini, cümlə-

nin fikir ifadəliyində funksiyası və ədəbi tələffüz qaydalarına da diqqət yetirirlər  (3, s. 112). 

Əlifba təlimi dövründə rabitəli  nitq üzrə işlər ən çox hallarda dərslikdəki şəkillər üzərində 

aparılır. Hətta müəllimlər dərslikdəki şəkillərə aid bir neçə suallar da qoyurlar. Müəllimlər 

suallar əsasında şagirdlərdən rabitəli cümlələr işlətməyi və mətnin məzmununu danışmağı tə-

ləb edirlər. Qarşıya qoyulan bu tələblər şagird təfəkküründə və nitq inkişafında mühüm rol 

oynayır (3, s. 112). 

Oxu təlimi zamanı şəkillər üzrə işləmək kiçik məktəblilərin təxəyyülündə təsəvvürlərin 

canlanmasına kömək edir. Kiçik məktəblilərin müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirir, daha  

diqqətli olur, onların cümlə qurmaq vərdişlərinə zəmin yaradır. 

Oxu təlimi aşağıdakı bölgülər üzərində həyata keçirilir. 

1. Heca üsulu ilə sözlərin oxusu. 

2. Sözlərin bütöv oxusu. 

Heca üsulu ilə sözlərin oxusu üzərində aparılan məşğələlər əsasən əlifba təlimi dövründə 

təşkil olunur. Məşğələlərin, məqsədi odur ki, şagirdlərdə qiraət vərdişləri yaransın, onlar söz-

lərin düzgün, şüurlu oxumaq qaydalarını öyrənsinlər  (3, s. 112). 
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Oxu təlimində sözlərin heca ilə öyrədilməsi, hərflərin sözdə sıralanmasına və eləcə də səs-

lərin ayrılması və birləşdirilməsinə daha yaxşı imkan yaradır ki, bu zaman hecalar uzadılarkən 

hərflər dəyişmir, nə də başqa səsə keçmir. Heca səsləri hecanın sonunda və əvvəlində olduğu 

kimi tələffüz edilir. Bu prinsip sözlərin oxunuşunda da özünü göstərir. Şagirdlər hecanın va-

sitəsilə qiraət vərdişlərinə sahib olurlar (3, s. 113).  

Dərs ilinin birinci həftəsində müəllimlərin üzərinə çox böyük iş düşür. Müəllimlər şagird-

lərin qabiliyyətini, yaradıcılığını, düşüncəsini, təlimə hazırlıq vəziyyətini öyrənməyə başlayır. 

Bu dövrdə  əsasən müəllimlə işləmək, müəllimi dinləmək, suallara cavab vermək, dərsdə 

fəaliyyət göstərmək, əşyalarla tanış olmaq, şəkilləri ifadə edən sözləri işlətmək, əlifba dərsli-

yindəki şəkillər üzrə söhbət aparmaq və söhbətləri dinləmək  əsas götürülür . 

Oxu vərdişləri - sadə süjetli bədii və elmi kütləvi əsərlər, eləcə də folklor nümunələri üzrə 

aparılır. Məlumdur ki, I-IV siniflərdə bir neçə variantlı oxu vərdişlərindən istifadə olunur. 

Ucadan oxu, rəvan oxu, sərbəst oxu, müstəqil oxu, şüurlu oxu, səssiz oxu, dialoqlu oxu, nəql, 

sual, nida, əmr, müxtəsər və geniş cümlələr üzrə oxu, təbiət üzrə oxu, təbiət təsviri və təbiət 

hadisələri üzrə oxu, epizodlar üzrə oxu, rollar üzrə oxu, müşahidə məqsədi nəzakətli oxu 

(suallar nəzədə tutulur) şəkil əsasında oxu, qəhrəmanın həyat səciyyəsi üzrə oxu, xorla oxu, 

maraqlandığın hissə üzrə oxu, xalqın arzu  və istəyi üzrə oxu, bədii təsvir və yaradıcılıq üzrə  

oxu, leksik oxu, orfoqrafik, fonetik, qrammatik oxu və s. (3, s. 67). 

Təkcə kitablardan deyil, internet resurslarından da məlumatlar əldə edirlər. Texnologiya 

vasitələri insanların işlərini asanlaşdırdığı kimi onların cəmiyyətə mənfi təsirləri də var.  

Əsasən də kiçik məktəblilərin kompüter, telefon, internet kimi yeni texnologiya vasitələrindən 

hədsiz dərəcədə istifadə etməsi və düzgün istifadə etməməsi onların gələcək nailiyyətlərinə 

mənfi təsir göstərə bilər. 

Şagirdlər internetdən istifadə edərkən onlar üçün hər şey həll edilmiş olur. İnternet vasitə-

silə ev tapşırıqlarının cavabını tapa bilirlər. Uşaqlar internetə daxil olaraq ev tapşırıqlarının 

cavabının tapılması öyrədilsə və yaxud hər hansı bir məlumatı  özü tapmadan onu hazır əldə 

etsə, ensiklopediyalardan da istifadə etməyəcək. İnternet vasitəsilə onu oxumaq onlar üçün 

daha əlverişli ola bilir . 

Elektron resurslardan məhdud qədər istifadə etmək olar. Bu zaman uşaqlar rahata  öyrəş-

məz,  kitablardan oxumağa çalışarlar. Bəzi məlumatları telefon və yaxud kompyuter vasitəsilə 

oxumaqdansa onun kitabını oxumaq onlar üçün daha məsləhətlidir. Valideynlər olaraq buna 

fikir verməliyik. Nə qədər şüadan uzaq olsalar, sağlamlıqları  üçün bir o qədər yaxşı  olar . 

Məqalənin aktuallığı. Oxu təlimi kiçikməktəblilərdə təkcə məntiqi təfəkkürü deyil, onlar-

da yaradıcı təfəkkürdə formalaşdırır. Oxu zamanı  həmin mətn oxunulur və iş onunla bitmir. 

Bu zaman onların nitqi formalaşır, oxuduqdan sonra bildikləri məlumatlara yeniləri də əlavə 

edilir, kitablarla işləməyi bacarır, təsəvvüründə oxuduqlarını canlandırır. Oxu zamanı texnika-

dan da istifadəni deməsək olmaz. Çünki, uşaqlar həmin kitabı internetdən oxumağı daha əlve-

rişli sayırlar. Onlar üçün internetdən bu cür istifadə daha rahat olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kçik məktəbliləri daha çox kitab oxumalarına sövq etməliyik. 

Onların nitqinə mənfi təsir edəcək, oxu zamanı rəvanlığını pozacaq amilləri aşkar etməliyik. 

Bu məsələ ilə bağlı tədqiqatlar aparılır. Məqalənin elm yeniliyi də məhz bu kimi məsələlərin 

mümkün həlli yollarının göstərilməsidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar faydalana bilərlər. 
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Г.М. Бутаева 

 

Обучение чтение школьникам начальных класс 

 

Резюме 
 

Чтение развивает речь школьников, создаёт у них впечатление, обогащает словар-

ный состав, подтверждает и обогащает, увеличивает излагать мысли в устном и пись-

менном в виде, чтение развивает у школьников сознание, а также создаёт сказочно рас-

сказывать содержание прочитанного материала, 

 

                                                                                      

  G.M. Butayeva 

 

Reading training to the junior school students 

 

Summary 

 
  Reading improves the student's speech and create better imagination in their brain, 

enlarges, specifies and makes more active their vocabulary and improves their ability to 

express their ideas orally. On the other hand, reading creates the ability of conscious, correct, 

fast and expressive reading and well retelling the context of the material that has been read by 

the student. 
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Daun sindromlu övladları olan ailələrin övladları (16-21 yaş)  

ilə bağlı vəzifələri və yaşadıqları çətinliklər 
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Açar sözlər: Daun sindromu, Daun sindromlu şəxslər, ailə, dəstək, inteqrasiya, əlilliyi 

olan şəxslər  

Ключевые слова: синдром Дауна, люди с синдромом Дауна, семья, интеграция, 

люди с ограниченными возможностями 

Key words: Down syndrome, People with Down syndrome, family, support, integration, 

people with disabled 

 

Daun sindromlu uşaqların həyatında və tərbiyə olunduğu ailələrdə bir çox çətinlik və 

problem yaranır. Daun sindromlu uşağı olan bir ailə, ömrü boyu subyektiv və obyektiv səbəb-

lərə görə bir sıra kritik şərtləri yaşayır. Daun sindromlu bir uşağın klinik və psixoloji vəziy-

yəti, xüsusiyyətləri, uşağın inkişafının hər yaş mərhələlərində (0 ilə 3 yaş arasında, 4 yaşdan  

7 yaşadək, 7 yaşdan 16 yaşa qədər, 16 ilə 21 yaş arasında) bir sıra spesifik problemlər daşıyır. 

Bunlardan ən başlıcası ailədəki mənfi dəyişikliklərə reaksiyadır. Bu dəyişikliklər ailə həyatı-

nın bütün əsas sahələrinə təsir göstərir. 

Daun sindromlu övladları olan ailələrin həyat dövrlərinin mərhələlərində və keçid dövr-

lərində stresslə əlaqəli beş dövr var. 

1. Uşağın doğulması – uşağın Daun sindromlu olması haqqında dəqiq bir diaqnozun qo-

yulması, uşağın xüsusiyyətlərinə görə emosional bir vərdiş əldə etmək, bu barədə digər ailə 

üzvlərinə məlumat vermək. 

2. Məktəb yaşı - uşağın təhsil forması (inteqrasiya olunmuş, ixtisaslaşdırılmış təlim) ilə 

bağlı fərdi nöqteyi-nəzərin formalaşması, bir uşağın təhsil müəssisəsində təşkili səyləri, uşa-

ğın xüsusiyyətlərinə qarşı reaksiya yaşanması, uşağın dərsdənkənar fəaliyyətinin təşkili üçün 

qayğı. 

3. Yeniyetməlik dövrü - uşağın xəstəliyinin xroniki təbiətinə asılılıq, cinsi yetişkənliklə 

ilə əlaqəli problemlərin ortaya çıxması, həmyaşıdlarından təcrid edilməsi, uşağın ümumi məş-

ğulluğunu planlaşdırması. 

4. "Məzuniyyət" dövrü - əlilliyi olan bir ailəni ictimailəşdirmək üçün imkansız bir yetkin 

uşağa uyğun yaşayış yeri barədə qərar qəbul etmək, davamlı ailə məsuliyyətini tanımaq və 

asılılıq. 

5. Valideyndən sonrakı dövr - ər-arvad arasındakı münasibətlərin yenidən qurulması 

(uşaq ailədən uğurla çıxarıldısa) və uşağın yaşayış yerində mütəxəssislərlə qarşılıqlı əlaqəsi. 

Bu seqmentlərin hər birində Daun sindromlu uşağın problemlərini və onunla birbaşa əla-

qəli valideynlərin problemlərini ayırd etmək olar. Valideyn-uşaq münasibətlərinin xüsusiyyət-

ləri uşağın sosiallaşmasının formalaşmasının bütün mərhələlərinə təsir göstərir.  

Məqalədə 16-21 yaş mərhələsi təhlil olunmuşdur. 
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18 yaşına bir ümumi təhsil müəssisəsində əsas ümumi təhsil almağın həddi olaraq adlandı-

rılır. Dünyanın bir çox ölkələrində bununla birlikdə, inkişaf əlilliyi olan uşaqlar və yeniyetmə-

lər üçün qanun əsas ümumi təhsil almaq üçün yaş həddinin artırılmasını nəzərdə tutur. 

16-21 yaşlı əlil gənclər sosial uyğunlaşma baxımından ən həssas kateqoriyadır. Əlilliyi 

olan insanlar üçün iş yerləri yoxdur, ciddi inkişaf pozğunluqları olan gənc və gənclərin peşə 

və sosial reabilitasiyası sistemi yoxdur. Ölkəmizin şəraitində əlil şəxsiyyəti ilə məhsuldar 

əmək arasındakı maneə də onun tərəfindən əmək motivasiyasının olmaması ilə əlaqədar ola 

bilər. 

Yerli və xarici mütəxəssislərin fikrincə, bütün əlilliyi olan insanların təxminən 2/3-i onla-

rın sərəncamında işləyir, lakin onlardan 11%-dən çoxu işləmir. Bu, xüsusi iş yerlərinin olma-

ması ilə deyil, həm də əmək əvəzinə müavinət və müavinət almağa yönəldilmiş səbəbdən ya-

ranır. Təəssüf ki, cəmiyyətimizdə müasir əmək motivasiyasının və iş etikasının formalaşması 

çox vaxt etibarsız pensiya işçinin məvacibindən daha əhəmiyyətli gəlir mənbəyi olması ilə 

mane olur. Və çox vaxt olur ki, valideynlər əlil uşaqların bütün həyatını dəstəkləməyə məcbur 

olurlar. Bu vəziyyət fərdi ehtiyacları olan fiziki və ya intellektual ehtiyatlarının məhdud xa-

rakteri ilə, xüsusi ehtiyacı olan insanlar üçün əmək bazarının inkişaf etməmiş təbiəti ilə əlaqə-

dardır. Bu istiqamətdə qonşu ölkə Rusiyanı misal göstərə bilərik. Rusiya bazar iqtisadiyyatı 

şəraitində bu cür əlillər üçün işlərin uyğunlaşdırılması işəgötürən tərəfindən zərərsiz və arzu-

olunmaz hesab olunur. 

Bəzi hallarda, əlilliyi olan şəxs, hətta ən sadə işləmək üçün tamamilə bacarıqsızdır. Bu-

nunla birlikdə, digər hallarda, əlil insanlar aşağı bacarıq tələb edən işlərlə təmin olunur (və ya 

mövcuddur), monoton, stereotipik iş və aşağı əmək haqqı təmin edir. Belə bir şəraitdə, əlil bir 

uşaq praktik olaraq acınacaqlı bir varlığa məhkumdur. Beləliklə, 16-21 yaşlı əlillər üçün so-

sial-pedaqoji dəstək olmadığından, onların taleyi, yaşa görə əlillər üçün bir internat məktəbin-

də qalmaqla dörd divarın içərisində oturmaqdır. 

Daun sindromlu 16-21 yaşlı gənclərin əksəriyyəti üçün aşağıdakı xüsusiyyətlər xarakterik-

dir: 

• insanlarla ünsiyyət qura bilməmək, böyüklər və yaşıdları ilə əlaqə qurmaqda çətinlik 

çəkmək, insanlardan uzaqlaşmaq və etimadsızlıq, onlardan ayrılma; 

•  hisslərin inkişafında pozğunluqlar, başqalarını başa düşməyə imkan verməmək, yalnız 

istək və hisslərinə etibar; 

• sosial normaların, qaydaların, onlara uyğun olmağın zəruriliyini anlamaqda çətinlik çə-

kən sosial zəkanın aşağı səviyyəsi; 

• hərəkətləri üçün məsuliyyət hissinin zəif inkişaf etməsi; 

• yaxın insanlarla, dövlətlə, cəmiyyətlə münasibətlərdə istehlakçı psixologiyası; 

• formalaşmamış könüllü sahə,gələcək həyat yönəlmiş öhdəliyinin olmaması; 

• düzəldilməmiş həyat planları, dəyərlər, yalnız ən əsas ehtiyacları qarşılamaq ehtiyacı; 

• aşağı sosial aktivlik. [5, s. 73] 

16-21 yaşlarında Daun sindromlu bir gənci tərbiyə edən ailənin həyatı, dövlət tərəfindən 

əsl yardımın olmaması şəraitində, uşağın internat məktəbinə aparılması üçün mütəxəssislərin 

mütəmadi inamları ilə müşayiət olunur; başqalarının qınanması və hətta iyrənc olması, ananın 

iş qabiliyyətinin olmaması (heç bir yerə alınmayan bir əlil ilə oturmalısınız) son dərəcə qa-

rışıq və narahatdır. Əlil uşaqları olan ailələrin demək olar ki, hamısında uşağın xəstəliyi ilə 

əlaqəli peşə məhdudiyyəti, belə bir patologiyası olan bir xəstə üçün tövsiyə olunan peşə se-

çimi haqqında məlumat yoxdur. Əlil uşaqların və onların ailələrinin sosial müdafiəsi, təhsili 

və layiqli həyatı təmin etmək üçün hazırlanan valideynlərin hüquqi bilməməsi, dövlət orqan-
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ları və ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər tərəfindən qanun pozuntularının dərəcəsi və dərəcəsi cəmiy-

yətimizin əksər sahələrində olanlardan üstündür. 

Bu yaş qrupunun valideynləri və övladları arasındakı əlaqə əksər hallarda qəyyumluq və 

qorunma münasibətləri, digər hallarda isə dost himayəçilikdir. Bu vəziyyətdə təbii görünən 

valideyn hissləri, ailə münasibətlərinin xüsusiyyətlərini əks etdirir - yetkin bir xəstə uşaq, va-

lideynlərin fikrincə, həddindən artıq qayğı və nəzarət tələb edir. Çox vaxt bu yanaşma ilə 

anlayışların dəyişdirilməsi olur. Düzgün tərbiyə ilə bağlı narahat  fikirlərin spektri genişdir. 

Məsələn, uşağa qayğı göstərmək, bəzən uşağın özünə qulluq məsələsində valideynin "hər şeyi 

özü etmək" elementar istəyinə çevrilir. Ev işləri, məişət işləri və ya asudə vaxtı təşkil edərkən, 

valideynlər "bacarıqsızlığı" səbəbindən uşağı cəlb etməməyi məqsədəuyğun hesab edirlər. 

Yetkin bir əlil ilə bir ailədəki münasibətlərin əsas problemləri bunlardır: [5, s. 75] 

• çətin bir valideynlik hissi ilə müşayiət olunan tərbiyə; 

• uşağa tələblərin aşağı səviyyədə olması, tez-tez onun potensialı barədə məlumatlı olma-

ması ilə əlaqədardır; 

• məhdud bacarıq və uşağın qeyri-adekvat ünsiyyəti səbəbindən tərbiyənin məcburi avto-

ritarizmi; 

• ananın zorla qurban verilməsi və daim dəstəyə ehtiyacı; 

• daimi təmkin təcrübəsizliyinin tam təzahürüdür, çünki onların valideynlik imkanları real 

deyil. 

Beləliklə, Daun sindromlu uşaq böyüdən bütün ailələr müəyyən əlamətlərlə xarakterizə 

olunur: 

• valideynlər gələcək övladları ilə bağlı neyropsixi və fiziki stress, yorğunluq, gərginlik, 

narahatlıq və inamsızlıq hiss edirlər 

• uşağın fərdi təzahürləri və davranışları valideynlərin gözləntilərinə cavab vermir və nəti-

cədə onların qıcıqlanmasına, hirslənməsinə, narazılığına səbəb olur; 

• ailə münasibətləri pozulur və təhrif olunur; 

• ailənin sosial statusu azalır - ortaya çıxan problemlər yalnız ailədaxili münasibətlərə təsir 

etmir, həm də onun ətraf mühitində dəyişikliklərə səbəb olur; valideynlər uşağın zehni və fizi-

ki inkişafının pozulma faktını dostlarından və tanışlarından gizlətməyə çalışırlar; buna görə 

ailədənkənar fəaliyyət dairəsi daralır; 

• ailədə ictimai bir fikirlə toqquşma nəticəsində xüsusi bir psixoloji münaqişə yaranır, bu 

da valideynlərin belə bir uşağı böyütmək və müalicə etmək səylərini həmişə lazımi dərəcədə 

qiymətləndirmir; 

Daun sindromlu uşaqları böyüdən ailələrdə rollar adətən  dəyişdirilir. Ailənin maraqları 

əlil şəxsə yönəldilmişdir. Tərbiyəsi ilə məşğul olan bir ana çox vaxt rəsmi lider olur. Eyni za-

manda, xüsusi bir uşağın özü adi uşaqlara nisbətən daha az azadlıq və sosial əhəmiyyətə ma-

likdir. Problemləri ilə bağlı bütün qərarlar ana tərəfindən qəbul edilir. O və ailənin qalan his-

səsi ona arzulanan davranış qaydalarını diktə edir. Sosial vəziyyətinin aşağı olması, ailə üzv-

lərinin onun haqqında öz fikirlərini ifadə etmək imkanından məhrum olması üçün üçüncü 

şəxsdə tez-tez danışması ilə izah olunur [1, s. 32]. 

Daun sindromlu uşaqları olan ailələrin ailə münasibətlərinin təhlili bizə aşağıdakı tipik xü-

susiyyətləri vurğulamağa imkan verir: həddindən artıq “uşağı qoruma”, uşağın ehtiyaclarını 

ödəmək və digər ehtiyaclarını nəzərə almamaq, onun üçün vəzifələrin və qadağanların mini-

muma endirilməsi, təhsil növünün qeyri-sabitliyi, təhsilin  qeyri-müəyyənliyinin olması, uşa-

ğın itirilməsinin fobiyası və uşağın öz arzuolunmaz keyfiyyətlərinin proyeksiyası. Buna bax-

mayaraq, Daun sindromlu  uşaqların valideynləri ailə ilə sosial tərəfdaşlıq, uşağın xarakterinin 
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formalaşması və cəmiyyətdə adaptasiyası üçün xüsusilə dəyərli olan bir sıra keyfiyyətlərə ma-

likdirlər. 

Beləliklə, Daun sindromlu bir uşağın ailədəki inkişafı bir çox dərəcədə ailənin rifahı, vali-

deynlərin onun fiziki və mənəvi inkişafında iştirakı və tərbiyəvi təsirlərin düzgünlüyündən 

asılıdır. Bu baxımdan valideynlərlə, ilk növbədə əlilliyi olan uşaqların anaları ilə ciddi iş apar-

maq lazımdır. Bu işə anaların daxili vəziyyətinin müayinəsi, ailə həyatındakı ən çətin psixo-

loji məqamların müəyyənləşdirilməsi və məsləhət və praktiki yardım göstərilməsi daxil edil-

məlidir. Uşağın əlilliyi yalnız ailənin şəxsi məsələsinə çevrilməməsi üçün valideynlərin bəd-

bəxtlikləri ilə tək qalmaması lazımdır. Əlil uşaqların valideynləri özlərinə inanmalı və uşaq-

larının, ailələrinin aktual problemlərini fəal şəkildə həll etməlidirlər  [4, s. 58]. 

Əlilliyi olan uşaqları olan ailələrin həyatını normallaşdırmaq üçün, ailədaxili münasibət-

lərdəki qeyri-sabitliyi və narahatlığı aradan qaldırmaq üçün sosial qruplar olaraq onlarla bir-

likdə xüsusi psixokorreksion iş tələb olunur. 

Əlil uşaqları olan ailələr üçün dövlət və cəmiyyət tərəfindən sosial dəstək lazımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Hər bir insanın şəxsiyyət kimi formalaşmasında, təlim tərbiyəsində 

ailənin rolu əvəzolunmazdır. Daun sindromlu şəxslərin də, cəmiyyətə inteqrasiyasında ailənin 

rolunu əsas cəhət kimi vurğulamaq lazımdır. Bu baxımdan məqalə müxtəlif istinadlara əsas-

lanaraq Daun sindromlu övladları olan ailələrdəki münasibətlərdən bəhs edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Daun sindromlu övladı olan ailələrin yaşadığı çətinliklərin araş-

dırılması məqalənin elmi yeniliyi hesab olunmalıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən korreksiya  pedaqogikası və 

psixologiyası üzrə çalışan mütəxəssislər, tələbələr, magistrantlar və valideynlər istifadə edə 

bilərlər. 
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Дауна. Статья также опирается на различную информацию об отношениях и пробле-
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The role of the family in the formation and training of the individual as a person is 

irreplaceable. The role of family in the integration of society with persons with Down 

syndrome should also be emphasized. The article also draws on various information about the 

attitudes and challenges faced by families with children with Down syndrome. 
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Fiziki imkanları məhdud insanların cəmiyyətə adaptasiya olunmasının fərqli üsul və vasi-

tələri mövcuddur ki. Onlardan biri də, haqqında danışdığımız təsviri fəaliyyətinin təmin edil-

məsidir. Çünki, bildiyimiz kimi, şəxsiyyətin formalaşması prosesində mədəniyyət və incəsə-

nət çox böyük qüvvəyə malikdir. Çünki məhz incəsənət insanlarda mənəvi dünyanın forma-

laşmasına şərait yaradır, onun mənəvi və estetik dəyərlər sistemini yaratmağa yardımçı olur. 

Bilirik ki, fiziki imkanları məhdud uşaqlar bu cəhətdən daha çox qayğıya və diqqətə möhtac-

dırlar, çünki onların mədəniyyət dünyasına adaptasiya olmaları daha bir müşkül problemdir.    

Fiziki imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyəti. Uşaqların təsviri fəaliyyəti onların bir 

şəxsiyyət kimi formalaşması ilə birbaşa əlaqəlidir. Çünki rəsm prosesində insanın ayrıca bir 

fiziki funksiyası və ya ayrıca bir psixi proses, məsələn, qavrama, yaddaş, diqqət, təfəkkür və 

s. deyil, insan şəxsiyyəti bütövlükdə iştirak edir. Uşaq rəsmi problemi hər zaman yalnız pe-

daqoqları deyil, həm də sənətşünasları, həkimləri, psixoloqları maraqlandırmışdır və bu sa-

hədə fundamental tədqiqatlar meydana gəlmişdir. Amma bu tədqiqatların gəldiyi yekdil rəy 

ondan ibarət olmuşdur ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyətinin inkişaf 

mərhələləri heç də əlahiddə bir şey olmayıb, sağlam uşaqlardan heç nə ilə fərqlənmir. Başqa 

sözlə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar da təsviri fəaliyyətin inkişafında sağlam uşaqların 

keçdiyi mərhələlərdən keçirlər. 

Bu halda onların tədris prosesi də sağlam uşaqların tədris posesindən heç nə ilə fərqlənmə-

məlidir. Amma təbii ki, hər bir halda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyəti 

və rəsm bacarıqlarının formalaşması prosesinin bir çox özünəməxsus cəhətləri vardır. Bu pro-

sesdə ilk növbədə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların fərdi cəhətləri mütləq şəkildə nəzərə 

alınmalıdır. Bu da, adətən fiziki və ya əqli inkişafın gecikməsi ilə əlaqədar olur.  

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyətinin formalaşdırılması mərhələlə-

rini müəyyənləşdirərkən etalon kimi normal təsviri fəaliyyətin formalaşdırılması mərhələləri 

götürülür. Amma bəzi nüanslar nəzərə alınır. Görkəmli rus psixoloqu L.Viqotski uşaq təsviri 

fəaliyyətinin mərhələlərini təyin edərkən bu sahəyə yeni bir anlayış gətirir. Onun fikrincə, “ali 

psixi funksiyalar” mövcuddur ki, bu səriştələr insanın ictimai-sosial inkişafı prosesində əldə 

olan bacarıqlardır. Məhz uşaqların rəsm bacarıqları bu “ali psixi funksiyalar”a daxi olunan 

proseslərdən biridir. Alim öz tədqiqatında (1, 35) uşaq rəsm qabiliyyətinin formalaşdırılma-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 174 

sında dörd mərhələni fərqləndirir və onları belə müəyyən edir: 

— Təsviri sənətin birinci mərhələsi sxematik, yaddaşa uyğun şəkillərin çəkilməsini ehtiva 

edir. Bu rəsmlər adətən reallıqdan uzaq olur. 

— İkinci mərhələdə artıq forma və xətt hissləri formalaşır, rəsm yenə də kortəbii olur, am-

ma tam və hissə qavraması baş verir. 

— Üçüncü mərhələdə isə artıq kortəbiilik itir, xətt və sxemlərin əvəzinə rəsmdə siluet və 

ya bədən konturları hiss olunmağa başlayır.  

— Dördüncü mərhələ adətən 11-13 yaşlı uşaqlarda baş verir, rəsmdə artıq plastik təsvirin 

bütün cəhətlərini sezmək olur. Bu yaşda uşaqlar rəngləri tam şəkildə verə bilir, hərəkəti gös-

tərə bilir və s.  

 Uşaqların rəsm fəaliyyətinin formalaşdırılması zamanı estetik inkişafın iki istiqaməti nə-

zərə alınmalıdır. Uşağın öz bacarıq və qabiliyyəti, öz yaradıcılığı və onun incəsənəti qavrama 

qabiliyyəti. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda təsviri fəaliyyəti formalaşdıran zaman 

uşağın fərdi sərhədlərini genişləndirmək, sosial təcrübəsini artırmaq, həyatının bəzi tərəflərini 

bir qədər fərqli qurmaq və s. lazımdır. Bu yollarla onun emosiyalarının müsbət tərəfə artma-

sına nail olmaq mümkündür ki, bu da son nəticədə onun rəsm yaradıcılığında mütləq şəkildə 

özünü göstərəcəkdir. Çünki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlara subyektiv səbəblərdən hə-

min müsbət emosiyaları başqa şəkildə ifadə etmək mümkünsüz olur.   

Pedaqoji ədəbiyyatda fiziki qüsurlar üzrə təsviri fəaliyyətin formalaşdırılması yolları ay-

rıca araşdırılmışdır (2). Bu cəhətdən, eşitmə, görmə, əqli və s. qüsurları olan uşaqlarda sözü-

gedən problemlə bağlı kifayət qədər araşdırma aparılmışdır. Bundan əlavə, uşaq serebral iflici 

və autizmdən əziyyət çəkən uşaqlar üçün də fərqli metodik göstərişlər yaradılmışdır.  

Uşaqlarda rəsm fəaliyyətinin formalaşdırılması prosesi məktəbəqədərki hazırlıq dövrün-

dən başlayır.  Uşaq evi tərk edib məktəbəqədər hazırlıq müəssisəsinə daxil olduğu andan onda 

rəsm qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına başlamaq lazımdır. Uşaq bağçasında uşaqların in-

cəsənətin müxtəlif nümunələri ilə tanışlıq mərhələsi başlayır. Adətən bu proses daha erkən 

yaşlarda evdə baş verir.  Amma təbii ki, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda bu tanışlıq 

prosesi bir qədər fərqli gedir. Çünki sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar qavrama qabiliyyə-

tinin gec inkişafı, motorikanın ləngiməsi, orientasiya hissinin olmaması və s.-dən əziyyət çəkə 

bilərlər.   

Məktəbəqədərki hazırlıq dövründə sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyəti 

daha çox manipulyativ xarakter daşıyır – uşaqlar xaotik hərəkət edirlər – kağızı əzir, karan-

daşlarla səs salır, kortəbii xətlər və nöqtələr çəkirlər. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların 

rəsm fəaliyyətinin inkişafı həmin uşağın aktiv fəaliyyət zamanı qavrama qabiliyyətindən bir-

başa asılı olur. Buraya incəsənət nümunələrinin qavrama qabiliyyəti daxil olur.  

Təsviri fəaliyyətin formalaşdırılması isə uşağa dünyanı bütün rəngləri, səsləri, hissləri, for-

maları ilə dərk etməyə yardımçı olur. Uşaqlarda rəsm bacarıqlarının yaradılması onun estetik 

emosiyaları və ətrafı qiymətləndirməsi ilə əlaqədardır. Məhz bu emosiyalar və qiymətləndir-

mə bacarığı bədii nümunələrin, yəni rəsm əsərlərinin yaranması ilə nəticələnə bilər.  

Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda rəsm qabiliyyətinin səviyyələri. Elmi-pedaqoji 

ədəbiyyatda sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda rəsm qabiliyyətinin səviyyələri müəyyən-

ləşdirilmişdir. Bu fikirlərin və bölgülərin hamısını ümumiləşdirərək aşağıdakı səviyyələri 

fərqləndirmək mümkündür: 

— rəsm qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi. Bu səviyyədə olan uşaqlar öz rəsmlərində mürək-

kəb süjet qura bilir, kağızın ölçüləri ilə işləməyi bacarır, rəsmin kompozisiyasını qurur, hə-

rəkəti verə bilirlər. Ən əsası isə rənglə işləməyi bacarırlar. 
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— rəsm qabiliyyətinin orta səviyyəsi. Bu səviyyədə də uşaqlar üst səviyyədəki kimi süjet 

qura bilirlər, rəng və çalarlarla işləməyi bacarırlar, dinamikanı və ya statikanı, jest və mimi-

kanı verə bilirlər. Amma üst səviyyədən fərqli olaraq kağızla işləməyi bacarmırlar, yəni kom-

pozisiya qura bilmirlər.    

— rəsm qabiliyyətinin aşağı səviyyəsi. Nəhayət, aşağı səviyyədə sağlamlıq imkanları məh-

dud uşaqlar süjet qura bilsələr də, adətən bu tamamilə sadə süjet olur. Bu süjetdə cəmi bir-iki 

fiqur iştirak edir, bu fiqurların proporsiyaları isə pozulmuş olur. Rəng seçimi çox məhdud 

olur. Bu səviyyədə rəsm qabiliyyətli uşaqlar bir-iki rəngdən istifadə edə bilir. Müstəqil çalışa 

bilmirlər.     

Beləliklə, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarda rəsm qabiliyyətinin formalaşdırılması 

üçün vacib olan cəhətlərdən biri uşaqlarda müqayisə etmək bacarığının yaradılmasıdır. Texni-

ki cəhətdən bacarıqlı olmaq və uğurlar qazanmaq üçün uşaqlar öz görmə qabiliyyətlərinə 

əsaslanaraq əsas və ikinci planda olanı fərqləndirməli, cisim, predmet və hadisələr, ətraf ger-

çəklik  haqqında ilkin biliyə malik olmalı, obrazlı və məcazi düşünmə qabiliyyətinə malik ol-

malıdırlar.  

Məqalənin aktuallığı. Fiziki imkanları məhdud insanların, xüsusilə uşaqların müxtəlif sa-

hələrdə intellektual, estetik, mənəvi, sosial inkişafını təmin etmək cəmiyyət qarşısında duran 

ən aktual məsələlərdəndir. Bu isə öz növbəsində fiziki imkanları məhdud insanlara cəmiyyətə 

rahat adaptasiya etməyə imkanlar yaradır. Bu baxımdan məqalədə qoyulan problem çağdaş 

Azərbaycan pedaqoji fikri üçün aktual və həllini gözləyən məsələlərdəndir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə qarşıya qoyulan əsas məqsəd sağlamlıq imkanları 

məhdud uşaqların təsviri fəaliyyətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini öyrənməkdir. Bu proble-

min pedaqoji tədqiqat müstəvisinə gətirilməsi elmi yeniliyi ilə seçilir. Digər elmi yenilik isə 

sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyətinin qurulması, pedaqoji diaqnostika 

aparılması və s. məsələlərə yeni baxış müstəvisindən yanaşılmasıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən pedaqogika elminin aktual 

problemlərinin araşdırılması zamanı nəzəri qaynaq kimi istifadə etmək mümkündür. Bundan 

əlavə, məqalədən  sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təsviri fəaliyyətinin formalaşdırıl-

ması yollarının öyrədilməsində isə praktiki dərs vəsaiti kimi istifadə etmək olar. 
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С.М. Алиева  

 

Характерные особенности изобразительной  

деятельности детей с ОВЗ 

 

Резюме 

 
В статье рассказывается о путях развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это считается одной из актуальных тем современной педагогики. Автор ста-

рается исследовать своеобразные особенности изобразительной деятельности детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также определить степени  уровни раз-

вития изобразительных умений для таких детей. А это, в свою очередь, Это поможет 

проведению педагогической диагностики. В статье раскрывается роль изобразитель-

ного искусства в развитии детей с ограниченными вожмоностями здоровья. Автор при-

ходит к выводу, что грамотно проведенная и организованная изобразительная деятель-

ность детей оказывает огромное влияние на все стороны развития детей, в том числе, 

интеллектуальное, художественно-эстетическое, нравственное и т.д. 

 

S.M. Aliyeva  

 

Characteristics of visual activities of children with disabilities 

 

Summary 

 
The article describes ways of developing children with disabilities. This is considered one 

of the topical questions of modern pedagogy. The author tries to explore the peculiar features 

of the visual activities of children with disabilities, as well as to determine the levels of 

development of visual skills for such children. And this, will help to carry out pedagogical 

diagnostics. The article reveals the role of fine arts in the development of children with 

disabilities. The author concludes that the well-conducted and organized visual activities of 

children have a huge impact on all aspects of children 's development, including intellectual, 

artistic and aesthetic, moral, etc. 
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Müasir təhsil sistemi koqnitiv xarakteri ilə uşaqların hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyət kimi 

formalaşmasında mühüm rol oynayır. Elmi-texniki tərəqqi ibtidai siniflərdən başlayaraq uşaq-

ların intellektual inkişafının qayğısına qalmağı, onlarda yaradıcılıq, müstəqillik, təşəbbüskar-

lıq kimi keyfiyyətlərin tərbiyə olunmasını tələb edir. Azərbaycanın müstəqillik əldə etdiyi 

müasir dövrdə ölkəmizi dünyanın istənilən nöqtəsində layiqincə təmsil etməyə qadir, mənə-

viyyatca zəngin, öz kökünə, tarixinə, xalqına, xalqının yaratdığı mənəvi dəyərlərə bağlı, fikir 

və düşüncələrini yüksək tribunalardan səsləndirməyi bacaran gənclərin formalaşdırılmasına 

ehtiyac duyulur. Bu səbəbdən ana dilinin düşünmə, öyrənmə və danışma vasitəsi olduğunu 

dərk edərək, ibtidai siniflərdən başlayaraq ümumi nitq və dil bacarıqlarını formalaşdırmaqla 

şagirdlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnməsini təmin etmək qarşıda duran mühüm vəzifələr-

dəndir. “Orta məktəbi başa vuran gənclər təhsilini davam etdirmək, müxtəlif sahələrdə işlə-

mək üçün müasir dövrün iqtisadi, hüquqi, texnoloji çətinliklərinə hazır olmalı, onların aradan 

qaldırılmasında təşəbbüskarlıq və fəallıq göstərməlidirlər. Bunun üçün təkcə elmi-nəzəri ha-

zırlıq deyil, həm də yüksək əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlər, o cümlədən dil və ünsiyyət bacarıqları 

əldə olunmalıdır” [5,14]. 

Azərbaycanda təhsil sisteminin kurikulum islahatı zəminində müasirləşdirilməsi təlimə 

yeni yanaşma tərzinin formalaşmasına səbəb oldu, “təhsil paradiqmalarının dəyişməsi, zəngin 

innovasiyalar, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi bir tərəfdən biliklər arasında əlaqənin, di-

gər tərəfdən zəruri bacarıqların formalaşmasını ön plana çəkdi” [1,74]. Bu gün ana dilinin təd-

risi şagirdlərdə bir sıra nitq, linqvistik və kommunikativ kompetensiyaların formalaşdırılma-

sını qarşıya məqsəd qoyur. Bu kompetensiyalar şagirdlərdə dilə şüurlu münasibətin tərbiyə 

olunması və nitq fəaliyyətində fonetik, leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən düzgün nitqin 

nümayiş etdirilməsini özündə ehtiva edir. Bu mənada dilə yiyələnmə sadəcə nəzəri biliklərlə 

silahlanma, dil qaydalarının əzbərlənilməsi ilə deyil, lazımi nitq situasiyasında dilin zənginlik-

lərindən məharətlə istifadə etmə, düzgün cümlə qurma, məqamına görə dəqiq söz seçmə ba-

carıqları ilə ölçülür. 

Söz dilin leksik tərkibini təşkil edən əsas lüğəvi vahidi, məna daşıyıcısı, bizi əhatə edən 

hadisə (çovğun, bayram), əşya (kitab, qəzet), hərəkət (yazmaq, bilmək), əlamət və keyfiyyət 
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(yaşıl, mehriban) və sairin adı, simvolu, işarəsidir. Bu mənada söz gerçəkliyi əks etdirən, in-

san beynində yaranan konkret və mücərrəd (xoşbəxtlik, məhəbbət) obrazlara uyğun olan dil 

vahididir. Sözlər fikir və düşüncələrin aydın və dəqiq ifadəsində əsas rol oynadığı üçün nitqin 

keyfiyyəti lüğət ehtiyatının zənginliyi ilə müəyyənləşir. “Bir çox hallarda şagirdlərin nitq mə-

dəniyyəti onların dilimizin leksik zənginliklərinə necə yiyələnmələrindən, şəxsi lüğət ehtiya-

tının həcmindən və keyfiyyətindən asılı olur. Kifayət qədər söz ehtiyatına malik olan, onun 

mənasını bilən, sözdən yerli-yerində dəqiq mənada istifadə etməyi bacaran adamın nitqi ay-

dın, cazibədar və təsirli olur... Dilin digər vahidləri ancaq sözün varlığı şəraitində yaranır” [3, 

456]. 

İbtidai məktəbdə şagirdlərdə leksik bacarıqların formalaşdırılması üçün ilk növbədə on-

ların lüğətini kəmiyyət və keyfiyyətcə zənginləşdirmək və həmin sözlərdən nitq prosesində 

fəal istifadə etmələrini təmin etmək lazımdır. Lüğətin kəmiyyət və keyfiyyətcə zənginləşdi-

rilməsi şagirdlərə bütün məna çalarlarını mənimsətməklə kifayət qədər sözün öyrədilməsini 

nəzərdə tutursa, lüğətin fəallaşdırılması həmin sözləri cümlə və mətn daxilində həqiqi və 

məcazi mənada yerli-yerində işlətmək, məqamına görə dəqiq söz seçmək bacarıqlarını özündə 

ehtiva edir. Bunun üçün Azərbaycan dili dərslərində söz üzərində aparılan işə daha məsuliy-

yətlə yanaşmaq, işin təşkilində sistemliliyi, mütəmadiliyi təmin etmək lazımdır.  

Dilimizdəki sözlər bəzən bir, bəzən bir neçə mənanı ifadə edir. “Buna əsasən dilin leksik-

semantik sistemində təkmənalılıq və çoxmənalılıq hadisəsi yaranır” [4, 317]. Sözün çoxmə-

nalılığı onun məcazi mənada işlədilməsi ilə bağlıdır. Məcazi mənada işlənmə sözə əsas məna-

dan törəyən əlavə məna çalarlığı qazandırır. Bundan əlavə dilimizdə eyni səslənən sözlərin 

müxtəlif mənalar bildirməsinə (omonimlər), bir-birinə yaxın olan mənaların bir neçə sözlə ifa-

də olunmasına (sinonimlər), sözlərin bir-birinə əks olan mənada işlədilməsinə (antonimlər), 

səslənməsinə görə bir-birinə yaxın olub fərqli mənaları ifadə edən sözlərə (paronimlər) və s. 

rast gəlinir.  

Ana dilinə tam yiyələnmələrini təmin etmək məqsədilə bu münasibətlər şagird üçün aydın-

laşdırılmalıdır. Belə ki, sözə hakim olmaq onu semantikasını, işlənmə sferasını bilmək de-

məkdir. Lakin müşahidələr göstərir ki, məktəbdə sözün leksik mənası üzrə müəyyən iş aparıl-

sa da, lüğətin semantik mənalar hesabına zənginləşdirilməsinə lazımi diqqət yetirilmir. İbtidai 

sinif müəllimləri bu işi həqiqi mənanın ayrılıqda və ya kontekst daxilində izahı ilə başa çat-

dırırlar. Halbuki hər bir sözün mənasının izahında həmin sözün söz yaradıcılığında rolu və se-

mantik çalarları üzərində iş eyni zamanda aparılmalıdır. 

Bəzən leksik məna elə semantik məna ifadəsinə bərabər tutulur. Lakin sözün leksik və se-

mantik mənaları arasında təbii bir yaxınlıq olsa da, onların ifadə etdiyi mənalar eyni tutumda 

deyil. Semantik məna leksik mənaya tabe olub onun əhatəsində fəaliyyət göstərən incə və də-

qiqləşmiş məna çalarıdır. Leksik məna məfhumla bağlı olub onun adını, əlamətini, miqdarını, 

hərəkətini bildirdiyi halda, semantik məna məfhumun birbaşa deyil, dolayı ifadəçisidir. Məsə-

lən: göz sözünün ilkin mənası canlılarda olan görmə orqanının adını bildirməsidir. Leksik mə-

na ilə əlaqəsini dolayı, məcazlaşmış şəkildə saxlayan, leksik mənanın parçalanması hesabına 

məna incəliklərini (çalarlarını) ifadə edən stolun, şkafın, bulağın gözü, göz vurmaq, göz ağart-

maq, göz qoymaq, gözü böyümək, göz dəymək, göz dağı vermək, gözünün kökü saralmaq, 

gözdən salmaq, gözdən tük çəkmək, gözdən düşmək və s. tipli çoxlu ümumişlək semantik mə-

nalar meydana çıxır ki, sözün leksik mənasının açılması prosesində bu frazeoloji birləşmələr 

üzərində də iş aparılmalıdır. Hətta bir sözdən yeni mənalı leksik vahid düzələndə belə ilkin 

məna dominant rolu oynayır. Məsələn: gözlük, gözcük, gözləmək kimi yeni leksik mənalı söz-

lər belə ilkin məna ilə əlaqəsini itirmir.  
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Sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin mənimsənilməsi ilə bağlı şagirdlərə aşılanması 

vacib bilinən bacarıqlar ibtidai məktəbin Ana dili üzrə fənn kurikulumunda bütün məzmun 

xətləri üzrə aparılan işlərin vacib komponenti kimi şaquli inteqrasiyada verilən alt standart-

larda ifadəsini tapmışdır. Həmin bacarıqlar: rast gəldiyi yeni əşya və hadisələri adlandırmaq 

və təyinatına görə müqayisə etmək; yeni sözlərin mənasını sadə formada izah etmək və cüm-

lədə işlətmək; çoxmənalı, yaxınmənalı, əksmənalı sözlərdən və terminlərdən məqamında sər-

bəst istifadə etmək; çoxmənalı sözləri omonimlərdən fərqləndirmək; fikrini aydın və obrazlı 

şərh etmək məqsədilə bədii ifadələrdən istifadə etmək; əsas nitq hissələrini leksik mənasına 

görə fərqləndirmək və s. fəaliyyətləri özündə ehtiva edir [5, 21-28]. Odur ki, şagirdlərdə lek-

sik bacarıqların formalaşdırılması ibtidai məktəbdə dörd il boyunca davamlı şəkildə həyata 

keçirilməlidir. 

İbtidai məktəbdə şagirdlərin leksik bacarıqlarının formalaşdırılması həm keçilən mətnlərin 

lüğət tərkibi, həm də dil qaydaları ilə bağlı dərslikdə verilmiş çalışmalar vasitəsilə həyata ke-

çirilir. Dərslikdəki mətnlərin sonunda “Sözlük” başlığı altında çətin sözlər (koğuş, rübənd, ye-

dək, yalman, oğuz, sapand, çaxmaq, əyal, yapıncı, qatran, fitil, mömin, seminariya, imperiya, 

heybə, kazarma, işğal, pud, xəlifə, darğa, dulusçu, türbə, ovdan, qarğı və s.) və onların izahı 

verilir. Lakin göründüyü kimi, izahı verilmiş bu sözlər şagirdlərin lüğət ehtiyatını zənginləş-

dirməkdən daha çox konkret mətnlərin məzmununun başa düşülməsinə kömək məqsədi daşı-

yır. Çünki bu sözlərin əksəriyyəti şagirdlərin gündəlik həyatda fəal olaraq istifadə edəcəyi 

sözlər deyil. Bu səbəbdən şagirdlərin lüğət ehtiyatının kəmiyyət və keyfiyyətcə zənginləşdiril-

məsi, sözün məna çalarlarına dərindən yiyələnmələrini təmin etmək üçün mətnlər və dil qay-

daları ilə bağlı leksik tapşırıqların icrasına geniş yer verilməlidir.  

İbtidai sinif dərsliklərində “Söz ehtiyatı” rubrikasında yer almış mətndaxili və mətnsonrası 

tapşırıqlarda tələb olunan: “verilmiş ifadələrin mənasını izah et”, “mətndəki mavi böşluğun 

yerinə uyğun sözü yaz”, “yaxınmənalı ifadələri müəyyən et”, “mətndə altından xətt çəkilmiş 

ifadələri yaxınmnənalı sözlərlə əvəz et”, “verilmiş sözlərin əksmənalı qarşılığını tapıb dəftərə 

yaz”, “məcazi mənada işlənmiş sözləri tap”, “məcazi mənada verilmiş ifadəni həqiqi mənalı 

sözlə əvəz et və cümlədə işlət”, “verilmiş sözün izahının hansı bənddə düzgün verildiyini mü-

əyyənləşdir”, “lüğətdən istifadə edərək verilmiş sözlərin mənasını izah et” və s. fəaliyyət növ-

ləri şagirdlərdə sözə həssas münasibət tərbiyə edir və sözün məna çalarları üzərində sərbəst iş-

ləmək vərdişləri formalaşdırır [2].  

Bundan əlavə, müasir ibtidai sinif dərsliklərində “Dil qaydaları” rubrikası altında şagird-

lərə leksikologiyaya dair sadə nəzəri məlumatlar təqdim edilir. Belə ki, II sinifdə - “Söz və 

onun mənası”; III sinifdə - “Çoxmənalı sözlər”, “Sözün məcazi mənası”; IV sinifdə - “Omo-

nimlər”, “Terminlər”, “Sözün leksik və qrammatik mənası”, “Bənzətmə”, “Epitet” başlıqları 

altında bəsit elmi məlumatlar verilir. Sözsüz ki, ibtidai sinif dərsliklərində yer alan sadə dil 

qaydaları şagirdlərə linqvistik biliklər verməkdən daha çox, onlarda mədəni nitq vərdişlərinin 

formalaşdırılmasına yardım göstərən vasitə funksiyası daşıyır. Məsələn, ibtidai sinif dərsliklə-

rində frazeoloji birləşmələrə aid nəzəri məlumat verilmir, lakin həmin birləşmələri şagirdlərin 

lüğətinə daxil etmək və nitq praktikasında onlardan fəal istifadələrinə şərait yaratmaq məqsə-

dilə mətnlərdə çoxsaylı frazeoloji birləşmələrə yer verilir və onların izah edilməsi, ekvivalenti 

olan sözlə əvəzlənməsi ilə bağlı rəngarəng tapşırıqlar təqdim edilir. Bir sözlə, şagirdlərə lek-

sik biliklərin verilməsinin onların nitqinin inkişaf etdirilməsi, lüğət ehtiyatlarının zənginləşdi-

rilməsi ilə qarşılıqlı əlaqədə həyata keçirilməsinə önəm verilir. 

Mətnin təhlili prosesində söz üzərində işi üç mərhələdə təşkil etmək olar: 

a) hazırlıq mərhələsi. Bu mərhələdə məqsəd şagirdlərin diqqətini bədii mətndəki lazımi 
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sözlərə cəlb etmək, şagirdlərin mətndə öyrənilən leksik hadisə ilə bağlı sözləri tapa bilmək, 

həmin sözləri izah etmək, mətndəki rolunu əsaslandırmaq bacarıqlarını üzə çıxarmaqdır (bu 

mərhələdə təhlil xarakterli tapşırıqlardan istifadə edilir);  

b) reproduktiv mərhələ. Bu mərhələdə məqsəd şagirdlərə öyrənilən leksik məfhumu mə-

nimsəməkdə kömək etmək, mətndə tanış olduqları yeni sözləri onların qeyri-fəal lüğətində 

möhkəmlətmək və fəal lüğətlərinə keçməsi üçün hazırlığı təmin etməkdir (bu mərhələdə təh-

lil-tərkib xarakterli tapşırıqlardan istifadə edilir);  

c) produktiv mərhələ. Bu mərhələnin məqsədi isə həmin sözləri şagirdlərin fəal lüğətinə 

daxil etməkdir (bu mərhələdə tərkib xarakterli tapşırıqlar üzərində iş aparılır). 

Şagirdlərdə sözün məna çalarlarına həssas münasibətin tərbiyə olunmasında mətnlərin lü-

ğət tərkibi ilə bağlı yerinə yetirilən çalışmaların əhəmiyyəti böyükdür. Belə ki, sözlər “mətn 

içərisində müəyyən məqamlarla əlaqədar olaraq, müxtəlif məna və məna çalarlığına malik 

olur və müxtəlif emosional rəngə düşə bilir” [4, 307]. Bu səbəbdən mətnlərdə sözün işlənmə 

məqamının müşahidə edilməsi, kontekstə uyğun olaraq sözün mənasının dərk edilməsi, bu 

mənanı təhrif etmədən ifadə edə biləcək yaxınmənalı sözlə əvəz edilməsi və s. kimi fəaliyyət-

lər şagird üçün əvəzolunmaz təcrübədir. Lakin bəzən mətnlərdə şagirdin lüğətinə artırılması 

faydalı, gərəkli olacaq sözlər yer almır. Bu baxımdan sözün leksik-semantik xüsusiyyətlərinin 

mənimsənilməsinə kömək edən xüsusi çalışmaların da əhəmiyyəti qeyd olunmalıdır. Şagird-

lərin leksik bacarıqlarının formalaşdırılmasında faydalı ola biləcək bir neçə çalışma nümunə-

sini nəzərdən keçirək: 

1. Mənasına görə sözü tap. 

Okean və dənizlərin sahilində gəmilərin durması üçün məntəqə .... (liman) 

Müharibədə iştirak etmiş qocaman döyüşçü..... (veteran) 

Yeri qazıyan, torpağı, daşı götürüb başqa yerə tökən maşın...... (ekskavator) 

Metroda insanların qalxıb-enməsinə kömək edən pilləkən ....(ekskalator) 

2. Mötərizədə verilmiş sinonimlərdən cümlənin məzmununa daha uyğununu seç. 

1) Ayağımın altında payız yarpaqları sakitçə (xışıldayırdı, xırçıldayırdı). 2) Novruz bay-

ramında uşaqlar qapılara papaq (atdılar, tulladılar). 3) Azərin (böyük, iri, yekə) bacısı uşaq 

bağçasında tərbiyəçidir. 4) Bu gün dənizin suyu dünənkinə nisbətən (isti, qızmar) idi. 5) Şə-

kinin (gözəl, göyçək, yaraşıqlı) təbiəti məni valeh etdi. 

3. Aşağıdakı cümlələrdə əksmənalı sözlər düzgün seçilmişdirmi? Səhvləri izah et və dü-

zəlt. 

1) Kəpənəyin qanadları böyükdür, cırcıramanınkı isə şəffaf (kiçik). 2) Çinarın yarpaqları 

iridir, qarağacınkı isə diş-diş (xırda). 3) Palıdın gövdəsi kələ-kötürdür, söyüdünkü isə gözəl 

(sığallı). 4) Səməndər zəhmətkeşdir, Cəlal isə ərköyün (tənbəl). 

4. Verilmiş sözlərdən müxtəlif mənalı söz birləşmələri qur və cümlədə işlət. 

Sözlər: tutmaq (uşağı tutmaq, əl tutmaq), çəkmək (ip çəkmək, dərd çəkmək), dumanlı (du-

manlı hava, dumanlı fikir), keçmək (yolu keçmək, günahından keçmək), saymaq (rəqəmləri 

saymaq, insanı saymaq), almaq (kitab almaq, könül almaq). 

5. Aşağıdakı ifadələri uyğun sözlə əvəz edin: 

Dil tökmək - ...(yalvarmaq), dilini dinc saxlamaq - ...(susmaq), üz döndərmək - ...(küs-

mək), bostanına daş atmaq - ... (söz atmaq), ürəyi ayağının altına düşmək – (qorxmaq), suyu 

üfürə-üfürə içmək - ...(ehtiyatlı davranmaq), milçəkdən fil düzəltmək - ... (şişirtmək), səhərin 

gözü açılmamış - ....(sübh tezdən), tamaşasına durmaq - ...(baxmaq). 

Bu tipli çalışmalar ibtidai sinif müəllimlərinə şagirdləri sözün məna cəhəti ilə maraqlan-

dırmaqda, lüğətlərini zənginləşdirməkdə, şifahi və yazılı nitqdə sözdən şüurlu, düşünülmüş 
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şəkildə istifadə vərdişləri formalaşdırmaqda kömək edə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai məktəbdə Azərbaycan dili təliminin əsas məqsədi şagird-

lərin şifahi və yazılı nitqini inkişaf etdirməkdir. Söz ehtiyatının zənginliyi isə inkişaf etmiş 

nitqin vacib göstəricilərindəndir. Bu səbəbdən şagirdlərdə sözün məna cəhətinə, semantik xü-

susiyyətlərinə həssas münasibətin tərbiyə olunması yollarının araşdırılması dil təlimində hər 

zaman aktual məsələlərdəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə şagirdlərin dolğun nitq fəaliyyətinin vacib göstəricisi 

kimi leksik-semantik bacarıqlarının formalaşdırılması yolları araşdırılmış, problemin müasir 

proqram və dərsliklərdə qoyuluşuna nəzər yetirilmiş, işin səmərəli təşkili üçün çalışma nümu-

nələri təqdim edilmişdir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ibtidai sinif müəllimlərinə dərslikdəki 

mətnlərin və leksikologiyaya dair dil qaydalarının öyrədilməsi zamanı şagirdlərin leksik baca-

rıqlarının formalaşdırılması məqsədilə görüləcək işlərin məzmununu, forma və metodlarını 

daha da təkmilləşdirmək baxımından praktik istiqamət verə bilər. 
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М.Р. Касумова 

 

Способы формирования лексических навыков  

у учеников начальной школы 

 

Резюме 

 
Статья посвящена вопросам формирования лексических навыков учащихся в на-

чальных классах. Раскрываются основные понятия, относящиеся к лексической стороне 

обучения родному языку. Отмечается важность удаления внимания лексическому ком-

поненту как наиболее важной составляющей полноценной речевой деятельности. В 

связи с проблемой анализируются программные требования, предъявленные в предмет-

ном курикулуме по родному языку и современные учебники начальных классов. Также 

предлагается система упражнений, которыми можно заинтересовать детей значением 

изучаемых слов и обогатить словарный запас. 
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M.R. Gasumova 

 

Ways to form lexical skills in elementary school students 

 

Summary 

 
The article is devoted to the formation of lexical skills of students studying in primary cla-

sses. The basic concepts related to the lexical side of teaching the native language are reve-

aled. The importance of paying attention to the lexical component as the most important 

constituent of full-fledged speech activity is emphasized. In connection with the problem, the 

program requirements presented in the subject curriculum in the native language and modern 

primary school textbooks are analyzed. There is also a system of exercises that can interest 

children in the meaning of the studied words and enrich their vocabulary. 
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XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərindən başlayaraq dövlət strukturları və ictimaiyyət tə-

rəfindən məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin kəmiyyət və keyfiyyət baxımından yenidən qu-

rulması, yeni təlim texnologiyalarının, öyrədən-öyrənən münasibətlərinin, yeni inteqrativ tə-

lim üsullarının tələbləri əsasında subyekt-subyekt münasibətlərinin formalaşması istiqamətin-

də əldə olunmuş yeniliklər nəticədə təhsil sistemində müəyyən uğurlar qazanılmışdır. Müasir 

dövrün tədqiqatçı pedaqoqlarının fikrincə, şəraiti və pedaqoji kadr potensialı müasir tələblər 

səviyyəsində olmayan məktəbəqədər təhsil müəssisələrində islahat proqramının tələb etdiyi 

yeniliklərin elmi əsaslara söykənmədən tətbiqi lazımı səmərə verə bilməz. Təhsilverən, müəs-

sisənin mövcud durumunu olduğu kimi dərk etməsə, onun yeniləşməsi yollarını bilməsə və 

yeniləşməni öz şəxsi maraqları kimi qəbul etməsə, təhsildə keyfiyyət dəyişiklikləri baş verə 

bilməz və məktəbəqədər təhsili inkişafa doğru istiqamətləndirmək olmaz [1, 3, 7]. 

Məktəbəqədər təhsilin inkişafı üçün hər bir təhsil müəssisəsinin rəhbəri özünüinkişaf me-

xanizmi hazırlamalıdır. Bu mexanizm əsasında təhsildə əldə edilən nəticələrin mütəmadi təh-

lili aparılmalı və bu təhlilin nəticələrinə əsasən təhsil müəssisəsinin inkişafı ilə əlaqədar prob-

lemlərin həlli təmin edilməlidir. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məktəbəqədər təh-

silin yeniləşdirilməsi və inkişafı üçün kənardan göstərişlər vermək, onu müxtəlif yenilikləri 

tətbiq etməyə məcbur etmək yolu ilə deyil, ilk növbədə müəssisənin maddi-texniki bazasının, 

idarəetmə strukturunun və kadr potensialının müasir tələblər səviyyəsinə qaldırılmasına nail 

olunmalıdır. 

Təhsil müəssisəsinin səmərəli idarə edilməsi ilk növbədə düzgün, savadlı planlaşdırma iş-

lərinin aparılması, təlim-tərbiyə prosesinin səmərəli təşkilini, motivasiyanı, nəzarəti və alınan 

nəticələrin təhlilinin aparılmasını tələb edir. Rəhbər öz növbəsində pedaqoji kollektivin üzv-

lərilə birgə idarəetmənin qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsini tənzimləyir. Bir çox 

məktəbəqədər təhsil müəssisələri hələdə inzibati-amirlik üsulundan əl çəkə bilmirlər. Bu yolla 

idarəetmənin demokratikləşdirilməsinə nail olmaq mümkün deyil. Demokratikləşmənin təhsil 

müəssisəsində bərqərar olmasına çalışan rəhbər demokratik dünyagörüşünə yiyələnməli, de-

mokratik idarəetmə fəaliyyətinə malik olmalıdır. Pedaqoji prosesin demokratik idarə edilməsi 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aazada.ahmadova123@gmail.com
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tərbiyəçi-müəllimlərin, uşaqların, valideynlərin fəaliyyətinə istiqamət vermək, onların rəyləri-

ni nəzərə alaraq işi yönləndirmək, gələcəyimiz olan körpələrin keyfiyyətli təlim-tərbiyə alma-

ları üçün şərait yaratmaq deməkdir [2, 6, 9]. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində müasir tələblərə cavab verən pedaqoji prosesin sə-

mərəli təşkili təhsil müəssisəsi qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Təhsil müəssisəsi 

rəhbərinin səriştəsizliyi pedaqoji prosesdə dağıdıcı xarakter daşıyır. Rəhbərin ilk növbədə 

üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür, ondan rəhbərə xas olan yüksək idarəçilik mədəniyyəti və 

etika tələb olunur. Rəhbərin düzgün müəyyənləşdirilmiş ilk addımları onun gələcək işlərinin 

müvəffəqiyyətli olacağında böyük rol oynayır. 

Sıravi pedaqoji işçidən rəhbəri ayıran cəhət ikincisinin daha yüksək işgüzarlıq qabiliyyəti, 

fikirlərində azad, demokratik, qətiyyətli olması, həlledici qərarlar verməkdən çəkinməməsidir. 

Tərbiyəçi-müəllim üçün bu keyfiyyətlər arzulanandırsa, rəhbər üçün isə çox vacibdir. Yaxşı 

tərbiyəçi-müəllim olmaq üçün öz ixtisasını, uşaq psixologiyasını bilmək, müasir metodlarla 

işləməyi bacarmaq qabiliyyəti həlledici rol oynayırsa, yaxşı rəhbər vəzifəsinin məsuliyyətini 

tam dərk etməli, yeni ideyaların müəllifi olmalı, analitik düşüncəli, düzgünlük tərəfdarı, sə-

mərəli olanı seçib bütün kollektivin işini onun əsasında qurmağı bacarmalıdır. Təhsil müəssi-

səsi effektiv və operativ idarəedilməlidir. Rəhbər təhsil müəssisəsində çatışmazlıqları doğuran sə-

bəbləri, onları aradan qaldırmaq yollarını, məqsəd və nəticə arasındakı ziddiyyətləri təhlil et-

mək qabiliyyətinə malik olmalı, özünütəhlil əsasında çatışmazlıqları aşkara çıxarmaq, şəxsiy-

yətlərarası münasibətləri düzgün qurmaq və imkanları, ehtiyacları təhlil edərək, özünüinkişaf 

sahəsində həmişə qələbə qazanmaq üçün adekvat qiymətləndirmə yolunu seçməlidir [2,3, 5]. 

Müəssisə rəhbərinin kollektiv qarşısında vacib bir problemlə bağlı məsələ qaldırması, həlli 

yollarının göstərilməsi və müvafiq tədbirlərin görülməsi onun birbaşa rəhbərliyi ilə həyata ke-

çirilir. Yalnız bu halda rəhbər lider kimi qəbul edilir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsi rəhbərinin fəaliyyəti əsas aşağıdakı üç istiqamətdə müəy-

yənləşdirilir: 

1. Pedaqoji prosesə və onun səmərəli idarə olunmasına rəhbərlik; 

2. İnzibati-təsərrüfat işlərinə rəhbərlik; 

3. İctimaiyyətlə işin təşkilinə rəhbərlik; 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işin keyfiyyəti pedaqoji prosesə metodik rəhbərliyin 

səmərəli təşkilindən çox asılıdır. Metodik işin səmərəliliyi planlı fəaliyyətdən, qarşıya qoyul-

muş vəzifələrin qısa müddətə optimal həllindən, başlanmış işin axıra çatdırılmasından və nəti-

cələrin qiymətləndirilməsindən çox asılıdır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbəri metodiki işi yaxşı bilməlidir. Müəssisənin rəh-

bəri tərbiyəçi-müəllimlərə metodik vəsaitlərdən istifadə qaydalarının mənimsənilməsində, ye-

ni yanaşma metodlarına yiyələnməkdə köməklik göstərməlidir. Onun inzibati-təsərrüfat fəa-

liyyətinin məzmununa uşaq kontingentinin saxlanılması, onun səmərəli fəaliyyətinin təşkili və 

maliyyə intizamına əməl olunmasını daxil etmək olar. Hər bir təhsil müəssisədə olduğu kimi 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin əməkdaşları da bilməlidir ki, insan əli ilə yaranmış hər şey 

cəmiyyətin gələcək inkişafını təmin etməyə yönəlməlidir. 

Müəssisənin rəhbəri, eyni zamanda maliyyə-təsərrüfat işlərini də mükəmməl bilməlidir. O, 

görəcəyi işi kollektivdən kənarda başqasının hazırlamasına yol verməməlidir. Belə olan halda 

kollektiv işə etinasız yanaşar və onların rəhbərə olan inamı azalar. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbərinin fəaliyyətinin mühüm sahələrindən biri də 

valideynlərlə, ictimaiyyətlə işin təşkili və pedaqoji təbliğatın önə çəkilməsi ilə bağlıdır. Peda-

qoji təbliğatın məzmununa aşağıdakıları daxil etmək olar: 
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1. Valideynlərlə səmərəli əlaqələrin yaradılması. 

2. Kollektivlə söhbətlərin aparılması, uşaqların ailələri ilə əlaqələrin qurulması, sərgilərin, 

konfransların təşkili, bayramların qeyd edilməsi, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, yayılması və s. 

Rəhbərin davranışı, səsinin tonu, hətta geyimi də ətrafdakılar tərəfindən daim dəyərləndi-

rilərək qiymətləndirilir. Müəssisə rəhbərinə xas olan keyfiyyətlər arasında prinsipiallıq, xalqa, 

dövlətə hədsiz sədaqətlilik, şəffaflıq birinci yerdə durmalıdır. Rəhbərə xas olan bu keyfiyyət-

lər təhsil müəssisəsinin fəaliyyətinin müasir tələblər baxımından idarə olunmasına imkan ve-

rir. Müəssisə rəhbəri təkəbbürlü olmaqdan, lovğalıq, etinasızlıq, avtoritarlıq, yeni fikirləri qə-

bul etməmək və s. kimi xüsusiyyətlərdən uzaq olmalıdır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisəsinin rəhbəri pedaqoji cəsarətə, yeniliyi duyaraq işin pers-

pektivini görmək, elmin ən yeni nailiyyətlərinə əsaslanaraq işini qurmaq, işin səmərəliliyini 

artırmaq üçün yeni vasitələr və metodlar seçmək, tərbiyəçi-müəllimləri və digər əməkdaşları 

həmin vəzifələrin keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə cəlb etmək kimi bacarıqlara malik olmalı-

dır. Yalnız bu halda, rəhbərdə pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunması kimi bacarıqlar for-

malaşır. [6]. 

Məlumdur ki, məktəbəqədər təhsilin səmərəli inkişafı o şərtlə təmin edilir ki, onun təlim 

fəaliyyətini reallaşdıran mükəmməl pedaqoji ənənəsi olmaqla yanaşı, həm də onda kifayət qə-

dər inkişaf etmiş innovativ sistem formalaşmış olsun. Məktəbəqədər təhsilin inkişafının təmi-

natı üçün, eyni zamanda pedaqoji prosesin idarə olunmasının məqsədəuyğun şəkildə dəyişdi-

rilməsinə və inkişafetdirici pedaqoji sistemin qurulmasına planlı şəkildə yanaşılmalıdır. Mək-

təbəqədər təhsilin inkişafı nəticəsində pedaqoji prosesin idarə olunmasında elə keyfiyyət də-

yişilmələri aparılmalıdır ki, bu dəyişikliklər nəticəsində təlim prosesində daha yüksək nailiy-

yətlər əldə olunsun.   

Pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunmasının təhlili aparılarkən; onun məqsədi, məktəbə-

qədər təhsil müəssisəsində əldə olunmuş nəticələr və nöqsanlar müəyyənləşdirilərək onları 

doğuran əsas səbəblər dəqiqləşdirilir. Aşkar edilən nöqsanların pedaqoji prosesə təsiri qiymət-

ləndirilir, qazanılmış nəticələr ümumiləşdirilərək pedaqoji prosesin ilk növbədə hansı sahə-

lərində dəyişikliklərin aparılması qərarlaşdırılır. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin məzmunu, məzmuna qoyulan tələblər kolle-

gial təhlil edilməli, təhsilin hər bir pilləsi arasında varislik gözlənilərək tədbirlər görülməlidir. 

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində təlimin məzmununa, bəşəriyyət tərəfindən əldə edilmiş 

sosial təcrübənin bütün nailiyyətləri daxil edilməli, təhsilin hər bir inkişaf səviyyəsində təh-

silin məzmununda aşağıdakıların öz əksini tapması təmin edilməlidir: 

— şəxsiyyətin formalaşmasını təmin edən biliklər sistemi; 

— fəaliyyət üsulları: fəaliyyətin məlum üsullarından və toplanmış təcrübədən istifadə edə-

rək, şəxsiyyətin müəyyən bacarıq və vərdişlər üzrə tələb olunan bilikləri qazanmağa imkan 

verən yeni yanaşmaların, texnologiyaların təlim prosesinə gətirilməsi; 

— yaradıcı fəaliyyət təcrübəsi: cəmiyyətin tələbatına uyğun əvvəllər əldə edilmiş bilik və 

bacarıqların yeni şəraitdə tətbiqi üçün yaradıcı fəaliyyətin yeni formalarının axtarışı və tətbiqi; 

— cəmiyyətin əldə etdiyi nailiyyətlərə hörmətlə yanaşma təcrübəsi: insanların fəaliyyət 

sahələrinə və istifadə etdiyi təlim üsullarına, ümumiyyətlə, bəşəriyyətin əldə etdiyi maddi və 

mədəni sərvətlərə hörmətlə yanaşma və onların dəyərləndirilməsi. 

Pedaqoji prosesinin məzmununun idarə olunması ilk növbədə məzmunun formalaşdırılma 

metodologiyasının yaradılmasını tələb edir. Təlim prosesinin məzmununun müəyyənləşdiril-

mə metodologiyası aşağıdakı mərhələlərdən keçməlidir:  

1. Nəzəri və təcrübi tədqiqatların, elmin, istehsalın, cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatının 
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öyrənilməsi nəticəsində, hərtərəfli inkişaf etmiş insanın formalaşdırılması üçün təhsil müəs-

sisəsinə veriləcək sosial sifarişin qabaqcadan formalaşdırılması; 

2. Sosial sifarişə uyğun məzunların fəaliyyət növünə və keyfiyyətinə qoyulan tələblərin 

müəyyən edilməsi (Bu tələblər dövlət standartlarında əks olunmalı və cəmiyyətin inkişaf sə-

viyyəsinə uyğun olaraq daim yeniləşdirilməlidir); 

3. Müəyyən edilmiş standartlara uyğun olaraq keyfiyyətlərin və fəaliyyət növlərinin for-

malaşdırılmasına imkan verən pedaqoji prosesin məzmununun müəyyən edilməsi və mütəma-

di olaraq təkmilləşdirilməsi [4, 8, 10]. 

Pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunması son nəticədə keyfiyyətin yüksəldilməsinə xid-

mət etməli və rəhbər tərəfindən aşağıdakı üç komponent əsasında həyata keçirilməsi təmin 

olunmalıdır: 

— tədris-təlim şəraitinin keyfiyyəti; 

— pedaqoji prosesin keyfiyyəti; 

— alınmış nəticələrin keyfiyyəti. 

Nəticələrin keyfiyyəti pedaqoji proses üçün mövcud olan şəraitin keyfiyyəti ilə təyin olu-

nur. Öyrədən (müəllim) üçün şəraitin keyfiyyəti daxili motivasiyanın, stimullaşdırma üsulla-

rının və metodiki işlərin aparılması üçün imkanlarla müəyyən edilir. Öyrənən (təhsilalan, şa-

gird, uşaq) üçün isə şəraitin keyfiyyəti əlverişli təhsil mühiti, motivasiyası, təhsilalma imkanı 

və sosial qayğı ilə müəyyən olunur. 

Digər tərəfdən, nəticələrin keyfiyyəti pedaqoji prosesin keyfiyyətinə də təsir göstərir. Öy-

rədən üçün prosesin keyfiyyəti onun peşəkarlıq səviyyəsinin inkişafına imkan verən fasiləsiz 

təhsil proqramlarının mövcudluğu ilə müəyyən edilirsə, öyrənən üçün prosesin keyfiyyəti təh-

sil proqramları (kurikulumları) vasitəsilə təmin edilir. Nəticələrin keyfiyyəti, qarşıya qoyul-

muş məqsədlərə çatma ölçüsüdür və hər bir təhsil müəssisəsi üçün keyfiyət indikatorları va-

sitəsilə müəyyən edilir. Öyrədənlər və öyrənənlər üçün nəticələrin keyfiyyət indikatorları 

standartlar şəklində ifadə olunur [2, 5, 7, 11]. 

Təhsilin keyfiyyətinin idarə olunma sistemi fəaliyyətin səmərəliliyi, monitorinq və keyfiy-

yət kimi üç anlayışın vəhdətini əhatə edir. Keyfiyyət fəaliyyətin xarakteristikasıdır, səmərəli-

liyin qiymətləndirilməsi keyfiyyətin müəyyən edilmə üsuludur, monitorinq isə bu üsulun real-

laşdırılma mexanizminə səmərəli korreksiya işlərinin aparılması ilə bağlıdır.  

Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində rəhbər tərəfindən pedaqoji prosesin səmərəli idarə 

olunmasında aşağıdakı qaydalar nəzərə alınmalıdır: 

— birinci, məktəbəqədər təhsil müəssisəsində pedaqoji prosesin səmərəli idarə olunması 

ilk növbədə ibtidai təhsillə qarşılıqlı əlaqənin qurulmasını ön plana çəkir; 

— ikinci, pedaqoji prosesin elmi cəhətdən əsaslandırılmış prinsiplər əsasında idarə olun-

ması onun təşkilinə təsir edən obyektiv, həm də subyektiv şərtlərin nəzərə alınmasını tələb 

edir. Obyektiv şərtlərə müəssisənin maddi-texniki bazasının vəziyyətini, pedaqoji prosesin 

təşkili sistemini, uşaq və tərbiyəçi-müəllimlər kontingentinin fərdi xüsusiyyətlərini daxil et-

mək olar. Subyektiv şərtlərə isə tərbiyəçi-müəllimlərin və rəhbərin peşəkarlıq səviyyələri, pe-

daqoji prosesin və metodiki işin təşkili səviyyəsi, pedaqoji kollektivin eyni zamanda uşaqların 

fərdi keyfiyyətləri və xüsusiyyətləri daxil edilir. 

Tədqiqat nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqo-

ji prosesin idarə olunmasının hazırda müasir tələblərə cavab verməməsinin əsas səbəblərindən 

biri də, onu həyata keçirən kollektiv üzvlərinin və rəhbərin proqnozlaşdırmaya dair təcrübi ba-

carıqlarının aşağı səviyyədə olmasıdır. Ona görə də idarəetmədə prosesin iştirakçıları, təşki-

latçılar və rəhbər tərəfindən müəyyən prinsiplərin gözlənilməsinə, qarşılıqlı münasibətlərin 
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tənzimlənməsinə və icranın obyektiv təmin olunmasına böyük ehtiyac vardır. Ənənəvi metod-

larla işləyən məktəbəqədər təhsil müəssisələrində uşaqların bacarıqlarının aşkara çıxarılıb, in-

kişaf etdirilməsinə lazımınca qayğı göstərilmir. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində belə 

nöqsanların aradan qaldırılması üçün mütəmadi tədbirlər görülməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sistemində pedaqoji proses və onun subyektlərinin fəaliyyə-

tinin səmərəli təşkili XXI ərsdə fasiləsiz təhsil almanın keyfiyyətli əsaslarla həyata keçirilmə-

sini tələb edir. Təhsilə sosial institut kimi baxıldığından, o cəmiyyətin əsas strukturlarından 

biri hesab edilir. Təhsilin inkişaf səviyyəsi cəmiyyətin siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni inkişafı-

nın durumu ilə müəyyən edilir. Təhsil sisteminin ilk pilləsi olan məktəbəqədər təhsilin məz-

mununa, yeni təlim modellərinin və pedaqoji texnologiyaların tətbiqi keyfiyyətli pedaqoji 

prosesin qurulmasında xüsusi rol oynayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində pedaqoji prosesin inkişafı 

idarəolunan şəkildə qurulmalıdır. İnkişafın idarəolunan forması yeniliklərin və əvvəllər mək-

təbəqədər təhsilin pedaqoji sistemində təsdiqini tapmamış yeni yanaşmaların və texnologiya-

ların tətbiqi ilə şərtlənir. Pedaqoji yeniliklər, innovasiyalar dedikdə pedaqoji sistemdə və idarə 

olunmada elə müsbət dəyişikliklər başa düşülür ki, onların tətbiqi məktəbəqədər təhsil müəs-

sisələrində pedaqoji prosesin keyfiyyətinin yüksəlməsi ilə nəticələnir və əldə edilmiş faydalı 

nəticələrin uzun müddət istifadəsi təmin olunur. İnnovativ proseslər isə məktəbəqədər təhsil 

müəssisələrdə innovasiya sisteminin yaradılması yolu ilə uğurla həyata keçirilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə qeyd olunan məsələlər məktəbəqə-

dər təhsilin inkişafinda mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində peda-

qoji prosesin idarəedilməsində istifadə olunması nəzərdə tutulmuşdur. 
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А.M. Ахмедова 
 

Педагогический процесс в дошкольных  

образовательных учреждениях и руководство над его  

эффективным управлением 
 

Резюме 
 

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется его тенден-

цией к обновлению. В это время модернизируются и обновляются системы и техноло-

гии учебного процесса. Внедрение новых идей и подходов к организации педаго-

гического процесса способствует формированию детей как личностей. Эффективное 

управление педагогическим процессом актуализирует и выдвигает на передний план 

определение нового содержания, отвечающего современным требованиям.  

Для развития дошкольного образования руководитель каждого учебного заведения 

должен разработать механизм саморазвития. Основываясь на данный механизм, сле-

дует проводить систематический анализ полученных в образовании результатов, и на 

основе результатов этого анализа должно быть предоставлено решение проблем, 

связанных с развитием образовательного учреждения. Эффективное управление обра-

зовательным учреждением, в первую очередь, требует проведения правильного, гра-

мотного планирования, эффективной организации учебно-воспитательного процесса, 

мотивации, контроля и анализа полученных результатов. 

 

A.M. Ahmadova 

 

Pedagogical process in preschool educational institutions and 

management over its effective management 
 

Summary 
 

The current stage of development of preschool education is characterized by its tendency 

to upgrade. At this time, systems and technologies of the educational process are being 

modernized and updated. The introduction of new ideas and approaches to the organization of 

the pedagogical process contributes to the formation of children as individuals. Effective 

management of the pedagogical process actualizes and highlights the definition of new 

content that meets modern requirements. 

To develop preschool education, the head of each educational institution must develop a 

mechanism for self-development. Based on this mechanism, a systematic analysis of the 

results obtained in education should be carried out, and a solution of the problems associated 

with the development of the educational institution should be provided based on the results of 

this analysis. Effective management of an educational institution, first of all, requires proper, 

competent planning, effective organization of the educational process, motivation, control and 

analysis of the results. 
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XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində təhsildə köklü dəyişikliklər baş verdi. Bu dövrdə 

təhsilin fəlsəfi mahiyyətinə, məzmununa, əldə olunan biliklərin qiymətləndirilməsinə, müəl-

lim-şagird münasibətlərinə, təlim-tərbiyə metodlarına və təhsilin müxtəlif elementlərinə ya-

naşmada kəskin dəyişikliklər nəzərə çarpırdı. Elm və texnologiyanın sürətli inkişafı bu dəyi-

şikliklərin ortaya cıxmasını sürətləndirən başlıca səbəb idi. 

Təhsil sahəsində inqilabi paradiqma dəyişikliklərdən biri xüsusi təhsildə meydana gəldi. 

Bu dəyişikliyin yaranmasının iki əsas səbəbi oldu. Ən mühüm amil II Dünya müharibəsindən 

sonra BMT-nin təsis edilməsi və bu təşkilat vasitəsilə irqindən, dinindən, milliyətindən, fiziki 

və əqli qüsurlarından və s. xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq bütün insanların bərabər haqq və 

hüquqlara sahib olmasının dünyaya bəyan edilməsi. Beləliklə, dünya miqyasında demokratik 

dəyərlərə hörmət, insanın yaradılış fitrətinə mərhəməti göz önündə tutan yeni baxışlar təhsil 

sahəsində də özünü göstərdi. Bununla da, inklüziv təhsilə gedən yolun  əsası qoyuldu. 

İkinci mühüm amil isə fiziki və əqli qüsur anlayışına baxış bucağının dəyişməsidir. Belə 

ki, uzun müddət təhsildə ənənəvi olaraq psixi-tibbi yanaşma üstünlük təşkil etmişdir. Bu ya-

naşmaya görə fərdin qüsurlarından ortaya çıxan maneələrin yalnız özündən qaynaqlandığını 

mühüm tutur və fərdin ətraf mühitlə əlaqəsində mühitin yaratdığı imkan və ya maneələri nə-

zərə almırdı. Bunun tamamilə əksi olaraq xüsusi təhsildə yeni istiqamət kimi peyda olan “təş-

kilati yanaşma” diqqəti insanın qüsurlarına deyil, mühitin imkanlarına istiqamətləndirirdi. 

Başqa sözlə desək, yeni paradiqmaya əsasən xüsusi təhsilin yeni pedaqoji fəlsəfəsində “qüsur-

lu insan yox qüsurlu mühit vardır” prinsipi başlıca yer tutmağa başladı. Bu səbəbdən də ink-

lüziv təhsilin elmi-metodiki əsaslarını hazırlayan pedaqoqlar təlim prosesinin nəticə verməsi 

üçün əsas diqqətin qüsurlara deyil, bu qüsurların tələblərinə cavab verən təlim materiallarının, 

əyani vəsaitlərin, maddi-texniki vasitələrin mümkün qədər səmərəli istifadəsinə yönəltməyi 

tövsiyə edir (1,102). 

Bu prinsipdən irəli gələn inklüziv təhsil modeli təhsil sahəsində yeni islahatların həyata 

keçirilməsini, təhsillə bağlı qanunlarda əlavə və düzəlişlərin edilməsini, kadr hazırlığında yeni 

bilik və bacarıqların tətbiqini, təhsil müəssisələrinin maddi-texniki bazasının daha da zəngin-

ləşdirilməsini və s. tədbirləri kompleks formada həyata keçirməyi sinif, məktəb, həmçinin 

dövlət səviyyəsində məqsəd kimi qarşıya qoydu. İnklüziv təhsil humanist dəyərləri də özündə 

birləşdirdiyindən geniş vüsət almağa başladı. Şübhəsiz ki, inklüziv təhsil ideyası formalaşana 
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qədər də fiziki və əqli qüsurlu insanların təhsili təmin olunurdu. Bununla əlaqədar olaraq, mü-

vafiq diaqnoz qoyulmuş uşaqlar xüsusi təyinatlı məktəblərə cəlb olunurlar. Belə məktəblər 

dünyanın bütün ölkələrində hələ də mövcuddur. Hətta qüsurlu şəxslərə xüsusi məktəblərdə 

müvafiq səriştəli kadrlar tərəfindən daha keyfiyyətli təhsil verilir. Lakin bu tip məktəblərdə 

insan üçün ən mühüm ehtiyaclardan olan-insanlarla sosiallaşmaq ehtiyacı, cəmiyyətə inteq-

rasiya və adaptasiya təmin edilə bilmir. Bir qayda olaraq  institutlaşmış şəkildə  fəaliyyət gös-

tərən xüsusi məktəblər təhsil alanları qapalı mühitə sanki həbs edir. Belə olduqda isə itirən tək 

onlar deyil, həm də bütöv cəmiyyət olur və cəmiyyətin bütövlüyü pozulur. Bunu əsas götü-

rərək bütün uşaqların eyni məkanda təhsil almasını nəzərdə tutan inklüziv təhsil modeli bir 

addım öndədir. 

Müasir təhsilə verilən ən əsas tələblərdən birincisi ondan ibarətdir ki, təhsil humanist isti-

qamətli və şəxsiyyət yönümlü olmalı, hər insanı bir dəyər kimi qiymətləndirməlidir. Əgər ya-

naşma belə olarsa, təhsilin müxtəlif forma və metodları, texnologiyaları bütün uşaqların adap-

tasiyası və inkişafı üçün maksimal qənaətbəxş şəraitin yaradılmasına yönəlmiş olar. İnklüziv 

təhsilin həyata keçirilməsi, yəni sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumtəhsil mühitə 

daxil edilməsi təkcə zamanın əksi və tələbi deyil. O, həm də uşaqların qanuni təhsil hüququ-

nun həyata keçirilməsidir. İnklüziv təhsil ümumiyyətlə xüsusi ehtiyacları olan  uşaqların və 

onların ailələrinin həyatının keyfiyyətinin artırılmasını, onların uğurlu adaptasiyasını nəzərdə 

tutur. 

Zaman keçdikcə təkmilləşən təhsil sistemi elə təhsil şəraiti yaratmalıdır ki, xüsusi təhsil 

ehtiyacları olan uşaq öz potensial imkanlarını həyata keçirə bilsin. Sağlamlıq imkanları məh-

dud uşaqların təhsili, sosial-mədəni mühitə inklüziyasiyası hal-hazırda pedaqogika, psixolo-

giya və sosiologiyanın aktual problemidir. Elmi və pedaqoji praktika göstərir ki, əgər xüsusi 

təhsil ehtiyacları olan uşaq erkən yaşından sağlam həmyaşıdları ilə birgə böyüyürsə, onun so-

sializasiyası daha qənaətbəxş, inkişafı isə daha yüksək olur. 

İnklüziv təhsilin tətbiqi həm cəmiyyətin, həm təhsil sisteminin, həm də hər bir şəxsiyyətin 

inkişafında böyük bir addımdır. Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar bu prosesin tam hüquqlu 

iştirakçılarına çevrilir. 

Qeyd etməliyik ki, ilkin mərhələdə inklüziv təhsil anlayışı yalnız fiziki və əqli qüsurlu 

uşaqların ümumtəhsil məktəblərində təhsilə cəlb olunmasını nəzərdə tuturdu. Unutmaq lazım 

deyil ki, təhsildən məhrum olan yalnız fiziki/əqli qüsurlu uşaqlar deyil. Dünyada bu risk qru-

puna həm də kasıb və aztəminatlı ailələrin uşaqları, müəyyən radikal dini görüşləri yaxud cid-

di mühafizəkar adət və ənənələri olan və s. tipli ailələrin uşaqları daxildir. Bununla bağlı ola-

raq çox da dərin tarixi kökü olmasa belə inklüziv təhsil özünün inkişaf mərhələsində sərhəd-

lərini genişləndirərək təhsildən məhrum olan hər kəsin təhsilə cəlb olunması fikrini ifadə et-

məyə başladı. 1994-cü ildə UNESCO tərəfindən qəbul olunan Salamanka Bəyannaməsi ilə bu 

proses geniş vüsət aldı. Uşaqların irqindən, cinsindən, milliyətindən, dinindən, əqli və fiziki 

imkanlarından və s. amillərdən asılı olmayaraq, birmənalı surətdə təhsil almaq hüququnun ol-

duğunu dünya ictimaiyyəti qəti şəkildə bəyan edib. Bu bəyanatlar  ümumdünya miqyasında 

əhəmiyyət kəsb edən sənədlərdə öz əksini tapıb. BMT-nin 1971-ci il tarixli “Əqli qüsurlu 

şəxslərin qüsurları haqqında” Bəyannaməsi, 1975-ci il tarixli “Əlillərin hüquqları haqqında” 

Bəyannaməsi, 1975-ci il tarixli “Əlillərin əmək qabiliyyətinin itirilməsi və bərpası haqqında” 

Qətnaməsi, 9 may 1979-cu il tarixli Elen Keller Ümumdünya Konfransında hazırlanıb bəyə-

nilmiş “Görmə və eşitmə qabiliyyətini itirmiş şəxslərin hüquqları haqqında Bəyannamə”, 

BƏT-nin 1983-cü il 1 iyun tarixli “Əlillərin peşə reabilitasiyası və məşğulluğu haqqında” 168 

№-li Tövsiyəsi, BMT Baş Assambleyasının 1982-ci ildə qəbul etdiyi “Əlilliyi olan insanlara 
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dair Ümumdünya Fəaliyyət Proqramı”, BMT Baş Assambleyasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi 

“Əlilliyi olan insanlara bərabər imkanların yaradılması üzrə” Beynəlxalq Standart Qaydalar, 

UNESCO-nun 1994-cü ildə qəbul etdiyi Salamanka bəyannaməsi və Fəaliyyət Çərçivəsi və 

2000-ci ildə Dakarda keçirilmiş Dünya Təhsil Forumunda qəbul edilmiş “Fəaliyyət Çərçivəsi: 

Hamı üçün Təhsil” adı altında qəbul edilmiş kollektiv öhdəliklər əlilliyi olan insanların təhsil 

haqlarının olması və onların təhsilə cəlb edilməsinin vacibliyi və digər bütün hüquqları vur-

ğulamışdır.  

Mahiyyətcə humanizmi təlqin edən və demokratik prinsiplərə söykənən inklüziv təhsil 

yalnız məktəb çərçivəsində və təhsil sistemi səviyyəsində deyil, eyni zamanda bütün cəmiyyət 

miqyasında hər kəsə bərabər imkanlar və irqindən, dinindən, maddi-sosial vəziyyətindən ,əqli 

və fiziki imkanlarından asılı olmayaraq cəmiyyətin hər bir fərdinə ədalətli yanaşma tələb edir. 

Dünyada geniş yayılan inklüziv təhsil modeli həmçinin bəzi suallar doğurmuşdur. Ən va-

cib suallardan biri isə bu təhsil modelinin keyfiyyət və səmərəsinin necə təmin olunmasıdır. 

Şübhəsiz ki, hər bir halda “təhsil” anlayışı yalnız şagirdlərin akademik biliklərə yiyələnməsi 

deyil, həm də onların həyati bacarıqlara və sosial səriştələrə yiyələnməsini nəzərdə tutur. Təc-

rübə göstərir ki, səriştə və bacarıqlar olmadığı halda, bir insanın öz biliklərini müvafiq peşə 

sahəsinə yerli-yerində effektli tətbiq edə bilməsi demək olar ki, mümkünsüzdür. Elə bu səbəb-

dən, akademik biliklər və bu biliklərin tətbiqi bacarıqları arasında balans təmin olunmalıdır. 

Məhz bu nöqteyi – nəzərdən inklüziv təhsil anlayışı daha geniş və ciddi məna kəsb edir. 

İnklüziv təhsilin uğurlu nəticəsinin sirri təhsildə varislik prinsipindədir. Təhsilin hər hansı 

mərhələsində inklüziv təhsilin fayda verməsi üçün təhsilin bütün mərhələlərində inklüziv təh-

sil təşkil olunmalıdır. Bu mərhələnin ilk pilləsini “erkən müdaxilə” tədbirləri təşkil edir 

(1.107). İstər intellektual, istərsə də fiziki problemləri olan uşaqların (yaxud xüsusi qayğıya 

ehtiyacı olan uşaqlar) “erkən müdaxilə” fəaliyyətindən keçmədən inklüziv təhsilə cəlb olun-

duqlarında nəticə əksər hallarda qənaətbəxş olmur. Çünki intellektual problemli uşaqları lazı-

mi müalicə almadan, müvafiq ilkin təlim görmədən, primitiv biliklərə və sosial bacarıqlara yi-

yələnmədən ümumtəhsil məktəblərində təlim prosesinə cəlb etdikdə onlar çaşqın vəziyyətdə 

qalır və prosesdən səmərəli faydalana bilmirlər. Belə olan halda onların mühitə uyğunlaşma-

sın ləngiyir. Bu zaman təkcə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların özləri deyil, həm də on-

lara daha çox diqqət və enerji ayırmağa məcbur olan müəllim və belə təşkil olunmuş təlim 

prosesində kölgədə qalan digər şagirdlərdə çox şey itirmiş olurlar. 

“Erkən müdaxilə”nin hədəf qrupu yalnız uşaqlar deyil. Bura həm də valideynlər daxildir. 

Belə ki, “erkən müdaxilə”nin ikinci dərəcəli məqsədlərindən biri də xüsusi qayğıya ehtiyacı 

olan uşaqlara düzgün və davamlı yardım göstərə bilmək üçün valideynlərə lazımi bilik və ba-

carıqlar aşılamaqdır. Ailə-mərkəzli “erkən müdaxilə” tədbirləri əsasında, uşaqlarla daimi və 

birbaşa əlaqədə olan valideynlərə uşaqların fiziki, psixoloji və pedaqoji baxımdan optimal in-

kişafına təkan verən gərəkli metodların öyrədilməsi uşaqların inkişafını dəfələrlə sürətləndirir. 

Azərbaycanda inklüziv təhsilin təməli yaxın keçmişdə qoyulmuşdur. Bunun da səbəbi so-

vetlər dönəmindən miras qalmış təhsil ənənələrinin müstəqillik dövründə də milli təhsil siya-

sətində uzun müddət dominantlıq təşkil etməsi idi. Bu da kifayət qədər təbii hadisə idi. Çünki 

uzun illər boyu sovet təhsil sisteminə inteqrasiya etmiş təhsilimizin istiqamətini qısa zamanda 

qərb yönümlü təhsilə istiqamətləndirmək elə də asan deyildi. 

2001-ci ildə qəbul olunmuş “Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili (xüsusi təhsil) 

haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu”nda sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin təhsili 

və onların hüquqlarının qorunması öz əksini tapmışdır. Eyni zamanda, Nazirlər Kabinetinin 

qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında xüsusi qayğıya ehtiyacı olan (sağlam-
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lıq imkanları məhdud) uşaqların təhsilinin təşkili üzrə İnkişaf  Proqramı” (2005-2009-cu illər) 

ilə təsdiq edilmişdir. 

İnklüziv təhsilin digər pilot layihəsinə 2015-ci ilin mart ayında başlanmışdır. Belə ki, 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və BMT-nin Uşaq Fondu (UNİCEF) arasında 2014-

cü il tarixində imzalanmış “2014-2015-ci illərə dair İllik Fəaliyyət Planı”na müvafiq olaraq 

əlilliyi olan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların ümumi təhsil müəssisələrinə inklüziv təh-

silə cəlb olunması üçün nəzərdə tutulan “İbtidai təhsil səviyyəsi üzrə inklüziv təhsilin tətbiqi” 

layihəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi haq-

qında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikası təhsil naziri əmr 

imzalamışdır. Hazırda bu layihə çərçivəsində Bakı şəhərinin iki ümumtəhsil məktəbində in-

klüziv təhsil layihəsi icra olunmaqdadır. 

İnklüziv təhsil diqqətdən kənarda qalmaq və təcrid olunmaq təhlükəsi yaşayan şəxslərə 

xüsusi diqqət yetirmək şərti ilə bütün uşaqların, gənclərin və böyüklərin təlim ehtiyaclarını 

ödəmək üçün nəzərdə tutulan mütərəqqi yanaşmadır. 

Sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərə ictimaiyyətin münasibətini köklü surətdə dəyişmək, 

insanlarda bu şəxslərə qarşı dözümlülük, tolerantlıq tərbiyə etmək lazımdır. Cəmiyyət bu in-

sanları özünün ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul etməli və onlara qayğı ilə yanaşmalıdır. Bu in-

sanlar üçün iş yeri açılmalı, onlar öz imkanlarına uyğun peşələrə yiyələnməlidirlər. Bundan 

başqa, ictimaiyyət arasında inklüziv təhsilə münasibəti normallaşdırmaq məqsədi ilə təbliğat–

təşviqat işləri aparılmalı, inklüziya prosesinə töhfə verə bilən qeyri–hökumət təşkilatları və 

beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Dünyada baş verən qlobal inkişaf cəmiyyətin elmə, təhsilə dəyər 

verməsi inklüziv təhsilə olan diqqəti və qayğısı bu sahədə atılan humanist addımlar onun inki-

şaf etməsinə və genişlənməsinə yol açmışdır. Məqalə də bu mövzuya həsr edildiyindən onu 

aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Demokratik və humanist prinsiplərə söykənən inklüziv təhsil cə-

miyyətin bütün üzvlərinə bərabərhüquqlu fərdlər kim münasibət göstərir ki, bu da öz növ-

bəsində cəmiyyətdə sosial bərabərliyin qorunmasına şərait yaradır. Çağdaş dünyamızda təhsil 

sferasında bu dəyərlər inklüziv təhsilin timsalında təzahür etməkdədir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də tədqiqatçılar istifadə edə bilərlər. 
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                                                                                                            А.И. Нагизаде 

 

Инклюзивное образование как гуманистическая  

сфера образования 

 

Pезюме 
 

Инклюзивное образование помогает всем членам общества с ограниченными физи-

ческими возможностями интегрировать в жизнь и обеспечивать свои права, спасая их 

от изоляции от общество. 

 

                                                                                                           A.I. Naghizada  

 

Inclusive education as a humanistic aspect of education 

 

Summary 

 
Inclusive education helps to all members of society with disabilities to integrate into life 

and ensure their rights from being isolated from society. 
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Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi məqsədyönlü və kompleks həyata keçi-

rilən tədbirlər sistemidir. Bu işin əsas məqsədini layiqincə həyata keçirmək üçün müxtəlif me-

tod və priyomlardan, imkan və vasitələrdən istifadə edilməlidir.  

Tərbiyənin hər bir tərkib hissəsinin təməli ailədə qoyulduğu kimi vətəndaşlıq tərbiyəsinin 

də əsası ailədə qoyulur. Uşaq dünyaya gəldiyi ailə mühitini zaman keçdikcə mənimsəməyə, 

onu kəşf etməyə çalışır. Ailədə yaradılmış tərbiyə mühiti bu ailənin ictimaiyyətdəki statusunu 

müəyyənləşdirir.  

Hər şeydən öncə valideyn özü vətəni üçün ləyaqətli vətəndaş olmağı dərk etməlidir ki, öv-

ladını da Vətəninə layiq yetişdirə bilsin. Bu işin nə qədər məsuliyyətli bir vəzifə olduğunu va-

lideyn olan hər kəs dərk etməlidir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla aparılan hər bir tərbiyə işində xüsusi diqqət ediləcək bir sıra 

vəzifələr vardır. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsinin formalaşdırıl-

ması üçün böyüklərin bilməli olduqları bəzi məqamlara baxaq: Uşaqlarda torpağı qorumağı, 

heç bir çətinlikdən qorxmamağı, xalqımıza dərin məhəbbət və sədaqətlə bağlı olmağı tərbiyə 

etmək; Uşaqlarda Vətənə məhəbbəti sözdə deyil, işdə göstərməyi aşılamaq; Uşaqları dostluq 

ruhunda tərbiyə etmək, onlara azərbaycançılıq hissi aşılamaq; Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda 

düşmənə qarşı hər zaman ayıq olmaq, özünü müdafiə etmək hissi tərbiyə etmək. Bütün bun-

ları həyata keçirmək üçün ailədə müvafiq şərait yaradılmalıdır. Məsələn, valideynlər evdə 

Azərbaycan Respublikasının atributlarını (bayraq, gerb və s.) saxlamalı, onlara hörmətlə ya-

naşmalı, ən yüksək yerdə saxlamalıdır. Həmçinin, valideynlər tərəfindən himnimizə hörmətdə 

aşılanmalıdır. Valideynlər himn çalınanda ayağa durmaq, sakit olmaq və oxumaq nümayiş et-

dirməlidirlər.  

Məktəbəqədər yaşlı uşağın valideynlərinin dövlət atributlarına olan münasibətindən aldığı 

təəssürratlar onun şüurunda vətəndaşlıq anlayışı ilə bağlı ilk izlər buraxır. Belə ki, uşağın hər-

tərəfli, ahəngdar inkişafı naminə onun üçün inkişafetdirici ailə mühiti yaradılmalıdır. Uşaq ai-

lə mühitində valideynlərinin davranış və dialoqlarına şahid olur, onların addımlarını izləyir. 

Öz uşaq düşüncəsi ilə anladığı onun şüuruna yeriyir.  

Təəssüflə qeyd etmək istərdim ki, elə ailələr var ki, nəinki, Vətən atributlarına (bayraq, 

gerb və s.) qarşı qayğı və diqqət aşılanılır, hətta o evdə atributlarımız (bayraq, gerb və s.) belə 

yoxdur. Elə valideynlər var himnimizin sözlərini bilmir. Təbii ki, bütün bunlar ürəkaçan mə-

mailto:samsung1918272@gmail.com
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qamlar deyil. Bütün bunlarla mübarizə aparmaq üçün məktəbəqədər tərbiyə müəssisəsinin tər-

biyəçilərinin üzərinə məsuliyyətli vəzifələr düşür. Tərbiyəçilər məlumatlı olmalıdırlar ki, onlar 

təkcə uşaqlarla deyil, həm də valideynlərlə də işləməlidirlər ki, işləri səmərəli nəticə versin. 

Ailədə məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əsgərlərimizə, Milli Orduya məhəbbət tərbiyəsi də 

əsas vasitələrdən sayılır. Bu zaman uşaqların yaş və anlaq səviyyələrinə uyğun bədii əsərlər 

üzrə müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinə, şerlərin oxunmasına geniş yer verilməlidir. Ailədə Və-

tən əsgərlərinə məhəbbətlə bağlı əxlaqi söhbətlər müntəzəm keçirilməlidir. Uşaqlar müvafiq 

hərbi hissələrə, tarixi yerlərə ekskursiyalara aparıla bilər. Valideynlərlə birlikdə uşaqların ya-

şına uyğun olaraq Vətənə məhəbbət tərbiyəsindən bəhs edən sənədli filmlərə və televiziya ve-

rilişlərinə baxış təşkil edilməlidir. 

Vətəndaşlıq tərbiyəsi elə bir hissdir ki, uşaqlarda o, yarandıqca bir sıra əxlaqi keyfiyyətlər-

də formalaşmağa başlayır. Məsələn, uşaqlarda böyüklərə hörmət, nəzakətli münasibət, mədəni 

davranış, doğruçuluq, düzlük, sadəlik, mehribançılıq, gülərüzlülük, dostluq kimi əxlaqi key-

fiyyətlər inkişaf etdirilir.  

Məktəbəqədər yaşda ailə və bağça uşaqlarda vətənpərvərlik hissinin formalaşmasını birlik-

də həyata keçirməlidirlər. Bu işə öz ailəsinə, doğma uşaq bağçasına, el-obasına dərin məhəb-

bət oyatmaqla, humanizm tərbiyəsindən başlamaq olar. Tərbiyəçi və valideynlər öz əxlaqi 

keyfiyyətləri ilə uşaqlara nümunəvi mühit yaratmalıdırlar.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi işinin elmi-pedaqoji baxımdan düzgün 

qurulması üçün valideynlər maarifləndirilməlidirlər.  

Vətəndaşlıq tərbiyəsi işində önəmli məsələlərdən biri uşaqlarla keçirilən asudə vaxtdır. Bu 

baxımdan uşaqlarla keçirilən asudə vaxt valideynlərin öz övladlarının xarakterik xüsusiyyət-

lərini daha yaxından tanımağa kömək edən əlverişli imkandır. Bu imkandan yararlanacaq 

valideynlər uşaqların Vətənə olan məhəbbətini artıra bilərlər.  

Aparılan müşahidələr göstərir ki, valideynlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi ilə bağlı görüşləri on-

ların vətəndaşlıq şüuru ilə sıx bağlıdır. Bu baxımdan da valideynlərin vətəndaşlıq anlayışı ilə 

bağlı təsəvvürlər və qavrayışlar sferasının araşdırılması da əhəmiyyətli məsələlər sırasındadır. 

Vətəndaşlıq tərbiyəsinin aşılanması işində ailəvi gəzintilərin təşkil edilməsinə də müraciət 

olunmalıdır. Tarixi məkanlara, muzey və sərgilərə gəzintilərin və ekskursiyaların təşkil edil-

məsi ilə həm uşağın vətənlə və ətraf aləmlə bağlı dünyagörüşü formalaşmış və artmış olur, 

həm də Azərbaycan tarixinə aid maddi və mənəvi mədəniyyət abidələri ilə tanış olur.  

Ailədə folklor nümunələri - nağıllar, dastanlar, bayatılar və oxşamalar, sanamalar və s. ki-

mi şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin nəql edilməsi uşaqların vətənpərvərlik tərbiyəsi işin-

də önəmli rol oynayır. Qəhrəmanlıq haqqında nağıl və dastanların, vətən haqqında bayatıların 

nəql edilməsi uşaqlarda erkən yaşlardan qəhrəmanlıq, igidlik kimi bacarıqların formalaşma-

sına təsir göstərir. Nağılların uşaqlara ötürmək istədiyi mesajı uşağa elə izah etmək lazımdır 

ki, uşaq nağıl vasitəsi ilə də tərbiyələnmiş olsun. Burada mənəviyyatı anlatmağa çalışan nağıl 

və hekayələr, vətənə aid bayatı və ya sanamalar tərbiyə prosesində əvəzolunmaz vasitə kimi 

çıxış edir. 

Ümumiyyətlə, valideynlər çalışmalıdırlar ki, şəxsi nümunə uşaq üçün örnək hesab edilə-

cək səviyyədə olsun. Ata və ananın müsbət və ya mənfi əxlaqi keyfiyyətləri övladın xarakte-

rində vəhdət təşkil edəcəkdir. Ailə sağlam dayaqlar üzərində qurulursa, sağlam gələcəyin tə-

minatı da uşaqlıqdan yaranır. Bir çox valideynlər səriştəsizlik və təhsilsizlikdən tərbiyə prose-

sini gecikdirir. Unutmaq olmaz ki, sağlam əqidəli, vətənpərvər ruhlu gələcək üçün ailədə sağ-

lam təfəkkürlü valideynlər olmalıdır. Çünki övladlar valideynlərinin davamçıları və gələcəyin 

təminatçılarıdır. 
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Məqalənin aktuallığı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsinin for-

malaşması məsələləri həm dövlət sənədlərinin əsas tələbi kimi, həm də uşağın hərtərəfli inki-

şafı üçün vacib şərtlərdən sayılır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tər-

biyəsinin formalaşmasının imkan və yolları araşdırılaraq təsnif edilmişdir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailə-

də vətəndaşlıq tərbiyəsinin formalaşması mövzusunda mühazirə, məqalə, tezis və elmi işlərin 

hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 
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К.Э. Насибова  

Возможности и способы сформулировать гражданское  

образование у детей дошкольного возраста 
 

Резюме 
 

В статье об отношении родителей к государственным атрибутам оставляет первые 

следы в его понимании гражданства. Гражданское воспитание дошкольников - это сис-

тема целенаправленных и комплексных мер. Педагоги должны знать, что они должны 

работать не только со своими детьми, но и со своими родителями, чтобы их работа 

могла приносить результаты. 

Воспитание гражданства - это такое чувство, что когда речь заходит о детях, оно на-

чинает формировать ряд моральных качеств. Родители должны быть образованы таким 

образом, чтобы научно-педагогической работой детей дошкольного возраста можно 

было должным образом управлять. 

 

G.E. Nasibova   

Possibilities and ways to formulate citizenship  

education in pre-school children 
 

Summary 
 

The article  impression of parents’ attitudes towards state attributes leaves the first 

imprints on his understanding of citizenship. Citizenship education of preschool children is a 

system of purposeful and complex measures. Educators should be aware that they must work 

not only with their children but also with their parents so that their work can produce results. 

The upbringing of citizenship is such a feeling that when it comes to children, it begins to 

form a number of moral qualities. Parents should be educated so that scientifically-

pedagogical work of preschool children can be properly managed. 
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Effektiv proqram sistemlərinin yaradılması üçün Alqoritmik Dilin verdiyi imkanlardan 

tam istifadə etmək lazımdır. Alqoritmik dillərə və ümumiyyətlə, kompüter sistemlərinə həsr 

olunmuş ədəbiyyatda Help alt-sisteminin öyrədilməsinə çox cüzi fikir verilir bu qətiyyən düz-

gün münasibət deyil.  

Kömək sistemindən biz 2 variantda istifadə edəcəyik: 

1. Proqramlaşdırma üçün zəruri olan məlumatların əldə olunması 

2. Yaradacağımız proqram sistemlərin özəl kömək sistemlərini yaratmaq üçün.  

VBA proqramının help sistemini araşdıraq. Bu VBA ilə bağlı bütün texniki sənədlərin top-

lumu olub, proqramçılar tərəfindən geniş istifadə olunur və 3 məlumat kitabından ibarətdir. 

Bu kitablar müəyyən bir struktura malik olub, Excel&VBA ilə proqramçıya lazım olan bütün 

zəruri məlumatları əhatə edir. Əgər bu və ya digər səbəbdən hər hansı suala bu məlumat ki-

tablarından cavab tapılmazsa və ya cavab proqramçını təmin etməzsə, o zaman MSDN1 (Mic-

rosoft Developers Network)-nin lokal və ya Web mənbələrinə müraciət edə bilər. Bu mənbə-

lərdə VBA ilə bağlı praktik olaraq bütün suallara cavab tapa bilərik. 

Help sistemində ən axırıncı struktur vahidi məqalə adlanır. Faktiki Help sistemində iş bizi 

maraqlandıran məqalələrin axtarılıb tapılması və onlardan ilkin kodları yazarkən və ya proqra-

mı sazlayarkən istifadə etməkdən ibarətdir. Lazım olan məqaləni tapmaq üçün 2 metoddan bi-

rini istifadə etmək lazımdır: 

— Ya axtardığımız məqaləyə aid olan sözü və sözləri Search (axtarış) sahəsinə daxil edib, 

bütün məlumatlar kitablarında axtarışı təşkil etmək. Axtarış şərtinə uyğun tapılmış məqalələri 

vizual emal etmək2. 

— Ya da axtardığımız məqalənin hansı kitaba, kateqoriyaya aid olduğunu əvvəlcədən bi-

 
1  MSDN-nin lokal versiyasını adi CD disklərdə əldə etmək mümkündür. Amma MSDN-nin bu variantı 

MicroSoft məhsulu olan AD-də olan yenilikləri əldə etmək üçün qeyri-kafidir. Bu səbəbdən “həll olunmaz prob-

lemləri” həll etmək üçün MSDN-nin Web variantına müraciət etmək lazımdır. Bu mənbənin  Web ünvanı: 

http://msdn.microsoft.com  
2 Code və UserForm pəncərələrində F1 düyməsini sıxmaqla, kursor yerləşən sözlə bağlı məqaləni avtomatik əldə 

edə bilərik.   

mailto:qoncabashirova@yahoo.com
http://msdn.microsoft.com/
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lərək məqalənin tapılması. 

Aşağıda 2-ci səviyyəyə qədər açılmış VBA redaktorunun kömək sisteminin 3 məlumat ki-

tabı verilmişdir. Hər bir kitab kateqoriyalardan, məqalələrdən təşkil olunub. Bütün məqalə-

lərdə zəruri məlumatlarla bağlı istinadlar verilib. 

Microsoft Excel Visual Basic Reference 

Qeyd etdiyimiz kimi VBA (Visual Basic for Application) VB alqoritmik dilinin alt çoxlu-

ğu olub, müxtəlif TPS-də, o cümlədən MsOffice sistemlərində istifadə olunur. MicroSoft şir-

kətinin əksər ofis proqramları Obyektə Yönəlmiş Proqramlaşdırma vasitəsilə yaradılıb və ob-

yekt komponentlərindən təşkil olunub. Bu sistemlərdəki hər bir rejim müəyyən sinfin metodu, 

parametrləri isə siniflərin xüsusiyyətləridir. Digər müasir alqoritmik dillərdən fərqli olaraq bu 

siniflərin açıq kodları MicroSoft şirkəti yayımlanmır. Yəni OYP-i tam realizə etmək qeyri-

mümkündür. Məsələn, OYP-ki irsilik vasitəsilə mövcud sinif əsasında yeri sinif yaratmaq, 

metodları dəyişib yenidən yükləmək və s. İmkanları yoxdur. 

Kömək sisteminin bu kitabında yalnız MsExcel-ə məxsus obyekt komponentlərilə VBA-

da işləmək qaydaları göstərilib. Aşağıda bir neçə misalla bunu aydınlaşdıraq: 

1) Sub e_ActiveWorkbook() 

2) Debug.Print ActiveWorkbook.name 

3) Debug.Print ActiveWorkbook.ActiveSheet.name 

4) ActiveCell.Range("B10") = "My cell" 

5) ActiveCell.Range("C5", "E15") = "My other cells" 

6) Debug.Print ActiveCell.Range("D12") 

7) End Sub 

Şərh:  

2-ci sətrdə aktiv kitabın adı çap olunur 

3-cü sətrdə aktiv səhifənin adı çap olunur 

4-cü sətrdə B10 xanasına My cell mətni yerləşdirilir 

5-ci sətrdə C5:E15 xanalarına My other cells mətnləri yerləşdiriləcək. 

6-cı sətrdə aktiv səhifənin D12 xanasındakı məlumatı çap edir və s. 

Bu kitab Excel obyekti ilə bağlı aşağıdakı kateqoriyalar üzrə məqalələri əhatə edir: 

kolleksiya; 

obyekt; 

metod; 

xüsusiyyətlər; 

hadisə və s. 

Microsoft Office Visual Basic Reference 

Kömək sisteminin bu kitabı müştərək və ofis proqramları arasında əlaqəni təmin etmək 

üçün nəzərdə tutulmuş VBA komponentlərini özündə cəmləyib. 

Məsələn, aşağıda ƏS-nə məxsus FileSearch vasitəsilə bizə lazım olan faylları axtarmaq 

üçün prosedurun ilkin kodları verilmişdir: 

Sub e_FileSearch() 

Set fs = Application.FileSearch 

With fs 

LookIn = "d:\vts" 

FileName = "*.doc" 

If .Execute(SortBy:=msoSortByFileName, _ 

SortOrder:=msoSortOrderAscending) > 0 Then 
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MsgBox "Cemi " & .FoundFiles. Count & " fayl tapildi." 

For i = 1 To. FoundFiles.Count 

MsgBox. FoundFiles(i) 

Next i 

Else 

MsgBox "Fayl tapilmadi." 

End If 

End With 

End Sub 

 

Microsoft Visual Basic Documentation1  

Kömək sisteminin bu kitabı ümumiyyətlə VB-ə bağlı olub, inteqrasiya olunduğu TPS-lə 

əlaqəsi yoxdur. Bu mənada bu kitab sırf proqramlaşdırmaya aid olub, VBA inteqrasiya olun-

muş istənilən TPS-də istifadə etmək olar. Yəni bu yalnız buradakı məlumatlar əsasında yara-

dılmış ilkin proqram kodları digər TPS-də səhvsiz işləyəcəklər. Bu kitabda ən çox istifadə 

olunan kateqoriyalar Visual Basic Language Reference (VB dili haqqında məlumat kitabı), 

Microsoft Forms Visual Basic Referencedir (VB UserForm-ları haqqında məlumat kitabı).  

Visual Basic Language Reference  aşağıdakı qruplardan ibarət olub, mövcud məqalələrin 

mündəricat/siyahiləridir: 

Costants – Sabitlər siyahısı 

Data Types – Tiplər siyahısı 

Directives – Direktivlər siyahısı 

Events – OYP-da hadisələr siyahisi 

Functions – Funksiyalar siyahısı 

Groups – Burada funksiya, operatorlar konkret mövzular üzrə toplanıblar 

Indexes/Lists - Burada açar sözlər, açar söz statuslu bildirişlər konkret mövzular üzrə top-

lanıblar 

Key words – Açar sözlər siyahısı 

Methods – OYP-da metodlar siyahısı 

Miscellaneous – müxtəlif mövzular 

Objects  – OYP-da obyektlər siyahısı 

Operators – operatorlar siyahısı 

Properties - OYP-da xüsusiyyətlər siyahisi 

Statements – Bildirişlər siyahisi 

Məlumat kitablarında olan digər kateqoriyalar üzrə məlumatlar ara-sıra proqramçılar tərə-

findən istifadə olunur.  

Help sisteminin kateqoriyaları 

Help sistemində bütün məlumat/məqalələr uyğun kateqoriyalara toplanıb. Hər bir kateqo-

riyada isə məqalələr əlifba(ingilis dili) sırası ilə  çeşidlənib. Bu isə bir neçə addıma istənilən 

məqalənin tapılmasına yardım edir. Aşağıda məlumat kitablarının əsas kateqoriyalarının siya-

hısı verilib. Aşağıdakı siyahıda yalnız kateqoriyaların adlarının və onların tərcümələrini ver-

məklə kifayətlənirəm. 

Microsoft Excel Visual Basic Reference (Excel obyektinin komponentləri ilə bağlı məlu-

mat kitabı)  

 
1 Bu məlumat kitabı sırf proqramlaşdırmaya aid olduğu və daha çox istifadə olunduğu üçün, onun vacib kate-

qoriyalarının əlavə praktik izahlarla Azərbaycan dilinə çevirmək qərarına gəlmişik.   
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o Microsoft Excel Object Model (Microsoft Excel servis sisteminin Obyekt Modeli) 

o What's New (Yeniliklər) 

o Programming Concepts (VB/VBA-da proqramlaşdırmanın konsepsiyaları) 

o Collections (Kolleksiyalar) 

o Objects (Obyektlər) 

o Methods (Metodlar) 

o Properties  (Xüsusiyyətlər) 

o Events (Hadisələr) 

o Enumerations (Sıralama tipləri) 

Microsoft Visual Basic Documentation (VB/VBA komponentləri ilə bağlı məlumat kitabı) 

o Visual Basic User Interface Help (VB-də Help istifadəçi interfeysi)Visual Basic 

Conceptual Topics (VB-ni Sonsepsiyasının başlıqları) 

o Visual Basic How-To Topics (VB-də “Necə”1 başlığı) 

o Visual Basic Language Reference (VB-in dil məlumat kitabı) 

o Visual Basic Add-In Model (VB-də obyektlərin əlavə edilməsi modeli) 

o Microsoft Forms Visual Basic Reference (VB-in UserForm üzrə məlumat kitabı) 

Microsoft Office Visual Basic Reference (Müştərək və ofis proqramları arasında əlaqəni 

təmin etməklə bağlı məlumat kitabı) 

o Microsoft Office Object Model (Microsoft Ofis servis sistemləri üçün ortaq Obyekt 

Modeli) 

o What's New (Yeniliklər) 

o Programming Concepts (VB/VBA-da proqramlaşdırmanın konsepsiyaları) 

o Collections (Kolleksiyalar) 

o Objects (Obyektlər) 

o Methods (Metodlar) 

o Properties (Xüsusiyyətlər) 

o Events (Hadisələr) 

o Enumerations (Sıralama tipləri) 

Help sisteminin məqalələri 

Qeyd etdiyimiz kimi Help sistemini kateqoriyalar şəkilində təşkil olunub və strukturdakı 

kateqoriya və ya alt-kateqoriya məqalələrə tamamlanır. Hər bir məqalədə uyğun mövzu ilə 

bağlı məlumatlarla yanaşı, mövzu ilə bağlı bu və ya digər məlumatlara istinadlar verilib. Mə-

qalələrin bu şəkildə təşkili axtarılan mövzu ilə bağlı dolğun məlumatlar əldə etməyə imkan 

verir.  

İndi isə proqramlarda geniş istifadə olunan MsgBox funksiyası ilə bağlı məlumatların Help 

sistemindən əldə olunması misalı üzərində yuxarıda yazılanların praktik realizasiyası ilə tanış 

olaq.  

1-ci üsul: MsgBox-la bağlı bütün (zəruri və qeyri zəruri) məlumat/məqalələrin siyahısını 

əldə etmək üçün Help sisteminin “Axtarış” sahəsinə MsgBox sözünü daxil edib, Enter düymə-

sini sıxaq. Nəticədə böyük bir siyahını özündə saxlayan pəncərə açılır: 

Məqalələrin çoxluğu sizi qorxuzmasın (☺)!!! Çünkü pəncərədə tərkibində msgbox sözü 

olan bütün məqalələrin başlıqları görünür. Bu isə kifayət qədər böyük bir siyahıdiı (100 məqa-

lə!!!). Amma Help “ağıllı” sistemdir. O birinci növbədə bu sözlə bir-başa bağlı olan məqalə 

başlıqlarını ilk sıralarda çıxardır. Bu siyahının birinci sətrində olan MsgBox Function (Visual 

 
1 Konkret işləri “necə” etməli. Bu çox işlənilən anlamlardan praktik istifadə üçün nəzərdə tutulub.  
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Basic for Aplication) məhz bizə lazım olan məqalənin başlığıdır. Çünki, biz VBA funksiyası 

olan MsgBox funksiyası haqqında əsas məqaləni axtarırıq. MsgBox Constants (Visual Basic 

for Aplication) məqaləsi isə bu funksiyanın yalnız sabitləri haqqında olduğu üçün “hələlik” 

bizi maraqlandırmır1. Əlbəttə axtarış söz(lər)ünü daha dəqiq, məsələn  “msgbox  function 

Visual Basic” kimi yazmaqla axtarış sahəsini kiçildib, daha optimal siyahi əldə edə bilərik. 

2-ci üsul: MsgBox-funksiyası haqqında məqaləni əldə etmək üçün, biz aşağıdakı addımları 

atmalıyıq: 

1. Microsoft Visual Basic Documentation –>Visual Basic Language Reference -> 

Function ->  M-P alt-kateqoriyasına daxil oluruq  

2. və siyahidən MsgBox-funksiyasınına uyğun sətri (mouse-un sol düyməsini 

sıxaraq)seçirik 

MsgBox-funksiyası məqaləsi yerləşən pəncərə 

 
Çıxan pəncərələrdə bir neçə məlumat blokları ola bilər. 

• Məqalənin adı - MsgBox Function  

• SeeAlso - əlavə olaraq bax(istinad) 

• Example – misal (istinad) 

• Specifics - istisna, xüsusiyyət (istinad)2. 

• Qısa məlumat - Məqalə (bu halda MsgBox funksiyası) haqqında qısa məlumat 

• Sintaksis - Əgər məqalə ilkin kodda yazılan elementlərdən biri olarsa, onun yazılış sin-

taksisi (qaydası) mütləq göstərilir. 

 
1 Onu da qeyd edək ki, tapılmış əsas məqalənin daxilindən siyahidə göstərilən məqalələrin əksəriyyətinə istinad 

verilib. 
2 Specifics istinadı aktiv deyil. Çünkü bu istinad üzrə məqalə yoxdur. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 202 

• Arqumentləri əhatə edən cədvəl (əgər varsa) 

• Bəzi arqumentlərin ala biləcəyi qiymətlər – sabitlər (əgər varsa) 

• Remarks – izahlar 

• Note – qeyd 

• UserForm və Obyektlərlə bağlı məqalələrdə aşağıdakı bloklarda mövcud ola bilər 

a. Properties – xüsusiyyətlər (istinad) 

b. Methods – metodlar (istinad) 

c. Events – hadisələr (istinad) 

kimi bloklar gələ bilər. Bəzi bloklarda mətn daxilində də istinadlar verilə bilər. Bu isti-

nadlar aktiv məqalə ilə bağlı digər məqalələrə keçid üçün nəzərdə tutulur və məlumatın daha 

dolğun şəkildə istifadəçiyə çatdırılmasına xidmət edir. Onu da qeyd edək ki, məqalələrdə bü-

tün blokların olması vacib deyil.  

İlkin kodların yığılması zamanı VB redaktorunun alt-sistemlərindən biri olan Intelli Sense 

proqramçıya çox yaxından kömək edir. Belə ki, daxil edilmiş VB elementinin (funksiya, ob-

yekt və s.) ilk sözü yazılandan sonra proqramçıya sintaksisinin icazə verilmiş növbəti ele-

mentlərini -  arqument, sabit, obyekt və s. siyahılarından seçim təklif edir. Və proqramçı əlavə 

zəhmət çəkmədən ilkin kod sətrini tamamlaya bilir. Bununla yanaşı Help sistemi də bu imkanı 

verir. Məsələn, MsgBox funksiyasının sintaksisi, arqumentləri, sabitləri ilə bağlı problem var-

sa, o zaman kursoru bu sözün üzərinə gətirib F1 düyməsini sıxmaq lazımdır. Nəticədə proq-

ramçı onun üçün zəruri olan “MsgBox funksiyası” məqaləsini yükləyib, orda olan məlumatlar 

əsasında ilkin kod sətrini tamamlaya bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazirda insan fəaliyyıtinin bütün sahələrində proqramlaşdırma-

dan geniş istifadə olunur. Bu məqalə Alqoritmik Dilin verdiyi imkanlardan tam istifadə et-

məklə effektiv proqram sistemlərinin yaradılmasının öyrədiləmsinə həsr olunub. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Alqoritmik Dilin verdiyi imkanlardan tam istifadə etməklə ef-

fektiv proqram sistemlərinin yaradılması prinsiplərini açıqlayır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən materiallardan informa-

tika müəllimləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər iatifadə edə bilər. 
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Г.И. Баширова 

 

Методы использования системы программирования  

Object Assistance 

 

Резюме 

 
Статья имеет большое значение в применении принципов создания эффективных 

программных систем с использованием всех возможностей Алгоритмического Языка. 

Он посвящен изучению того, как создавать эффективные программные системы, ис-

пользуя все возможности алгоритмического языка. 

 

Q.I. Bashirova 

 

Methods for using Object Assisted Programming System 

 

Summary 

 
The article is important in the application of the principles of creating effective software 

systems using all the capabilities of the Algorithmic Language. It is dedicated to learning how 

to create effective software systems using all the capabilities of the Algorithmic Language. 
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Kompüter qrafikasının növlərini bir-birindən fərqləndirən xüsusiyyət monitorun ekranında 

əks olunarkən və ya kağız üzərində çap olunarkən təsvirin formalaşması prinsipidir.  

Rastr qrafikası elektron (multimediya) və poliqrafiya nəşrləri hazırlanarkən tətbiq olunur. 

Rastr qrafikasının vasitələri ilə yerinə yetirilmiş təsvirləri (şəkilləri) kompüter proqramlarının 

köməyilə çox az hallarda yaradırlar. Bu məqsədlə tez-tez rəssam tərəfindən kağız üzərində ha-

zırlanmış və skaner edilmiş rəsmlər və ya fotolar istifadə olunur. Son zamanlar rastr təsvirlə-

rin kompüterə daxil edilməsi üçün rəqəmli foto və videokameralar geniş istifadə edilir. Rastr 

rəsmləri ilə işləmək üçün nəzərdə tutulmuş qrafik redaktorların əksəriyyətinin işi təsvirlərin 

yaradılmasına deyil, onların emalına yönəldilmişdir. Onu da qeyd edək ki, İnternet şəbəkəsin-

də yalnız rastr təsvirlər tətbiq olunur.  

Qrafik obyekt rastrı yaradan nöqtələr kombinasiyasından ibarət olduqda və həmin nöqtələr 

müəyyən parlaqlığa və rəngə malik olduqda rastr redaktorlarından istifadə edilir.  

Rastr görüntülər eyniölçülü çox kiçik nöqtələrdən ibarət olur. Bu nöqtələrin hər birinin öz 

rəngi ola bilər. Ekranda nöqtələr birləşərək, bütöv bir şəkil əmələ gətirir, ancaq rastr görüntü-

nü çox böyütdükdə o, kiçik xanalardan təşkil olunmuş mozaikaya (tora) bənzəyir. 

Kompüterin ekranında görüntünü formalaşdıran nöqtələrin düzbucaqlı şəbəkəsinə rastr de-

yilir. Rastrın hər bir nöqtəsi iki parametrlə xarakterizə olunur: ekrandakı mövqeyi ilə və rəngi 

ilə. Beləliklə, rastr qrafikasında görüntülər nöqtələr massivi şəklində göstərilir. Ona görə də 

belə massivin özünə rastr xəritəsi (bitmap), onu təşkil edən elementlərə isə piksel (pixel) de-

yilir. 

Kompüterin emal etdiyi ən kiçik verilən elementi bit olduğu kimi, displeyin, yaxud printe-

rin əks etdirə bildiyi ən kiçik element pikseldir. Rastr görüntülər üçün çözümlülük (reso-

lution) anlayışının xüsusi önəmi var. 

Görüntü monitora, yaxud printerə çıxarıldıqda onun çözümlülüyü bir düymdəki nöqtələrin 

sayı dpi (dots per inch – dpi) ilə, başqa sözlə, sıxlığı ilə müəyyən olunur. 

Bu say görüntünün dəqiqliyini və keyfiyyətini göstərir. Məsələn, bəzi lazer printerlərinin 

çözümlülüyü bir düymdə 300 nöqtə, yüksək çözümlülüklü printerlərdə isə bir düymdə 600–

2000 nöqtə olur. Bəzi hallarda üfüqi və şaquli istiqamətlərdə çözümlülük üst-üstə düşmür. 

Çözümlülüyün 320×200 olması görüntünü əmələ gətirən nöqtələrin iri, görüntünün keyfiyyə-
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tinin isə aşağı olmasını göstərir. 

Çözümlülüyün 1240×800 olması görüntünün ibarət olduğu nöqtələrin yetərincə kiçik, gö-

rüntünün keyfiyyətinin isə yüksək olması deməkdir. Adi gözlə baxdıqda nöqtələri yalnız o 

halda sezmək olur ki, printerin çözümlülüyü bir düymdə 600 nöqtədən az olsun. Ancaq bir 

çox məsələlər üçün çözümlülüyü bir düymdə 300 nöqtə olan printerlər tam yetərli olur. Rəngli 

monitorlarda çözümlülük eyni zamanda əks olunan rənglərin sayından asılı olur. 

Müasir monitorlar, adətən, 800×600, 1024×768, 1280×1024, 1600×1200 piksel və başqa 

rejimlərdə işləyir. Beləliklə, monitorun çözümlülüyü nə qədər yüksək olarsa, görüntünün key-

fiyyəti də o qədər yaxşı olar. Nəzərə almaq lazımdır ki, çözümlülüyün artırılması görüntü 

fayllarının ölçüsünün də artmasına səbəb olur. 300 dpi çözümlülüklə rəqəmli formaya salın-

mış adi fotoşəklin (10×15 sm) ölçüsü 1200×1800 nöqtə olur. Şəkil ağ-qara olduqda, bu, yad-

daşda 2 Mbaytdan, rəngli olduqda isə 6 Mbaytdan artıq yer tutur. 

Verilənlərin böyük həcmi rastr təsvirlərindən istifadə edərkaən əsas problemdir. Jurnal sə-

hifəsi tipində böyük ölçülü təsvirlərlə aktiv iş aparmaq üçün böyük ölçülü əməli yaddaşa ma-

lik kompüterlər tələb olunur. Təbii ki, belə kompüterlər həm də yüksək məhsuldarlıqlı pro-

sessora malik olmalıdır. 

Rastr təsvirlərin ikinci çatışmazlığı, təsvirin detallarına baxmaq üçün onların böyüdülmə-

sinin qeyri-mümkünlüyü ilə bağlıdır. Təsvir nöqtələrdən təşkil olunduğundan onun ölçülərinin 

böyüdülməsi nöqtələrin ölçülərinin də böyüdülməsinə səbəb olur. Rastr təsvirlərin ölçülərini 

böyütməkdə davam etsək, onda heç bir əlavə detala baxmaq mümkün olmur. Son dərəcə rastr 

təsvirin nöqtələrinin böyüdülməsi, rəsmin (şəklin) vizual olaraq təhrif olunmasına və onun 

kobud formaya gətirilməsinə səbəb olur. Bu effekt pikselləşmə adlanır.  

Rastr görüntüləri almaq üçün çox zaman aparat vasitələrindən istifadə olunur. 

Skaner (scanner) görüntüləri kompüterə daxil etmək üçün onları kompüter koduna çevirən 

qurğudur. Skanerlərin müxtəlif növləri var və onlar ölçülərinə görə də fərqlənir. Görüntü ska-

nerləri (image scanners) görüntüləri kompüterin yaddaşında saxlamaq üçün elektron formaya 

çevirir. 

Skanerin iş prinsipi üzçıxaran qurğunun (kseroksun) iş prinsipi ilə çox oxşardır.  Ancaq 

ondan fərqli olaraq skaner görüntünün üzünü çıxarmır, onu qrafik fayla çevirir. Fayl kompü-

terdə olduqdan sonra isə onu başqa yerə köçürmək, dəyişdirmək, yazıb saxlamaq, elektron 

poçtla göndərmək və onunla başqa əməliyyatlar icra etmək olar. Skaner üçün də başlıca key-

fiyyət göstəricisi bir düymdəki nöqtələrin sayı ilə ölçülən çözümlülükdür. Skanerin çözümlü-

lüyü nə qədər böyük olarsa, alınan görüntü də bir o qədər yaxşı olacaq. 

Qrafik planşet (graphics tablet), yaxud digitayzer rəsmlərin, yaxud fotoqrafiyaların yara-

dılması və ya üzünün çıxarılması üçün istifadə olunur. Rəsmlərin yaradılması real şəraitdə 

şəklin çəkilməsi kimidir. Xüsusi qələmlə, yaxud barmaqla xüsusi səth üzərində rəsm çəkilir. 

İşin nəticəsi monitorun ekranında əks olunur və lazım gələrsə, printerdə də çap oluna bilər. 

Adətən, digitayzerlərdən arxitektor və dizaynerlər istifadə edir. 

Yüksək texnologiyalar sahəsində ən son uğurlardan biri rəqəmsal kameralardır (digital ca-

mera). Rəqəmsal kamera vasitəsilə çəkilmiş şəkillər kameranın yaddaşında saxlanılır və istə-

nilən vaxt kompüterin yaddaşına köçürülə bilər. Çəkilmiş şəkillərə dərhal baxmaq, oradakı is-

tənilən çatışmazlığı aradan qaldırmaq və xüsusi effektlər əlavə etmək olur. Kamkorder (vide-

omaqnitofonu olan video kamera), yaxud adi videokamera vasitəsilə çəkilmiş görüntüləri də 

kompüterə köçürmək imkanları var. Kompüterdə həmin görüntüləri redaktə etmək və ekranda 

baxmaq olar. 

Rastr görüntülərlə işləmək üçün proqram vasitələrini – qrafik redaktorları iki qrupa böl-
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mək olar. Birinci qrup ikiölçülü rəsmlərin yaradılması üçün nəzərdə tutulub. Bu qrupa aid 

proqramlar tipik rəssam alətlərini (fırça, qələm, karandaş və s.), boyaq materiallarını (akvarel, 

yağlı boya və s.) və əriş materialları (kağız, kətan və s.) imitasiya edir. İkinci qrup proqram 

vasitələrinə rastr görüntülərin emalı proqramları aiddir. Bu proqramlarda rəsm çəkmək üçün 

məhdud sayda alətlər olur, əvəzində onlar görüntülərin redaktə və montaj olunması üçün 

geniş imkanlara malikdir. 

Bildiyimiz kimi, qrafik obyekt rastrı yaradan nöqtələr kombinasiyasından ibarət olduqda 

və həmin nöqtələr müəyyən parlaqlığa və rəngə malik olduqda rastr redaktorlarından istifadə 

edilir.  

Bu cür yanaşma o vaxt müəyyən səmərəyə malik olur ki, qrafik təsvir çoxlu sayda yarım-

ləkələrə malik olsun və obyektin təşkil olunduğu elementlər haqqındakı informasiya, element-

lərin hansı formaya malik olması informasiyasına nəzərən daha vacib olsun.  

Rastr redaktorları təsvirin emalı, onların retuşlanması (foto neqativ şəkillər üzərində la-

zımi düzəlişlərin aparılması), fotoeffektlərin və bədii kompozisiyaların (kollajların) yaradıl-

masında daha çox istifadə olunur. 

Rastr redaktorları vasitəsilə yeni təsvirlərin yaradılması imkanı bir qədər məhdud olur və 

çox vaxt rahat olmur. Əksər hallarda rəssamlar ənənəvi alətlərdən istifadə edib, alınmış rəsmi 

kompüterə xüsusi vasitələrlə (skaner, fotoapparat və s.) daxil edir və sonra rastr redaktorla-

rının köməyi ilə xüsusi effektləri tətbiq etməklə, başladıqları işi sona çatdırırlar. 

Rastr təsvirlərin yaradılması üçün əsas proqram vasitələri – Fractal Design kompaniyası-

nın istehsalı oıan Painter, Macromedia kompaniyasının istehsalı olan Free Hand və Fanve 

Matisse proqramlarıdır.  

Şəkil çəkmək və rənglərlə işləmək üçün ən yaxşı proqram Painter proqramıdır. Bu proq-

ram müxtəlif rəsm alətlərini (qələmi, karandaşı, kömürü, aeroqrafı, fırçanı və s.) modelləşdi-

rir, lazımi materialların (yağ, yağlı boya, yuş və s.) varlığını imitasiya edir.  

Öz növbəsində Free Hand proqramının son versiyaları təsvir və mətnlərin redaktə olun-

ması üçün küllü miqdarda vasitələrə, xüsusi effektlər kitabxanasına və müxtəlif rənglərlə iş-

ləmək üçün alətlər toplusuna malikdirlər. 

Macintosh platformasında təsvirləri yaratmaq üçün rastr rəsmləri və təsvirləri redaktə et-

məyə imkan verən Pixel Resources kompaniyasının yaratdığı Pixel Paint Pro paketini gös-

tərmək olar. 

Rastr redaktorlarına Paint, Adobe Photoshop, Free Hand Photostyler, Adobe PhotoPaint, 

Picture Publisher, Corel Photo-Paint, Pixel Paint Pro və s. proqramlar daxildir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompüter qrafikasının bir növü olan rastr qrafikasından 

bəhs olunur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə rastr qrafikasınin əsas üstünlükləri və çatışmayan cə-

hətlərindən bəhs edilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüter qrafikası fənnini tədris 

edən müəllimlər, eləcə də tələbələr istifadə edə bilər. 
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İqtisadiyyatda idarəetmə qərarlarının etibarlılığı və keyfiyyəti onun obyektlərinin fəaliyyə-

tinin səmərəliliyini müəyyənləşdirir. Bazar münasibətləri şəraitində rasional qərarların rolu 

kəskin şəkildə artır. İdarəetmə qərarının keyfiyyətinə qənaət müəssisənin ehtiyatlarına böyük 

itkilər verə bilər və onu iflas riskinə sala bilər.  

Bu baxımdan, informasiya texnologiyaların, kompüter texnikasının və kompüter şəbəkələ-

rinin sürətli inkişafı göstərir ki, hesablama texnikası və predmet sahəsinə aid xüsusi tətbiqi 

proqram sistemlərinin elmi-tədqiqat işlərinin aparılmasında, idarəetmə proseslərində və insa-

nın fəaliyyətinin digər sahələrində tətbiqi qərarların qəbul edilməsi məsələlərin həlli zamanı 

asan, daha tez və düzgün nəticələrin əldə olunmasında çox böyük rol oynaya bilər. 

Gündəlik həyatda insanlar qərar qəbul edərkən fərqli variantlara müraciət edərək hər hansı 

bir həll yolunu seçirlər. Başqa sözlə, insanlar daim mövcud olan alternativ variantların birini 

seçməklə qərarlar qəbul edir. Əksər hallarda, verilən  qərarların bir hissəsi qərar qəbuletmə 

məsələlərinin asan olduğundan ya intuitiv formada, ya da qərar qəbuletmə prosesinin təkrar-

lanması təcrübəsinə əsasən avtomatik olaraq baş verir. Bəzən elə hallar da baş verir ki, insan 

qısa bir müddət ərzində qərarı qəbul edə bilmir, mümkün ola biləcək variantların üstünlük-

lərini və əksik tərəflərini araşdıraraq təhlil edir, seçimin mümkün nəticələrini qiymətləndirir, 

bu istiqamətdə daha təcrübəli, peşəkar adamlardan məsləhət alaraq sonra qərarını qəbul edir.  

İdarəetmə prosesində qərar qəbuletmə zamanı iqtisadi sistemlərdə bu kimi hallar daha tez-

tez nəzərə çarpır. Bu proses zamanı intellektual sistemlərin əhəmiyyəti də böyükdür. Bu sə-

bəbdən də idarəetmə prosesində qərar qəbuletmə məsələsinin çoх önəmli rolu olduğuna görə 

müvafiq nəzəriyyənin aşağıda göstərilən səbəblərdən informasiya sistemlərində xüsusilə öyrə-

nilməsinə zərurət meydana gəlmişdir.  

Hal-hazırda qərar qəbuletmə zamanı yol verilmiş yanlışlar, xüsusən də müəssisələrin yük-

sək idarəetmə səviyyəsindəə baş verdiyi halda, ciddi fəsadlara yol açır. Belə ki, seçilmiş va-

riantın qiymətləndirilməsi üçün daha artıq xüsusiyyətlərin olması, bəzi xüsusiyyətlər üzrə al-

ternativlərin qiymətləndirilməsinin özünə məxsus хarakteri, dolğun informasiyaların əldə 

olunmasının çətinliyi obyektivlik xüsusiyyətinin ən uyğun seçilmə imkanından edir. 

Təbii haldır ki, bazar iqtisadiyyatı mühitində bütün müəssisələrin əsas məqsədi daha çoх 
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qazanc, mənfəət əldə etməkdir. Müəssisələrin qazancı isə proqnozların dəqiqliyii və xüsusi ilə 

seçilmiş həllərin optimallığı sahəsində qəbul edilən qərarlardan asılıdır. Bu cür qərarların ef-

fektliyinin təmin olunmasıı məqsədi ilə müəssisələr bir çox hallarda uyğun sahə üzrə iхtisas-

laşmış peşəkar insanlara müraciət etməli olurlar. Bu da davamlı, uzun müddətli olduqda, külli 

miqdarda maddi vəsait tələb edir. Aydındır ki, bu kimi хərcləri maliyyə cəhətdən hər müəs-

sisə qarşılaya bilməz. Buna görə də belə müəssisələrdə peşəkar olan mütəхəssisləri ekspert 

sistemləri ilə “əvəz” etməyi çıxış yolu kimi görürlər. 

İndiki dövrdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlə-

rinin hazırlanmasıı və tətbiqi üzrə geniş bilik və təcrübələr əldə edilmişdir. Qazanılmış bu təc-

rübələr belə sistemlərin biliklərə əsaslanan intellektuallığını artırmaqlaatətbiq sahəsinin effek-

tivliyini yüksəltməyə imkan verir. İntellektual sistemlərin təcrübəsi və nəzəriyyəsi sahəsində 

araşdırmaların sayının dayanmadan artması halı da təsadüfi deyildir. Neyronhesablayıcıı sis-

temlərin və təbii dilin emal sistemləri olan intellektual sistemlərivə eyni zamanda onun bir 

hissəsii olan ekspert sistemlərin məhsuldarlığı vaxt keçdikcə artır və çətin məsələlərin həlli 

asanlaşmağa başlayır. Onlar həmçinin informasiya aхını “qeyri-səlis” və tam olmadıqda daha 

çox köməklik göstərirlər. İntellektual sistemlər ayrı və ya digər informasiya sistemlərii ilə in-

teqrasiya olunmuş şəkildə istifadə oluna bilərlər.  

İntellektual teхnologiyaların və informasiya sistemlərinin inteqrasiyasının hiss edilən ef-

fektivliyi müхtəlif problemlərin həllində mühüm məna kəsb edir. İntellektual sistemlərin tət-

biqinin iqtisadiyyat və biznesdə perspektiv sahələri aşağıdakılardır: 

1. İstehsal və firma daхili planlaşdırma və proqnozlaşdırma; 

2. Ehtiyat və daşınmaların  logistik optimallaşdırması; 

3. Marketinq və satışın idarə edilməsi;  

4. Maliyyə menecmenti; 

5. İstehsalın idarə edilməsi; 

6. Risk-menecment; 

7. Fond birjası. 

8. Bank sahəsi; 

9. Ticarət və sairə sahələr. 

Bu gün intellektual teхnologiyaların mərkəzi paradiqması biliklərin emalıdır. Nüvəsi bilik-

lər bazası (BB) və ya tədqiqat sahəsinin modeli olan, təbii dilə yaхın yüksək dil səviyyəsində 

təsvir olunan sistemlərə intellektual sistemlər deyilir. İlk olaraq onu qeyd etmək lazımdır ki, 

qərar qəbuletmə idarəetmənin bütün mərhələlərində həyata keçirilir, onun yerinə yetirilməsi 

üçün lazım olan İKT- teхnologiyalarına vacib bir element olaraq daхil olur. Daha sonra, qərar 

qəbuletmə idarəetmənin hər hansı səviyyədə olan rəhbərinin fəaliyyətinin zəruri tərkibi his-

səsidir. Bununla əlaqədar olaraq qərar qəbuletmə metod və teхnologiyaları haqqında olan mə-

lumatlar toplusu  rəhbərin ustalıq dərəcəsinin mühüm elementidir. Və  son olaraq bunu da 

qeyd etməliyik ki, qərar qəbuletmə sistemləri iqtisadi sistemlərin müasirləşmiş formasıdır. İn-

formasiyaa sistemləri üçün qərar qəbuletmənin təyinatı qərarıqəbuledən şəхsin yalnız öz fəa-

liyyəti sahəsinə uyğun olmasıdır. 

Qərarların qəbul edilməsi bacarığı elmi üsullarla tamamlanmalı və onların köməyi ilə ge-

nişləndirilməlidir. Çətin şəraitlərdə qərarların qəbul edilməsi problemini  asanlaşdırılması 

üçün elmi üsulların və informasiya-kommunikasiya texnologiyaların tətbiqi böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu baxımdan qərar qəbul etmə proseslərinin avtomatlaşdırılmasına istiqamətlənən 

işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Hal-hazırda qərarları qəbul edilməsi üçün avtomatlaşdırıl-

mış yardım sistemləri və ekspert sistemləri hazırlansa da bu sahədə tədqiqatların aparılmasına 
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ehtiyac yaranmaqdadır. Çünki mürəkkəb predmet oblastları fərdi yanaşma tələb edirlər, onları 

formalaşdırmaq və riyazi təsvirin yaranması çətin bir məsələyə çevrilir və bəzən isə heç müm-

kün olmur. Avtomatlaşdırılmış qərar qəbuletmə sistemlərinin yaradılması üçün qeyri-səlis 

çoxluqlar və süni intellektual nəzəriyyəsindən istifadə edilir. İnformasiya texnologiyaların, 

kompüter texnikasının və kompüter şəbəkələrinin sürətli inkişafı göstərir ki, hesablama texni-

kası və predmet sahəsinə aid xüsusi tətbiqi proqram sistemlərinin elmi-tədqiqat işlərinin apa-

rılmasında, idarəetmə proseslərində və insanın fəaliyyətinin digər sahələrində tətbiqi qərarla-

rın qəbul edilməsi məsələlərin həlli zamanı asan, daha tez və düzgün nəticələrin əldə olunma-

sında çox böyük rol oynaya bilər. 

Qeyri-səlis məntiqi çoxluqlar nəzəriyyəsi əsasında yaradılan intelektual sistemlərin bir nö-

vü də ekspert sistemləridir. Bu növ intelektual sistemlərə müxtəlif qeyri-səlis qərar qəbuletmə 

(həmçinin qərar qəbul etmənin dəstəklənməsi) və qeyri-səlis diaqnostika sistemləri də aid edi-

lir. Mütəxəssislər arasında sorğu keçirilmiş və ekspert rəyləri əsasında iddiaçıların qoyulan tə-

ləblərə uyğunluq dərəcəsini xarakterizə edən aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

 

Şək.1. Təhlükəli yüklərin “Aşağı”, “Orta” və “Yüksək” templərinə mənsubiyyət dərəcələri 

• 1-ci sinif - partlayıcı maddələr (PM); 

• 2-ci sinif – sıxılmış, mayeləşdirilmiş və təzyiq altında həll olunmuş qazlar (SM və 

TAQ); 

• 3-cü sinif – tezalışan mayelər (TM); 

• 4-cü sinif – tezalışan bərk maddələr və materiallar (TABM); 

• 5-ci sinif – oksidləşən maddələr və üzvi peroksidlər (OM və ÜP);  

• 6-cı sinif – zəhərli (zəhərləyici) və yoluxucu maddələr (Z və YM); 

• 7-ci sinif – radioaktiv maddələr (RM); 

• 8-ci sinif – yeyici və korroziyaedici maddələr (Y və KM); 
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• 9-cu sinif -  digər təhlükəli yüklər (maqnit və s.); 

Aşağıda nəqliyyat növlərinin yüklərin daşınma risklərinin azalması avtomatlaşdırılmış 

ekspert sisteminin - Matlab mühitində Fuzzy Logic Toolbox istifadə etməklə layihələndiril-

məsinə baxılmışdır [1,3,5]. 

Nəqliyyat daşımalarında yüklərin təhlükəsizliy riskinin qiymətləndirilməsi məsələsinin 

həll metodlarından olan qərar qəbuletmə ekspert sisteminin rasional variantının təyin edən 

prinsipial xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

— secim məsələsinin çox kriteriyalı olması; 

— avtomatlaşdırılmış sistemin keyfiyyət göstəriçilərin qeyri səlis təsvirlərinin verilməsi; 

— məsələnin qeyri səlis qoyuluşunda həlli metodlarının seçilməsi. 

Matlab (qısa-Matrix Labaratory-matris laboratoriyası) mühəndis və elmi hesablamaları ye-

rinə yetirmək üçün nəzərdə tutulmuş interaktiv kompyüter sistemidir. Matlab mühitində  Fuz-

zy Logic Toolbox-dan istifadə etməklə nəqliyyat daşımalarında yüklərin təhlükəsizliy riskinin 

qiymətləndirilməsində qərar qəbuletməyə ekspert sisteminin lahiyələndirilməsinə baxaq.   

Matlab mühitində qərar qəbuletmə ekspert sistemi aşagidaki mərhələli proses kimi lahiyələn-

dirilir: fuzzy əmri ilə FİS -redaktoru işə düşür. Bu zaman avtomatik çıxarış mexanizmi kimi 

Mamdani alqoritmi götürülür. Bu təsvirdə bir giriş linqvistik dəyişəni olduğundan, onu məsə-

lənin qoyuluşunda verildiyi kimi muvafiq doqquz giriş dəyişəni təsvirinə  gətirmək üçün Edit 

menyusunda Add input əmrini seçməklə FİS editor pənçərəsində nəticədə doqquz giriş və bir 

çıxış olan alt sistem strukturu təsvir olunur (Şəkil 1.). 

 

 
Şəkil 1. FİS redaktorun alt sistem stukturu. 

Edit menyusundan Membership Function əmri secməklə funksiyaların stuktur və para-

metrləri daxil edilir (Şəkil 2.).  
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Şəkil 2. Linqvistik dəyişənlərin termlərinin mənsubiyyət funksiyası. 

Növbəti mərhələdə qeyri səlis qaydaları (biliklər bazası) Viev menyusunun Edit rules əmr-

ləri ilə daxil edilir. Beləliklə, nəqliyyat daşımalarında yüklərin təhlükəsizliy riskinin qiymət-

ləndirilməsi məsələsi, qeyri səlis intellektual qərar qəbuletmə ekspert sistemi lahiyələndirilmiş 

hesab olunur. Növbəti mərhələdə lahiyələndirilmiş qərar qəbuletmə ekspert sisteminin fəaliy-

yət göstərilməsi təcrübə eksperimentinin aparılması nəticəsində yoxlanılır. Bunun üçün View 

menyusundan View rule əmri seçilir (Şəkil 3.) və asıllıqları müşahidə etmək üçün View men-

yusunda View Surface əmrini seçməklə (Şəkil 4.) nail olmaq mümkündür. 
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   Şəkil 3. View rule qaydalar görünüşü pəncərəsi. 

 

 
 

Şəkil 4. Giriş və çıxış dəyişənlərinin qrafik görünüşü. 

Təbii haldır ki, bazar iqtisadiyyatı mühitində bütün müəssisələrin əsas məqsədi daha çoх 

qazanc, mənfəət əldə etməkdir. Müəssisələrin qazancı isə proqnozların dəqiqliyii və xüsusi ilə  

seçilmiş həllərin optimallığı sahəsində qəbul edilən qərarlardan asılıdır [2,4]. Hal-hazırda da-

şınmaların riskinin azalması məsələsində qərarları qəbul edilməsi üçün  avtomatlaşdırılmış 

yardım sistemləri və ekspert sistemləri hazırlansada bu sahədə tədqiqatların aparılmasına ehti-

yac yaranmaqdadır.  

Məqalənin aktuallığı. İndiki dövrdə iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində avtomatlaşdırıl-

mış informasiya sistemlərinin hazırlanmasıı və tətbiqi üzrə geniş bilik və təcrübələr əldə edil-

mişdir. Qazanılmış bu təcrübələr belə sistemlərin biliklərə əsaslanan intellektuallığını artır-

maqlaatətbiq sahəsinin effektivliyini yüksəltməyə imkanverir. İntellektual sistemlərin təcrü-

bəsi və nəzəriyyəsi sahəsində araşdırmaların aktuallıqının artması halı da təsadüfi deyildir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İntellektual sistemlərin təcrübəsi və nəzəriyyəsi sahəsində araş-

dırmaların sayının dayanmadan artması halı da təsadüfi deyildir. Neyronhesablayıcıı sistemlə-

rin və təbii dilin emal sistemləri olan intellektual sistemlərivə eyni zamanda onun bir hissəsii 

olan ekspert sistemlərin məhsuldarlığı vaxt keçdikcə artır və çətin məsələlərin həlli asanlaş-

mağa başlayır 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İnformasiya texnologiyaların, kompüter tex-

nikasının və kompüter şəbəkələrinin sürətli inkişafı göstərir ki, hesablama texnikası və pred-

met sahəsinə aid xüsusi tətbiqi proqram sistemlərinin elmi-tədquqat işlərinin aparılmasında, 

idaretmə proseslərində və insanın fəaliyyətinin digər sahələrində tətbiqi qərarların qəbul edil-

məsi məsələlərin həlli zamanı asan, daha tez və düzgün nəticələrin əldə olunmasında çox bö-

yük rol oynaya bilər. 
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Проектирование автоматизированных экспертных систем 

принятия решений для оценки риска перевозок на транспорте с 

использованием Fuzzy Logic Toolbox в среде Matlab 

 

Резюме 

 

Надежность и качество управленческих решений в экономике определяют эффек-

тивность ее объектов. В контексте рыночных отношений роль рациональных решений 

резко возрастает. Потеря качества управленческих решений может привести к значи-

тельным потерям ресурсов предприятия и подвергнуть его риску банкротства. 

Быстрое развитие информационных - компьютерных технологий и  сетей показыва-

ет, что применение вычислительных методов и специализированных программных сис-

тем, в проведении научно-исследовательских работ, как в области управления так и в 

других областях человеческой деятельности при принятия решений могут намного 

проще, быстрее и эффективнее, сыграть роль в получении правильных результатов. 

В статье рассматривается автоматизированная система принятия решений для оцен-

ки рисков перевозок на транспорте с использованием Fuzzy Logic Toolbox в среде 

Matlab.  
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B.B. Azizov, G.T. Aslanova 

 

Implementation of automated decision-making expert systems  

for assessing the risks of cargo handling in transport using  

the Fuzzy Logic Toolbox in Matlab environment 

 

Summary 
 

The reliability and quality of management decisions in the economy determine the 

effectiveness of its facilities. In the context of market relations, the role of rational decisions 

increases dramatically. Loss of the quality of management decisions can lead to significant 

losses of enterprise resources and put it at risk of bankruptcy. 

The rapid development of information - computer technologies and networks shows that 

the use of computational methods and specialized software systems in conducting research 

and development, both in the field of management and in other areas of human activity, when 

making decisions can be much simpler, faster and more efficient, play a role in getting the 

right results. 

The article discusses an automated decision-making system for assessing the risks of 

transport in vehicles using the Fuzzy Logic Toolbox in the Matlab environment. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 28.10.2019 
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Açar sözlər: Mathcad, fiziki kəmiyyət, proqram, təzyiq, güc, dəyişən, operator, ölçü vahi-

di, atmosfer təzyiqi, interpritasiya, məsələ, sahə 

Ключевые слова: Mathcad, физические величины, программное обеспечение, дав-

ление, сила, переменная, оператор, единица измерения, атмосферное давление, интер-

претация, материя, площадь 

Key words: Mathcad, physical quantity, software, pressure, power, variable, operator, 

unit of measurement, atmospheric pressure, interpretation, matter, area 

 

Məktəb yumorundan epiqraf əvəzi: 

Müəllim: At güçü nə deməkdir? 

Şagird: 1 metr uzunluğu və 1 kiloqram çəkisi olan atın güçü 

Müəllim: Harada görmüsən belə atı?! 

Şagird: Onu elə-belə görmək mümkün deyil. O at Parisdə ölçü və çəki palatasında sax-

lanılır. 
 

Hazırda nəinki aspirantların, mühəndis və tələbələrin, hətta şagirdlərin də tapşırıqları kom-

püterdə həll etmələri fakt olaraq heç kimi təəccübləndirmir. Təəccübü və yaxud sualı ancaq 

məsələlərin həlli üçün seçilmiş konkret proqram mühiti yarada bilər. Kompüter istifadəçiləri-

nin getdikcə daha çox Mathcad riyazi proqram paketinin xidmətlərindən istifadə etməyi  

Mathcadın təkcə kəmiyyətlərlə deyil, həm də fiziki kəmiyyətlər üzərində əməliyyatlar etmək 

imkanı olmasıdır. 

 Mathcad proqram mühitində iş – fiziki, riyazi, mühəndis-texniki, həmçinin tədris (orta və 

ali məktəblər) məsələlərinin həllində hesablama texnikasından istifadənin üçüncü mərhələsi 

sayılır. Əvvəlki iki mərhələdə - maşın kodu (məsələn assemblerdə) və proqram dilləri ilə iş 

aparılır (BASIC, Pascal, C, Fortran və s.). 

Hesablama texnikasının elmi-texniki hesablamalarda istifadəsi zamanı fiziki kəmiyyətlərin 

ölçüləri (metrlər, kiloqramlar, saniyələr...) atılır. Çünki proqramın dəyişənləri yaddaşda yalnız 

ədədləri saxlayır, bu ədədlərə uyğun kəmiyyətləri isə proqramçı “ağlında tutmalıdır”. Buna 

görə də hesablamaları EHM dilinə çevirərkən qaydalara ciddi riayət etmək lazımdır – bütün 

fiziki kəmiyyətlər vahid bir sistemdə olmalı, həmçinin meqa milli və s. kimi vuruqlardan azad 

olmalıdır. Bu qaydalar aşağıda qeyd olunan  bəzi narahatlıqlar yaradır: 

1. Proqramın ancaq bir sistemdə bazalaşması, İnternet əsrində müxtəlif ideyaların müba-

diləsini təbiiliyinə öz əks təsirini göstərir.   

2. Proqramın hazırlanması zamanı məhz onun sazlanması çox böyük rol oynayır. Sazlan-

manın əsas vəzifəsi – ekrana aralıq nəticələri çıxarmaq, düsturların seçilməsində, proqramın 

yazılışında olan səhvləri aşkara çıxarmaqdır. Burada hər hansı bir kəmiyyəti düzgün formatda 

yazmaqdan başqa, həmin kəmiyyətin qiymətinin lazımi vahiddə və lazımi ölçü sistemində 
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göstərmək də vacib məsələlərdən biridir. Məsələn, istilik energetikasında buxarın təzyiqini at-

mosferlə ifadə edirlər, kondensatordakı təzyiqi - civə sütununun millimetri ilə. Beynəlxalq 

sistemdə qəbul edilmiş standart təzyiq ölçüsü – paskal (nyuton*kv.metr) və s. Məsələ bura-

sındadır ki, qeyd etdiyimiz ölçü vahidlərinin hər biri fiziki proseslərlə bağlıdır. Hər bir kəmiy-

yəti “paskal”a çevirdikdə proqram düzgün interpretasiya etməyə bilər.  

Matchcad paketi isə bütün bu halların qarşısını alır və müxtəlif ölçü vahidli kəmiyyətlərlə 

hesablama aparmağa imkan verir. 

Mathcad mühitində fiziki kəmiyyətlərin ölçü vahidləri ilə işin mexanizmi imkan verir ki:  

• verilənləri lazımi ölçü sistemində və lazımi ölçü vahidində daxil etmək; 

• düsturlarda ölçülərlə bağlı nəzarəti həyata keçirmək (kobud dildə desək kiloqramı metrlə 

toplamamaq); 

• hesablamanın nəticəsini lazımi ölçü sistemində və lazımi ölçü vahidində almaq; 

Şək.1-də Matchad mühitində sadə fizika məsələsinin həlli verilib. S sahəsinə F gücü təsir 

edir. Təzyiq P nəyə bərabərdir? 

 

 
Şək.1. Mathcadda təzyiqin hesablanamsı 

 

Mathcadda fizika məsələləri fiziki kəmiyyətlərlə (güc, sahə, təzyiq) birlikdə nəinki həll 

edilə bilər, əksinə, məhz bu cür həll edilməlidir. Mathcad sənədində susmaya görə göy rənglə 

şərhlər, qara rənglə isə riyazi ifadələr göstərilir: 

? 1.1. F dəyişəninə «:=» operatoru vasitəsilə təkcə 20 ədədi deyil, iyirmi kiloqram güc mə-

nimsədilir. Bunun üçün ədəd fiziki kəmiyyətlərdən hər hansı birinə vurulur (əvvəlcədən təyin 

3.2. İkinci formatlaşdırma 

 

3.1. Birinci formatlaşdırma 

 

3.Təzyiqin qiymətinin çıxarılması (susmaya görə) 

 

1.2.Səthin qiymətinin daxil edilməsi 

2.Təzyiqin qiymətinin tapılması 

sm
2 

1.1.Təzyiqin hesablanması 
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edilmiş). Bizim məsələdə bu dəyişən kgf adlandırılır – kiloqram (kg) güc (f-force). Insert 

Unit dialoq pəncərəsində üç sahə və üç düymə var. Birinci sahədə istifadəçi lazımi fiziki kə-

miyyəti seçir. (Dimension: Force – güc, Frequency – tezlik, Inductance – induktivlik, Lumi-

nosity – işıqlanma və s.), ikinci sahədə – ölçü vahidi (Unit: güc üçün bu Dynes – dina, Ki-

logram(force) – kiloqram güc, Newton – nyuton və Pounds(force) – funt güc). Üçüncü sahədə 

istifadəçinin dəyişə biləcəyi ölçü sistemi göstərilib (şək.2).  

 

 
 

Şəkil 2. Ölşü sisteminin dəyişdirilməsi 

ОК düyməsi seçilmiş vahidi qoyur və ekrandan Insert Unit pəncərəsini yığışdırır. İnsert 

düyməsi isə vahidi qoyarkən Insert Unit pəncərəsini ekranda saxlayır. Cancel düyməsi isə va-

hidi əlavə etmədən pəncərəni yığışdırır. 

MathCad proqram mühitində bəzi fiziki kəmiyyətləri göstərək: 

 

Fiziki kəmiyyət Ölçü vahidi (Mathcadda  təyin olunmuş dəyişən) 

Zaman (time) day (gün), hr (saat), min, sec və yr (il) 

Təzyiq (pressure) atm (atmosfer təzyiqi), in_Hg (civə sütunu düymlə), Pa, psi 

(kvadrat düymə düşən güc, funtla) və torr (civə sütunu mm-

lə) 

uzunluq (length) cm, ft (fut), in (düym), km, m, mi (mil),mm və yd (yard) 
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tutum (capacitance) F, farad, ?F, nF, pF və statfarad 

yük (charge) С, coul (kulon) və statcoul 

induktivlik (inductance) H, henry, ?H, mH və stathenry 

Maqnit sahəsinin induksiyası 

(magnetic flux density) 

gauss, stattesla, T və tesla 

Maqnit seli (magnetic flux) statweber, Wb və weber 

Kütlə (mass) gm, kg, lb (funt), mg, oz (unsiya), slug(pud), ton 

güc (power) hp (at gücü), kW, W və watt 

Həcm (volume) fl_oz (“maye” unsiya), gal (qallon), L,liter və mL 

Sahə (area) acre (sot) və hectare 

Gərginlik (potential) kV, KV, mV, statvolt, V və volt 

Qüvvə (force) dyne, kgf, lbf, N və newton 

Sürət (velocity) kph (km/saat) və mph (mil/saat) 

temperatur (temperature) K və R 

Cərəyan (current) A, amp, KA,  mA və statamp 

bucaq (angular) deg, rad və str (steradian) 

Təcil (acceleration) g  

tezlik (frequency) GHz, Hz, kHz, KHz və MHz 

Enerji (energy) cal, erg, J, joule və kcal 

 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompüter texnologiyalarından fizika məsələlərinin həl-

lində istifadədən danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir tətbiqi proqramlardan olan Mathcad proqram 

paketinin funksiyalarından istifadə fizika məsələlərinin həllində yeni üsuldur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlarla fizika məsələ-

lərinin həllini asanlaşdırmaq və daha maraqlı etmək olar.   
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С.A. Шабанова 

 

Физические величины в программном пакете Mathcad 
 

Резюме 
 

В статье описывается, как решать физические задачи с помощью пакета математи-

ческого программного обеспечения Mathcad и как назначать физические величины, 

используемые при решении задач в Mathcad, и автоматически переносить их из одной 

системы в другую. 

http://twt.mpei.ac.ru/ochkov/Units/unit.htm#Celsius
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S.A. Shabanova 

 

Physical quantities in the Mathcad software package 

 

Summary 
 

The article describes how to solve physical problems with the help of the Mathcad 

mathematical software package and how to assign physical quantities used in problem solving 

in Mathcad, and automatically transfer from one system to another. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.10.2019 
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Bağçada məsələ həlli prosesində uşaqlara hesab əməllərindən toplama və çıxma anlayışları 

formalaşdırılır. 

Hesab məsələlərinin həlli-şəxsi məqsəd deyildi, o, uşaqlarda təfəkkürün inkişafı, həmçinin 

onları əhatə edən aləmin dərk edilməsi, dünyanı dərk etmə yolunun vasitəsidir. 

Əyanilikdən istifadə-məsələnin quruluşunu dərketmənin əsas vasitələrindən biri olmaqla 

yanaşı, həqiqəti dərketməni, gündəlik həyatda riyaziyyata tələbatın olmasına şərait yaradır. 

Hesab məsələlərinin əyaniləşdirilməsi, müxtəlif əşyalarla nümayiş etdirilə bilər, illüstrasi-

yalarla şərti təsvirlərin şərti-sxematik modellərlə, həmçinin məsələyə daxil olan kəmiyyətlərin 

ayırd edilməsi və seçilməsi, eləcədə onlar arasındakı əlaqənin yaradılması üçün vasitə ola bi-

lər. 

Məsələdə şərh olunan situasiyalar haqqında təsvirlərin yaradılması illüstrasiya-sxem, uşa-

ğa məsələni həll etmək üçün zəruri olan əməlin seçilməsinə kömək edir. Elə ona görə də fən-

nin öyrənilməsində illüstrasiyadan təlimin ilk illərində istifadə olunur ki, sonralar bunlardan 

müxtəlif şərti-sxematik modellərin, diaqramların tətbiqinə yol açılır. 

Modelləşdirmə işin yeni izahı olmaqla yanaşı uşaqlara yaradıcı fantaziyasının, təfəkkürün 

inkişafına baxış yaradır. Modelləşdirmənin əsas məqsədi - uşaqların məsələlərin quruluşunu 

öyrənməyi məzmununu mənimsəməyə, eləcə ədədi verilənlər arasındakı münasibəti-əlaqəni 

qavramağı təmin etməkdir. Uşaqlar məsələnin modelini əvvəlcə böyüklərlə birlikdə onların 

köməyilə, sonra müstəqil qurmağa başlayır. Modelləşdirmə bağçayaşlı uşaqlara riyazi müna-

sibətləri riyaziləşdirməyə kömək edir. Məsələ həll etmək bacarığının formalaşdırılmasında 

modelləşdirmə təlimdə kifayət qədər vaxt aparır, elə ona görədə uşaqda riyazi qabiliyyətlərin 

inkişafına ciddi təsir göstərə bilir. Modelləşdirmə böyüklər və məktəbəqədər uşaqların birlik-

də fəaliyyətidir, belə ki, əşyaların əşyaların real şəkilləri şərti sxemləri və s. əvəz edilməsi ilə 

təsəvvür edilir. 

Modelləşdirmədən istifadə edilməsi kurikulumda nəzərdə tutulan materialların mənimsə-

nilməsinə kömək edir. 

Müasir dövrdə tədqiqatlar (Y.V. Aqeeva, L.A. Veqner, S.A.Lebedyeva və b.) inandırıcı 

şəkildə isbat edir ki, modelləşdirmə təlim metodlarından biri kimi-dərketmənin səmərəli ol-

masını təmin edir. 

Uşaqlar modelləşdirmə metodu ilə tanış etməyə başlamadan əvvəl, onlara səhnələşdirilmiş 

məsələlər, uşaqların fəaliyyətləri ilə əlaqəli məsələlər, illüstrativ məsələlər təklif olunur. 

Təlimin bu mərhələsində məsələnin quruluşuna ədədi verilənlərin seçilməsi bacarığına, 
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onlar arasındakı əlaqəyə, hesab əməllərini seçməyə və yerinə yetirməyə əsas diqqət verilir. Bu 

nov məsələlərin həlli konkret çoxluğun qavranılmasına istinad etdiyindən, uşaqlarda heç bir 

çətinlik yaratmır. Baxmayaraq ki, modelləşdirmə metodundan istifadə məsələ həllinə keçmək 

üçün zəruridir. 

Məsələ həll etmək-məsələ planın qurulmasında seçilmiş hesab əməllərinin yerinə yetiril-

məsidir, uşaqlara bu və ya digər əməli yerinə yetirərkən nə tapdığını mütləq danışdırmaq la-

zımdır. İstənilən məsələ əvvəlcə şifahi, sonra yazılı həll olunmalıdır. Bu yanaşmadan hesab 

məsələlərinin həllinin uşaqlara öyrədilməsində kifayət qədər çox istifadə olunur. Bu zaman 

heçdə məsələnin mətnin riyazi təhlilinə ən çox vaxt ayrılmır, həmçinin məsələnin şərti və 

sualı arasındakı əlaqəyə,bu əlaqənin şərti sxematik modellə göstərilməsinə ayrılır. 

Bunun üçün uşaqları səhnələşdirilmiş məsələlər həlli ilə tanış etməzdən əvvəl aşağıda tək-

lif olunmuş məşğələ ilə tanış etmək sərfəlidir. Bu məşğələlərdə uşaqların suallara düzgün dü-

şünülmüş cavab verməsinə çalışmaq lazımdır. Məşhur riyaziyatçı V.İ.Arnold yazırdı ki, riya-

ziyyat nəhəng ədədləri toplamaq-və çıxmaq deyil, riyaziyyat nitqin düzgün və dəqiqliyidir” 

Səhnələşdirilmiş məsələlər. 

Bir qayda olaraq, bu məsələlərin həllində uşaqların praktik fəaliyyətində istifadə etdikləri 

əşyalardan, oyunlardan istifadə olunur. Belə məsələlərin həllinin əsasında (kökündə) əşyaya 

baxmaqla, təfəkkürün əməli hərəkəti durur. 

Mövzu-Toplamaya aid hesab məsələsi ilə tanışlıq. 

Məqsədlər-hesab məsələsi və onu təşkil edən (şərt sual həll cavab) komponentləri haqqın-

da təsəvvürlər vermək 

— Suallara cavab verməyi öyrətmək, hesab əməllərini formalaşdırmaq. 

— Cəmin toplanmasına-aid məsələ həll etmək. 

— Əşyaların ümumi miqdarını müəyyən etmək üçün hesablama aparmağın zəruriliyini ba-

şa düşmək. 

Resurslar. Beş pramida, altı maşın (oyuncaq, başqa oyuncaqlardan da istifadə etmək olar.) 

Tapşırıq və suallar. 
Müəllim Vaqif mənim stolumun üstünə sol tərəfinə üç Aliyə sağ tərəfinə bir piramida qoydu. 

Aliyə üstünə bir piramida qoyduqdan sonra piramidaların sayı çox, yoxsa az oldu? (Çox oldu) 

Müəllim məsələ tərtibinə başlamaq üçün. Aliyə və Vaqifin hərəkətlərinə görə qurmaq olar. 
Vaqif stolun üstünə üç, Aliyə iki piramida qoydu. Stolun üstündə neçə piramida oldu? (dörd) 

— Uşaqlar mən məsələ tərtib etdim və onu həll etdik. Məsələ şərtdən ibarətdir, bu Aliyə 

və Vaqifin nə etdiklərindən ibarətdir. Vaqif stolun üstünə üç, Aliyə bir piramida qoydu. 

Mən, sizə onların birlikdə stolun üstünə neçə piramida qoyduqlarını demədim, lakin sual 

verdim, stolun üstündə neçə piramida oldu? Siz ona cavab-verdiniz.   

Suala cavab vermək üçün, məsələni həll etmək lazımdır. Dörd ədədi necə alındı? (Üçün 

üzərinə bir əlavə etdik, dörd alındı). Stolun-üstündə neçə piramida olduğunu daha necə bil-

mək olar? (onları saymaq olar). Piramidaları sayan uşağı çağırmaqla prosesi əyani olaraq gös-

tərmək olar. 

 M-Gəlin indi digər məsələ qurmağı sınayaq. Vaqif mənim stolumun üstünə sol tərəfinə 4 

maşın, Aliyə sağ tərəfinə 1 maşın qoydu. 

— Kim deyər, biz daha nəyi bilmirik? nəyi soruşmaq olar? (Uşaqlar-suallar verirlər). Sto-

lun üstündə neçə maşın oldu? (5) 

— 5 ədədi necə alındı? (dördün üzərinə biri əlavə etdik 5 alındı) Stolun üstündə neçə ma-

şın olduğunu digər üsulla necə bilmək olar? (Onları saymaqla bilərik), (Stolun üstündəki ma-

şınların sayının 5 olduğunu bilmək üçün uşağı çağırıb, saydırmaq lazımdır.) 
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Hesab əməllərinin mənasını və məsələnin quruluşunu uşaqların mənimsəməsi üçün nə qə-

dər vaxt lazım gələrsə, o qədər də oxşar (anoloji) məşğələlər aparılması zəruridir. (Qeyd, Çıx-

maya aid məsələni sonrakı  məqalədə şərh edəcəyik) 

Məqalənin aktuallığı. Hesab məsələlərinin öyrədilməsində modelləşdirmədən təlim me-

todu kimi istifadə edilməsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Hesab məsələlərinin bağçada öyrənilməsində modelləşdirmədən 

təlim metodu kimi istifadə edilməsinin metodik şərhidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, müəllimlərin məşğə-

lələrdə təqdim olunan materialdan istifadə etməklə, uşaqlarda riyaziyyata meyl və maraq tər-

biyə etməkdə vasitə olacaqdır. 
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В.М. Мамедов 

 

Моделирование основной метод обучения решению 

арифметических задач 
 

Резюме 
 

Моделирование как новый вид работы с детьми дает простор для развития их твор-

чества, фантазии, мышления. Цель метода моделирования - обеспечить усвоение деть-

ми структуры задачи, связей и отношений между числовыми данными. 
 

                                                                                                  V.M. Mammadov 
 

Modeling is the main teaching method for solving arithmetic problems 
 

Summary 
 

Modeling as a new type of work with children gives room for the development of their 

creativity, imagination, and thinking. The purpose of the modeling method is to ensure that 

children learn the structure of the problem, the relationships and relationships between 

numerical data. 
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Məktəbin riyaziyyat təlimində ən çox rast gəlinən anlayışlardan biri də tənlik anlayışıdır. 

Tənliklərin həllində şagirdlər bir sıra çətinliklərlə rastlaşırlar. Ona görə də, biz bu mövzu ilə 

bağlı ən vacib hesab etdiyimiz bir sıra məqamlar üzərində ətraflı dayanacağıq. 

V-VII siniflərin riyaziyyat kursunun əsasını bir dəyişənli xətti tənliklər və onların həlli tu-

tur. Ümumi şəkildə bir dəyişənli xətti tənliklər  kimi yazılır. Burada f(x) və g(x) ix-

tiyari funksiyalardır. Deməli, tənliyə iki funksiyanın bərabərliyi kimi də baxmaq olar. bu 

funksiyanın mənasının olub olmaması üçün aşağıdakı hallar nəzərə alınmalıdır: 1) verilmiş 

funksiyaların təyin oblastları üst-üstə düşür; 2) bu funksiyaların ümumi təyin oblastına daxil 

olan ixtiyari x0 nöqtəsindəki qiymətləri üst-üstə düşür. Deməli,  ödənir. Ancaq 

 bərabərliyinə tənlik kimi baxdıqda aydın olur ki, qeyri-müəyyən tənlikdir. Belə 

ki, x dəyişənin müəyyən qiymətlərində  tənliyini ödənilir, müəyyən qiymətlərdə 

isə ödənilmir. Bizi isə x dəyişənin  ifadəsini doğru bərabərliyə çevirən qiymətləri 

maraqlandırır. Məsələn, 1)  tənliyi üçün bütün mənfi olmayan həqiqi ədədlər onun kö-

küdür; 2)  tənliyinin kökü yoxdur. Çünki bərabərliyin sol tərəfi müsbət x-lər, 

sağ tərəfi isə mənfi x-lər üçün doğrudur, yəni sağ və sol tərəflərin təyin oblastları ümumi nöq-

tələrə malik deyillər; 3) cosx=2 tənliyinin həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur, çünki 

ixtiyari x0 üçün. 

Tənliyi həll etmək-onun kökünün olub və ya olmamasını müəyyən etmək deməkdir.  

Orta məktəbin riyaziyyat təlimində həll edilən tənliklər üzərində biz adətən bəzi çevir-

mələr, yəni tənliyi ardıcıl olaraq daha sadə tənliklərlə əvəz etməklə onu həll edirik. Təbiidir 

ki, istifadə olunan bütün çevirmələrin tam siyahısını vermək çətindir. Ancaq iki mühüm faktı 

qeyd edək: 1) bəzi çevirmələr köklərin itməsinə; 2) bəzi çevirmələr isə əlavə köklərin yaran-

masına səbəb ola bilər.  

Köklərin “itməsi” və “əlavə” köklərin yaranması məsələsi üzərində bir qədər ətraflı daya-

naq. 

Tutaq ki,  tənliyi üzərində müəyyən çevirmələr apardıqdan sonra  

tənliyi alınmışdır. Elə bir  ədədi varsa ki,  tənliyini ödəyir, lakin çevirmə nəti-
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cəsində alınmış  tənliyini ödəmir, onda kökün itməsi baş verib. Digər tərəfdən, 

elə bir  ədədi varsa ki,  tənliyini ödəyir, ancaq  tənliyini ödəmir, bu 

halda yeni kök yaranmışdır. Deyilənləri nümunə ilə göstərək.  tənliyini həll edək: Bu 

tənliyi həllinə iki cür baxmaq olar. birinci halda tənliyin hər iki tərəfini x-ə ixtisar etsək 

 köklərini alırıq ki, burada kökün biri itmiş olur. Kökün itməsinə səbəb bu 

tənliyin həllində ixtisar etmək olmaz. Deməli, tənliyin düzgün həlli aşağıdakı kimidir: 

 
Deməli, ümumi nəticəyə gələrək demək olar ki: tənliklərin həlli prosesində tətbiq olunan 

çevirmələr eynigüclü tənliyə gətirirsə, onda köklərin itməsi baş vermir. Əksinə çevirmələr nə-

ticəsində eynigüclü tənliklər alınmırsa köklərin itməsi baş verir. 

Tərif. Verilmiş  və  tənlikləri o vaxt eynigüclü tənlik hesab olu-

nur ki, birinci tənliyə daxil olan ixtiyari həlli eyni zamanda ikinci tənliyinin həlli olsun və ək-

sinə. 

Tənliyin həlli prosesində köklərin itməsi itməsi baş vermişsə, onda ikinci tənlik birinci 

tənliyin nəticəsi hesab olunur. Qeyd etmək lazımdır ki, həmişə elementar çevirmələr eynigüc-

lü tənliklərə gətirmir. Bəzən çevirmələr nəticəsində eynigüclü tənliklər alınmır. Ona görə də, 

son nəticədə alınan həllər yoxlanılmalıdır.  

Orta məktəbin riyaziyyat təlimində həll olunan tənliklər üçün ən zəruri olan metod və çe-

virmələri nəzərdən keçirək. 

1. Toplananları bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keçirməklə tənliyin həll edil-

məsi:  tənliyindən  tənliyinə keçilməsi. Qeyd edək ki, bu 

cür keçid həmişə eynigüclü tənliklə nəticələnir. Bunu isbat edək. Tutaq ki,  verilmiş 

 tənliyinin həllidir. Yəni,  ödənir. Bu, o deməkdir ki, 

1)  nöqtəsi  funksiyasının hər birinin təyin oblastına daxildir. Yəni, 

( ) ədədləri müəyyəndir; 2) bu ədədlər  münasibəti vasitəsilə əlaqə-

dardır.  tənliyinin hər iki tərəfinə - ədədini əlavə edək, onda 

 və ya  tənliyini alarıq. Bu isə o 

deməkdir ki,  tənliyinin həllidir. Bu dediklərimizdən belə nəticəyə gəlirik 

 tənliyinin hər bir həlli  tənliyinin həlli və əksin.  

Deməli, toplananlardan birini bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə keşirdikdə əvvəlki 

tənliklə eynigüclü tənlik alınır. Cəbri tənliklərin həllində bu metoddan (çevirmədən) tez-tez 

istifadə edilir. 

2. Oxşar hədlərin islahı metodu. 

 tənliyində oxşar hədləri bərabərliyin bir tərəfindən digər tərəfinə 

yığmaqla onunla eyni güclü olan tənliyi alırıq, yəni. Buradan isə  tənliyi alınır. 

Metodu ətraflı araşdırmazdan əvvəl bir misala baxaq. 

Misal.  

 tənli iki x1=1, x2=0 kökü köklərinə malikdir. Ancaq  tənliyi 

yeganə x=1 kökünə malikdir. x=0 kənar kökdür. 

İndi isə ümumi qaydanı aşağıdakı kimi söyləmək olar. funksiyaları necə olursa-olsun tən-

liyi tənliyinin nəticəsidir. Bu cür həll zamanı köklər itmir, ancaq yuxarıdakı misalda görün-

düyü kimi kənar köklər alına bilər. Ona görə də oxşar hədlərin islahı metodunun tətbiqi za-
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manı alınan kökləri yoxlamaq lazımdır. 

Aşağıdakı kimi təbii bir sual meydana çıxır. Hansı hallarda bu çevirmənin tətbiqi zamanı 

eynigüclü tənlik alınır və kökləri yoxlamaq lazım gəlir?  tənliyindəki  

funksiyalarının təyin oblastlarının kəsişməsi hər hansı  funksiyasının təyin oblastına 

daxildirsə, onda baxdığımız tənliklər eynigüclüdür, əks halda kənar köklər əmələ gəlir. 

3. Tənliyin hər iki tərəfinin eyni bir ifadəyə vurmaqla həll edilməsi:  tənliyin-

dən  tənliyinə keçilməsi. Bu metod haqqında aşağıdakını söyləmək 

olar. 

1) əgər f(x) və g(x) funksiyalarının təyin oblastlarının kəsişməsi  funksiyasının təyin 

oblastına daxildirsə, onda verilmiş tənliklər doğrudur; 

2)  şərti f(x) və g(x) funksiyalarının təyin oblastlarının kəsişməsində ödənilirsə, 

onda verilmiş tənliklər eynigüclüdür. 

Qeyd edək ki, tənliyin hər iki tərəfini  ifadəsinə böldükdə həm köklərin itməsinə, 

həm də kənar köklərin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Məsələn,  tənliyinə baxaq. 

Tənliyin hər iki tərəfini -ə vuraq. Onda  alarıq. Bu tənlik birinci tənliyin nəticəsi 

deyil. Doğrudan da, birinci tənliyin x1=0 və x2=1 kimi iki kökü var. Ancaq tən-

liyinin isə x=1 kökü var. Kökün itməsi  ifadəsinin x=0 olduqda təyin olunmaması ilə bağlıdır. 

4. Tənliyin sağ və sol tərəfini eyni natural dərəcədən qüvvətə yüksəltməklə həll etmə me-

todu:  tənliyindən  tənliyinə keçmə. 

Bu metod tənliklərin həlli prosesində çox istifadə olunur, xüsusən də irrasional tənlikləri 

həlli zamanı. 

Tutaq ki, f(x) və g(x) funksiyaları müəyyən M çoxluğunda təyin olunmuşlar (başqa sözlə, 

M çoxluğu f(x) və g(x) funksiyalarının hər birinin təyin oblastına daxildir). n ixtiyari natural 

ədəddir. Fərz edək ki, M çoxluğu həqiqi ədədlər çoxluğudur və bu çoxluqda f(x) və g(x) 

funksiyaları həqiqi qiymətlər alır. Onda aşağıdakıları söyləmək olar. 

1) İxtiyari natural n üçün  tənliyi  tənliyinin nəticəsidir. 

2) Əgər n-təkdirsə (n=2k+1), onda  tənliyi  tənliyi ilə M 

çoxluğunda eynigüclüdür. 

3) Əgər n-cütdürsə (n=2k), onda  tənliyi M çoxluğunda  

tənliyi ilə eynigüclüdür. Bu tənlik isə  tənliklər sistemi ilə eynigüclüdür. 

5. Məchulun əvəz edilməsi metodu. 

Məchulun əvəz edilməsi metodu f(g(x))=0 (16) şəklində tənliklərin həlli prosesində tətbiq 

edilir. Bu metod aşağıdakı teoremə əsaslanır. 

Teorem. f(t)=0  (17) tənliyinə baxaq. Burada t-köməkçi məchul olub və t1, t2,...,tk isə tən-

liyin kökləridir. Onda f(g(x))=0 tənliyini həll etmək üçün  tənliyinin bü-

tün köklərini tapmaq kifayətdir. Bu köklərin birləşməsi isə f(g(x))=0 tənliyinin bütün köklərini 

verər. Başqa sözlə, . 

Qeyd edək ki, bu metod verilmiş tənliyi bir neçə sadə tənlikdən ibarət sistemə gətirməklə 

həll etməyə imkan verir. 

Misal.  
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Yeni dəyişən  daxil etsək, onda alarıq . Bu tənliyin kökləri isə t1=0, 

t2=1. Deməli,  və tənliklərini alırıq. Bunları həll edib:  

və  tapırıq. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəbin riyaziyyat təlimində ən çox rast gəlinən məsələlərdən 

biri də tənlik anlayışıdır. Tənliklərin həllində şagirdlər bir sıra çətinliklərlə rastlaşdığından və 

məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik tənliklərin həllində yeni metodlardan istifadə olun-

masıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar  istifadə edə bilərlər. 
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Hazırda cəmiyyətin informasiyalaşdırılması, bütün müəssisə və təşkilatların kompyuter-

ləşdirilməsi elmi-texniki tərəqqinin əsas istiqamətlərindən biridir. Belə ki, müasir dövrdə heç 

bir istehsalat və qeyri-istehsalat sahələrini kompyutersiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Kom-

pyuter həyatımızın bütün sahələrinə nüfuz etmiş və artıq kompyuterlərdən müəssisə və təşki-

latlarda müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur.  

Müasir dövrdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişaf etdirilməsi 

hər bir ölkənin vacib göstəricilərindən biridir.  Bu texnologiyaların sürətli inkişafı və yayılma-

sı bəşəriyyətin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. 

Bu gün respublikamızda bütün sahələrdə mütəxəssislərin informasiya və kommunikasiya 

texnologiyaları (İKT) ilə işləmək və onlardan düzgün istifadə etmək bacarığına böyük önəm 

verilir. İKT biliyinə mükəmməl yiyələnməyin yolu isə məktəbdən başlayır. 

Bu sahədə Təhsil Nazirliyi tərəfindən son illərdə çoxsaylı tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan  Təhsil Nazirliyi 2010-cu ili ölkəmizdə "Təhsildə İKT ili" elan və bu kampaniya 

çərçivəsində konfranslar, seminarlar, müxtəlif stimullaşdırıcı və həvəsləndirici aksiyalar, mü-

sabiqələr həyata keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr 

tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət 

Strategiyası” təhsilin informatlaşdırılmasını mühüm vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bütün 

bunlar dövlətimizin təhsilin inkişafına göstərdiyi böyük qayğının nəticəsidir. 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT-dən istifadə etməklə qurulan müasir təhsil modeli məktə-

bin pedaqoji heyəti qarşısında da yeni tələblər və vəzifələr qoyur. Müəllimlərin təkcə funda-

mental biliklər, pedaqogika və psixologiya sahəsində deyil,  həm də İKT sahəsində də təlim 

almaları aktuallaşır. Artıq yeni nəsil müəllimlərindən öyrətdikləri fənnin struktur məzmununa 

uyğun, uşaqların xüsusiyyətlərini nəzərə alan, şagirdlərin inkişafını təmin edən texnologiya-

ları seçib tədrisdə tətbiq etmək tələb olunur. 

Bu istiqamətdə qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri də yeni informasiya texnologiyalarının 

təhsilə vaxtında və səmərəli tətbiqini təmin etməkdir. Məlumdur ki, ilk addımlar məktəb sə-

viyyəsində atılmalıdır. Kompüter biliklərinin əsası məhz orta məktəbdə qoyulmalıdır. Əgər 

əvvəllər kompüterdə işləməyi bacarmaq kompüter savadı hesab olunurdusa, artıq bu indi 

ümumi savad hesab olunur. Kompüteri bilməyən üçün təhsil almaq, elmi yaradıcılıqla məşğul 
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olmaq olduqca çətindir. 

İndi İKT yalnız təhsil prosesini təmin edən üsul deyil, İKT həm də məktəblinin müstəqil 

qavrama qabiliyyətini təmin etmək üçün  yeni imkanlar açan vasitədir. Təhsildə istifadə olu-

nan İKT vasitələri öz geniş imkanları ilə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik və çe-

vik edir. “Müəllim-şagird-dərslik” tədris modelinə kompyuterin də əlavə edilməsi tədris pro-

sesini individual proqram üzrə təşkil etməyə imkan verir. Bununla əlaqədar olaraq müəllimin 

rolu da dəyişir: o, təhsil prosesinin konsultantı, koordinatoru olur. Onun məqsədi məktəbli-

lərdə qərar qəbul etmə bacarığını dəstəkləmək və inkişaf etdirmək, öyrənilən mövzuların 

məqsədini anlamaq və mühakimə etməkdir. Bu yetərincə çətin pedaqoji tapşırıqlardır - onların 

mənasını  qiymətləndirməmək olmaz. Burada İKT katalizator rolunu oynayır, onlar uşaqları 

yeni biliklərə sövq etməyə kömək edir. Əgər şagird mövzunun məzmununu anlayarsa, yəni 

aydın başa düşərsə, onun mövzu ilə əlaqədar sualı yarana bilər: məhz nəyi və nə üçün öyrən-

mək lazımdır? Biliyə həvəsin kökündə həyati maraq dayanır: hansı biliklər ona daha çox la-

zımdır, hansı metodların köməyi ilə o, bu bilikləri əldə edə bilər.  

Şagirdlərin fasiləsiz keyfiyyətli təhsilə yolu  müəllimlərin fasiləsiz təhsilindən keçir. İKT-

nin məktəb praktikasında istifadəsi ilə bağlı olaraq  müəllimin rolu dəyişməlidir. O yalnız öz 

fənnini deyil, eyni zamanda İKT avadanlıqlarından mükəmməl istifadə etməyi bacarmalıdır.  

Bunun əsas səbəbləri aşağıdakılardır: 

* Müəllimin rolu şagirdlərə informasiyanın ötürülməsi ilə məhdudlaşmamalıdır. O, 

uşaqlarda tənqidi və yaradıcı təfəkkürü dəstəkləməli və stimullaşdırmalı, kompüter savadının 

inkişafına kömək etməli, birgə fəaliyyət bacarığı tərbiyə etməli, onlara effektiv ünsiyyət qur-

mağı və müxtəlif vəziyyətlərdə uğurla hərəkət etməyi öyrətməlidir. 

* Müəllimlərin, şagirdlərin öyrənmə tələbatlarını ödəmək üçün  təlim metodları, müasir 

dövrün  tələblərinə uyğunluğu nöqteyi-nəzərindən tədris proqramlarını yenidən nəzərdən ke-

çirmələri zəruridir. 

* Onlayn test sistemi müəllimə şagirdlərin bilik səviyyəsini adekvat qiymətləndirməyə 

kömək edir. 

* İKT-nin  tədris prosesinə cəlb olunması ilə ənənəvi tədris resurslarının bir hissəsinə artıq 

ehtiyac olmayacaq və onlar zamanla dövriyyədən çıxacaq. 

Bildiyimiz kimi, sinifdəki şagirdlərin psixologiyası müxtəlifdir. Elə şagirdlər  var ki, dərs 

zamanı onlar öz cavablarının səhv olduğunu düşünür, həmyaşıdlarından və müəllimdən uta-

naraq cavab verməkdən çəkinir və bununla da dərslərdə daha passiv iştirak edirlər. Fərdi kom-

püter qarşısında əyləşən şagird isə artıq maşından çəkinmir, onunla kompüter arasında əks-

əlaqə yaranır,  özünün fikirləşdiyi cavabları kompüterə daxil edir, səhvlərini görür, onları 

kompüterin köməyi ilə düzəldir, mənfi emosiyalardan uzaq olur və nəticədə özünə inamı artır. 

Fərdi kompüterdən istifadə etdikdə hər bir şagird verilən mövzunu başa düşmədikdə izahatı 

təkrar izləmə imkanı əldə edir və onu dərk edənə qədər təkrarlayır. 

İKT şagirdlərin görmə vasitəsilə informasiya qəbulunun imkanlarını artırır, belə ki, gözlə 

görünməyən, rəng və formasını dəyişən əşyaların təsvirini reallaşdırır. Video və ya animasi-

yalar formasında olan  tapşırıqların yaxşı mətn və gözəl musiqinin müşayiəti ilə verilməsi 

şagirdə güclü təsir edərək, onun bədii zövqünün inkişafına, materialı daha yaxşı mənimsə-

məsinə səbəb olur. 

 Beləliklə, İKT nəinki insanın əqli imkanlarını inkişaf etdirir, həmçinin yeni inkişaf pers-

pektivləri, yeni qlobal mədəniyyət sistemi yaradır və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

üçün maraqlı imkanlar açır. İKT-nin təlimdə istifadəsi və təhsil şəbəkələrinin yaradılma-

sı təhsilin gələcək inkişafı üçün vacib şərtdir.  
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Əvvəla, İKT-nin geniş tətbiqi müəllimin məqsəd və vəzifəsini daşıyır. İkincisi, məktəbdə 

təhsil mühitinin yaradılması təhsil biliklərində iştirak imkanı yaradır. Son nəticə olaraq 

müəllim və şagirdlər bilavasitə sinifdə dərs zamanı  və virtual rejimdə birgə işləyə və ünsiy-

yətdə ola bilirlər. 

Müəllimlər fənlərarası əlaqələrin imkanlarını araşdırmalı, fənlərin əlaqəli tədrisinin meto-

dikasını təkmilləşdirməli və həyata keçirməlidirlər. Buna görə də orta məktəbdən başlayaraq 

şagirdlərin müxtəlif fənlərə olan maraqlarını artırmaq, məlumatı tez və effektiv mənimsə-

mələri üçün informatika və digər fənn müəllimləri hər hansı bir mövzunu iki və bəzi hallarda 

üç fənni birgə - inteqrativ dərs formasında keçsələr daha effektli olar. Məsələn, müasir özəl 

məktəblərin ibtidai siniflərində tədris olunan əyləncəli riyaziyyat, həndəsənin elementləri və s. 

fənlərindəki bəzi mövzuları həmin fənləri tədris edən müəllim və informatika müəllimi birgə 

tədris edə bilərlər. Şagirdlərin biliklərinin dərinləşdirilməsində informatika və informasiya 

texnologiyaları fənninin digər fənlərlə əlaqəli tədrisi çox böyük imkanlar yaradır. Bunun üçün 

ayrı-ayrı siniflərin fənlər üzrə proqram və dərslikləri hazırlanarkən həmin sinfin informatika 

və informasiya texnologiyaları fənni nəzərə alınmalı, bu proqramlarda inteqrativ dərslər üçün 

saatlar ayrılmalıdır. Fənn müəllimləri fənlərarası əlaqə probleminə diqqətlə yanaşmalıdırlar. 

Təcrübə göstərir ki, öz fənni ilə yanaşı, digər yaxın fənləri də müəyyən səviyyədə bilən müəl-

limlərin təlim nailiyyətləri daha yüksəkdir. Bunun əsas səbəbi isə həmin müəllimlərin öz dərs-

lərini sanki bir neçə fənn müəllimi kimi tədris etmələridir. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları orta məktəb kursunda bütün fənlərin təd-

risində, o cümlədən kimya fənninin tədrisində də geniş tətbiq olunur. Orta məktəblərdə kim-

yanın tədrisi zamanı kompüter texnologiyalarından istifadə olunması belə bir nəticəyə gəl-

məyə əsas verir ki, yüksək təlim keyfiyyətinin əldə olunması üçün bu texnologiyadan həm 

materialın öyrədilməsi, həm də şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi mərhələsində İKT 

sistematik istifadə olunmalıdır.   

Müxtəlif maddə molekullarının enerjisinin hesablanması, onların quruluşlarının nəzəri ola-

raq təyini üçün çoxlu sayda kompüter proqramları mövcuddur. Bu gün müasir kimya labo-

ratoriyalarını kompütersiz təsəvvür etmək mümkün deyil. İndiki dövrdə demək olar ki, bütün 

analiz üsulları kompüterlərin köməyi ilə həyata keçirilir. 

Kompüter və proyektordan istifadə edilərək sinfin fəallaşdırma mərhələsində əvvəlki möv-

zular viktorina, müxtəlif oyunlar, frontal sorğular və s. şəkildə soruşula, problemin nədən iba-

rət olması, onun ətrafında  tədqiqatların aparılması, hər bir şagirdin problem ətrafındakı müla-

hizələri, müəllimin hər bir fikrə münasibəti, ümumiləşdirmə və izahat isə slaydlar vasitəsilə 

həyata keçirilə bilər. 

Laboratoriya işlərinin kompüter vasitəsi ilə nümayişi, ilk növbədə adi məktəb laborato-

riyalarında aparılması təhlükəli olan, qiymətli maddələrin istifadəsini tələb edən, aparılmasına 

uzun müddət tələb olunan, yəni kiçik sürətlə gedən reaksiyaların kompüterlə nümayişi əvəz-

sizdir. Dərsə ayrılan vaxt baxımından və reaktivlərin sərf olunmasına görə real təcrübə dərs 

zamanı bir dəfə aparıla bilirsə, kompüterdə bu təcrübələri dəfələrlə təkrar etmək, istənilən 

anda saxlamaq və evdə də təkrar baxmaq olur. 

Kimyanın tədrisi zamanı müxtəlif proqramlardan istifadə etmək olur ki, bunlardan biri də 

Microsoft Word proqramıdır. Bu proqram vasitəsilə dərs prosesi üçün müxtəlif paylayıcı ma-

teriallar (yoxlama işi, cədvəllər, müxtəlif məlumatlar və s.), tematik planlar hazırlamaq olar. 

Dərslərin tədrisi zamanı Power Point proqramından istifadə edərək müxtəlif proqramlarla 

hazırlanmış mövzular mətn, şəkil, sxem və ya videofayllar şəklində slaydlar vasitəsi ilə sinif-

dəki şagirdləri fəallaşdırmaq olar. 
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Digər fənlərdə olduğu kimi kimya fənninin tədrisində də İnternet saytlardan istifadə edilir 

ki, bunlar: chem.msu.su, ekimya.com, chemistry.org və s.-dir. 

Orta məktəb şagirdlərində kimya fənninə olan marağı daha da artırmaq məqsədilə Azər-

baycan dilində www.chemistry.az və www.kimya.imtahan.net saytları yaradılmışdır.  

İngilis dili dərslərinin tədrisində İKT-nin tətbiqinin əsas məqsədi orta məktəblərdə İKT-ni 

tətbiq etməklə tədris prosesini xeyli canlandırmaq, təhsilin və biliyin səviyyəsini artırmaq, 

dərsləri şagirdlər üçün daha maraqlı və başa düşülən etmək, təhsildə idarəetmə sisteminin ef-

fektivliyini və şəffaflığını artırmaq, məktəbin vahid informasiya məkanını yaratmaq, müəllim, 

şagird və valideyn arasında rahat ünsiyyət forması qurmaqdır. 

İngilis dilinin tədrisi zamanı  kompyuterdən istifadə etməkə hər bir şagird suala cavab verə 

bilir və beləliklə, bütün şagirdlər dərs prosesində fəal iştirak edir. İnteraktiv modellərlə, illüs-

trasiyalı materiallarla, multimedia ilə  aparılan tədris təhsil prosesini yüksək səviyyəyə qaldır-

maqla bərabər, həm də uşaqlar üçün ənənəvi sxem və cədvəllərlə verilən dərslərdən daha ma-

raqlı və rəngarəng olur. Nəticədə şagirdin dərsə marağı artır və növbəti dərslərdə o ozü təd-

qiqatçı olaraq, yəni o internetdən sərbəst istifadə etməklə  lazım olan materialları özü əldə 

edir. Word proqramında hazırlanan kuiz və ya  test xarakterli tapşırıqlardan (müxtəlif saytlar-

dan istifadə etməklə, məsələn, http://www.english-4kids.com saytından istifadə etməklə,  I-

VIII siniflərin  mövzularına uyğun hazır test tapşırıqları tapmaq olar.)  istifadə edərək, ağır 

dərs materiallarının mənimsədilməsini asanlaşdırmaq olar.  

İngilis dilinin tədrisində internetdən istifadə, bu fənnin tədrisi zamanı hər bir müəllimin, 

şagirdin, valideynin istifadə edə biləcəyi  bir neçə  vebsayt vardır ki, bunlara missal ola-

raq: www.britishcouncil.org/azerbaijan, http://www.iearn.org, 

http://www.epals.com/, esl.about.com, http://www.teachchildrenesl.com, teach-english.htm və 

s. göstərmək olar. 

İKT vasitəsilə keçirilən dərs zamanı şagird özünü subyekt kimi his edir, müəllim isə, əsa-

sən, şagirdin köməkçisi, məsləhətçisi, onun fərasətini bilik və bacarıqlarını qiymətləndirən, 

şagirdi aktivliyə, müstəqilliyə, təşəbbüskarlığa həvəsləndirən bir şəxs rolunda çıxış edir. 

Təhsil sistemində aparılan islahatlar müasir dərsin məzmununun təkmilləşdirilməsi, ingilis 

dilinin tədrisi prosesində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqini tələb edir. İnteraktiv təlim 

metodlarından istifadə təhsilin keyfiyyətinə öz müsbət təsirini göstərir. Bu gün təlim-tərbiyə 

prosesində şagirdlərə daha çox müstəqillik verilməli, öz fikirlərini sərbəst, çəkinmədən söy-

ləməyə, arzu və istəklərinə müvafiq məşğuliyyətlər seçməyə şərait yaradılmalıdır. Müəllim-

lərin dərsdə cütlərlə, qruplarla iş aparması ingilis dilinin tədrisində texnologiyalardan istifadə 

zamanı şagirdlər üçün daha əlverişli şərait yaradır. Belə ki, hər şagirdi bir kompyuterlə təmin 

etmək çətinlik yaradırsa, hər qrupun bir kompyuterdə işləməsini təşkil etmək daha rahatdır və 

əlverişlidir. 

İngilis dili fənninin tədrisində yeni təlim metod və texnologiyalarından istifadə daha yük-

sək nəticələrin əldə edilməsinə gətirib çıxarır, şagirdlərdə müstəqillik, işgüzarlıq, təfəkkür 

fəallığı, məsuliyyət kimi keyfiyyətlər formalaşdırır. 

Bu gün cəmiyyətin müxtəlif sahələrində interaktiv texnologiyalardan istifadə edilir. İbtidai 

siniflərdə də bu avadanlıqlardan istifadə əvəzolunmazdır. İbtidai sinif müəllimləri digər fənn 

müəllimlərindən fərqli olaraq 4 il ərzində 8 fənni tədris edir. Bu baxımdan interaktiv lövhə-

lərdən, misal üçün ActivBoard 300 Pro interaktiv lövhəsindən və Activİnspire proqram tə-

minatından istifadə etmək müxtəlif fənlərin tədrisi üçün geniş imkanlar yaradır. Bu proqram 

müəllimə yeni maraqlı dərslər yaratmağa, həmçinin ayrı-ayrı şagirdlərin, qrupların, eyni 

zamanda bütün sinfin qiymətləndirilməsinə imkan verir.  

http://www.english-4kids.com/
http://www.britishcouncil.org/azerbaijan
http://www.iearn.org/
http://www.epals.com/
http://www.teachchildrenesl.com/
http://www.englishclub.com/%20teach-english.htm
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Proqramın üstünlüklərindən biri lövhədə dəftər vərəqini əks etdirmək üçün(damalı və ya 

birmil) torun olmasıdır. Bu ibtidai siniflər üçün, xüsusilə də, I sinifdə hərf və rəqəmləri tədris 

edərkən müəllimin köməyinə çatır. Əvvəla hər bir şagirdə yazını haradan başlamasını, sətrin 

və ya damanın yerini fərdi şəkildə göstərmək lazım gəlirdisə, artıq lövhənin köməyi ilə buna 

ehtiyac qalmır. Müəllim eyni anda bütün sinfə lövhədə nümayiş etdirir, şagird isə lövhədəki 

ilə dəftərdəki qeydlərin uyğun olub-olmadığını özü təyin edir. Bu zaman diqqətin cəmlənməsi 

inkişaf edir. Elektron lövhə müasir texnikanın tətbiqi ilə təhsilin keyfiyyətinin yaxşılaş-

dırılmasına xidmət edir. 

İKT-nin  tətbiqi ilə keçilən müasir dərslər ənənəvi dərslərdən bir çox üstün cəhətləri ilə 

fərqlənir. 

Ənənəvi dərsdə təlim müəllim-dərslik-şagird ardıcıllığı ilə qurulurdusa, müasir dərsdə 

şagird-dərslik-müəllim ardıcıllığı üstünlük təşkil edir və şagirdlərin hərtərəfli inkişafı təmin 

edilir. Müasir dərsdə əvvəldə qoyulan problem sonda oz həllini tapır və gözlənilən nəticə 

alınır. Müasir dərs şəxsiyyətyönlü olur. Müasir dərsdə tədqiqat və inkişafetdiricilik əsas amil 

kimi önə çəkilir. 

Şagird ünsiyyət prosesində özünü daha yaxşı dərk etdiyinə görə istər qrup, istərsə də cüt-

lərlə işdə fəallıq, şagirdlərin fəaliyyətində bir-biri ilə əməkdaşlıq, yaradıcılıq, qarşılıqlı müna-

sibətlər formalaşır. Müəllim texnologiyalı dərs formasını seçərkən şagirdlərin marağını nəzərə 

almalıdır. Bu gün məktəbdənkənar mühitdə mövcud informasiya vasitələrindən fəal istifadə 

edən şagird dərsdə onlar üçün maraqlı olanları görmək istəyir. Bunun üçün müəllimin İKT-

dən yüksək istifadə etmək bacarığı olmalıdır. Həm də bu texniki təminatı lazımi materiallarla 

zənginləşdirməyi bacarmalıdır. İKT vasitələri təhsil prosesini xeyli sadələşdirir, onu dinamik 

və çevik edir. 

Buradan belə nəticəyə gəlirik ki, dərs zamanı  İKT-dan istifadə  etməklə 

• dərsin effektivliyini və biliklərin keyfiyyətini yaxşılaşır; 

• müasir  tədris  məqsədlərinə yönlənir; 

• şagirdlərdə motivasiyanı artıriır; 

• dərsləri emosional və yaddaqalan edir; 

• tədrisdə individual yanaşmanı həyata keçirir. 

İnformasiya texnologiyalarının təhsildə sistemli tətbiqi zamanı əldə edilən nəticələr  göstə-

rir ki, informasiya texnologiyaları təhsildə mühiti tam dəyişdirir, dərs prosesinin yeni mərhə-

ləyə qalxmasına imkan yaradır. İnformasiya – kommunikasiya texnologiyalarının geniş və 

hərtərəfli tətbiqi nəticəsində insan fəaliyyəti, bütövlükdə cəmiyyət dəyişikliklərə məruz qalır,  

tamamilə yeni reallıqlar, dəyərlər, sosial-psixoloji mühit formalaşır.  

Son illər təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi və təhsildə İKT–nin 

tətbiqinin dünya standartları səviyyəsinə çatdırılması ölkəmizdə əsas istiqamətlərdən biri 

olmuşdur. Bu dövrdə təhsildə İKT–nin tətbiqi sahəsində müxtəlif layihələr və tədbirlər həyata 

keçirilmişdir ki, bu da ölkənin təhsil sahəsində aparılan islahatların çox vacib mərhələlərindən 

biri olmaqla təhsil ocaqlarında İKT infrastrukturunun qurulmasına yönəlmişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji praktikada, elektron təlim vasitələrinin tətbiqi müasir 

təhsil sisteminin inkisaf etdirilməsində aparıcı amillərdən biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İKT-nin təhsildə rolunun artırılması üçün onun mövcud imkan-

larının genisləndirilməsi, istifadə edilən proqram-texniki vasitələrin, təhsildə və təlimdə tətbi-

qinin inkisaf etdirilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bütün fənlərin tədrisində İKT istifadə təhsil 

prosesini xeyli sadələşdirir və təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. 
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В педагогической практике использование электронного обучения ведущая тенден-

ция в развитии современного образования. Использование ИКТ в учебном процессе 
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служит повышению качества образования. 

В сфере образования переход от традиционной учебной системы к интерактивному 

методу еще больше увеличил потребность к ИКТ. 

 

N.A. Agayeva 

 

The role of ICT in improving the quality of  

education and the benefits of using ICT 

Summary 
 

In modern pedagogical practice the application of electronic teaching equipment is the 

main tendency in the development of contemporary educational system. From this point of 

view the usage of ICT possibilities in the process of teaching is one of the essential factors in 

the development of education quality. ICT in the teaching process, the establishment of new 

electronically teaching systems and  the increase of efficiency as a result serves to improve 

the quality of education. 

The access from traditional teaching system to the interactive teaching system. In the 

educational field has risen the demand for ICT.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2019 
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XI sinifdə Hüygens – Frenel prinsipinin YİT-dən  

istifadə etməklə tədrisi metodikası 
 

Xuraman Cəmil qızı Məmmədova   

Azərbaycan Dövlət  Pedaqoji  Universitetİ 

E-mail: xuraman.mammadova88@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. Ə.M. Kərimov, 

                p.ü.f.d., dos. T.S. Vahidov 

 

Açar sözlər: Hüygens – Frenel prinsipi, difraksiya, intenferensiya, monoxromatik işıq, 

difraksiya qəfəsi, dalğa, spektr, yollar fərqi 

Ключевые слова: Принцип Гюйгенс-Френеля, дифракция, интерференция, монох-

роматический свет, дифракционная решетка, спектр, разность хода 

Key words: Huygens-Frenel principle, diffraction, interference, monochromatic light, 

diffraction grating, spectrum, path difference 

 

Təhsildə yeni texnologiyalardan istifadə etməklə təhsil prosesini xeyli sadələşdirmək olar. 

Multimedia vasitələri, rəngarəng illüstrasiyalar şagirdlərin idrak fəallığına müsbət təsir göstə-

rir. Şagirdlərin güclü əyani, bədii, canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alaraq, onların gör-

mə, eşitmə duyğularını cəlb edən metodlarından istifadə edilməsi daha məqsədə uyğun hesab 

olunur. 

XI sinifdə Hüygens – Frenel prinsipinin YİT-dən istifadə etməklə necə tədris olunduğunu 

nəzərdən keçirək. Dərsin tədrisinə başlamazdan əvvəl şagirdlərin 7 və 10-cu siniflərdə işıq 

şüası və işığın düz xətt boyunca yayılma qanununa dair öyrəndikləri  biliklər yada salınır.  

Müəllimin şifahi şərhi və müsahibəsi metodu ilə şagirdlər “dalğa səthi”, “dalğa cəbhəsi”, 

“müstəvi dalğa”, “sferik dalğa”, “dalğaların difraksiyası” kimi anlayışlarla tanış edilir və şa-

girdlərə YİT vasitəsilə göstərilir, difraksiyanın nəzəri və eksperimental izahını – “Hüygens 

prinsipi”ni öyrənir, işığın difraksiyasını “difraksiya qəfəsi” adlanan optik qurğuda tədqiq edir-

lər. Şagirdlər bilməlidir ki, difraksiya hadisəsi də dalğavi prosesə xas olan xüsusiyyətdir.  

Əgər işıq elektromaqnit dalğasıdırsa, deməli, o da difraksiyaya məruz qalacaqdır. Dərsliklərdə 

və metodik vəsaitlərdə difraksiyanın bir çox tərifi mövcuddur. Məsələn, difraksiya – dalğanın 

düzxətli yayılmasından kənara çıxmasıdır, yəni, dalğanın maneəni əyilərək keçməsidir. Am-

ma işıq dalğasının dalğa uzunluğu çox kiçik olduğundan ( 0,4 – 0,8 mkm) işığın difrak-

siyasını müşahidə etmək  bir qədər çətindir. 

YİT–dən istifadə edərək şagirdlər T.Yunq təcrübəsini (şəkil 1) və Hüygens – Frenel prin-

sipini araşdırdıqdan sonra əmin olurlar ki, işıq şüalarının dalğa uzunluqlarının çox kiçik olma-

sı, işığın difraksiyaya məruz qalması üçün maneənin də xətti ölçüsünün çox kiçik olması tələb 

edilir. İşıq 2 mühitin sərhədinə düşəndə müəyyən bir hissəsi qayıdır, digər hissəsi ikinci mü-

hitə keçir, başqa sözlə 2 mühit sərhədində işığın qayıtması və sınması baş verir.  İşığın qayıt-

ma və sınma qanunları Hyügens prinsipi əsasında çıxarıla bilər. 
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Hyügens prinsipinə görə verilmiş anda dalğanın çatdığı səthin hər bir nöqtəsi ikinci dalğa-

nın mənbəyi olur. Hyügens prinsipi sırf həndəsi prinsip olub, işıq dalğalarının yayılmasının 

tam fiziki mənzərəsini yarada bilmir. Frenel ikinci dalğaların intenferensiyasını Hüygens prin-

sipinə əlavə etməklə yeni prinsip təklif etdi. Həmin prinsipə görə dalğa cəbhəsinin ixtiyari 

nöqtəsi ikinci dalğaların mənbəyi olur və işığın difraksiyası ikinci dalğaların intenferensiyası-

nın nəticəsidir.  

Difraksiya hadisəsinin müşahidə olunduğu qurğulardan biri də difraksiya qəfəsidir. İşığın 

difraksiyasının öyrənilməsi zamanı “difraksiya qəfəsi” adlanan optik cihazın araşdırılmasına 

xüsusi diqqət yetirilir. Difraksiya qəfəsinin iş prinsipi işığın difraksiya və intenferensiya ha-

disəsinə əsaslanır. Difraksiya qəfəsi vasitəsilə işığın dalğa uzunluğunu təcrübi olaraq təyin et-

mək mümkün olması şagirdlərə YİT–dən istifadə edərək göstərilir. Əvvəl cihazın quruluşu 

təsvir edilir sonra isə işığın 2 yarıqdan difraksiyası araşdırılır. Difraksiya qəfəsi periodik növ-

bələnən çoxlu sayda qeyri – şəffaf və şəffaf yarıqlardan ibarətdir. Difraksiya qəfəsində belə 

yarıqların miqdarı hər millimetrdə 50−2000-ə qədər olur. Adətən laboratoriyada istifadə olu-

nan difraksiya qəfəsinin hər millimetrində 50 və ya 100 yarıq vardır. 

Cizgilərin enini a ilə, iki qonşu cizgi arasındakı məsafəni b ilə işarə etsək, onda d=a+b    

(1) olar. Burada d-verilmiş qəfəs üçün sabitdir. Buna qəfəs sabiti, yaxud qəfəs periodu deyilir. 

Fərz edək ki, qəfəs üzərinə monoxromatik paralel işıq şüaları düşür (şəkil:2). Paralel şüa-

lar cizgilərdə φ bucağı qədər meyl edərək ekran üzərində O nöqtəsində toplanarlar. Bu zaman 

meyl etmiş şüalar arasında yollar fərqi yaranacaqdır.                                

Yollar fərqini təyin etmək üçün B nöqtəsindən φ bucağı qədər meyl etmiş şüa istiqamətinə 

perpendikulyar çəkək. Yollar fərqi Δ=CA olar. 

 ΔABC-dən  Δ=CA=ABsinφ  və  AB=d=a+b  olduğundan  A= λ                  

 Δ=d⋅sinφ            (2)      

 olar. 

Deməli, yollar fərqi difraksiya bucağının sinusu ilə düz mütənasibdir. 

Əgər 

Δ=   kλ   

olarsa, onda ekranda maksimum işıqlanma alınar. 

Burada k- maksimumların tərtibi (sayı) olub, natural qiymətlər alır:  k=1,2,3... Maksimum 
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şərti üçün alarıq:         kλ =dsinφ,            

 sinφ=
d

k
⋅λ              (3)               

 olar. 

şəkil 2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difraksiya qəfəsi üzərinə ağ işıq düşdükdə o, ağ işığı 7 rəngə ayırır və alınan monoxroma-

tik şüaları müxtəlif cür meyl etdirir. Bu mənzərə difraksiya spektrləri adlanır. Ekran üzərində 

sıfır maksimumunun hər iki tərəfində təkrar olunan əlvan spektrlər müşahidə olunur. Difrak-

siya qəfəsində ən çox meyl edən şüalar qırmızıdır.  sinφ=
d

k
⋅λ   düsturuna əsasən qırmızı 

şüaların dalğa uzunluğu ən böyük olduğu üçün onlara uyğun maksimumu mərkəzdən daha 

uzaqda, bənövşəyi şüalar ən qısa dalğa uzunluğuna malik olduğu üçün onların uyğun maksi-

mumu  mərkəzə daha yaxın yerləşir. 

Qəfəsin üzərinə ağ işıq düşərsə yalnız mərkəzdə max ağ rəngdə alınır. Difraksiya qəfəsi 

işığı öz tərkib hissələrinə ayıran və işıq şüalarının dalğa uzunluğunu dəqiq ölçən optik cihaz-

dır. 

 
Məqalənin aktuallığı. Nəzərə alsaq ki, orta ümumtəhsil məktəblərində Hüygens–Frenel 

prinsipinin öyrədilməsi geniş həcmdə tədris olunmur, məqalədə bu prinsipin güniş araşdırıl-

ması aktual əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Hüygens–Frenel prin-

sipinin YİT-dən istifadə etməklə şagirdlərə öyrədilməsi üsulları göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Методика преподавания принципа Гюгенса – Френеля  

с использованием НИТ 

 

Резьюме 
 

Преподавание принципа Гюйгенса-Френеля в средних школах широко не препода-

ется. В статье  рассмотрено вопросы интерференция, дифракция и дисперсия света на 

основе принципа Гюгенса – Френеля с  использованием  НИТ в курсе физика XI класса. 

 

Kh.J. Mammadova  

 

Teaching method of Huygens - Frenel in the 11th form using UIT 

 

Summary 
 

The teaching of the Huygens-Frenel principle in secondary schools is not widely taught. 

The article addresses the intensity, diffraction and dispersion of light on the basis of the  

Huygens-Frenel principle using UIT in the class XI physics course. 
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İKT 
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мет, общество, процесс, ИКТ 
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process, ICT 

 

Müasir dövrdə İKT cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən vacib amillərdən birinə çevrilmiş-

dir. Cəmiyyətin inkişaf tarixində üçüncü qlobal-texniki inqilab kimi qeyd olunan müasir in-

formasiya texnologiyaları, ictimai həyatın informasiyalaşdırılması prosesi kimi reallaşır. For-

malaşan informasiya dünyası daha çox insanı əhatə edərək cəmiyyəti daha da inkişaf etdirir, 

ilk növbədə münasibətlərin forması və məzmunu dəyişir. 

İnformatikanın bir tədris fənni kimi şagirdlərin inkişafında mühüm rol oynayan əsas isti-

qamətləri aşağıdakılardır: 

— dünyanın bütün mənzərəsini öyrənən informasiya anlayışı və informasiya prosesləri; 

— informatikanın və informasiya texnologiyalarının əsas terminləri və anlayışları; 

— informasiya mədəniyyətinə yiyələnmə; 

— kompyuter texnologiyasının strateji imkanları və məhdudiyyətləri; 

— kommunikasiyalar üçün yeni informasiya texnologiyalarına yiyələnmə. 

Hazırda informatikanın öyrənilməsinə iki mövqedən yanaşılır: 

1) informasiya – informasiya texnologiyaları – informasiya ehtiyatları (resursları); 

2) model – alqoritm – proqram. 

Müasir cəmiyyətin inkişafı – informasiyalı cəmiyyətin yaradılmasını zəruri edir. Belə ki, 

informasiya cəmiyyətdə elmi-texniki, sosial, iqtisadi, siyasi tərəqqinin zəruri şərti hesab olu-

nur. Dünyada sənayeli cəmiyyətdən informasiyalı cəmiyyətə keçid prosesi başlanmışdır. 

Cəmiyyətin informasiyalaşdırılması prosesinin elmi əsasını informatika fənni təşkil edir. 

İnformasiya əsas anlayış kimi: genetik, geoloji, sinoptiki, yalan, tam, iqtisadi, texniki və s. 

növlərə malikdir. Bu növlərin məzmunundan isə informasiyanın aşağıdakı müəyyən xassələri 

yaranır: 

— tamlıq; 

— vaxtına görə zərurilik; 

— düzgünlüyü, həqiqilik; 

— müyəssərlik; 

— təhlükəsizlik; 

— erqonomiklik. 

Hazırda ictimai şüurda İKT-dən biznesdə, siyasətdə, idarəetmədə, səhiyyədə, mədəniyyət-
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də, elmdə, təhsildə, sənayedə və digər sahələrdə istifadə məsələlərinin aktuallığı və zəruriliyi 

tam qəbul olunmuşdur. İndiki dövrdə məlumat almaq imkanı güclü olan vətəndaş cəmiyyəti-

nin qurulması gələcək bəşər sivilizasiyasına doğru mühüm bir addımdır. Hazırda İKT-dən ge-

niş istifadə hər bir ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına kömək edir və yoxsulluğun azaldırlma-

sında səmərəli vasitəyə çevrilir. 

I sinifdə şagird cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttini keçdikdə cəmiyyətdə 

informasiya və informasiya vasitələrinin əhəmiyyətini anladığını nümayiş etdirir.  

— İnformasiya vasitələrini sadalayır; 

— İnformasiyanın əhəmiyyətini sadə formada izah edir; 

— İnformasiya vasitələrinin rolunu izah edir. 

Məsələn, dərsdə şagirdə aşağıdakı şəkil təqdim edilir və sfetoforun işıqlarını komandalara 

uyğun rəngləmək tələb edilir. 
 

1 – dayan 

2 – diqqət 

3 – irəli 

1 2 3 
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Şagirdlər artıq bilirlər ki, sfetoforun qırmızı işığı dayan informasiyasını verir. Deməli,  1 saylı 

sfetofor qırmızı rəngdə rənglənməlidir. Sfetoforun sarı rənsi diqqətli olmaq informasiyasını 

verir. Sfetoforun yaşıl rəngi irəli informasiyasını ızah edir. Beləliklə şagirdlər çalışmanın şər-

tinə əsasən sfetoforun dairələrini aşağıdakı kimi rəngləyirlər: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beləliklə, şagirdlər çalışmanın həllində həyat təcrübələrinə əsasən aldıqları informasiya-

dan istifadə edirlər. 

İbtidai siniflərdə cəmiyyətin informasiyalaşdırılması məzmun xəttinin öyrənilməsində 

müasir texnologiyalardan istifadənin nəticələrinin analizi deməyə imkan verir ki, şagirdlər 

təhsil prosesinə daha ciddi yanaşır, onların intellektual və məntiqi səviyyəsi yüksəlir, təhsil 

prosesinə şagirdlərin yanaşması daha da yaradıcı olur. Şagirdlərin fəallığı stimullaşır, prosesin 

fərdiliyi aydın görünür, dərs prosesinin bütün mərhələlərində nəzarəti sistemləşdirmək imkanı 

yaranır, tədris vaxtına qənaət hesabına tədrisin informasiya həcmini artırmaq imkanı yaranır. 

Bu zaman əsas ümumtəhsil xüsusiyyətləri olan, biliyin qəbulu və onun mənimsənilməsi baca-

rığı, məqsədin planlaşdırılması və qoyulması, təkrar və yoxlama işlərinə hazırlıq, test yazı işlərinin 

aparılması, məqsədə çatma məqsədlərinin araşdırılması və formalaşdırılması, öz işinə qiymət vermə 

kimi xüsusiyyətlər qazanılır. 

Məqalənin aktuallığı. İnformatika elminin sürətlə inkişaf etməsi onun məktəb kursu ilə 

sıx əlaqədardır. İnformatika  bir fənn kimi məktəbdə digər aparıcı fənlərlə eyni hüquqlu möv-

qedə olmaqla yanaşı, onların tədrisi prosesinin sürətlənməsinə kömək edir. Müasir mərhələdə 

informatikanın tədris fənni kimi rolu yüksək qiymətləndirilir. Belə ki, informatika elmi bilik-

lərin əsas sahəsi olmaqla, ətraf aləmin sistemli şəkildə təhlilini formalaşdıran, informasiyanın 

alınması, emalı, saxlanması və tətbiqləri proseslərini, metodlarını və vasitələrini öyrənir. Bu 

baxımdan məqalə aktual hesab olunmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə  müasir dövrdə İKT-

nın cəmiyyətin inkişafına təsir göstərən vacib amillərdən olduğu bir daha vurğulanaraq hazır-

kı cəmiyyətin inkişafında informasiyalı cəmiyyətin yaradılması xüsusi qeyd edilmiş, bu ba-

1 2 3 
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xımdan informatikanın bir tədris fənni kimi əsas istiqamətləri göstərilmiş, informasiyanın 

anlayış və xassələrinin təsnifatı verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin tə-

ləbə və magistrantları istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Pələngov Ə.Q., Bəşirova Q.İ. İnformasiya və telekommunikasiya vasitələrindən istifadə 

yolları. (“İnformasiyalaşdırma, kibernetika və informasiya texnologiyalarının müasir problem-

ləri” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları). Kibernetika İnstitutu və İnformasiya 

Texnologiyaları Institutu. Bakı, 2003. 

2.  R. Mahmudzadə və başqaları. İnformatika. (Dərslik). Bakı, 2016. 

 

Т.А. Ахмедова 

 

Методологические особенности обучения содержательной  

линии «Публичная информация» в первом классе 

 

Резюме 

 
Создание информационного общества или, другими словами, социализация общест-

ва в целом является мощным инструментом обеспечения всестороннего развития с ис-

пользованием интеллектуального потенциала страны, борьбы с коррупцией, искорене-

ния нищеты и безработицы и восстановления прозрачности и прозрачности в обществе. 

 

T.A. Ahmadova 

 

Methodological features of teaching the content line  

"Public Information" in the first class 

 

Summary 

 
The creation of an information society or, in other words, the socialization of society as a 

whole is a powerful tool for securing comprehensive development using the country's 

intellectual potential, fighting corruption, eradicating poverty and unemployment, and res-

toring transparency and transparency in society. 
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Ключевые слова: наука, физика, вода, результат, открытие, ученый, прибор 

Key words: science, physics, water, result, discovery, scientist, device 

 

Bir çox hallarda ya qərəzli, ya da bilməyərəkdən müsəl-

man dünyasının adamlarının ancaq ticarətlə, təsərrüfatla, 

maldarlıqla məşğul olduqlarını iddia edirlər. Bu adamlar unu-

durlar ki, dünya Səma kitabları arasında öz hərtərəfli elmiliyi 

ilə yüksəkdə duran Qurani-Kərimdir. Allah onu Yolunu işıq-

landırmaq üçün müsəlmanların ibadət etdiyi Məhəmmədə 

göndərəndə, ona zəka, elmdən baş çıxarmağı da bəxş etmiş-

dir. Məhz bunun nəticəsidir ki, müsəlman alimləri də elm ta-

rixində öz layiqli yerini dərin zəkası ilə fəth etmişdir. Dahi 

Nizami dediyi kimi: 

 

Çalış öz xalqının işinə yara 

Geysin əməlindən dünya zərxara. 

 

Öz elmi, öz təfəkkürü ilə elm tarixinə adını yazdırmış 

çoxlu sayda müsəlman alimləri, mütəfəkkirləri şərəflə öz ad-

larını elm tarixinə yazdırmışlar. Onlardan bir çoxları təbiət 

elmləri sahəsində qiymətli elmi nəticələri ilə tanınır. Hələ 

dünyanın əksər ölkələrində elmi fikrin kütləviləşmədiyi bir 

vaxtda Əbu Reyhan Biruni, Abu Ali əl-Həsən (Əlxəzan), İbn 

Sina (Avisenna), Əbül Həsən Bəhməniyar, Azərbaycani Xə-

qani, Şirvani, şeyx Nizam, İmaməddin Nəsimi və bir yazıya 

sığa bilməyəcək yüzlərlə başqaları, öz zəkalarının məhsulu 

ilə tarixə düşmüşlər. Bu yazıda onlardan ikisi, Əbu Ryhan 

Biruni və Əlxazan barədə oxucuya çox qısa yazını çatdırmağı 

lazım bildim. 

Fizika tarixində “xüsusi çəki” anlayışından bəhs edilərkən 

onun X əsrdə yaşamış müsəlman şərqinin görkəmli alimi 

Əbu-Reyhan Biruni tərəfindən kəşf edildiyi qeyd edilir. Orta 

əsrlərdən başlayaraq ərəblər elmi nəticələri daha çox təcrübi tətbiq etməyə başladılar. Əbu – 

Reyhan Biruni bir sıra metalın və başqa maddələrin xüsusi çəkisini, özünün rəhbərliyi ilə ha-
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zırlanmış “Konik cihaz” vasitəsilə, dəqiq təyin etdi. 

Biruninin “Konik cihazı” yuxarı sıxılan və sonu silindrik borudan ibarət olan qabdır. Silin-

drik borunun ortasında çox da böyük olmayan dairəvi kəsik düzəldilib. Buna uyğun ölçüdə 

əyilmiş boru qaynaq olunmuşdur. Qaba su tökülür və xüsusi çəkisi təyin ediləcək metal his-

sələri qaba atılır. Qabdan əyri boru vasitəsilə su xaric olunur. Həcmi metal hissənin həcminə 

bərabər miqdarda su kənardakı qaba tökülür. Silindrik hissə çox nazik götürülür ki, suyun 

qalxma, enmə prosesi dəqiq müşahidə edilsin. Bir neçə təcrübədən sonra boru nov ilə əvəz 

edilir. Bu da suyun bərabər axmasına imkan yaradır. Biruninin ölçməsinə görə qızılın xüsusi 

çəkisi 19,5 və civəninki 13,56-ya bərabərdir. Hazırki yüksək texnologiya ilə təyinatda qızılın 

xüsusi çəkisi 19,31, civəninki isə 13,58-dir. 

Ölçmələrlə müqayisə etdikdə Biruninin nəticələri indiki ölçmələrlə demək olar ki, üst-üstə 

düşür. Biruni suyun xüsusi çəkisini təyin edərkən ilin fəsillərini və suyun tərkibindəki aşqarla-

rı da nəzərə almağı lazım bilirdi. Təəssüf ki, onun ölçmələri Avropada çox gec məlum olmuş-

du. Amerikada olmuş rus səfiri N.Xankov 1857-ci ildə “Müdrikliyin nüfuzluğu haqqında” 

kitabı tapmışdır ki, bu Əl-Xəzanin əlyazması idi. 

Bu kitabda o, Biruninin “Metallar və qiymətli daş-qaşlar arasında müəyyən həcmdə müna-

sibət” və cihazlar haqqındakı ixtibaslar idi. Sonradan Əl-Xəzan tədqiqatlarında Biruninin xü-

susi çəki barədə işlərini davam etdirmiş və onları “Müdriklik çəkiləri adlandırmışdır. O, gös-

tərdi ki, lazımi miqdarda su eyni bir mənbədən və eyni vəziyyətdə, dəyişməyən mühitdə götü-

rülməlidir. Bu ona ilin 4 fəslinin xassələrinin qarşılıqlı təsirini və havanın vəziyyətindən ası-

lılığından ibarət olduğunu söyləməyə imkan verirdi. Belə olan halda Biruni bildi ki, suyun xü-

susi çəkisi temperaturdan və onda başqa qatışıqların qalmasından asılıdır. 

Ə.Biruninin kəşfləri barədə işıq hadisələri öyrədilərkən, habelə astronomiyanın tədrisi za-

manı Günəşin tutulması, yerin günəş ətrafında hərəkəti, yerin ekvatora meyl bucağı öyrədilər-

kən məlumat vermək şagirdlərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbiyə edilməsinə müsbət tə-

sir göstərə bilər. 

Biruni həmçinin astronomik və coğrafi ölçmələri dəqiq aparmışdı. O, ekvatorun meyl bu-

cağını təyin etmiş və onun dəqiq ölçüsünü müəyyən etmişdir. 

1020-ci ildə Biruni meyl bucağı ölçüsünün 23°340 olduğunu göstərmişdir. Müasir ölçmə 

və hesablamaya görə meyl bucağı üçün 23034I45II qiymət alınmışdır. Biruni Hindistana sə-

yahəti zamanı Yerin radiusunu təyin etmək üsulunu işləmişdir. Onun ölçmələrinə görə Yerin 

radiusu 6490 km-ə bərabərdir. Biruni Ayın tutulma vaxtı Ayın rənginin dəyişməsini, Günəşin 

tam tutulması zamanı Günəş tacı hadisəsini müşahidə etmişdir. O, Yerin Günəş ətrafında hə-

rəkəti haqqında fikir söyləmişdir. 

Tanınmış şərqşünas Kraçkovskinin sözləri ilə desək, Biruni ensiklopedik şəxsiyyət olmuş-

du. O, əsasən öz dövrünün elmi kəşf və qanunlarını mənimsəmişdi, onun elmi fikri ilk növ-

bədə riyazi-fizika va təbiət tarixini demək olar ki, bütünlüklə əhatə etmişdi. 

Avropada Birunin müasiri, misirli Abu Əl-Xəzan İbn Əl-Xaysam (965-1039) Əlxəzan adı 

ilə görkəmli fizik kimi məşhur idi. Onun əsas tədqiqi optikaya həsr edilmişdir. O, qədim elmi 

irsi inkişaf etdirmək üçün öz təcrübələrini də onlar üçün lazım olan cihazlarla təmin edirdi. O, 

görmə nəzəriyyəsini işləmişdi. Gözün anatomik quruluşunu təsvir etmiş və təsvirin qəbulu 

büllurda alınması fərziyyəsini vermişdir. Əlxəzan baxımından olan bu hadisə XVII əsrə qədər 

davam etmişdir. Lakin sonralar məlum oldu ki, cisimlərin təsviri tor təbəqədə yaranır. Qeyd 

edək ki, Əlxəzan birinci alim idi ki, obskur kamerasının hərəkətini bilərik, ondan astronomik 

cihaz kimi Günəş və Ayın təsvirini almaq üçün istifadə etmişdir. Əlxəzan həm də müstəvi, 

sferik, silindrik və konik güzgülərin tədqiqinə əsərlər həsr etmişdir. O, həm də Günəşin və 
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Ayın tutulmalarını elmi əsaslandırmışdı. 

Diqqət yetirirsinizmi, işığa dair əsas məsələlər Əlxəzan tərəfindən tədqiq edilib, mühüm 

nəticələr alınsa da, bu tədqiqatlar xristian alimlərinin adına yazılmışdır. Bu elmi saxtakarlıq-

dır. 

Göz və işıq mənbəyi haqqında silindrik güzgünün əks etdirmə nöqtəsinin vəziyyətini təyin 

etmək üçün də o, tədqiqat aparmışdır. Əlxəzanın riyazi məsələsi belə tərtib edilmişdir: eyni 

müstəvidə yerləşmiş iki xarici nöqtə və çevrə verilir. Bu çevrənin elə nöqtəsini tapmaq la-

zımdır ki, onunla birləşmiş düz xəttin verilən nöqtələri radiusla bərabər bucaqlar təşkil etsin 

və düz xətt axtarılan nöqtəyə çəkilsin. 

Əlxəzanın elmi nəticələri sonradan, daha doğrusu XVII əsrdə Hüygens və Nyutonun 

müəllimi Barrounun adına elm tarixinə düşmüşdür. Bu həm alimə, həm də onun məxsus ol-

duğu, xalqa hörmətsizlikdir. Əslində işığın qayıtma və sınma qanunu tədris edilərkən aşa-

ğıdakı tarixi məlumatın verilməsində Əlxəzanın bu sahədəki fəaliyyəti qeyd edilməlidir. 

Əlxəzan işığın qayıtması və sınmasının tədqiqi ilə məşğul olmaqla səmərəli nəticələrə nail 

olmuşdur. O, sınma bucağının ölçülmə üsulunu işləmiş və' təcrübi yolla göstərmişdir ki, sın-

ma bucağı düşmə bucağı ilə mütənasib deyil. Əlxəzan sınma qanununun dürüst ifadəsini tapa 

bilmişdir. O, göstərmişdir ki, düşən və sınan şüa eyni bir müstəvidə yerləşir və həmin müstəvi 

normala perpendikulyardır. Əlxəzana məlum idi ki, görmə bucağının məsafədən asılılığı müs-

təvi-qabarıq güzgünün hərəkətindən asılı olaraq böyüyür. Onun uzun sürən gərgin fəaliyyəti 

ilə atmosferin hündürlüyü təyin edildi. Lakin bu təcrübənin nəticəsi düz alınmadı. Əlxəzana 

görə atmosferin hündürlüyü 52000 addımdır. XII əsrdə Əlxəzanın “Optika” kitabı latın dilinə 

tərcümə edilmişdir. Əvvəlcə elə hesab edirdilər ki, bu kitab Ptolomeydən köçürmədir. Ptolo-

meyin əsəri tapıldıqdan sonra aydın oldu ki, Əlxəzanın optikası misilsiz əmək sərf edilmiş 

onun şəxsi elmi nəticəsidir. Həmin dövrdə ərəb alimi İbn-Əl- Xaysam kimi Əlxəzandan başqa 

da bir alimin olduğunu yalnız IX əsrdə aydınlaşdırmışlar. 

Tarixi məlumatları nəzərdən keçirərkən görürük ki, Biruni və Alxozen nümunəsində Şərq-

də təbiət elmləri təcrübi olaraq inkişaf etdirilmişdir. Zaman ölçən mexaniki saatlar, cəhətləri 

təyin edən kompas, mədəniyyət və elmin inkişafında güclü təsiri olan kağız Avropaya müsəl-

manlar tərəfindən gətirilmişdir. Bu ixtiralarla və qədim irslə birlikdə onlar Avropanın mədə-

niyyətində, onun inkişafında çox böyük rol oynamışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Əbu-Reyhan Biruni ilə Abu Əl-Əlxəzanın nümunəsində müsəlman 

dünyası  alimlərinin kəşflərinin  həmişə dünya biliciləri tərəfindən böyük maraq doğurduğunu 

və hər zaman əhəmiyyətliyini qoruyub saxladığını nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab edə bi-

lərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şərq mütəfəkkirləri 

Əbu-Reyhan Biruni ilə Abu Əl-Əlxəzanın fizika sahəsində ixtiralarının sonralar Avropa alim-

ləri tərəfindən “kəşf” edildiyi konkret faktlarla göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Научное сотрудничество и результаты  

Абу Райхана Бируни и Аль-Хазани 

 

Резюме 

 
Научное сотрудничество Абу Райхана Бируни и Абу аль-Альхаза доказывает, что 

мусульманский мир обладает огромным научным потенциалом. В статье эти отноше-

ния подтверждаются конкретными фактами. 

 

T.S. Vahidov, G.S. Valibeyova 

 

Scientific cooperation and results of  

Abu Rayhan Biruni and Al-Khazani 

 

Summary 

 
The scientific cooperation of Abu Rayhan Biruni and Abu al-Alhazah proves that the 

Muslim world has great scientific potential. In the article, these relationships are confirmed by 

specific facts. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 19.10.2019 

 

  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 246 

ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ 
 ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ  

 

İdarəçilik, yoxsa liderlik? 
 

Mirvari Ələkbər qızı Akkoç 

    Bakı Qızlar Universiteti 

 E-mail: akkocmirvari@gmail.com 

 

Rəyçilər: prof. Dr. U. Yavuz, 

                prof. Dr. O. Demirdöğen 

 

Açar sözlər: idarəçilik, liderlik, hədəf, məsuliyyət, ünsiyyət, qərarlılıq 
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Hər bir qurumun məqsədlərini reallaşdırması, hədəflərinə çatması, inkişaf və dəyişimi ya-

xından izləməsi üçün təsirli bir idarəetmə mexanizminin yaradılması labüddur. İdarəetmə sis-

teminin sağlam işləməsi üçün qanun-qayda və rəhbər birinci dərəcəli hesab olunsa da, əsl va-

cib olan element şübhəsiz təsirli bir idarəçi, yəni Lider bir insandır. Sadəcə məhsuldarlığı və 

mövcud vəziyyəti qorumağı təməl alan klassik idarəçi anlayışı ilə dinamik rəqabət ortamında 

və sürətlə dəyişən şərtlərdə qurumun hədəflərinə çatması çox çətindir. Qurumun fəaliyyətində 

rol alan, iş kollektivini inandıran və motivə edən, onlarla mütəmadi ünsiyyətdə olan və dəyi-

şikliyə hazırlayan liderlər lazımdır. 

İdarəçilik və liderlik çox vaxt bir birinə qarışdırılan, hətda bəzi vaxtlarda eyni mənada iş-

lədilən, ümumilikdə bir birinə yaxın amma əslində bir birindən fərqli məvhumlardır. İdarəçi 

deyəndə ağla yuxarı dərəcəli idarəçilər gəlsə də bütün təşkilatlarda müxtəlif dərcələrdə ida-

rəçilər var və yuxarı dərəcəli idarəçilər planlama, təşkilatlandırma, idarə etmə, irəlini düşün-

mə və nəzarət funksiyalarını yerinə yetirəndə bəzi hallarda bu fəaliyyətləri ikinci dərəcəli ida-

rəçilərə həvalə etmə yoluna gedirlər. İdarəçilər sadəcə təşkilati məqsədlərin reallaşdırılması 

deyil, eyni zamanda təşkilatın mal və xidmət istehsalında ən vacib ünsür olan insan faktoru-

nun daha məhsuldar, təsirli və yüksək əhval ruhiyyəli bir şəkildə işə cəlb edilə biləcəyini araş-

dırıb, üsul və texnikalarını inkişaf etdirərlərsə və bunu da idarəçiliklərində istifadə edə bilər-

lərsə istənilən istiqamətdə bir idarəçilik əldə etmiş olarlar.  

Yaxşı bir idarəçi tərəfsiz, səbrli, nümunəvi, nəzakətli, qoruyucu, təşəbbüskar, xoşniyyətli, 

təsiredici, inandırıcı, tarazlığı saxlaya bilən,  ön mühakiməsiz, sirdaş, ədalətli, güvən verici, 

iradəli, məsuliyyətli, qərarlı, diqqətli, səhmanlı, insana dəyər verən, paylaşımcı, həssas, dəs-

təkləyici, cəsarətləndirici, təqdiredici vs. olmalıdır. Ayrica müvəffəqiyyətli idarəçi qlobal ida-

rəçilik üçün lazım olan problem həll etmə, yaradıcılıq, komanda çalışması, ünsiyyət qurma, 

bütün düşünmə və liderlik kimi xüsusiyyətlərini özündə inkişaf etdirən idarəçi olmalıdır. 

Liderlik başqalarının fəaliyyətlərinə rəhbərlik etmək, koordinasiya etmək səhman yarat-

maq və insanları yönləndirmək; şəxslərin fəaliyyətlərini dəyələndirmə və onlarda motivasiya 

yaratmaq; işləri bölüşdürmək və insanların götürdükləri məsuliyyətləri necə yerinə yetirə bil-

diklərini izləmək, problemlər qarşısında bacarıqlı həll yolları tapmaq və vəzifələrin yerinə ye-

mailto:akkocmirvari@gmail.com
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tirilməsində uygun insanı və texniki qaynaqları təşkil etmək və ardicillarına təşkilati rəhbərlik 

rolunu göstərməyi bacarmalıdır. 

Lider qurumun hədəflərini, öncəliklərini və standartlarını təyin edir və bunların pozulma-

mağı üçün lazım olan önləmləri alır, üzlaşma yoluna gedir. Liderlər əzmkarlıq, düşüncə azad-

lığı, ədalət duyğusu, humanistlikləri və bu kimi xüsusiyyətləri ilə digər qrup üzvlərindən fərq-

lənirlər. Liderlər insanların səylərini, qabiliyyətlərini və şəxsiyyətlərini aşkarlayaraq yönləndi-

rən bir dirijora bənzədilir. Bununla birlikdə liderlər ilk öncə bir dünyagörüşünə sahib olmalı, 

dövrün gedişatını addım addım izləyəbilməli, dünyanın və ölkəsinin vəziyyəti ilə bağlı cəmiy-

yətin gedişatına ən doğru şəkildə istiqamət verə bilməlidirlər. Təsirli bir lider həm özünün 

həm də özünə bağlı insanların ehtiyaclarını qarşılıqlı olaraq aradan qaldırmağı bacarmalı, on-

ların fərqli qabiliyyətlərini  nə vaxt və harda işlətməli olduqlarını bilən həssas biri olmalıdır. 

İdarəçi və liderlər arasındakı fərq müxtəlif araşdırmacılar tərəfindən çox fərqli şəkillərdə 

ifadə edilmiş və sinifləndirilmişdir. Bu sinifləndirmədə ümumi xüsusiyyətlər bunlardır; 

— İdarəçilik bir peşə, kariyera işidir, liderlik isə insanlara təsir etmə və hərəkətə keçirmə 

işidir. 

— İdarəçilik  özünə bağlı insanlar üzərində güc sahibi olmaq, qurumun hədəflərinə çat-

ması üçün insanlara gördükləri işin qarşılığında bir şey verərək iş gördürmək, mərhələləri ida-

rə etməkdir. Liderlik özünə bağlı insanlar üzərində güc sahibi olmaq deyil, onlara təsir etmək 

və inandırmaqla bağlıdır. 

— İdarəçilər daha çox rəqəmlərlə, konkret mövzular üzərində analizlər aparan bir ida-

rəçilik tərzi sərgiləyirlər. Liderlər isə hər zaman idarə etdiyi insanlarla öz arasında qarşılıqlı 

təsiri sərgiləyir. 

— İdarəçilik formal bir təşkilati quruluş içində reallaşır, liderlik üçün formal bir quruluş 

şərt deyil. 

— İdarəçinin insanlara təsir etmə vasitəsi, olduğu vəzifədə ona verilmiş olan səlahiyyət, 

işi gördürmə haqqıdır, liderin təsiretmədə istifadə etdiyi vasitə isə öz fərdi xüsusiyyətləri, dav-

ranışları, insanlara verdiyi baxış açısı, güvən və ilhamdır. 

— İdarəçinin vəzifəsinin tərifi vardir, liderin vəzifəsinin tərifi yoxdur.  

— İdarəçilik təyin olunan hədəflərə çatma, liderlik isə dəyişiklik və fərqlilik edə bilmək-

dir. 

— İdarəçi “İşleri düzgün edən”, lider isə “Düzgün işlər edən” insandır.  

Hər nə qədər fərqliliklər olsa da, həm idarəçinin həm də liderin ortaq nöqtəsi insanları bir 

hədəfə çatmaq üçün yönləndirməkdir. Bacarıqlı bir idarəçi ola bilərsiniz və ya elə olduğunuzu 

düşünə bilərsiniz lakin dəyişən şəraitdə eyni bacarıqlı idarəçi profilini göstərməyə bilərsiniz. 

Bacarıqlı bir lider də ola bilərsiniz lakin hər şey xəyal qırıqlığı ilə nəticələnə bilər. Ancaq 

Lider İdarəçi olmağı bacara bilsəniz, hər şəraitdə və ən çətin şərtlərdə müvəfəqiyyət qazana 

bilərsiniz. 

Lider idarəçilər, öz qurumunun məqsədlərini həyata keçirərkən, bunu iş görənlərin istək və 

səyləri ilə bütünləşdirərək edərlər. İdarəçi liderlər qurumun bütünündə planlama, inkişaf, 

kontrol və dəyərləndirmə mövzularında üzərlərinə məsuliyyət götürürlər. Eyni zamanda mali 

idarəetmə və nəzarətdə, uzun zamanlı strateji planlama, qaynaqları genişləndirməkdə və siyasi 

səviyyədə də məsuliyyət götürürlər.  

Lider idarəçilik öyrənilə bilən, elmi və bədii çəkisi olan bir peşədir. Lider idarəçilikdə, fər-

di ağıl yerinə ortaq ağıl; şəxs yerinə komanda; əmr yerinə təlimatlandırma; idarəçilik yerinə 

liderlik; nəticəyə hədəflənmək yerinə müddətə hədəflənmək; çox işləmək yerinə ağıllı işləmək 

əsasdır.  
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Lider idarəçi, irəlini görməyi və göstərməyi bilən; arzulanan reallığın və hədəfin sxemini 

göz önünə gətirə bilən; bu hədəf və məqsəd tablosunu göstərə bilən; sözü gedən görüntünün 

əlçatan və həyata keçiriləbilən olmasını göstərən insandır. 

Və son olaraq, bacarıqlı bir Lider İdarəçi olmaq üçün nələr lazımdır: 

Həvəsləndirmə bacarığı olmalıdır! 

“İnsanın xəyalı ilə əldə etməyi arasında ancaq əzminin aşacağı bir məsafə var”. Halil 

Cibran 

Təvəzökar olmalı və bunu göstərə bilməlidir!  

“Əmr etmədən idarə edə bilirsənsə Lidersən deməkdir”.        

Lao Tzu 

Empatiya qurmalıdır! 

“Diqqətinizi öz cavabınız yerinə onun söylədiyini anlamaq üzərində cəmləyin”. John 

C.Maxwell 

Bədən dilini pozitiv istiqamətdə istifadə etməlidir! 

“Bir yaxşı davranış dünyadakı bütün sözlərdən daha təsirlidir”.      

Andrew Marvell 

 

Təqdir etmədə comərd davranmalıdır! 

“Başqalarının yaxşı tərəflərini görüb təqdir etmək alışqanlığı insanın ruhunu zənginləş-

dirir”.      

C.W.Hall  

Tənqidə qarşı açıq olmalıdır! 

 “Yanıldığını əsla qəbul etməyənlər, ən çox yanılanlardır”.              

La Rochefoucauld 

İnsanların vaxtını israf etməməli! 

“Vaxt ən az tapılan qaynaqdır. Əgər o düzgün yönləndirilmirsə, hec bir şey düzgün yön-

ləndirilmir deməkdir”.                                                                 

  Peter Drucker 

Dinləyə bilməlidir! 

“Dur dinlə! Ancaq danışarsansa heç bir şey eşidə bilmərsən”.      

  Atalar sözü 

 

Məqalənin aktuallığı. İdarəolunmada aparıcı yer tutan idarəçililk və liderliklə bağlı kifa-

yət qədər nəzəriyyə olsa da, cəmiyyətin inkişafı bu sahədə yeni forma və metodların tətbiqini 

tələb edir. Məqalədə də bu kimi məsələlərə toxunulduğundan onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müasir cəmiyyətdə 

idarəçilərlə liderləri fərqləndirən səciyyəvi xüsusiyyətlər göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Cohen, William A., Drucker ve Liderlik. İstanbul: Optimist Yayınları, 2010. 

2. Efil, İsmail, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. Bursa: Dora Yayınları, 2010. 

3. Barutçugil, İsmet, Yöneticinin Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık, 2006. 

4. Bernardin, J.H. & J.E. Russel, Human Resource Management: An Experiential 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 249 

Approach, Irwin: McGraw-Hill, 1998. 

5. Ertürk, Mümin, İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon. İstanbul: Beta Yayınları, 2000. 

6. Gerry Reffo, Valerie Wark, Liderlik ve Politik Zeka. Türkiye İş Bankası Kültür Yayın-

ları, İstanbul 2016. 

7. Peter Burwash, Liderliğin Anahtarı. Timaş Yayınları, İstanbul 1998. 

8. Osman Uysal, Liderliğin Anatomisi. Akçağ Yayınları, İstanbul 2007. 

9. Özhan Atalay, Yöneticinin Başarısızlık Rehberi. Ceres yayınları, İstanbul 2016. 

10. Koçel, T., İşletme Yöneticiliği, Beta Basım ve Dağıtım, İstanbul, 1998. 

 

                                                              М.A. Аккоч 

 

Управленчество или лидерство? 

 

Резюме 

 
Когда менеджер начинает расширять свои управленческие обязанности в области  

лидерства, он становится настоящим лидером. Менеджер является ведущим, а также 

управляющим в обществе.  

 

M.A. Akkoch 

 

Management or leadership? 

 

Summary 

 
Where a manager begins to expand his or her management responsibility into leadership 

areas, then the manager becomes a leader too. The manager is leading as well as managing. 
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Koqnitiv inkişafda gen və mühit dilemması 

Son dövrün eksperimental tədqiqatları göstərir ki, gen amili koqnitiv inkişaf prosesinə da-

ha çox təsir göstərir. Bu, Con Cefri və Robert Plominin eyni genə malik olan və müxtəlif mü-

hitlərdə sosiallaşan (fərqli ailələrə verilən) 200 əkiz arasında aparılan uzunmüddətli eksperi-

mentlərində özünü təsdiq etdi [1, 63-64]. Yəni, biryumurtalı əkizlərin ikiyumurtalılardan 

fərqli olaraq, uşaqlıqdan qocalıq dövrünə qədər oxşar verbal və məkan xüsusiyyətlərinə malik 

olduğu məlum oldu. Onlar fərqli ailələrdə böyüsələr də, öz doğma valideynlərinin genetik irsi 

xüsiyyətlərinin daşıyıcısıdır. İrsən keçən  genetik xüsusiyyətlər bütün yaş dövlərində uçagın 

psixi və fiziki inkişafa cox təsir göstərir  və sosiallaşmanın təsirindən assimlyasiya olmayan 

sabit daşıyıcılardır. Onlar, adətən 9-10 yaşlarında daha da fəallaşırlar. O zaman, Vıqotskinin 

koqnitiv inkişafda mühüm rol oynayan daxili nitq fenomenini genetik amillərlə əlaqələndirə 

bilərik. 

Koqnitiv inkişafa təsir edən xarici amillərin də rolu böyükdür. Təbii ki, bunların başında 

ailə, təlim-tərbiyə və insanın yetişdiyi sosial-mədəni mühit dayanır. Bu təsirləri konkret şəkil-

də öyrənmək qeyri-mümkündür. Çünki xarici təsirlər bir neçə inteqrativ amillərlə bağlıdır. 

Həmçinin, bu təsirləri uzun müddət ərzində izləmək də çətindir. Buna görə də, bu sahədə apa-

rılan eksperimentləri nisbi dəyərləndirmək olar. Burada, sosial psixologiya ilə yanaşı, bir çox 

elm sahələrinin (sosiologiya, kulturalogiya) də inteqrativ əlaqəsi tələb olunur.  

E. Qriqorenko və B. Qoçubeyin tədqiqatları göstərir ki, kreativlik, həmçinin, daha çox ai-

lədə yaranan demokratik mühitdən və geniş ünsiyyət dairəsindən asılıdır [2, 21-22]. Əkizlər 

arasında aparılan eksperimentin nəticələri göstərdi ki, koqnitiv inkişaf prosesinə genetik təsir 

50%, mühitin təsiri 30%, hər ikisinin təsiri (genotipmühit) 20% təşkil edir. Tanınmış psixoloq 

və genetik Robert Plomin əsaslandırdı ki, müxtəlif fitri xüsusiyyətlərə malik olan insanlar ət-

raf mühitə bu və ya digər dərəcədə qarşılıq verirlər. Sosial mühit də insanların şəxsi keyfiy-

yətlərinə bacarıq və temperamentlərinə fərqli reaksiya göstərir. O, genotip və mühitin qarşılıq-

lı əlaqəsini üç növə bölür: 

1. Passiv təsir – bir ailənin üzvləri ümumi bir irsə malikdirlər. Onların qabiliyyətinin art-

ması, həmçinin eyni mühitdə yaşamaları ilə bağlıdır. Genetik qabiliyyətlər özünü daha çox 

verbal (söz-məntiq) və riyazi məntiqdə nümayiş etdirir (Məsələn, yazıçı Anar atası Rəsul Rza-

nın və anası Nigar Rəfibəylinin ailəsində ədəbiyyat mühitində böyümüşdür. Onun həm gene-
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tik olaraq fitri istedadı və yaşadığı mühit bunun üçün münbit şərait yaratmışdır. Yaxud, ABŞ-

da Minnesota universitetinin professoru, riyaziyyatçı Anar Əhmədovun qızı Lalə Bəylər hə-

min universitetin riyaziyyat fakültəsinə 13 yaşında qəbul olmuşdur). 

2. Reaktiv təsir – mühit uşağın fitri psixi keyfiyyətlərinə qarşılıq verir və müəyyən şəxsi 

xüsusiyyətlərin önə çıxmasına şərait yaradır. Mühit, daha çox uşaqlarda qeyri-verbal zəkanı 

(“fəaliyyət zəkası”)  üzə çıxarır (Bu, valideynlərin övladlığa götürdüyü uşaqlara münasibəti 

ilə bağlıdır. Münasibətlər uşaqların intellektual inkişaf səviyyəsindən asılıdır).  

3. Aktiv təsir – fərd fəal şəkildə özünəməxsus mühitini axtarır və ya onu öz imkanları da-

xilində yaratmağa çalışır. Bu mərhələdə əsasən övladların təşəbbüsü ilə onların valideynlərlə 

aktiv münasibətləri yaranır (Bu, peşə və təhsil müəssisəsinin aktiv seçimi ilə bağlıdır. Uşaqlar 

öz qabiliyyətlərinə və meyllərinə uyğun mühit seçirlər) [3, 423-425]. 

Robert Plomin bildirir ki, passiv təsir əksər hallarda uşaqlıq dövrü ilə bağlıdırsa, yuxarı 

yaş dövründə onlar reaktiv və aktiv təsir mərhələlərinə keçid edə bilərlər. Genotip özünü daha 

çox yuxarı yaş dövrlərində büruzə verir. Burada nitqin yeri xüsusidir. R. Plominə görə, nitq, 

xüsusi genlərin fəallaşması ilə bağlıdır və o, koqnitiv inkişafa mühüm təsir göstərir [1, 62-69]. 

Tanınmış psixoloq R. Zayons araşdırmalar nəticəsində belə bir qənaətə gəlmişdir ki, uşaq-

ların koqnitiv inkişaf səviyyəsi kiçik ailələrdə (1 və ya 2 uşaqlı) böyük ailələrlə müqayisədə 

daha yüksək olur. Həmçinin, uşaqların zəka səviyyəsi (cinsindən asılı olmayaraq) böyük 

uşaqdan kiçiyə doğru azalmaq istiqamətində davam edir. Xüsusilə, ailədə 3 və 4-cü uşaqlar 

koqnitiv inkişaf səviyyəsi baxımından 1 və 2-ci uşaqdan geri qalırlar. Bu mütləq xarakter da-

şımasa da, əksər müşahidələr bunu təsdiq edir. R. Zayons bu qənaətə, minlərlə holland hərbi 

çağırışçısı arasında apardığı test araşdırması nəticəsində gəlmişdir. O, ABŞ-da 1964-1980-ci 

illərdə məktəb test göstəricilərinin aşağı düşmə səbəbini, həmin illərdə ABŞ ailələrində uşaq-

ların sayının artması (beybi bum) ilə əlaqələndirmişdir. O, həmçinin, müxtəlif ölkələrdə 

(ABŞ, Belqiya, Fransa, İngiltərə, Hollandiya) müxtəlif yaş qruplarına (5-18) aid olan minlərlə 

uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyələrinin ümumi nəticələrini araşdıraraq eyni nəticə əldə et-

mişdir. Rusiyanın müxtəlif bölgələrində məktəb uşaqları arasında İ. Raviç-Şerbonun rəh-

bərliyi altında aparılan eksperimentlər də bunu təsdiq etmişdir.   

Bunun səbəbləri barədə tədqiqatçılar müxtəlif fərziyyələr irəli sürürlər. Bir qismi hesab 

edir ki, bu, ana bətninin yorulması və gücdən düşməsi ilə bağlıdır. Əgər bu fərziyyədən çıxış 

etsək, ailədə gec doğulan və yeganə övlad olan uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyəsinin çox 

aşağı olması qanunauyğunluq olmalı idi. Halbuki, əksər hallarda belə uşaqların koqnitiv inki-

şaf səviyyəsi yüksək olur. Yaxud, əkizlərin zəka səviyyəsi tək doğulan uşaqların zəka səviy-

yəsindən zəifdir. Lakin, əkizlərdən biri müstəqil şəkildə böyüyürsə (onlardan biri ölübsə və ya 

onlar bir-birindən ayrı yaşayırlarsa), onun zəkası tək doğulan uşaqların zəka səviyyəsindən se-

çilmir. Bu da, yuxarıdakı fərziyyənin doğru olmadığını ortaya qoyur. Bunu, iqtisadi səbəblərlə 

(valideynlərin ilk uşağa daha çox maddi vəsait xərcləməsi və diqqət ayırması) bağlayanlar da 

yanılırlar. Çünki o zaman, bütün ailələrdə ilk uşaqların hamısı zəkalı olmalı idi. Yəni, bu amil 

öz təsirini göstərsə də, əsas səbəb deyildir.  

R. Zayons bunun səbəbini ailədə olan “intellektual mühit” ilə əlaqələndirir. Ailədə böyük 

uşaqlar kiçiklərə nisbətdə öz valideynləri ilə daha intellektual səviyyədə ünsiyyət saxlayır və 

onlar, əksər hallarda valideynlərlə kiçik uşaqlar arasında vasitəçi rolunu oynayırlar. Bu, onun 

nitqini və düşüncə tərzini inkişaf etdirir. Əkizlər isə, valideynləri ilə deyil, bir-biri ilə sıx ün-

siyyətdə olduqları və qapalı bir münasibətlər sisteminə keçdikləri üçün, koqnitiv inkişafdan 

bir qədər geri qalırlar.  

R. Zayonsun tədqiqatlarının nəticəsi onu göstərir ki, çoxuşaqlı ailələrdə uşaqların koqnitiv 
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inkişaf səviyyəsi aşağı olur. Hətta, intellektual ailələrdə belə üçüncü və dördüncü uşaqlar diq-

qətdən  kənarda qaldıqları üçün, onlarda koqnitiv inkişaf səviyyəsi digərlərindən geridə qalır. 

Lakin, uşaqların yaşları arasında interval 6-7 il təşkil etdikdə, bu problem qismən aradan qal-

xır. Çünki bu interval, valideynlərin digər uşaqların əqli inkişafı ilə məşğul olmasına imkan 

yaradır.   

ABŞ-da aparılan araşdırmalar (R.Rouz, D. Veksler) göstərmişdir ki, uşaqların (hər iki cin-

sin) koqnitiv inkişaf prosesinə (verbal və məkan zəkası, qavrama sürəti, göz yaddaşı) analar 

daha çox təsir göstərir (“ana effekti” ekspozisiya modeli). Çünki analar ailədə uşaqlara daha 

çox vaxt ayırdığı üçün, onlarla daha çox ünsiyyətdə olurlar. Bu ünsiyyət, koqnitiv inkişaf pro-

sesinə müsbət təsir göstərir. Həmçinin, “emosional yaxınlıq” modelinə görə, uşaqlar özlərinə 

emosional baxımdan ən yaxın olan anaları ilə ünsiyyət qurmağa çalışırlar. Gender bərabər-

liyinin inkişaf etdiyi cəmiyyətlərdə atalar da öz vaxtlarının bir qismini uşaqlara ayırdığı və ev-

ailə işləri bərabər bölüşdürüldüyü zaman, ata da ana ilə bərabər uşaqların koqnitiv inkişaf pro-

sesində bərabər iştirak edirlər.     

Lakin, ailədə oğlanların koqnitiv inkişaf prosesində ataların, qızlarınkında isə anaların rolu 

daha çoxdur. Oğlan uşaqları öz cinsindən çıxış edərək özlərini ataları ilə, qızlar isə, anaları ilə 

identikləşdirirlər. Lakin, bu identikliyin əsasında emosional yaxınlıq amili mühüm rol oyna-

yır. Emosional yaxınlıq koqnitiv oxşarlığa da öz təsirini göstərir. Çünki uşaqlar daha çox 

emosional yaxınlıqda olduğu valideynə bənzəmək istəyirlər. Bunu, V. Drujininin rəhbərliyi 

altında O.Skoblikin müxtəlif ailələr arasında apardığı R. Kettel testinin (“mədəniyyətdənkənar 

test”) nəticələri sübut edir. Araşdırmada iştirak edən uşaqların 50%-i analarını, 44%-i atalarını 

emosional baxımdan özlərinə yaxın hesab etmişlər. Qızların 75%-i analarına, 24%-i atalarına 

üstünlük verdikləri halda, oğlanların 35%-i analarına, 65%-i atalarına üstünlük vermişlər.  

Ənənəvi gender rollarından asılı olaraq, ailədə atalar idarəçilik funksiyalarına malikdirlər. 

Onlar, daha çox ailədə uşaqların nəzərində peşəkarlığı və zəkanı təmsil edirlər. Xüsusilə, bu, 

oğlan uşaqlarına təsir göstərir. Qız uşaqlar adətən analarını özləri üçün nümunə seçirlər. Bə-

zən, bu ənənələr və cinslərə ailədə bölünən rollar, sonralar gender bərabərsizliyinin meydana 

çıxmasında mühüm rol oynayır. Çünki oğlanlara ailədə verilən müstəqillik qızlara verilmir.  

Oğlanlara təcrübə qazanmaq, müstəqil olmaq üçün şərait yaradılırsa, qızlara itaətkarlıq, ev 

işlərinə bağlılıq tərbiyə edilir. Bunlar, öz növbəsində oğlanların koqnitiv inkişaf prosesinə 

mühüm təsir göstərir, onun cəmiyyətin həyatına inteqrasiyasını sürətləndirdiyi halda, qızların 

sosial fəaliyyətini məhdudlaşdırır. Bu baxımdan, kişilərin sosial həyatda ənənəvi fəallığı, qa-

dınların isə əksinə passivliyi, gender rollarında bərabərsizliyə və koqnitiv inkişaf prosesində 

disbalansa səbəb olur. Diqqəti cəlb edən amillərdən biri də odur ki, ailədə tək övlad olan qız-

ların koqnitiv göstəriciləri, ailədə tək övlad olan oğlanlarınkından üstündür. Deməli, gender 

stereotipləri koqnitiv inkişafa mane olur. Bunlar, gender tədqiqatlarında öz təsdiqini tapır.  

Valideynlər arasında yaranan münaqişələr və boşanmalar, uşaqların həm koqnitiv inki-

şafına, həm də onların emosional intellektinin inkişaına mənfi təsir göstərir. Xüsusilə, bu, 3-4 

yaşında olan uşaqlara daha kəskin neqativ təsir edir. Ümumiyyətlə, uşaqların koqnitiv inkişafı 

ailədə valideynlərin bir-biri ilə münasibətindən çox asılıdır. Onların danışıq tərzi və nitq mə-

dəniyyəti burada mühüm rol oynayır.   

Koqnitiv inkişaf prosesində motivasiya və şəxsi keyfiyyətlər (inadkarlıq, çalışqanlıq, ma-

raq, səbirsizlik, cəsarət, qətiyyət, risk, optimizm və s) də mühüm rol oynayır. Şəxsin ailədə 

tərbiyə yolu ilə aldığı elə şəxsi keyfiyyətlər vardır ki, onlar, onun intellektual potensialını üzə 

çıxmasına mane olur (utancaqlıq, həyəcan, ümidsizlik, qorxu). Yaxud, əksinə, nailiyyət mo-

tivasiyasını tənzimləyən tərbiyə metodları, şəxsin koqnitiv inkişafını sürətləndirir (daimi gizli 
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nəzarət və emosional dəstək, uğurlara görə mükafatlandırma, uğursuzluğa görə yüngül cə-

zalandırma və s). Lakin, fərdin şəxsi keyfiyyətlərini aşkara çıxaran və onu inkişaf etdirən əsas 

təkanverici xüsusiyyət motivasiyadır.  

O, fərdin öz potensilanı ortaya çıxarmaq üçün, özünəməxsus mühit yaratmasına, özünənə-

zarət mexanizmi formalaşdırmasına və psixoloji maneələri aşmağa şərait yaradır. Araşdırma-

lar göstərir ki, nailiyyətinə ümidini itirməyənlərin İQ səviyyəsi adətən yüksək, ümidsizlərin 

İQ səviyyəsi aşağı olur. Ümidsizlər, özünənəzarət mexanizminə malik olmadıqları üçün, kə-

nardan idarə olunmağa və nəzarət altında saxlanmağa meyilli olurlar. Hətta, potensial olaraq 

İQ səviyyəsi yüksək olan uşaqlar ümidsizlik mühitində böyüyəndə öz zəka imkanlarını itirir, 

yaxud, əksinə, İQ səviyyəsi aşağı olan uşaqlar əminlik mühitində böyüyəndə öz zəka imkan-

larını artırırlar.  

Bu baxımdan, koqnitiv inkişaf prosesində ailə tərbiyəsinin nə qədər mühüm əhəmiyyətə 

malik olduğu ortaya çıxır. Uşaqların tərbiyəsinə laqeyd münasibət və ya onları əsassız yerə if-

rat şəkildə mükafatlandırmaq, onların  koqnitiv inkişaf prosesinin qarşısını alır və anormal in-

kişafa şərait yaradır. 

Əksər çoxuşaqlı yoxsul ailələrdə uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyəsi aşağı olur. Bu, aparı-

lan araşdırmalar vasitəsilə sübut olunmuşdur. Q. Qetser məktəblilər  arasında apardığı ekspe-

riment nəticəsində müəyyənləşdirmişdir ki, yoxsul ailələrdə doğulan uşaqlar orta səviyyəli 

ailələrdə doğulan uşaqlardan koqnitiv inkişaf səviyyəsinə görə 1-2 il geri qalırlar. Səbəb, vali-

deynlərin uşaqlara az diqqət etməsi və iqtisadi çətinlikdir. Çünki valideynlərin əsas fəaliyyəti, 

uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyəsinin artırılmasına deyil, ailənin maddi problemlərini həll et-

məyə yönəlir. Bu cür ailələrdə böyük uşaqlar adətən ailənin maddi təminatında iştirak edir və 

valideynlərinə yardımçı olurlar. Belə bir şəraitdə əsas məsələ, uşaqların təhsil məsələsi deyil, 

onların qidalanmasıdır. Təbii ki, qidalanma məsələsində də çətinliklər meydana çıxır. Həm 

qidalanma, həm ev şəraiti, həm də emosional-koqnitiv ünsiyyətdən təcrid, uşaqların bir şəx-

siyyət kimi formalaşmasına mənfi təsir göstərir.  

Zəngin ailələrdə də durum oxşardır. Düzdür, bu ailələrdə çoxuşaqlılıq istisna haldır. La-

kin, zəngin ailələrdə az uşaq olsa belə, uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyəsində müəyyən prob-

lemlər olur. Səbəb, zəngin ailələrdə valideynlərin vaxtlarının əksəriyyətini öz işləri və əylən-

cələrinə sərf etmələri, uşaqları xüsusi dayələrə tapşırmaları və onlarla zəif ünsiyyət qurmala-

rıdır. Bu cür ailələrin natamam ailələrlə fərqi azdır. Təbii ki, dayələr onlar üçün, emosionallıq 

baxımından valideyni əvəz edə bilməz. Buna görə də, bu mühitdə böyüyən uşaqlar laqeyd, 

əsəbi, soyuqqanlı, eqoist olurlar. Deməli, uşaqların koqnitiv inkişafı  üçün, orta səviyyəli tam 

və çoxsaylı olmayan ailələr daha əlverişlidir. Çünki bu ailələrdə maddi təminat məsələsi nor-

mal olduğu kimi, valideynlərin uşaqlarla ünsiyyəti də daha yaxşı təmin olunur.  

1. Koqnitiv inkişaf səviyyəsində mədəniyyət amili 

Koqnitiv inkişaf səviyyəsini mədəniyyətlərə görə də bölürlər. Çünki biz müqayisə edəndə 

görürük ki, bəzi mədəniyyətlərdə koqnitiv inkişaf səviyyəsi aşağı, bəzilərində isə yuxarıdır. 

Təbii ki, bu mədəniyyətlər çərçivəsində yetişən insanlar da həmin mədəniyyətlərin məhsulu 

kimi ortaya çıxırlar. Bunun səbəbi, psixoloqlarla yanaşı bir çox mütəfəkkirləri də düşündürür. 

Burada aydınlaşdırılması mühüm olan əsas məsələ ondan ibarətdir ki, primitiv mədəniyyət-

lərin daşıyıcıları genetik olaraq əqli inkişafdan məhrumdurlar və ya sivilizasiyanın təmsil-

çilərinin koqnitiv səviyyələri, onların genetikası ilə bağlıdır? Yoxsa, mədəniyyətlər də insan-

lar kimi bioloji olaraq koqnitiv inkişaf mərhələlərini keçirlər?  

Bu suallara cavab vermək həm elmi baxımdan, həm də siyasi baxımdan çətindir. Çünki 

mədəniyyətlərin inkişafı genetika ilə bağlansa, bu irqçilik üçün zəmin yaradacaqdır. Elmi 
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baxımdan isə, bu məsələlərə birmənalı cavab vermək asan deyildir.  

Bu məsələyə münasibətdə Jan Piaje ilə Levi Brülün fikirləri üst-üstə düşmür. Jan Piajeyə 

görə, hər bir cəmiyyət bioloji varlıq kimi, öz tarixi inkişafında sivilizasiya mərhələsinə gələ-

nədək primitiv inkişaf mərhələlərindən keçir. Levi Brül bu fikirlə razılaşmır və hesab edir ki, 

hər bir mədəniyyətin özünəməxsus mentallığı mövcuddur və primitiv mədəniyyətlər ilə si-

vilizasiyalar arasında heç bir varislik yoxdur.  

XX əsrin 60-70-ci illərində kross-mədəni araşdırmalar göstərdi ki, müxtəlif mədəniyyət-

lərdə zəkanın inkişaf mərhələləri universaldır. Dasen apardığı araşdırmalar nəticəsində belə 

bir faktı ortaya qoydu ki, ənənəvi mədəniyyətlərdəki uşaqların koqnitiv inkişaf səviyyəsi Qərb 

cəmiyyətində olan uşaqların səviyyəsindən 1-2 il geri qalır. Bu fərqin nədən irəli gəldiyi mü-

zakirə mövzusuna çevrilmişdir. Piaje “lokal konstruktivizm” ideyasından çıxış edərək hesab 

edir ki, bəzi mədəniyyətlər digərlərindən fərqli olaraq zəkanın inkişafına daha çox önəm verir. 

Dasen isə, koqnitiv məsələlərin hər bir mədəniyyətdə ənənə və həyat tərzindən asılı olaraq 

fərqli dəyər qazandığını bildirir. Araşdırmaların ümumi nəticəsi göstərir ki, koqnitiv inkişaf 

səviyyəsi bir Qərb meyarı üzrə müəyyənləşə bilməz. Primitiv mədəniyyətlərdə koqnitiv 

məsələlərin özünəməxsus həll meyarları mövcuddur. Buna görə də, hər bir mədəniyyətə 

verilən qiymət, onun kontekstindən çıxış edərək verilməlidir.   

Koqnitiv inkişafda genin rolu, sosial mühitin rolundan 3/2 nisbəti səviyyəsində artıqdır.  

İnsanların sosiallaşdığı mühit (təlim və tərbiyə) də, onların şəxsiyyətinin formalaşmasında 

mühüm rol oynayır. Bu baxımdan, hər iki amil, şəxsiyyətin formalaşmasında və koqnitiv inki-

şaf prosesində özünəməxsus rola malikdirlər. Mədəniyyətləri ümumbəşəri koqnitiv meyarlarla 

deyil, onların özlərinə məxsus olan koqnitiv meyarlarla səciyyələndirəndə, mədəniyyətlər ara-

sında diskriminasiya məsələsi ortadan qalxır.  

Məqalənin aktuallığı. Koqnitiv inkişafda genin rolu, sosial mühitin (təlim və tərbiyə) rolu 

və iki amilin qarşılıqlı konvergensiyası daim müxtəlif yaş dövrlərində şəxsiyyətin hər tərəfli 

inkişafına təsir göstərmişdir. Bu gündə müxtəlif yaş dövrlərində koqnitiv inkişafda və emosio-

nal intellektdə yaranan problemlərin həlli cəmiyyətin qarşısında duran əsas vəzifələrdəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətin özünüdərki və hərtərəflı inkişafı prosesində  koq-

nitiv inkişafda genin rolu, sosial mühitin (təlim və tərbiyə) rolu müxtəlif yaş dövrlərində emo-

sional intellektin inkişafına təsiri mühüm əhəmiyyət kəsb edir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə tədqiqatçılar, pedaqoqlar, psixoloqlar, 

valideynlər üçün faydalı ola bilər. 
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Т.Р. Джаббарова  

 

Роль гена и социальной среды в когнитивном развитии 

 

Резюме 

 
Согласно широко распространенному подходу, тезис о том, что «дети одаренного 

человека талантливы», иногда оправдан, а иногда нет. Относится ли интеллект к генам 

или к окружающей среде - одна из самых актуальных проблем современной психоло-

гии. Ожидается, что с развитием современной генной инженерии в будущем появятся 

интересные научные инновации. Тем не менее, психологические исследования в этой 

области имеют свое право. 

В статье рассматривается роль генной и социальной среды (обучения и воспитания) 

в когнитивном развитии. 

 

T.R.  Jabbarova  

 

The role of gene and social environment in cognitive development 

 

Summary 

 
According to a widespread approach, the thesis that “children of a gifted person are 

talented” is sometimes justified and sometimes not. Whether intelligence is related to genes or 

the environment is one of the most pressing issues in modern psychology. With the 

development of modern genetic engineering, exciting scientific innovations are expected to 

emerge in the future. However, psychological research in this area has its say. 

The article examines the role of gene and social environment (training and upbringing) in 

cognitive development. 
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Qadın hamiləlik dövründə xüsusi psixoloji mərhələlərdən keçir. “Ana olmaq” qadında də-

yişikliklər yaradır. Tədqiqatlar göstərirlər ki, analıq rolunun qəbulunda qadın müxtəlif psixo-

loji hallar keçirir və bu müxtəlif səbəblərlə bağlıdır. Bu səbəblər mədəniyyət, cəmiyyət, ana-

nın ilk doğuş zamanındakı yaşı, uşaq dünyaya gətirmə təcrübəsinin dərki, iztirab, ictimai mü-

dafiə, özünüdərketmə, övlada uyğun davranış tərzi, təzə anadan olmuş körpənin xüsusiyyətlə-

rinə bələdləşmə və s. ibarətdir. Analıq rolunu qəbul etmək və analıq vəzifəsinin yerinə yeti-

rilməsi psixoloji əsaslardan, mədəniyyət, ailədən və qadının təhsili səviyyəsindən asılıdır və 

bunlar bir amil kimi qadının hamiləlik dövründə ona təsir edir. 

Analıq statusu qadından yeni bir yanaşma tələb edir. Analıq statusunun düzgün qəbul edil-

məsində çoxlu sayda təsiredici amillər vardır. Bu amillərə aşağıdakıları şamil edirlər: 

— mədəniyyət; 

— ictimaiyyət; 

— ilkin doğum zamanı ananın yaşı; 

— uşaq doğumunu dərk etmə; 

— narahatçılıq; 

— ictimai qayğı; 

— özü haqqında təsəvvürlər; 

— ananın psixoloji xüsusiyyətləri (2, s. 203). 

İlk dəfə hamilə olan analar həyat yoldaşından və ətrafındakılardan qayğı gözləyirlər ki, bu 

da onun ana olmaqdan məmnunluq duymasının göstəricisidir. Həmçinin bu qayğının stress və 

qəmginliyin azalmasına mühüm təsiri vardır. 

 Başqa bir tədqiqatdan məlum olmuşdur ki, ictimai mühitin hamilə qadına qayğısı özünə-

hörməti artırır və bu da səbir və ananın özünə inamını (yəni o səbəblər ki hər qadının analıq 

rolunun ifasında ehtiyacı var) yüksəldir.  

Həmçinin bu dönəmdə qadınlara məxsus şəxsiyyətlə bağlı qarşılıqlı ziddiyyətlərin həllinə 

ehtiyacın və ilkin hamiləliklə bağlı əhval-ruhiyyə qeyri-bərabərliyinin şahidi oluruqu. Ana ol-

maqla bariz çaşqınlıqların bağlı olduğunu evlənmə, ailəyə məxsus simalar, ictimai və həyatın 

cari işləri arasında uyğunsuzluq vardır. 

Hamiləlik haqında aparılmış tədqiqatları ümumiləşdirsək: 

— Hamiləlik və doğuş ictimai və bioloji hadisədir. 

— Hamiləlik bir “vəziyyət” deyil, həm də bir “proses”dir. Bu prosesdə tək embrion dəyiş-
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mir və tədricən  öncədən təyin olunmuş proqrama əsasən inkişaf edir. 

—  Hamiləlik “inkişaf etmə böhranı” hesab olunur. Çünki, hamiləlik həssas (diqqət tələb 

edən) mərhələdir və stress yaradan faktordur.  

— Hamiləlik mərhələsində baş verən böhranlarının aradan qaldırılmasına kömək edə bilə-

cək vasitələrdən biri, ananın özünütanıma səviyyəsinin yüksəldilməsidir. 

İzdivac dövründən sonra əksər cütlüklər həyatlarında elə bir məqama çatırlar ki, onlar öv-

lad sahibi olmaq istəyini hiss edirlər. Bu istək özünü daha çox bioloji təsir altında həyatın 

ikinci onilliyində büruzə verir (8, s. 555). 

Aparılmış tədqiqatlar göstərir ki, tanış olmayan hisslərlə qarşılaşmaq, daxili və xarici alə-

min boşluqlarını doldurmaq, analıq hissinin formalaşması, öz uşaqlıq dövrünə yenidən qayıt-

maq hissləri uşaq sahibi olma meylinin ilk əlamətləridir. Hamiləliyə meyl (bu həmişə uşağa 

sahib olmağa meyl ilə zamana görə üst-üstə düşmür) qadınlıq vəzifəsinin isbat olunmasına, 

daxili inkişafın dəqiq başa düşülməsinə və ya sahib olma meylinin göstəricisi ola bilər. 

Təbii ki, qadının hamiləliyinin psixoloji məsələlərini aydınlaşdırarkən qarşıya mühüm bir 

sual çıxır. Görəsən hamiləliyə təhrik edən səbəb nədir? Hamiləlik ruhi arzu - mürəkkəb icti-

mai növ artımadır. Nedolson (1978) göstərir ki, sevginin qüvvəsi haqqında nigarançılıq ya-

xud, diqqət mərkəzində olmaq sövqedici səbəblərdən biri hesab olunur. Bəzi qadınlar inanır-

lar ki, heç kim onları sevmir və yalnız övladın olması sevgi və istəyin zəminidir. 

Hamiləlik bir “hal” deyil, bir “prosesdir”. Bu prosesdə embrionun dəyişilməsilə yanaşı 

tədricən əvvəlcədən təyin olunmuş proqrama uyğun olaraq inkişaf edir. Belə olduğu halda qa-

dın çaşqınlığa məruz qalır. Qadın eyni zamanda hamiləlik imkanlarının və bu imkanlar haq-

qında onda yaranan hisslərin təsiri altına düşür (1). 

 Tədqiqatlar göstərir ki, 6 həftəlikdən başlayaraq zamanla bağlı sürətdə müntəzəm olaraq 

bədəndəki fiziki dəyişikliklər və ya döş qəfəsinin böyüməsi qadında çaşqınlığın yaranmasına 

səbəb olur . 

 Bir çoxları belə bir fikirlə razılaşır ki, hamiləlik dövrünün heç bir şeylə müqayisə olunma-

yan öz aurası var və bu zaman həyat yeni məna, yeni çalarlar kəsb edir. Yüksək missiyanı da-

şımaq hissi ilə bağlı hamilə qadının həyatına xüsusi daxili bir işıq daxil olur. Həqiqətən, gələ-

cək anaların əksəriyyəti öz daxili vəziyyətini ifadə etməyə cəhd göstərərkən, əvvəllər rast gəl-

mədikləri məhdudiyyətsiz bir məsuliyyət hissini təsvir edirlər. Nə etmək lazımdır ki, uşaq 

sağlam doğulsun.  

Bütün bu fikirlər qadında stress yaradan amil kimi çıxış edir. Bir tərəfdən gələcək uşaqla 

bağlı olan narahatlıqlar, digər tərəfdən qadının öz bədənində olan dəyişikliklər psixoloji 

gərginliyə səbəb olur və çox zaman qadın psixoloji dəstəyə ehtiyac duyur.  

Bu baxımdan Psixologiya sahəsində  hamiləlik məsələləri ilə məşğul olan mütəxəssislər 

bu məsələyə başqa tərəfdən yanaşırlar: necə etmək lazımdır ki, uşaq ananın tez-tez dəyişən 

əhvalından əziyyət çəkməsin? İş burasındadır ki, “yanlış” davranışdan yaxa qurtarmaq hətta 

ən çalışqan analara belə müyəssər olmur. 

Hamilə qadının psixikası onun hamiləliyə qədər olan vəziyyətindən güclü şəkildə fərqlə-

nir. Hamiləlik zamanı qadının əhvalı gözlənilmədən dəyişir, o, hamiləlikdə bağlı müxtəlif hə-

yəcan və təşviş keçirir. O, boş şeyə görə özündən çıxa bilər yaxud həyat yoldaşına qışqıra bi-

lər. Onun özü üçün də bu, izaholunmaz və qorxuludur. Ən başlıcası, baş verəndən sonra gələ-

cək ana uşaq və ailə üzvləri qarşısında günahkarlıq hissi ilə əziyyət çəkməyə başlayır. Əlbəttə, 

bu məqamda özünü nəzarət etmək çox çətindir, heç lazım da deyil. Hamiləlik vəziyyətinin qə-

dim mexanizmi budur. Xoşagəlməz günahkarlıq hissi və pis əhvaldan necə yaxa qurtarmağı 

öyrənmək  psixologiya sahəsində fəaliyyət göstərən mütəxəssisləri maraqlandıran suallardan 
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biri olmuşdur (7, s. 819). 

Tədqiqatçılar hamiləliyi emosional böhran, stress, dönüş nöqtəsi dövrü kimi yaxud qadına 

zorla qəbul etdirilmiş xəstəlik növü kimi nəzərdən keçirirlər (Bibring, Chappie & Furneaux, 

Grimm, Hanford, Lips, Nilsson & Almgren, Rothstein, Rubenstein). Onların fikrincə, hamilə-

lik, xüsusilə birinci hamiləlik, öz qadın indentikliyinin axtarışında böhran nöqtəsidir. Hamilə-

lik qadının cinsi məxsusluğunu sübuta yetirir və aşkar şəkildə xarici aləmə göstərir ki, o, sek-

sual münasibətlərdə olmuşdur. Hamiləlik bütün orqan və sistemlərin maksimal işini tələb 

edən orqanizmin keyfiyyətcə yeni bir vəziyyətidir. Onu inkişaf mərhələsi kimi nəzərdən ke-

çirmək olar. 

Fikrimizcə hamiləlik, doğuş və analıq yetkin qadın indentikliyinin formalaşmasının müəy-

yən pillələridir. Bu mərhələlər bir-biri ilə elə şəkildə bağlıdır ki, əvvəlki mərhələni qadın nə 

qədər tam yaşasa, növbəti mərhələni keçməsi imkanı bir o qədər ondan asılıdır. 

Hamiləliyi inkişaf mərhələsi kimi nəzərdən keçirərək, bu dövrün əsas fərqli xüsusiyyətlə-

rini ayırmaq olar. Fikrimizcə, dəyişikliklər həm psixofizioloji, həm də psixoloji səviyyədə baş 

verir. 

Psixofizioloji səviyyədə aşağıdakı sensor sahələrdə dəyişiklikləri ayırmaq olar (5, s. 99): 

Akustik: çox vaxt hamilə qadınlar gurultulu musiqini xoşlamır, onlar klassik yaxud medi-

tativ musiqiyə üstünlük verirlər. Onlar gurultulu səs yaxud qəfil səs-küy eşitdikdə səksənir, 

diksinirlər. 

Vizual: bir çox qadınlar görmə qavrayışında dəyişikliklər barədə məlumat verirlər, o cüm-

lədən eybəcərliklərin, qəddarlığın, pis hadisələrin təsiri kimi vizual stimullara emosional reak-

siyalar; eyni zamanda hamilə qadınlar gözəlliyi və harmoniyanı dərindən hiss etməyə başla-

yırlar. Onlar rəng birləşmələrinə daha həssasdırlar. 

Kinestetik: hamilə qadınların əksəriyyəti onlara toxunma vasitələrinə və digər taktil siq-

nallara daha həssasdırlar. 

Qoxu: İybilmənin daha diferensiallaşmış hissi meydana çıxır. Gələcək uşaq üçün güclü 

qoxular zərərli olduğuna görə, bəzi qoxular anaya müalicəvi və sakitləşdirici təsir edir, daha 

diferensiallaşmış iybilmə qabiliyyəti müəyyən qoxulardan və onların mənbələrindən yaxa ya-

xud onları axtarmağa imkan verir. 

Dad: müəyyən qida və içkilər, o cümlədən dölün normal inkişafı üçün zərərli olan maddə-

lər, məsələn, nikotin, alkoqol, kofein və s. bir çox hamilə qadınların xoşuna gəlmir. Lakin ha-

milə qadınlar zəruri qida maddələrinin olduğu ərzaqlardan tez-tez şüursuz şəkildə istifadə et-

məyə başlayırlar. Hamiləlik dövründəki psixoloji dəyişikliklər hamiləlik sindromu adlandırı-

lan hadisədə təzahür edir. O, müəyyən zamanla məhdudlaşdırılmış elə bir yeni psixogen və-

ziyyətdir ki, döllənmə günü deyil, qadının öz yeni vəziyyətini dərk etdiyi zaman başlayır və 

doğuşla deyil, uşağın “piqmalionlaşdırılması” məqamında başa çatır. Hamiləlik sindromu 

adətən qadın tərəfindən şüursuz səviyyədə keçirilir, müəyyən zaman sərhədinə malikdir və 

aşağıdakı simptomlarla səciyyələnir. 

Birinci mərhələdə qadınlar daha çox özünü hamilə kimi dərk etməyin affektini keçirirlər. 

Hamilə qadının sosial və əqli səviyyəsi nə qədər yüksəkdirsə, bir o qədər o, müstəqildir və pe-

şəsi baxımından müvəffəqiyyətlidir, onun qarşısında uşaq doğmanın mənası haqqında nə qə-

dər çox sual qoyulsa, ana olmağa qərar vermək bir o qədər çətin olacaqdır. 

Tez-tez qadınlar ilk vaxtlarda “təsadüfə ümid edirlər”, şüuraltında arzu edirlər ki, hər şey 

“özü-özünə” həll olunsun (məsələn, uşaq salma yaxud tibbi göstəricilərinə görə hamiləliyin 

süni şəkildə dayandırılması zərurəti). Əgər hamiləlik əvvəlcədən planlaşdırılmayıbsa, əksər 

hallarda qadın məsləhətxanaya gecikməklə müraciət edir, hamiləlik artıq onun özünə məlum 
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olur və özünü yeni simada qəbul etmək məcburiyyətində qalır. Təsvir olunan hadisə qərar qə-

bul etmə simptomu kimi səciyyələndirilə bilər. Həmin simptom üçün öz hamiləlik faktından 

qadının özünü şüuraltı şəkildə ayırması səciyyəvidir; iki qütb mövcuddur: “Mən və hamilə-

lik”. Bu dövrdə hal-əhvalda heç də analığa və gələcək uşağa yox, özünə (öz “Mən”inə) diq-

qəti cəlb edir. Hamiləlik sindromunun inkişafının növbəti mərhələsi yeni öz obrazının reflek-

siv qəbul edilməsidir: “Mən hamiləyəm” (yeni “Mən”in simptomu), o öz orqanizmində fizio-

loji dəyişikliklərin qəbul edilməsi ilə səciyyələnir.  

Spaylberger və Ceykobe göstərmişlər ki, hamiləliyi müşayiət edən real bioloji və neyro-

endokrin dəyişikliklər gözləyən analara dərin psixoloji təsir göstərə bilər (7, s.115). 

Müəlliflərin fikrincə, bu cür dəyişikliklər hamiləliyin əvvəlində intensiv səciyyə daşıdığın-

dan və onlara uyğunlaşmaq üçün bir qədər vaxt tələb olduğu üçün, yəqin ki, ilk üç ay ərzində 

qadının emosional yaşantıları əsas etibarilə bu amillə müəyyən olunur. Bu cür dəyişikliklər 

psixoloji stressin xüsusi tipini yaradır ki, o da ürək bulanması, qusma, baş gicəllənməsi, baş 

ağrıları və iştahanın pozulması kimi təzahürlərlə səciyyələnir. 

Emosional qeyri-sabitlik simptomu xüsusi diqqətə layiqdir ki, o, bu və ya digər dərəcədə 

hamiləliyin bütün dövrünə xasdır. Bu simptom dedikdə emosional dezadaptivlik nəzərdə tu-

tulur ki, o, əhvalın fonunun dəyişmələrində özünü göstərir. Bəzi qadınlarda passivlik artır və 

yüksək məmnunluq və həzz hissi meydana çıxır. Digərlərində bu zaman yüngül depressiya 

baş verir və fiziki fəallıq güclənir, ola bilsin, ona görə ki, hamilə qadın öz passivliyinin yeni 

hissini inkar etməyə cəhd göstərir. Əhvalın dəyişməsi müxtəlif dərəcəli daxili gərginlikdə ifa-

də oluna bilər - sıxıntı, darıxma, üzüntü, ağırlıq, lənglik duyğusu, özündən narazı qalmadan 

ruhi əzaba, sıxıntıya qədər. 

Özünü hamilə kimi dərk etmə və qəbul etmə məqamından başlayaraq qadında hamiləliyə 

ziddiyyətli münasibət simptomu üzə çıxır. V.İ.Brutman və M.S.Radionova hesab edirlər ki, 

hətta ən arzuolunan hamiləlik ziddiyyətli affektlə boyanır ki, bunda eyni zamanda sevinc, nik-

binlik, ümid və ehtiyatlı gözləmə, qorxu, qəm-qüssə yanaşı mövcud olur. Burada qarşıdakı 

doğuşla bağlı həm ehtiyat, çəkinmə, həm də qorxu vardır ki, bu da bəzən vahiməyə qədər gə-

lib çıxır (“Mən doğuşa davam gətirəcəyəmmi?”; doğmaq və ana olmaq qabiliyyətinə inamsız-

lıq; gələcək uşağın sağlamlığı və taleyinə görə qorxu, ailəsinin maddi vəziyyətinin mümkün 

pisləşməsinə görə narahatlıq, şəxsi azadlığın məhdudlaşdırılması və nəhayət, öz bədəninin də-

yişməsinə və bununla bağlı seksual cəlbediciliyin olmamasına görə həyəcan.) 

Hamilə qadının öz hamiləliyini dərk etməsi ilə bu ambivalent kompleksin yalnız ayrı-ayrı 

və müəyyən tərəflərinə aydınlıq gəlir (4, s.154). 

Daha sonra hamiləlik üçün səciyyəvi olan qadının şüurunun ona uşağın obrazının tədricən 

daxil edilməsi ilə psixiki yenidənqurmalması meydana çıxır (özündə yeni həyatı qəbul etmə 

simptomu). Bu mərhələ daha çox o zaman gəlir ki, qadın dölün ilk tərpənməsini hiss edir. 

Uşaq öz hərəkətləri ilə özünü ayrı bir insan varlığı kimi tanıtmağa çalışır. 

Dölün böyüməsi ilə bu duyğuların hissi komponenti daha parlaq olur, əşyavilik çaları qa-

zanır. Qadın bu dövrdə adətən gələcək körpənin davranışını izah etməyə başlayır: “oyandı”, 

“şənlənir”, “narahat olur” və s. Məna kəsb edərək hamiləlik gələcək ananı ruhlandırır, müva-

fiq affektiv fon yaradır ki, bununla da o, öz gələcək körpəsini ilhamlandırır, onun mövcudluğu 

mehribanlıq hissi doğurur, isti emosional tonlara boyanır. 

Bəzi qadınlar o qədər bu hissələrə qapılır ki, onların davranışında uşaqlıq əlamətləri mey-

dana çıxmağa başlayır. Onlar daha senzitiv və təsirli, köməksiz, aciz və “yumşalmış” olurlar. 

Tədqiqatçılar hesab edirlər ki, hamiləliyin bu dövründə adətən ananın uşaqla daxili dialoqu 

meydana çıxır. Xüsusi emosional vəziyyət uşağın obrazının formalaşmasına səbəb olur ki, bu 
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da qadının şüuruna daxil olur. Bu obraz xüsusi hissi-məna məzmunu ilə dolur ki, “birləşmə”, 

“yaxınlaşma” kimi səciyyələndirmək olar. 

Özündə yeni həyatın qəbul edilməsi sindromu hamiləlik sindromunun zirvəsidir, bu psixo-

fizioloji vəziyyətin təcrübəsinin qadın tərəfindən qavranılmasının, emalının, qiymətləndiril-

məsinin özünəməxsus indikatorudur. O, uşağın taleyinə görə yaxınlaşan məsuliyyətlə, onun 

barədə yuxularla, arzularla və fantaziyalarla səciyyələnir.  

Hamiləliyin bu dövründə “Mən - ətraf aləm” konstruktunun dəyişməsi açıq şəkildə izləni-

lir. Qadınlar gerçəkliyin dəyişilmiş qavranılmasına uyğun olaraq öz adi sosial ətrafını yüksək 

tələbkarlıq fonunda yeni keyfiyyət xüsusiyyətləri ilə doldurmalıdırlar. Bu meyli başqalarına 

münasibətdə artırılmış iddiaların simptomu kimi müəyyənləşdirmək olar. 

Hamiləlik zamanı stress vəziyyəti ilə üz üzə qalan qadının daxilində ətrafdakılara inam-

sızlıq fenomenini və gələcək uşağın atasına münasibətin fenomeni ayırmaq lazımdır. Qadın 

özünə xüsusi münasibəti şüuraltı olaraq tələb edərək ətrafdakılarla manipulyasiya edə bilər. 

Gələcək uşağın atasına çevrilən kişinin qavrayışı da dəyişir. Kişilərin əksəriyyəti sosiometrik 

statusu dəyişməsi və öz lazımsızlığını şüuraltı olaraq gözləyərək öz yeni hisslərini həyat yol-

daşından dərk olunmayan yaxa qurtarmada gerçəkləşdirərək şüurlu səviyyədə bundan doğan 

həyəcanı gizlədirlər. Beləliklə, qadın kişinin dayağından o zaman məhrum olur ki, onun daha 

çox buna ehtiyacı olur. Bütün bunlar bir də onunla ağırlaşır ki, qadınların əksəriyyəti hamilə-

lik dövründə sensor aclıq adlandırılan bir hadisə ilə üzləşirlər ki, bu da yüksək əsəbilik doğu-

rur və çox vaxt ətrafdakılara, xüsusilə də öz kişisinə münasibətdə aqressiyaya keçir. Həmin 

halda mənəvi uzaqlaşma, soyuqluqla müşayiət olunan deprivasiya hissi simptomundan danış-

maq yerinə düşərdi. 

20-25 həftəlik dövrdən başlayaraq xüsusi diqqət tələb edən daha bir problem yaranır. Ha-

milə qadınla baş verən fizioloji dəyişikliklər çox vaxt onun üçün tam seksual həyatı qeyri-

mümkün edir ki, bu da kişi ilə ünsiyyətdə məsafə yaradır yaxud onu artırır. Sadalanan amillər 

hamiləlik dövründə seksual natamamlıq simptomunun meydana çıxmasına səbəb ola bilər. 

Yəqin ki, hər bir qadın müəyyən dərəcədə daxili münaqişə keçirir və o, bir tərəfdən, nəhayət, 

doğmaq, digər tərəfdən, doğuşdan yaxa qurtarmaq arzusu ilə ifadə olunur. Bir tərəfdən, o, ha-

miləliyin salamat bitməsini gözləyir, digər tərəfdən, doğuş qorxu və narahatlıq doğurur. Məhz 

stress vəziyyətini də yaradan bu hisslərdir. Daim təhlükə içində olduğunu hiss etmək və təh-

lükəni gözləmək stress vəziyyətini daha da artırır ki, bu da müxtəlif psixosomatik əlamətlər 

şəklində özünü göstərir (6, s.27). 

 Hamiləlik dövründə qadının yaşadığı axırıncı simptomlardan biri səbirsizlik simptomdur. 

Qadın artıq təngə gəldiyi hamiləliklə bağlı daim artan səbirsizliklə və həyəcanla üzləşir və 

onun tezliklə bitməsini istəyir. Bu dövrdə əhvalın səciyyəvi dəyişmələri müşahidə olunur: bir 

azdan uşaq reallığa çevrilməsi ilə bağlı sevinc hissi, hamilə qadınların müxtəlif şüurlu və şü-

ursuz həyəcanları (doğuşdan ölmə mümkünlüyü, uşaq normaldırmı və doğuş zamanı o, zədə 

alacaqmı). Bəzi qadınlar xoş bir həyəcan keçirirlər ki, yenidən doğuş vaxtı fəal rol oynaya bi-

ləcək və hamilə qadının məcburi passiv rolunu tərk edəcəkdir. Hamiləlik sindromunun sonun-

cu simptomu doğulan uşağın piqmalionlaşmasıdır: ananın qavrayışında onun fantastik obra-

zından real obraza keçid. 

Yuxarıda  təsvir olunan bütün qadınların hamiləlik dövrü üçün tipikdir. Bununla belə onun 

simptomları hər bir konkret halda müxtəlif dərəcədə ifadə oluna bilər. Naməlumluq qarşısında 

qorxu ilə güclənən göstərilən simptomlar ilk qorunmuş hamiləlik dövründə özünü göstərir. 

Beləliklə, uşağa subyektiv münasibət analığa psixoloji hazırlığın quruluşunda əsas amildir, 

o, anlıq davranışı üslubunun proyeksiyasına salınır və bununla da körpənin psixi inkişafı üçün 
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daha əlverişli şəraiti təmin edir, onun vacib göstəriciləri uşağın ana ilə ünsiyyət səviyyəsi, on-

da öz obrazının formalaşması xüsusiyyətləri və başqasının dərdinə şərik olma tələbatlarıdır. 

Bütün bunlarla yanaşı hamiləlik dövründə ana əziyyətli harmonal proseslərin də təsiri altı-

na düşür. Qadın özündə oxşar ürək bulanması, səhərlər süstlük, tərləmə, ağız suyunun çoxal-

ması və naməlum əzginlik və ya qəbzlik kimi halları müşahidə edir. Bir çox hamilə qadınlar-

da bu əlamətlərin oxşar olmasına baxmayaraq, bu prosesin təsiri altına düşdükləri üçün hami-

ləliyə qarşı müxtəlif və özlərinə məxsus bir şəkildə çıxış edirlər. Bu əlamətlərin hər biri bir 

qadın üçün görünüşlü bir təsir yaradır. Ürək bulanmasını buna misal göstərmək olar. Bir qa-

dın xəstə olduğu üçün ürəkbulanma ilə rastlaşdıqda onu uşaqlıqla əlaqələndirə bilər. Başqa bir 

qadın isə ürəkbulanmanı bədənin qeyri-iradi əlamətlə embriondan xilas olma kimi başa düş-

məsi mümkündür. Buna görə ürəkbulanma halı onun bədənində əziyyətverici olur. Beləliklə 

bu əlamətlər psixoloji təsirlə bağlı olduğuna görə oxşar iztirab əhval-ruhiyyəsi hallarının ək-

sinə hamiləlikdə qorxunu ya azaldır, ya da çoxaldır. 

Bənzərsiz bir fərd olması imkanı ilə hamiləlikdə fiziki şərait və hissi emosiya çərçivəsində 

hər bir fərd üçün fərqli olur (3, s.64). 

Birinci hamiləlik və ya bir neçə dəfə hamilə olmaqla yanaşı istər uşaq istəsin, istərsə də is-

təməsin, ananın yaşı (18-30 yaş arasıyla 30-45 yaş), ananın iqtisadi vəziyyəti (ananın işlə 

məşğul olması və ya olmaması), həyat yoldaşının iqtisadi vəziyyəti (aylıq  gəliri) kimi oxşar 

amillər ananın kəsb etdiyi imkanların təsiri altındadır. Buna görə də bizim öz həyatımızda bu 

proseslə xüsusi bir şəkildə qarşılaşmamız və ya hər bir kəsin hamiləliyə qarşı xüsusi bir tərzdə 

davranışına təəccüblənməməliyik. Bu halda hamiləlik dünyəvi həyatın faktlarından olduğuna 

görə onda müştərək imkanlar mövcuddur. 

Bir məqam da xüsusi vurğulanmalıdır ki, yuxarıda sadalanan cəhətlərlə yanaşı hamiləliyin 

gizli qarşılıqlı ziddiyyətləri mövcuddur ki, bu da hamiləlik zamanı qadının keçirdiyi özünə-

məxsus hisslər vasitəsilə yaranır. Hamilə olmaq qadınlar üçün eyniyyət təşkil etməyən hisslər 

doğurur. 

Bununla yanaşı, hamiləlik zamanı, yaranan bir sıra problemlər adamlarda postravmatik st-

ress vəziyyətinin yaranmasına səbəb ola bilər. Buraya vaxtından əvvəl baş vermiş doğuşlar 

aid edilə bilər. Spontan doğuşlar, abortlar, dölün ölü doğulması, hamiləlik zamanı baş vermiş 

ağır xəstəliklər və s. bu kimi  problemlər qadında dərin psixoloji iz buraxır. Sarsıntı ilə üzləş-

miş qadınların yaşadıqları stress vəziyyəti təşviş pozuntularının yaranmasına, depressiyaya və 

s. bu kimi  problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır.  

Bununla yanaşı qeyd etmək lazımdır ki, arzuolunan və arzuolunmayan hamiləlik halları 

qadınlarda fərqli psixoloji yanaşma yaradır. Belə ki, planlaşdırılmamış və arzuolunmayan ha-

miləlik stress vəziyyətini daha da artıraraq daha dərin problemlərin yaşanmasına gətirib çıxa-

rır. Müasir tədqiqatlar göstərir ki, hamilə qadının yaşadığı stress vəziyyəti doğulacaq körpənin 

də vəziyyətinə təsirsiz ötüşmür. Belə ki, belə uşaqlar daha gərgin, narahat olurlar. Hətta bu 

amil körpələrdə fizioloji problemlərə də gətirib çıxara bilir. Bu baxımdan gələcək anaların 

maarifləndirilməsi çox vacib məsələlərdən biridir. Hər bir qadın istər fizioloji, istərsə də psi-

xoloji olaraq hamiləliyə hazır olmalıdır. Yalnız bu halda yarana biləcək stress vəziyyətinin 

qarşısını maksimum dərəcədə almaq mümkün olacaqdır.   

Məqalənin aktuallığı. Hamiləlik zamanı yaranan bir sıra problemlər qadınlarda postrav-

matik stress vəziyyətinin yaranmasına səbəb ola bilər. Sarsıntı ilə üzləşmiş qadınların yaşa-

dıqları stress vəziyyəti təşviş pozuntularının yaranmasına gətirib çıxarır. Bu da dünyaya sağ-

lam körpə gətirmə riskini azaldır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Hamiləlik dövründə qadında baş verən psixoloji, fizioloji, hor-
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monal dəyişikliklərin araşdırılmasını məqalənin elni yeniliyi hesab etmək olar. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hamiləlik dövründə əhvalın səciyyəvi dəyiş-

mələri müşahidə olunur. Bu dövrdə hamilələrə psixoloji, mənəvi dəstək olunmasıdır. Hamilə-

lik dövründə ona mümkün olan şəraitin yaradılmasıdır. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəb-

lərinin  müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də  praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Ш.Ш. Насибова 

 

Психологические особенности беременности  

и стресс у беременных женщин 

 

Резюме 
 

Помимо физиологических и соматических изменений, беременность является слож-

ным явлением, которое также включает психологические и социальные изменения. 

Беременность, особенно первая, представляет собой мощное психологическое событие. 

Эта статья рассматривает беременность как психологическое событие, рассматривая 

психологические изменения в ходе беременности как стрессовое событие. 
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Sh.Sh. Nasibova 

 

Psychological features of pregnancy and stress in pregnant women 

 

Summary 
 

Apart from physiological and somatic changes, pregnancy is a complex phenomenon 

which also includes psychological and social changes. Pregnancy, especially the first one, 

represents a powerful psychological event. This paper deals with pregnancy as a 

psychological event, considering psychological changes in the course of pregnancy as a 

stressful event. 

Redaksiyaya daxil olub: 29.11.2019 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 10 №4 2019(40)                           
 

 264 

Yeniyetməlik yaş dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri 
                                                         

      Kübra Nazim qızı Mehdiyeva  

                                                              Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 

müəllimi   

                                                                             E-mail: kubra.mehdiyeva@mail.ru 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f..d. G.H. Əlixanova, 

                p.ü.f.d., dos. Z.İ. Əliyeva 

 

Açar sözləri: yeniyetməlik yaş dövrü, yaş psixologiyası, özünüdərk, çağalıq dövrü, zid-

diyyətlər, körpəlik yaş dövrü, keçid dövrü, ünsiyyət psixologiyası 

Ключевые слова: подростковый период, возрастная психология, самосознание, пе-

риод младенчества, противоречия, детский период, переходный период, психология об-

щения 

Key words: age period of teenagers, age psychology, self-cognition, period of infantry, 

contradictions, transition period, psychology of communication 

 

Hər bir kəsə sadə görünən yaş kateqoriyası əslində geniş və mürəkkəb anlayışdır. Yaş in-

sanın, ömür tarixini, inkişaf və yetişməsini, bioloji, psixoloji, sosioloji cəhətdən formalaşma-

sını ifadə edən bir anlayışdır. İnsanın yaş dövrü dəyişdikcə onun xarakterində, görünüşündə 

də müəyyən dəyişikliklər özünü göstərir. Bu zaman insanın psixi xüsusiyyətlərində həm kə-

miyyət, həm də keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Pedaqoji – psixoloji ədəbiyyatı araşdırarkən 

məlum olur ki, bu dövrün məhz yeniyetməlik dövrü adlandırılması aşağıdakı amillərlə sıx 

bağlıdır: 

— Bu dövrdə uşaq şəxsiyyətinin inkişafında baş verən bir çox yetkinlik, dəyişkənlik, və 

törəmələrin sayəsində şagirdin təlim və tərbiyəsində, rəftar və davranışında müxtəlif tipli çə-

tinliklər: şıltaqlıq, inadkarlıq, kobudluq, qapalılıq, adamdan qaçmaq və s. kimi keyfiyyətlər 

meydana gəlir. Valideyn çətinliklə qarşılaşır, sınanılmış tərbiyə üsulu kömək etmir, cəza qə-

tiyyən səmərə vermir, valideyn uşaqla “ümumi dil” tapa bilmir. 

— Yeniyetmə get-gedə valideynlərindən “uzaqlaşır”, qapalı şəxsi həyat yaşamağa meyl 

edir. Bu dövr ən  tərəddüdlü, böhranlı və müvazinətsiz yaş dövrdür. Yeniyetmə başqalarının 

təsirindən daim uzaqlaşmağa, qapalılığa cəhd göstərir, adamlarla ünsiyyətdə olmaqdansa ki-

tablara, mütailiəyə  daha çox meyl edir. 

— Yeniyetmə valideynlər, müəllimlər, həm də özü üçün ən çətin obyektə çevrilir. Bu yaş 

dövründə uşağın anatomok-fizioloji və psixi inkişafında, iradi-emosional və əqli həyatında 

nəzərə çarpacaq ciddi dəyişikliklər baş verir. 

— Yeniyetmənin tərbiyəsini, böyüklərlə qarşılıqlı  münasibətlərini tənzim edərək, həyata 

keçirmək üçün onun fizioloji inkişaf xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Orqanizmində baş ve-

rən fizioloji proseslərin mahiyyətilə yaxından tanışlıq onun təlim və tərbiyəsini lazımi istiqa-

mətdə tənzim və idarə etmək imkanı yaradır.  

Yeniyetmənin fizioloji inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə almadan onun tərbiyəsini, böyüklər-

lə qarşılıqlı münasibətlərini tənzim etmək və həyata keçirmək imkan xaricindədir. Yeniyetmə-

lik dövrü boyun sürətlə inkişafı, orqanizmdə gedən maddələr mübadiləsinin yüksəlməsi, da-

xili sekresiya vəziləri fəaliyyətinin kəskin surətdə güclənməsi və cinsi yetişkənliyin baş ver-

məsi ilə xarakterizə olunur. Uşaq yeniyetməlik dövrünə qədəm qoyduğu andan onun orqaniz-
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mində əsaslı dəyişikliklər baş verir: hipofiz və qalxanabənzər vəzilərin fəaliyyəti intensivləşir 

ki, bunun sayəsində orqanizmdə maddələr mübadiləsi yüksəlir, bədənin aşağı və yuxarı ət-

rafları uzununa sürətlə inkişaf, hərəkətləri yöndəmsiz, kobud və qaba olur. Yeniyetməlik döv-

ründə nəzərə çarpan ən mühüm cəhətlərdən biri fiziki inkişafla əlaqədar cinsi yetişkənliyin 

baş verməsidir.  

Yeniyetməlik dövründə nəzəri cəlb edən cəhətlər özünüqiymətləndirmə, ətrafdakı adam-

lara tənqidi münasibət, müstəqilliyin artması və "yaşlılığa" meyl, kollektiv həyat normalarına 

tabe olmaq bacarığının formalaşmasıdır. Yeniyetmə ünsiyyət prosesində müxtəlif şəraitlərdə 

ünsiyyət tərzlərini mənimsəyir. Bu dövrdə oğlan və qızlar bir-birilə maraqlanmağa başlayırlar. 

Onlarda bir-birinin xoşuna gəlmək meyilləri təzahür edir [4, s. 496]. Yeniyetməlik yaş döv-

ründə əsas psixoloji xüsusiyyətlərdən biri də yeniyetmədə “Mən” konsepsiyasının formalaş-

masıdır. 

Yeniyetməlik yaş dövründə uşağın psixi və fizioloji  inkişafında da ciddi dəyişikliklər baş 

verir. Yeniyetməlik  dövrü xarakterin formalaşmasında önəmli mərhələdir. Xasiyyətin iradi 

inadkarlıq, qətiyyət, məqsədə çatmaq əzmi, çətinlikləri dəf etmək bacarığı nəzərə çarpacaq 

dərəcədə inkişaf edir. Yeniyetməlik yaşı dövründə oğlan və qızların fiziki və psixi inkişafında 

müxtəlif keyfiyyət dəyişiklikləri baş verir. Yeniyetmənin sinir sisteminin vəziyyəti dəyişir. 

Yeniyetmə yaşı dövründə fiziki inkişafın əsas faktorlarından  biri cinsi vəzilərin fəaliyyətə 

başlaması prosesin iqlim şəraitindən, etnoqrafik amillərdən də asılıdır. Alimlər müəyyən 

ediblər ki, son dövrlərdə akselarasiya hadisəsi uşaqların cinsi yetişkənliyinə təsir göstərir. 

Bu dövrdə bədənin formasında baş verən bu dəyişikliklər yeniyetmədə müəyyən psixoloji 

effektlər yaradır. O, özünün xarici görünüşündə baş verən dəyişikliklərdən utanır, müəyyən 

komplekslər yaşayır. Ətrafdakıların diqqətini özündən yayındırmağa çalışır. Bu dəyişikliklər 

həmçinin yeniyetmənin ailədə, məktəbdə, dostları arasındakı davranışlarına  təsirini göstərir. 

Onlarda tez ruhdan düşmə, yorulma halları baş verir. Ətrafdakı insanlar, valideynlər, müəl-

limlər bəzən bunun səbəblərini düzgün qiymətləndirə bilmirlər. Onlar birdən-birə baş verən 

dəyişikliyi anlaya bilmirlər. Xüsusilə valideynlər uşaqlarının səbirsiz, kobud olmalarından şi-

kayətlənirlər. 

Baş verən fizioloji, psixoloji dəyişikliklər yeniyetmələrin ətrafdakılarla münasibətində ne-

qativ hallar yaradır, qarşılıqlı münasibətlərdə anlaşmazlığa gətirib çıxarır. Onlar artıq özündən 

böyüklərin sözlərini dinləmir, məsləhətlərini qəbul etmirlər, balacalara göstərişlər verməyə 

meyillənirlər. Ancaq bu yaş dövründə özünü göstərən kobudluq,  mənfi xüsusiyyətlər keçici 

xarakter daşıyır. Yeniyetməlik yaşı dövründə uşaqlar daha çox sərbəstliyə can atırlar və sər-

bəstliyi həyata keçirə bilmədikdə aqressiya halları təzahür edir.  

Aparılan çoxsaylı araşdırmalar göstərir ki, “məktəb nevrozları”na ən çox bu yaşlı uşaqlar 

arasında rast gəlinir. Əsəbi gərgin hallar xüsusən imtahanlar qabağı özünü büruzə verir. Ye-

niyetməlik yaşlarında özünüdərketmənin yeni səviyyəsi nəzərə çarpır. Yeniyetmə oğlan və ya-

xud qız öz şəxsiyyəti ilə daha çox maraqlanır. Onda öz mənəvi aləmini, öz şəxsi keyfiyyət-

lərini qiymətləndirmək tələbi yaranır. Bununla əlaqədar yeniyetmənin ünsiyyət dairəsi geniş-

lənir, o yoldaşlarından kimi isə təqlid edir, ideal seçdiyi adamın səviyyəsinə yüksəlməyə çalı-

şır, onu anlaya biləcək, sevincinə, kədərinə şərik olacaq adam axtarır. Yeniyetməlik yaş döv-

ründə ünsiyyət prosesi o qədər vacib hal alır ki, təlim ikinci plana keçir. Bu yaş dövründə on-

larda özünütəsdiqləmə istəyi güclü olur. Ətrafdakı insanlar tərəfindən başa düşülmədikdə kə-

nar qruplara meyl edirlər 

Yeniyetməlik yaş dövrünü yaşayan uşaq özünə ideal seçir. Bu yaş fərqlərinə görə dəyişir. 

Kiçik yaşlı yeniyetmələrdə ideal ata, baba, böyük qardaş obrazıdırsa, böyük yaşlı yeniyetmə-
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lərdə bu ideal hər hansı aktyor, film ulduzu və s. olur. Bu  obraz onların özünütərbiyə amilinə 

təsir göstərir. Psixoloqların fikrincə, yeniyetməlik yaşı dövründə həmdə yeniyetmələr öz dav-

ranışlarını müşahidə edə bilir, özlərini, öz davranışlarını görmə, analiz etmə kimi xüsusiyyət-

lərə malik olurlar. Yeniyetmə bu zaman ətrafdakılarla özünü müqayisə edir, mühakimələr yü-

rüdür, fikirləri təhlil edir. Mənlik şüurunun formalaşması onun bütün həyatına, ətrafdakılarla 

davranışlarına, hadisələri qiymətləndirməsinə, analiz etməsinə təsir göstərir. Əsasən bu yaş 

dövründə yeniyetmələr özləri öz həyatları haqqında yüksək fikirdə olurlar, lakin təsəvvürləri 

ilə reallıq uyğun gəlmədikdə özlərini, öz heysiyyatlarını təhqir olunmuş hesab edirlər və buda 

ətrafdakılarla onlar arasında münaqişələrin yaranmasına gətirib çıxarır.  

Yeniyetmələrin əsas psixi keyfiyyətlərindən biri də əxlaqi hisslərə yiyələnmə, əxlaqi şüur 

vasitəsilə etik davranışlara və təsəvvürlərə yiyələnmədir .Yeniyetmələrdə əxlaqi və mənlik şü-

urun formalaşması eyni zamanda onlarda digər bir hissin “yaşlılıq hissi”nin formalaşmasına 

gətirib çıxarır. Bu hissin yaranması yeniyetmələrdə adi və təbii hal kimi qəbul olunur. Yaşlılıq 

hissinin yaranması o deməkdir ki, yeniyetmə artıq böyüyüb, özünü yaşlılar sırasına aid edir, 

dinləyici uşaq mövqeyindən çıxır, sərbəstliyə can atır, böyüklərlə bərabərhüquqlu olmağa 

çalışır. Böyüklər yeniyetməni hələ də uşaq hesab edir, və ona həmin yetkin şəxs kimi yox, 

uşaq kimi yanaşır. Bu cür vəziyyət yaşandıqda  yeniyetmələr  bir növ böyüklərə öz etirazını 

bildirirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətlərinin əsas təzahürlə-

rini müəyyənləşdirmək, müasir psixologiyanın elmi-nəzəri tələbləri səviyyəsində həmin prob-

lemlərin təhlilini verməkdən ibarətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeniyetməlik dövrünün psixoloji xüsusiyyətləri probleminin 

təhlili, özünüdərk, özünüqiymətləndirmə, işgüzar fəaliyyət və düzgün ünsiyyətə bələd olmağa 

köməklik göstərmək yollarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.    

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə 

bilər. 
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К. Н. Мехтиева  

 

                     Психологические особенности подросткового периода 

 

                                                        Резюме 

 
Подростковый период с социальной и психической точек зрения это период пере-

хода с одного этапа жизни к другой –с детства ко взрослой жизни. Подростковый пе-

риод важный и сложный период развития. Подростковый период важный этап в форми-

ровании характера. В этом периоде заметно развивается характер упрямства, настой-

чивость, желание достижения цели, способность преодоления трудностей у подростков. 

В подростковом периоде происходят качественные изменения в физическом и психи-

ческом развитии мальчиков и девочек. Происходят изменения в нервной системе под-

ростка. 

 

                                                                             K.N. Mehdiyeva                        

 

Psychological Peculiarities of the Age Period of Teenagers 

 

Summary 

 
Age period of teenagers from the view of psychological and social qualities is a period of 

transition-transition from the stage of childhood into the stage of adultery. 

The period of teenagers is an important and difficult period of teenagers. The period of 

teenagers is an important stage in the formulation of human character. In this period the 

features of willful persistence determination, desire to reach the goal, the ability to prevent 

difficulties conspicuously develop. In the period of the age of teenagers different physical and 

moral changes take place in the development of boys and girls. The nervous system of 

teenagers undergo changes. 
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При изучении психологических особенностей социальной активности, проявляю-

щейся в разных сферах общественной жизни, нас, в первую очередь, интересовали мо-

тивы деятельности. Другими словами, в общественных работах активность студента ос-

новывается на личные или общественные мотивы. Кроме того студент сам проявляет 

интерес к общественной работе или просто он выполняет порученную работу. То есть, 

вытекает ли проявленная социальная активность из его социальной направленности. 

Важно также выявление прочных мотивов деятельности.  

Формирование личности будущего специалиста в вузе – сложный и многогранный 

процесс, успех которого обеспечивается, прежде всего, его организацией и планирова-

нием, созданием внешних и внутренних условий для развития и интенсивного проявле-

ния необходимых качеств, обогащения знаний, навыков и умений обучающихся. Осо-

бенно важны выработка активной гражданской позиции, придание социальной и про-

фессиональной направленности, жизненным устремлениям и мотивам поведения моло-

дых людей.  

С целью изучения социальной активности, взаимоотношений и мотивов деятельнос-

ти нами был проведен эксперимент с 75 студентами Азербайджанской академии физи-

ческого воспитания и спорта. 

Эксперимент был проведен самим преподавателем на занятиях спорта.  Сначала  об-

суждались   правила проведения эксперимента.  

Эксперимент был проведен в форме соревнования нижеследующим образом. Сту-

дентов известили о том, что в зависимости от результата соревнования каждому из них 

будет поставлена отдельная оценка. Вернее, результаты их окажут влияние на оценку 

студента. В тоже время в случае победы группы, она будет награждена. Победа группы 

не окажет влияние на оценку студента. Каждый решает сам старается ради группы и 

для себя. 

Эксперимент проводился в спортивном зале. На стене спортивного зала подкрепили 

две мишени, расстояние между которыми составило один метр. Расстояние до мишени 

составляло пять метров. Мишени были разделены на три куга. Попадание в маленький 

круг оценивался 3 балла, в средний – 2 балла, в большой – 1 балл. Непопадание не оце-

нивался. 
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Каждому студенту представилась возможность произвести пять бросков. Набран-

ные студентами баллы для нас не имело определенного значения. Мы преследовали две 

цели: чтобы соревнование было интересно; придать  соревнованию истинный характер. 

В нем участвовало три группы (по 25 студентов), которые участвовали на соревновании 

по очереди. 

Таким образом, студент попадает в конфликтную ситуацию: или он должен бросить 

мяч в первую мишень, чтобы набрать балл для себя, или во вторую, чтобы набрать балл 

для группы. Результаты эксперимента изложены в таблице. 

 

Таблица 1. 

Показатели мотивов деятельности студентов 

 

№ Количество 

студентов 

Студенты, старающиеся 

набрать баллы для себя 

Студенты, 

старающиеся 

ради группы 

Студенты, 

старающиеся 

ради себя и 

группы 

1 25 10 8 7 

2 25 10 6 9 

3 25 12 5 8 

 

Как видно из таблицы, во всех трех группах количество студентов, старающихся 

ради себя больше, чем ради группы. 

Из 75 студентов 44,0% произвели броски ради себя, 24,0 – ради группы. 32,0% сту-

дентов старались набрать баллы и для себя, и для группы. Среди групп проявилась раз-

ница в аспекте мотивов деятельности. Так, в группе, изложенной в первом ряду таб-

лицы, студенты, действующие на основе эгоистических мотивов, составили 42,3%. Со-

ответственно, студенты, у которых преобладали общественные мотивы, составили 

30,7%, а смешанные, то есть студенты с общественно-эгоистическими мотивами – 

27,0%. В группе, изложенной в третьем ряду таблицы, соответственно студенты, наби-

рающие баллы для себя, действующие на основе эгоистических мотивов, составили 

50,0%; студенты, у которых преобладали общественные мотивы, то есть желающие 

набрать баллы для группы – 16,5%, а студенты, у которых преобладали смешенные мо-

тивы, то есть бросали мяч в мишень  и для себя, и для группы составили 33,5%. 

Видимо, в этих группах в психологической среде и межличностных отношениях 

имеется определенная разница. Это нашло свое отражение в ответах студентов после 

соревнования. 

В беседе, проведенной со студентами после эксперимента, они старались обосно-

вать свои выборы. Это нашло свое отражение и в ответах студентов, у которых преоб-

ладали эгоистические мотивы. «Хотел опередить всех», «Хотел завоевать приз» и т.д. 

Как видно, студенты, которые отдавали преимущество эгоистическим  мотивам, от-

мечали свое желание побеждать, наличие возможности показать себя. Верно и  то, что 

некоторые из них отмечали, что желали и победы группы. 

Студенты, старающиеся ради группы, у которых преобладали общественные моти-

вы, обосновывая свои мнения, отмечали: «Пусть победить наша группа», «Пусть будет 

приятно не только мне, но и всем» и т.д. 

Преобладание общественных и эгоистических мотивов зависит от ряда причин. Од-
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на из них связана с психологической средой и межличностными отношениями в груп-

пе. А другая причина связана с индивидуально-психологическими особенностями, эмо-

циональной сферой, семейным воспитанием и т.д. 

Студенты, относящиеся к третьей группе, старающиеся и для себя, и для других, от-

дававшие преимущество общественно-эгоистическим мотивам, отмечали, что действо-

вали в зависимости от ситуации. А мотивы выбора были разными. Некоторые отме-

чали, что из-за двух-трех неудачных попыток потеряли надежду на победу и потому ос-

тавшиеся броски сделали для группы. «Убедился, что не смогу победить, поэтому ос-

тальные броски сделал ради группы». 

Как правило, такие студенты вначале бросали мяч в мишень для себя, а потом для 

группы. Подобная форма поведения называется  эгоистично-общественным мотивом.  

Другая группа студентов независимо от результата сначала старались для группы, а по-

том для себя. А мотив этих студентов называется общественно-эгоистичным. Они обо-

сновывали свое мнение следующим образом: «Хотел, чтобы было хорошо и нашей 

группе, и мне самому».  

Мы старались определить наличие или отсутствие зависимости между мотивом дея-

тельности и половыми различиями. В эксперименте участвовало 39 юношей и 36 деву-

шек. У 52,0% девушек преобладали общественные мотивы, 31,0% - эгоистические, а 

17,0% - смешанные, общественно-эгоистические мотивы. Интересно, что сущность вы-

бора как эгоистических, так и общественных мотивов у юношей и девушек разная. Де-

вушки к вопросу отнеслись преимущественно с субъективной точки зрения, а  юноши - 

с объективной. Смешанные мотивы тоже разные. Юноши в основном сначала ста-

рались набрать баллы для себя, а потом для группы. А девушки в основном, наоборот, 

сначала старались набрать баллы для группы, а потом для себя. 

Таблица 2. 

Мотивы деятельности юношей и девушек  (в %) 

 

№ Студенты, 

участвующие в 

эксперименте 

Кол-

во 

Старающиеся 

набрать 

баллы только 

для себя 

Старающиес

я набрать 

баллы 

только для 

группы 

Старающие

ся набрать 

баллы для 

себя и  

группы 

1. Юноши 39 42.0 % 36.0 % 12.0 % 

2. Девушки 36 31.0 % 52.0 % 17.0 % 

 

Как видно из таблицы, с точки зрения мотивации деятельности проявляется разница 

между юношами и девушками. Это разница в некоторых сферах проявляется больше, а 

в других – меньше. Здесь проявляются и психологические, и возрастные, и половые 

различия. При этом здесь значительную роль играет половое воспитание. 

Ряд исследователей (В.Г.Ананьев, И.С.Кон и др.) утверждают, что девушки в фи-

зиологическом аспекте  еще с ранних лет  проявляют свою активность. 

Юноши и девушки по-разному относятся к системе межличностных отношений. 

Юноши дружат со своими  ровесниками, а девушки с теми, которые себя не выделяют. 

В кругу юношей оказываются больше людей, а у девушек в ограниченном количестве.  

Межличностные отношения, наряду с индивидуально-психологическими особен-

ностями сама сфера деятельности влияет на человека, на его активность. Социальная 
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активность может рассматриваться только совместно с определенным видом деятель-

ности. 

Актуальность статьи. Повышение общественно-политической и социальной ак-

тивности личности означает одновременно формирование людей, являющихся носи-

телями национально-нравственных ценностей. На современном этапе, когда значитель-

но повышается  роль личности в социально-экономическом развитии страны, особую 

актуальность представляет социальная активность студенческой молодежи. 

Научная новизна статьи. Проблема формирования личности студента впервые 

изучается в аспекте комплексного влияния социальной активности, потребностей и мо-

тивов, учебной деятельности, выявляется их влияние на формирование взаимоотно-

шений студентов и их социализацию. 

Практическое значение и применение статьи. Это состоит в нижеследующем: 

— использование выводов, полученных о формировании личности студента, форми-

ровании общения в процессе деятельности, межличностных отношений, направляет 

деятельность работников образования, воспитателей, показывает пути практического 

решения деятельности; 

— даются психолого-педагогические рекомендации руководителям высших учеб-

ных заведений по организации социальной активности и общения. 
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K.K. Məmmədova 

 

Sosial fəallıq motivləri və tələbə şəxsiyyətinin  

formalaşmasına onun təsiri 

 

Xülasə 
 

İctimai həyatın müxtəlif sahələrində təzahür edən sosial fəallığın psixoloji xüsusiyyətlərini 

öyrnərkən bizi ilk növbədə fəaliyyətinin motivləri maraqlandırdı. Tələbələrin sosial fəallığı ilə 

qarşılıqlı münasibətlərin, fəaliyyət motivlərinin öyrənilməsi məqsədilə Azərbaycan Bədən 

Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 75 nəfər tələbəsi ilə eksperiment keçirdik. Məqalədə eks-

periment tam təsvir edilmişdir. Eksperimentin sonunda nəticələr göstərildi. 

 

K.K. Mammadova 

 

Motives of social activity and their influence  

on the formation of student peers 

 

Summary 

 
In studying the psychological characteristics of social activity, which manifests itself in 

different areas of public life, we were primarily interested in the motives of activity. In order 

to study social activity, relationships and motives of activity, we conducted an experiment 

with 75 students of the Azerbaijan Academy of Physical Education and Sports. The article 

fully describes the experiment. At the end of the experiment, the results were displayed. 
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Xarici dili öyrənmənin psixolinqvistik xüsusiyyətləri 
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Ключевые слова: общение, язык, деятельность, речь, человек, психология, юность, 

развитие 

Key words: communication, language, activity, speech, human, psychology, adolescence, 

development 

 

Psixoloji nöqteyi-nəzərdən öyrənmənin bilavasitə psixolinqvistikanın predmet sahəsinə 

aid etsək səhv etmərik. Belə ki, öyrənmə aktiv prosesdir və şəxsiyyətin ünsiyyət fəaliyyətinin 

fəal fazasını təşkil edir. Son 20 ildə işıq üzü görmüş dərsliklərdə fənnin predmeti kimi nitq 

fəaliyyətinə yiyələnmək öz əksini geniş tapmışdır. V.P.Belyaninin [1, s.11] əsərində fərdi nitq 

aktında nitqin törənməsi, nitqin qavranması və nitqin formalaşması, A.A.Leontyevin [12, s. 

19] insanın dünya obrazının dil vasitəsi ilə yaranmasında nitq fəaliyyətinin strukturu və funk-

siyası, G.N.Qorelov və K.F.Sedovun [4, s.7] əsərlərində nitqin öyrənilməsində insanın kom-

munikativ səriştəsinin fərdi-psixoloji aspekti kimi təqdim edilməsi göstərir ki, həm nitqin psi-

xologiyasının, həm psixolinqvistikanın predmetləri üst-üstə düşür. Lakin məsələnin psixolinq-

vistik şərhində nitqin törənməsində fikrin dil ifadələrinə və qeyri-verbal ifadə vasitələrinə ke-

çid və üsullarının xüsusiyyətləri öyrənilir. Psixolinqvistikada öyrənmə həm dil, həm də nitq 

fəaliyyətinin bütün elementlərini əhatə edir və öyrənmə dili öyrənən insanın dəyişmələrini nə-

zarətdə saxlayır.  

Xarici dilin öyrənilməsində dilin struktur-semantik xüsusiyyətlərinin linqvistik təhlili və 

onun psixi obrazı daşıma proseslərinin nitq fəaliyyətində öyrənilməsi həm dilin filogenezdə, 

həm də ontogenezdə öyrənilməsini ehtiva edir. Dilin yaranması, inkişafı, nitq prosesində for-

malaşması, həmçinin onun yaş xüsusiyyətləri, müasir dövrdə xarici dilə yiyələnmə üçün həm 

kifayət qədər nəzəri material, həm də praktikaya söykənməyə imkan verir. Ona görə də xarici 

dilə yiyələnməyin xüsusiyyətlərinə nəzər yetirmək tədqiqat üçün əhəmiyyət daşıyır.  

F.İbrahimbəyov öyrənmədə yaşın psixolinqvistik xüsusiyyətlərini irəli sürmüşdür. Yaşlı 

dövründə xarici dili öyrənən hər bir adamı bəzi çətinliklərlə üzləşir:  

Birinci növbədə psixoloji çətinliklər ondan ibarətdir ki, xarici dilə təbii tələbatın və müva-

fiq praktikanın olmaması, xarici dilin real həyatda işlənməməsi və öyrənməni davam etdirmək 

istəyənlərə aşağı nəticə göstərməsinə səbəb olur. Yaşlılardan öyrənmədə daha çox güc tələb 

olunur ki, nəinki uşaqdan, ona görə ki, psixi proseslər stabildir, aktiv inkişaf artıq kəsilmək 

üzrədir. Xarici dilin öyrənilməsi çoxlu qaydalar toplusunu yadda saxlamağı tələb edir, tələffüz 

sistemləri, beyinin cəldliyi və plastikliyinin yüksək həddi, bu bacarıqların qaydaları düzgün 

işlətmək üçün, öz fikirlərini ifadə etmək və başqasının fikirlərini anlamaq ciddi psixoloji səy 

tələb edir. Kiçik yaşlı yeniyetmə yaş dövrünə nisbətən gənclik yaş dövrü, xarici dili öyrənmə 

üçün çox vaxt və güc tələb edir.  

Xarici dili mənimsəmənin üç ümumi prinsipi kommunikativ, koqnitiv və şəxsi prinsiplər 
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A.A.Leontyev tərəfindən irəli sürülmüşdür [11]. 

İkincisi növbədə xarici dilin öyrənilməsi orta və ali məktəbdə baş verir və bu kommunika-

tiv səviyyədə xarici dili öyrənməyə kifayət qədər təsir etmir. Xarici dili öyrənmənin effek-

tivliyini artırmaq üçün nitq situasiyalarından ibarət baza yaradılması da irəli sürülür [2].  

Xarici dilin öyrənilməsinjə psixolinqvistikanın rolu haqqında ilk elmi tədqiqat Azərbay-

canda işi İbrahimbəyov F.Ə. aiddir [5; 6]. 

Dil və nitq sahəsində problemin birbaşa təfəkkürə aid olması və bu müstəvidə “…dilin xü-

susiyyətinin öyrənilməsinin onun nitqlə birləşdirilməsi problemi” ilə bağlı olduğunu qeyd 

edən F.İbrahimbəyov [1] xarici dildə nitqin inkişafını təfəkkürün inkişafı kimi qiymətləndi-

rirdi, həmçinin ana dili və xarici dili öyrənmə arasında ciddi fərqlərin olmasını və dillərin qar-

şılıqlı təsiri zamanı nitq törəmələrində baş verən müxtəlifliyin səbəblərini fərdi şüurda dillərin 

qarşılıqlı təsirinin psixolinqvistik xüsusiyyətləri ilə dildən – nitqə keçid zamanı baş verən 

hadisələrlə əlaqələndirirdi.  

Rus psixoloji ədəbiyyatında xarici dilin öyrənilməsinin psixolinqvistik tədqiqatlar 70-ci 

illərə A.A.Leontyevə və A.A.Zalevskaya aiddir.  

Üçüncüsü öyrənilən dilin ərazi etibarı ilə uzaqda olması onunla praktik olaraq əlaqə saxla-

maq çətinliyi yaradır və o ünsiyyət vasitəsi kimi fəaliyyət göstərməsi müəyyən prinsiplərə 

söykənir.  

Dördüncüsü sosiomədəni elementlərin varlığı ilə bağlıdır “başqa mədəniyyət”, yad mədə-

niyyətin doğma ölkədə olmaması xarici dili anlamağa və qəbul etməyə çətinlik yaradır. Bu çə-

tinlik həmçinin kommunikativ strategiyaların öyrənənə məlum olmamasına görə mənimsəmə 

problemləri yaratmasıdır.  

Xarici dilin öyrənilməsi zamanı kommunikativ strategiyanın olmaması kommunikativlik 

prinsipinə mənfi təsir edir, ünsiyyət zəifləyir və bu da insanlar arasında ünsiyyətə girməni mo-

tivləşdirən amillərin olmaması ilə bağlıdır [7].  

Xarici dili öyrənmədə koqnitiv prinsip dili təkcə “tikinti materialı” kimi deyil, həm də 

koqnitiv planda linqvistik reprezentasiyaların zahiri determinantları kimi nəzərdə tutmasıdır 

Psixolinqvistik səviyyədə dil mənalar sistemi kimi başa düşülür və dünyanın dil mənzərəsini 

yaradarkən psixi obrazların geniş qalereyasını yaradır. Xarici dili öyrənmə də koqnitiv linq-

vistikanın qanunauyğunluqlarının nəzərə alınması öyrənmənin psixolinqvistik təşkil edilməsi 

haqqında təsəvvürün formalaşması ilə bağlıdır.  

Xarici dili öyrənmənin şəxsi prinsipi bacarıq və vərdişlərin təlim prosesində və real 

ünsiyyətdə keçirilməsinə xidmət edir. Ünsiyyətin reallaşması situasiyanın yaradılmasına, fərdi 

strategiya və öyrənmənin üslub və marağını nəzərə almağı nəzərdə tutur.  

Qeyd etdiyimiz hər üç prinsip xarici dilin öyrənilməsində gənclik yaşına qədəm qoyan 

şəxslər üçün sabit motivlər sisteminin yaranmasına səbəb olur. Bu məsələ R.M.Frumkina [15] 

və digərlərinə aiddir.  

Rus psixolinqvistik məktəbi öyrənmə haqqında psixolinqvistik görüşlərini Skinerin, Torn-

daykin biheviosizm nəzəriyyəsinin tənqidi əsasında qurmuşdu, sonralar yeni biheviovizmə 

tənqidi yanaşmaları ilə ona üstünlük verməyə başladılar ki, öyrənmədə fəallığı nəzərə almaq 

lazımdır. Hər şey stimul → reaksiya ilə bağlı deyil [13].  

Bu əsərə giriş sözündə A.Leontyev və A.Luriya öyrənmə zamanı hərəkətlərin “aksepto-

runun” fəallığı ilə dil formalarında davranışın proqramına əsaslandığını müsbət qiymətləndir-

mişlər. Rus psixolinqvistləri öyrənmə prosesində fəallığın qiymətləndirilməsində fəaliyyət ka-

teqoriyasına əsaslanırdılar və məhz ona görə də A.A.Leontyevin psixolinqvistika haqqında 

yazdığı ilk əsərlərdə [8; 9] nitq fəaliyyətinə fəaliyyət kateqoriyasının bir halı kimi yüksək qiy-
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mət verirdi.  

F.İbrahimbəyovun, A.A.Leontyevin xarici dili öyrənilməsində psixolinqvistik tədqiqatla-

rında öyrənməyə çox geniş kontekstdə baxılırdı, hər iki tədqiqatçı üçün ilkin obyekt rus dili 

olmuşdu [10].  

Hər iki müəllif xarici dildə dil və nitq materiallarının öyrənilməsinə, onların mənimsənil-

məsi prosesinə xarici linqvistik təcrübənin anlam modelinin şərti kimi psixolinqvistik təhlil 

verilmişdir, həmçinin dilin və nitqin kommunikativ səriştəlilik məsələsi nəzərdə tutulmuşdur.  

Xarici dili öyrənmənin psixoloji xüsusiyyətlərini təhlil edən hər iki müəllif bu prosesdə 

linqvistik təcrübədən yararlanmağı, xarici dildə nitq fəaliyyətinin öyrənilməsində sistem-

struktur xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını semantik biliklərin xarici dildə nitq fəaliyyətinə 

təsirinin keçirilmə və interferensiya, həmçinin generalizasiya səviyyələrinin törəmənin məh-

sulu olan nitq fəaliyyətində yerini göstərmişlər.  

Gənclik yaşı dövründə xarici dili öyrənmənin əsas psixolinqvistik problemləri fərdi strate-

giyaların yoxluğu və ya nəzərə alınmaması, öyrənmə prosesində ortaya çıxan çətinliklər haq-

qında leksik, qrammatik, fonetik səviyyələri haqqında biliklərin olmamasıdır [14]. 

Beləliklə, xarici dili öyrənmənin yaş xüsusiyyətləri psixoloji və psixolinqvistik xüsusiy-

yətlərlə müşayət olunur:  

Psixoloji: aktiv inkişafın ləngiməsi, psixi proseslərin stabilləşməsi, daha çox qaydaları 

yadda saxlamaq, beyinin surətlilik və plastikliyinin ləngiməsi, daha çox enerji itkisi ilə,  

Psixolinqvistik: kommunikativ strategiyanın olmaması, ünsiyyətdə fərdi üslubun çatışmaz-

lığı koqnisiyanın köməyi ilə yaradılan dil materialı əsasında yaradılan dil materialı əsasında 

yaradılan dünyanın və anlamanın zəif dil obrazları müşayiət olunur.  

Məqalənin aktuallığı. Aktiv proses kimi öyrənmənin şəxsiyyətin ünsiyyət fəaliyyətinin 

fəal faza olduğunu və mövzunun da onun bir istiqaməti sayılan xarici dili öyrənmənin psixo-

linqvistik xüsusiyyətlərindənbəhs etdiyini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə fərdi nitq aktında nit-

qin törənməsi, qavranması və formalaşması, insanın dünya obrazının dil vasitəsi ilə yaranma-

sında nitq fəaliyyətinin strukturu və funksiyası, nitqin öyrənilməsində insanın kommunikativ 

səriştəsinin fərdi-psixoloji aspekti, eləcə də öyrənmədə yaşın psixolinqvistik xüsusiyyətləri 

kimi vacib məsələlərlə bağlı görkəmli alimlərin əsarlərindən nümunələr göstərilir, xarici dili 

mənimsəmənin ümumi prinsiplərinə toxunulur və bu öyrənmədə yaş xüsusiyyətləri ilə bağlı 

olan psixoloji və psixolinqvistik cəhətlər sadalanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəl-

limləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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“Daim  yeni olan  yeganə  yeniliyi” - istedadı qorumaq və hifz etmək  XXI əsrdə aktuallıq 

kəsb etməkdədir. İntellekt və intellektual uşaqlar probleminin aktuallığı ilə bağlı prof. Ə.Əli-

zadə yazırdı ki, “İki əsrin, XX və XXI yüzilliyin qovşağında qabiliyyət və istedad problemi 

xüsusilə aktuallaşıb. Bu çoxcəhətli problem hələ lazımi səviyyədə öyrənilməsə də, artıq bir 

həqiqət şəksizdir: qabiliyyət və istedad şəxsi məsələ deyil, milli sərvətdir. Onu göz bəbəyi ki-

mi qorumaq, xalqa qaytarmaq valideynin də, tərbiyəçinin də, müəllimin də ən şərəfli missiya-

sıdır” [1]. 

Təhsil sistemində qarşıda duran başlıca vəzifələrdən biri də istedadlı uşaqların təhsili ilə 

bağlıdır. İstedadlı uşaqlar bütün dövrlərdə olub və onlara müxtəlif ölçülərlə yanaşılıb. Bu gün 

istedadlı uşaqlar milli sərvət kimi dərk olunmağa başlanılıb: “İstedadlı uşaq milli sərvətdir. 

Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının vüsəti bilavasitə istedadlı uşaq problemi ilə bağlıdır. Bu 

problemin aktuallığı istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməmiş ölkələrdə nəzəri metodoloji 

ölçülərlə müəyyənləşdirilir” [2, s. 8]. 

Ə.Ə. Əlizadəyə görə, istedad şəxsiyyətin inteqrativ keyfiyyətidir. Şəxsiyyətin bütün kefiy-

yətləri məhz bu sahədə görünməz tellərlə bir-biri ilə bağlıdır. İstedad nə vaxtsa üzə çıxır, lakin 

onun vaxtında müəyyənləşdirilməsi daha səmərəli üsul hesab olunur. Xüsusi ədəbiyyatda bir 

qayda olaraq istedadlı uşaqların bir neçə kateqoriyasını ayırırlar: 

— xüsusi intellekt testlərinə görə yüksək göstəriciləri olan uşaqlar (intellektual istedad); 

— yüksək dərəcədə yaradıcı qabiliyyətlərə malik uşaqlar (yaradıcı istedad); 

— hər hansı fəaliyyət sahəsində nailiyyət qazanmış uşaqlar (gənc musiqiçilər, rəssamlar, 

riyaziyyatçılar, şahmatçılar və s.); bu kateqoriya uşaqları adətən talant adlandırırlar; 

— məktəbdə yaxşı oxuyan uşaqlar (akademik istedad) [1, s. 7]. 

Bu kateqoriyalardan hər biri istedada psixi hadisə kimi müəyyən münasibəti inikas etdirir, 

təhsil təcrübəsində bu kateqoriyalara üstünlük verilməsi müşahidə olunur.  

Azərbaycan psixologiyasında istedad problemi qabiliyyətlərin psixologiyası istiqamətində 

öyrənilib. Prof. Ə.S.Bayramov istedadlı uşaqların aşkarlanmasını aktual psixoloji problem ki-

mi ayırd edib və konseptual ölçülərlə araşdırıb [3]. 

Ə.S.Bayramov istedadlı uşaqlar problemini Azərbaycanda ilk dəfə yalnız psixoloji prob-

lem kimi deyil, sosial və sosial-psixoloji problem kimi araşdıraraq göstərir ki, istedadlı uşaq-
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ların seçilməsi, onların təlim və yaradıcılıq istiqamət- lərinin düzgün təşkil edilməsi yalnız ay-

rı-ayrı məktəblərin deyil, ümumdövlət işidir. Ə.S.Bayramov göstərir ki, bir çox hallarda iste-

dadlı şagird özünün malik olduğu təbii imkanları düzgün dərk etmir, ona dəyər verə bilmir. 

Nəticədə çox vaxt istedad sönür və ya itib-batır. Məktəblərdə isə müəllimlər şuluq, intizamı 

pozan, təlimdə geri qalan şagirdlərin problemləri ilə məşğul olan daha vacib hesab edilir.  

İstedadlı uşaq ilk növbədə uşaqdır. Başqa uşaqlar kimi onunda bir şəxsiyyət kimi forma-

laşması prosesi ontogenetik inkişafın qanunauyğunluğu ilə şərtlənir. Lakin elə ki, bu uşaqlar 

istedadın yaradıcılıq məkanına qədəm basır, onun şəxsiyyət kimi önəmli xüsusiyyətləri mey-

dana çıxır. Tədqiqatçı-alim Elxan Bəylərovun fikrincə, uşaq yaşında istedad insanın gələcək 

həyat mərhələlərinə nisbətdə psixi inkişaflarının potensialı kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu 

halda uşaq istedadının aşağıdakı səciyyəvi xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır: 

1) Uşaq istedadı, adətən özünü uşağın yaş inkişafının qanunauyğunluğu kimi göstərir. Qa-

biliyyətin inkişafı üçün uşaq yaşının hər bir dövrünün öz imkanları var. Məsələn, məktəbəqə-

dər yaş dövrü dilləri öyrənməyə meyl, təxəyyülün yüksək parlaqlığı, yüksək maraqlılıq səviy-

yəsi, yuxarı yeniyetməlik dövrü üçün ədəbi yaradıcılığın müxtəlif formaları və s. xasdır. İste-

dad əlamətlərində yaş amilinin yüksək nisbi çəkisi bəzən istedad görüntüsü (istedad maskası) 

yaradır. Yəni yaş inkişafı ilə bağlı bəzi psixi funksiyaların sürətli inkişafı, maraqların erkən 

formalaşması və s. istedad əlaməti kimi görünür. 

2) Yaşda, təhsildə, davranış formalarının mənimsənilməsində, təlimdə, tərbiyədə və s.-də 

baş verən dəyişikliklərin təsiri altında uşaq istedadı əlamətlərinin sönməsi baş verə bilər. Bü-

tün bunların nəticəsində uşağın müəyyən yaş mərhələsində nümayiş etdirdiyi istedad dayanıq-

lığı barədə fikir yürütmək olduqca çətindir. Bu istedadlı uşağın istedadlı böyüyə çevrilməsi 

barədə proqnozları çətinləşdirir. 

3) Uşaq istedadının formalaşmasının özünəməxsus dinamikası bəzən psixi inkişafın qeyri-

sabitliyi kimi təzahür edir. Məsələn, bəzi qabiliyyətlərin yüksək inkişafı fonunda yazılı və şi-

fahi nitqin ləngiməsi müşahidə oluna bilər və ya xüsusi qabiliyyətlərin inkişafı ümumi intel-

lekt səviyyəsinin aşağılığı ilə müşayiət edilə bilər və s. Nəticədə bəzi əlamətlərə görə uşaq is-

tedadlı, digər əlamətlərə görə isə psixi inkişafı ləngiyənlər qrupuna aid edilə bilər. 

4) Bəzən uşaq istedadının təzahürünü təlimlənmə amilindən - uşaq üçün yaradılmış əlve-

rişli həyat şəraiti təsirindən fərqləndirmək çətin olur. Yüksək sosial statuslu ailə uşağın təli-

minə ciddi səy göstərirsə, eyni səviyyəli qabiliyyət halında bu ailənin uşağının az təminatlı 

ailənin uşağına nisbətən yüksək nəticə göstərməsi təbiidir [4, s. 51-52]. 

Düşünmək və yaratmaq qabiliyyəti hər bir insanın yaradılarkən aldığı ən qiymətli nemət-

dir. Bioloq alimlər təsdiq edirlər ki, hər bir uşaq təbiətin təkrarolunmaz yeni eksperimentidir. 

Xüsusi qabiliyyətin hər bir fərddə özünəməxsus şəkildə təzahür etməsinə baxmayaraq, elə xü-

susiyyətlər var ki, onlar bu və ya digər dərəcədə bütün istedadlı uşaqlarda, insanlarda mütləq 

olur. 

Xüsusi qabiliyyətin əsas əlaməti təxəyyül sferasına aiddir. İstedadlı uşaq özünü dərk edə-

nə, öz “Mən”ini tapana qədər onun inkişafı, necə deyərlər, pərvazlanması bilavasitə ətrafdakı 

adamlardan – valideynlərdən və müəllimlərdən çox asılıdır. Onların bu sahədə psixoloji səriş-

təsinin artırılması olduqca vacibdir. 

İstedadlı uşaqlar hər şeylə yaxından maraqlanırlar. Ətraf aləmi xüsusi fəallıqla araşdırırlar. 

Səbəb-nəticə əlaqələrinin açıqlanmasına xüsusi fikir verirlər və müəyyən nəticə çıxarırlar. 

Yaxşı hafizə, inkişaf etmiş nitqi və abstrakt təfəkkür qabiliyyəti ilə seçilirlər. Onlarla danış-

mağın, söhbət etməyin öz çətinlikləri var. Anası və ya atası istedadlı uşaqla nə barədə isə söh-

bət edəndə, necə deyərlər, o, nəfəsini dərmədən oturub baxır, ancaq söhbətə qulaq asmır. Ana-
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sının və ya atasını sözünü ağzında qoyur, onun nə demək istədiyini dərhal başa düşür, müx-

təlif replikalarla söhbətin axarını dəyişir. 

İstedadlı uşaqların hafizəsinin də özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Onlar başlıca mə-

qamları dəqiq yadda saxladıqları halda, digər hadisələri ya asanlıqla unudur, ya da sanki “gör-

mürlər”. Hafizənin assosiativliyi istedadlı uşaqlar üçün daha xarakterikdir. Prof. Ə.Əlizadəyə 

görə, istedadlı uşaqların hafizəsində mühüm bir cəhət də aydın nəzərə çarpır. Onlar informa-

siyanı təsnifləşdirmək və kateqoriyalaşdırmaq qabiliyyəti ilə seçilirlər. Mənimsədikləri bilik-

lərdən geniş istifadə etmək bacarığı da onlar üçün səciyyəvidir. 

İstedadlı uşaqların təxəyyül və təfəkkürü digər həmyaşıdlarından qeyri-adiliyi, gözlənil-

məz çalarları, obrazlılığı ilə seçilir. Məlum olduğu kimi, təxəyyülün başlıca funksiyası yaradı-

cılıqla bağlıdır. Elə bu səbəbdən təxəyyül istedadın nüvəsini təşkil edən başlıca cəhətlərdən 

biridir. Bu cəhətləri nəzərə alan Ə.Ə.Əlizadə istedadlı uşaqların təxəyyülünün digər yaşıdla-

rından iki başlıca cəhətinin fərqləndiyini qeyd edir.  

Mürəkkəb tapşırıqları sevirlər və onları yerinə yetirmək üçün saatlarla fikirləşirlər. Kimin-

sə onlara kömək etməsini xoşlamırlar. Bir işlə məşğul olanda son dərəcə diqqətli olurlar, yax-

şı nəticə əldə etmək arzusu ilə işləməkdən yorulmurlar. Onların bir çoxunda riyazi qabiliyyət-

lər üstünlük təşkil edəndə, oxucu maraqları bu və ya digər dərəcədə zəifləyir. Nə ilə məşğul 

olurlarsa müvəffəqiyyət əldə edirlər, hətta bəzən onların işinin nəticəsi qeyri-adi görünür. Bu 

qeyri-adi nəticələrlə yaşlıları – təkcə müəllimləri və valideynləri deyil, həm də tanınmış sənət-

çiləri – şairləri, rəssamları, bəstəkarları və s. heyrətləndirirlər. Onlar bu məqamda istedadlı 

uşağın həmyaşıd uşaqlardan necə də kəskin surətdə fərqləndiyini bütün aydınlığı ilə görürlər 

və bu uşaqları balaca şair, rəssam, bəstəkar kimi səciyyələndirirlər. 

İstedadlı uşaqlar nəinki yaradıcılıq axtarışlarında, həm də adi həyati situasiyalarda önəmli 

psixoloji xüsusiyyətləri ilə həmyaşıdlarından seçilirlər. Həmyaşıd uşaqlardan fərqli olaraq, 

hadisələri tez qavrayırlar və yaxşı başa düşürlər. Onlar eyni bir situasiyada hadisələri başqa 

uşaqlara nisbətən daha yaxşı görürlər, eşidirlər, hiss edirlər. Ətrafdakı adamların intonasiya-

sına, jestlərinə və pozalarına fikir verirlər. Həddindən artıq həssas olurlar. Onları bir yerdə 

saxlamaq və əyləndirmək çətindir. İstedadlı uşaqları çox vaxt həmyaşıd uşaqların səviyyəsi 

təmin etmir, onlar özlərindən böyük uşaqlarla həvəslə ünsiyyətə girir və oynayırlar. Çox vaxt 

məktəb problemləri onları təmin etmir. Bu problemlər istedadlı uşaqlara çox vaxt darıxdırıcı, 

cansıxıcı və maraqsız görünür.   

Müəyyən edilmişdir ki, istedadlı uşaq özünün nurlu, işıqlı intellekti ilə sadəcə sinfə sığmır. 

O.Y.Aparinanın sözləri ilə desək, tədris proqramı istedadlı uşaq üçün darıxdırıcı və maraqlı 

deyil. Bu cür tədris planı isə istedadlı uşaqların qabiliyyətinə müvafiq olmadığı üçün onların 

davranışında pozğunluq əmələ gəlir [5].  

İstedadlı uşaqlar xüsusi maarifləndirici ehtiyaclara malikdir. Bu xüsusiyyətə malik olan 

uşaqların təhsil ehtiyaclarının ödənilməsi üçün qayğı və qabiliyyətlərini ortaya qoyub inkişaf 

etdirilməsi, onları motivasiya edən cəld və yaradıcı tədbirlərin təqdim edilməsi vacibdir. 

 Psixoloji inkişaf sahəsində istedadlı uşaqlar üçün aşağıdakı psixoloji xüsusiyyətlər səciy-

yəvidir: 

1. İstedadlı uşaqlarda çox erkən təzahür edən güclü ədalət hissi olur. Onlar özlərinə və ət-

rafdakılara yüksək tələbkarlıqla yanaşır, həqiqətə, ədalətə, harmoniya və təbiətə qarşı həssas 

olurlar. 

2. Balaca istedadların canlı, parlaq və zəngin təxəyyülləri mövcud olmayan xəyali qardaş-

lar, bacılar, dostlar, canlılar, zəngin və rəngarəng fantastik aləmlər yarada bilir. Xeyli zaman 

keçdikdən sonra belə onların bir qismi işdə, məsələ həllində və həyatda oyun elementlərini, 
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ixtiraçılıq və yaradıcılıq yanaşmalarını qoruyub saxlayırlar. 

3. İstedadlı uşaqlarda, adətən emosional balans qənaətbəxş olmur. Onlar üçün erkən yaşla-

rında şişirdilmiş qorxu hissləri səciyyəvidir. Buna səbəb onların xəyallarında hadisələrin çox-

lu və olduqca qorxulu nəticələrini canlandıra bilmələridir. Onlar həm də yüksək həssaslıq, 

emosional asılılıq, müvazinətsizlik, hövsələsizlik və çılğınlıq xasdır. 

4. Məktəbdə yaradıcılıq indiqatoru olan - tədris kursunun mövzuları var. Onlar sual doğu-

rur, həqiqətə çatmaq arzusu yaradır. Hər hansı bir şeyə yaranan böyük maraq, cilovlanmayanı 

dərk etmək arzusu, həvəsi xüsusi qabiliyyətlərin təzahürüdür. 

5. İstedadlı uşaqlar üçün qabaqlayıcı idraki inkişaf səviyyəsidir. İstedadlı uşaqlar geniş 

qavrayışa malik olub, onları əhatə edən aləmdə baş verənləri kəskinliklə hiss edirlər. Bu və ya 

digər əşyanın necə qurulması onları çox maraqlandırır. Onlar bir neçə prosesi eyni zamanda 

izləyə bilir və onları əhatə edən hər bir şeyi fəal tədqiq etməyə meyl göstərirlər. 

6. Onlarda cisim və hadisələr arasındakı əlaqələri başa düşmək və müvafiq nəticələr çıxar-

maq qabiliyyəti var. Onlar öz təxəyyüllərində alternativ sistemlər yaratmağı xoşlayır, proses-

lərdə səbəb-nəticə əlaqələrini həssaslıqla izləmək və uyğun nəticələr çıxarmaq qabiliyyəti 

yüksək səviyyədə nümayiş etdirirdi. Məlum məsələlərin alternativ həlli yollarının tapılması işi 

(alternativ modellərin qurulması) onları xüsusilə cəlb edir. 

İstedadlı uşaqların fərqli psixoloji cəhətlərindən biri də onların işə yaradıcı münasibət bəs-

ləmələridir. İstedadlı uşaqlar üçün erkən yaşlarda səciyyəvi olan digər psixoloji xüsusiyyətləri 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

— onlarda yaşıdlarına nisbətən qabaqlayıcı mənəvi inkişaf, qabaqlayıcı qavrayış və idrak 

inkişafından qaynaqlanır; 

— erkən yaşlarında eqosentrizm yaşıdlarındakı kimi olur; 

— bir çox hallarda onlarda neqativ özünüdərk hissi inkişaf edir və yaşıdları ilə münasibət-

də gərginlik yaranır. 

Beləliklə, müəllim şagirdlərlə iş məqamında onların inkişaf səviyyəsini, xüsusilə də onun 

keyfiyyətlərinin və qabiliyyətlərinin inkişaf səviyyəsini müəyyən etməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. XXI əsrdə istedad problemi daha da aktuallaşıb. İstedadlıların 

müəyyənləşdirilməsi, dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi ciddi elmi problem kimi diqqət 

mərkəzindədir. Uşaq yaşlarında istedad uşaqların psixi inkişafının potensialı kimi dəyərləndi-

rilməlidir. Psixoloji inkişaf sahəsində istedadlı uşaqların psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alın-

ması aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İstedadlı uşaqların fərqli psixoloji cəhətlərindən biri onların işə 

yaradıcı münasibət bəsləmələridir. İstedadlı uşaqlar üçün erkən yaşlarda səciyyəvi olan psixo-

loji xüsusiyyətlərin qruplaşdırması təlim və tərbiyə sahəsində müsbət nəticələr verir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin 

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.Н. Гусейнова 

 

Особенности психического развития одаренных детей 

 

Резюме 

 
В научной статье автор исследовал категории одаренных детей, каждая из которых 

классифицирует определенное отношение как психическое событие в таланте и пред-

почтение этих категорий в учебной практике. В статье описаны характерные особен-

ности психического развития одаренных детей, а также описаны психологические осо-

бенности одаренных детей в области психологического развития. 

 

Z.N. Huseynova 

 

Features of mental development of gifted children 

 

Summary 

 
In the scientific article, the author investigated the categories of gifted children, each of 

which categorizes a certain attitude as a psychic event in talent, and the preference for these 

categories in educational practice. The article describes the characteristic features of the 

mental development of gifted children. In addition, the psychological characteristics of gifted 

children in the field of psychological development are described. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.10.2019 
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Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov, 

                 t.e.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev 

 

Açar sözlər: torpaq, üzvi birləşmələr, kimyəvi elementlər, mineral maddələr, makroele-

mentlər, mikroelementlər, radioaktiv elemetlər, təmizlənmə dərəcəsi, ekoloji problemlər, çirk-

lənmə 

Ключевые слова: почва, органические соединения, химические элементы, мине-

ральные элементы, макроэлементы, микроэлементы, радиоактивные элементы, степень 

очищения, экологические проблемы, загрязнение 

Key words: land, organic joins, chemical elements, mineral matters, macro elements, 

microelements, radioactive elements, degree of cleaning, ecological problems, to get dirty 

 

Mikroelementlər bitki, heyvan və insan həyatında çox mühüm fizioloji və biokimyəvi rol 

oynayır. Mikroelementlərə bor (B), manqan (Mn), molibden (Mo), mis (Cu), sink (Zn), kobalt 

(Co), yod (I), flor (F) və s aiddir. Torpaqda mikroelementlərin miqdarı ilə bitkinin vəziyyəti 

və məhsuldarlığı, heyvan və insanın sağlamlığı arasında əlaqənin olduğu müəyyən edilmişdir. 

Vitaminlərin çatışmamazlığı və ya izafi çoxluğu orqanizmlərin normal fəaliyyətini pozur və 

müxtəlif xəstəliklərə səbəb olur. Belə ki, molibdenin çoxluğu podaqranın inkişafına, yodun 

çatışmamazlığı heyvan və insanda zob xəstəliyinin yaranmasına səbəb olur. 

Torpaqəmələgətirən süxurların tərkib xüsusiyyətləri müxtəlif mədən yataqlarının mövcud-

luğunu akkumulyativ proseslərin inkişafı ilə əlaqədar bu və ya digər mikroelementlərin çox və 

ya az olduğu ərazilər qeyd edilir. 

Ayrı–ayrı ərazilərdə mikroelementlərin anomaliyası təkcə təbii səbəblərdən deyil antropo-

gen səbəblərdən də, məsələn sənaye müəssisələri, xüsusən də əlvan metallurgia və dağ – mə-

dən sənayesi müəssisələri tərəfindən ətraf mühitə çirkləndiricilərin atılması, pestisid və bəzi 

gübrə növlərinin çoxluğu nəticəsində baş verir. 

Torpaqda mikroelementlərin miqdarı ilk öncə onların torpaqəmələgətirən süxurdakı miq-

darı və torpaqəmələgətirən proseslərin onların sonrakı paylaşmasına təsiri ilə müəyyən edilir. 

Humusun fəal akkumulyasiyası zamanı mikroelementlər profilin intensiv inkişaf etdiyi tor-

paqlarda əksinə, üst horizontlardan mikroelementlərin yuyulması müşahidə olunur. 

Cədvəldən göründüyü kimi tayqa – meşə, meşə bozqır və bozqur zonasının əsas torpaqə-

mələgətirən süxurlarında Zn, Co, Cu və Mo eyni miqdardadır. Qum və qumsal süxurlarda on-

ların miqdarı xeyli azdır. 

Torpaqəmələgətirən süxurların tərkibində mikroelementlərin miqdarı, mq/kq 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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Süxur Zn Co Cu Mo 

Örtük gillicələri 51,0 10,5 20,4  3,4 

Valun gillicəli 50,4  10,3 20,0 2,9 

Flüvioqlasial qumlar və qumsallar 12,3  1,5 5,6 1,1 

Löss və lössşəkillli gillicələr 81,1  8,0 24,3 3,6 

Yura dövrünün gilli şistləri 138,0  

 

18,0 37,0 3,0 

Yura dövrünün əhəng daşlarının elüvisi 73,0 4,5 17,5 5,9 

Andezit-bazalt porfiritlərinin elüvisi 98,0  7,0  56,0 5,4 

 

Ayrı-ayrı mikroelementlər torpağa gübrə verilməsi, pestisidlərin tətbiqi və ərazinin texno-

gen çirklənməsi nəticəsində daxil ola bilər. Məsələn, Abşeron yarımadasında Qaradağ sement 

zavodu, Sumqayıt superfosfat və s. zavodları sahələrin ətrafında bəzi mikroelementlərin miq-

darı normadan artıqdır. 

Texnogen çirklənmə zamanı mikroelementlərin torpaq tərəfindən udulmasına qranulomet-

rik tərkibi, reaksiyası, humus və karbonatların miqdarı, udma həcmi və su rejimi şəraiti də tə-

sir göstərir. Torpaqda mikroelementlər müxtəlif formalarda olurlar: mineralların kristal qəfə-

sində amorf aşqarlar şəklində, duzlar və oksidlər formasında, üzvi maddələrin tərkibində, tor-

paq məhlulunda ion mübadiləsi halında və həll olmuş formada. 

Mikroelementlərin davranışına və torpaqda birləşmələrinin formasına oksidləşmə-reduksi-

ya şəraiti, mühitin reaksiyası, CO2 konsentrasiyası və üzvi maddələrin miqdarı təsir göstərir. 

Torpaq məhlulunda CO2 konsentrasiyasının artması Mn, Ni, Ba-un mütəhərrikliyinin artma-

sına gətirib çıxarır. Buna səbəb həmin elementlərin karbonatlarının bikarbonatlara keçməsidir. 

Humus maddələri və qeyrispesifik  təbiətə malik üzvi maddələr (qarışqa turşusu, limon tur-

şusu və başqa turşular) mikroelementləri həm həll olan, həm də bitki tərəfindən çətin mənim-

sənilən birləşmələr əmələ gətirə bilər. 

Torpağın tərkib və xassələrinin və torpaqəmələgəlmə prosesinin xüsusiyyətləri ilə əlaqə-

dar müxtəlif torpaqlarda mikroelementlərin həm ümumi miqdarının, həm də mütəhərrik for-

malarının paylanmasında müxtəliflik müşahidə edilir. Bitkinin mikroelementlərə olan tələbini 

düzgün qiymətləndirməkdən ötrü onların mütəhərrik formalarının miqdarının təyin edilməsi-

nin böyük əhəmiyyəti vardır. 

Torpaqlarda mikroelementlərin mütəhərrik formalarının miqdarı, mq/kq 
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Torpaqlar Cu Zn Mn Co Mo Su çəkimində 

Podzollu: 

minimal 

maksimal 

 

0,1 

6,7 

 

0,05 

26,0 

 

2 

300 

 

0,1 

3 

 

0,02 

0,45 

 

0,02 

0,6 

Karbonatlı: 

minimal 

maksimal 

 

2 

10 

 

0,1 

0,6 

 

0,2 

50 

 

0,4 

4 

 

0,05 

1,00 

 

0,3 

1,2 

Qara: 

minimal 

maksimal 

 

4 

30 

 

0,06 

0,2 

 

1 

50 

 

1 

2,5 

 

0,05 

0,40 

 

0,4 

1,5 

Şabalıdı: 

minimal 

maksimal 

 

9,4 

14 

 

0,06 

0,2 

 

1,5 

75 

 

1 

6 

 

0,09 

0,60 

 

0,5 

0,9 

Boz: 

minimal 

maksimal 

 

5 

25 

 

0,1 

10,0 

 

1,5 

125 

 

1 

2 

 

0,05 

0,20 

 

0,1 

0,6 

 

Mikroelementlərin mütəhərrik formalarının miqdarına (mq/kq) görə qiymət qradasiyası 

Q.Y.Rinkis tərəfindən irəli sürülmüşdür. O, torpaqları mikroelementlərlə təmin olunmasına 

görə iki qrupa bölmüşdür: çox kasıb (Cu<0,3; Zn<0,2; Mn<0,1; Co<0,2; Mo<0,05; B<0,1) və 

kasıb (Cu<1,5; Zn<1; Mn<10; Co<1; Mo<0,15;B<0,2). Torpaqlar mikroelementlə kasıb və 

çox kasıb təmin olunduğuşəraitdə mikrogübrələrin tətbiqi yüksək nəticələr əldə etməyə imkan 

verir.   

Torpağın fiziki xassələri dedikdə onun strukturu, su, hava, istilik, fiziki və fiziki – kimyəvi 

xassələri başa düşülür. Torpağın fiziki xassələri torpaqəmələgəlmə prosesinə, münbitliyin 

formalaşmasına və bitkilərin həyat fəaliyətinə böyük təsir göstərir. Torpağın fiziki xassələrinə 

torpağın sıxlığı, bərk fazanın sıxlığı və məsaməliyi aiddir. Torpağın bərk fazasının sıxlığı -

4°C-də bərk fazanın eyni həcmdə suyun kütləsinə olan nisbətidir, q/sm3 ilə ölçülür. Torpağın 

sıxlığı təbii halda götürülmüş mütləq (1 sm3) quru torpaq həcminin kütlə vahididir və q/sm3 

ilə ölçülür.  

Torpağın sıxlığına becərmə və onun üzərində hərəkət edən maşın və texnikanın, insanlar 

və heyvanların hərəkəti də təsir edir. Becərilən üst hissələr daha aşağı sıxlığa malikdir. Sıxlığ 

nəmliyin udulmasına, torpaqda qaz mübadiləsinə, bitki köklərin inkişafına, mikrobioloji pro-

seslərin getməsinə güclü təsir göstərir.  

Torpağın məsaməliyi – torpağın bərk fazasının hissəcikləri arasındakı bütün məsamələrin 

ümumi həcmidir. Torpağın ümumi həcmindən faizlə ifadə olunur və torpağın sıxlığı (dv) və 

bərk fazanın sıxlığına (d) əsasən hesablanır. 

Püm = ( 1-dv/d) •100  

Püm  - torpağın ümumi məsaməliyi; dv – torpağın sıxlığı; d – bərk fazanın sıxlığı; 100 – 

faizi göstərir. Orpağın fiziki xassələrinə torpağın plastikliyi, yapışqanlığı, şışməsi, sıxılması, 

rabitəliliyi – keçiriciliyi, bərkliyi və şumlanma zamanı müqaviməti aid edilir.  

Torpağın plastikliyi dedikdə onun hər hansı qüvvənin təsiri ilə bütövlüyünü pozmadan, 
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dağılmadan şəklini dəyişmək və qüvvə çəkildikdən sonra həmin şəkli saxlama qabiliyyəti ba-

şa düşülür. Plastikliyə lil fraksiyası və nəmlik təsir edir, yəni bu iki amil nəticəsində plastiklik 

mümkündür.  

Torpağın yapışqanlığı – nəm torpağın başqa cisimlərə yapışmaq qabiliyyətidir. Yapışqan-

lıq torpağın texnoloji xassələrinə  mənfi təsir edir, texnikanın təkərlərinə yapışaraq becərməni 

çətinləşdirir. Yapışqanlıq gilli torpaqlarda yüksək qum və qumsal torpaqlarda isə aşağıdır. 

Yapışqanlıq metal lövhəciyi torpaqdan götürmək üçün tələb olunan gücə görə hesablanır və 

vahidi q/sm2 ölcülür.  

Torpağın şişməsi – torpağın nəmlikdən öz həcmini artırmaq qabiliyyətidir. Torpağın sıxıl-

ması – quruma zamanı torpağın öz həcminin azaltması qabiliyyətidir.  

Rabitəliliyi – torpaq hissəciklərinin xarici qüvvə təsirindən bir birindən ayrılmaması (par-

çalanmasının  qarşısını alan) üçün lazım olan qüvvədir. Ən yüksək rabitəlilik lildə, ən zəif isə 

qum torpaqlardadır. 

Torpağın xüsusi müqaviməti – layın kəsilməsinə, çevrilməsinə, şumlanmaya sərf olunan 

gücdür.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə torpaq örtüyünün təbii və texnogen proseslər nəticəsində 

gedən müəyyən pozulmalardan danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə torpaq örtüyündə gedən pozulmaların aradan qaldı-

rılması üçün istifadə edilən müxtəlif üsullardan bəhs edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlarla ətraf mühitin 

təmizlənməsində istifadə etmək olar.   
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И.К. Гамзаева, А.Ф. Гянджалиева, Г.А. Мусаева 

 

Микроэлементы и физические свойства почвы 
 

Резюме 
 

Природные условия и физико-географические, физико-химические, биологические 

исследования почв, исследования флоры и фауны, зависят от механических и химичес-

ких, физических и химических свойств почвогрунтов, антропогенных воздействий и ха-

рактеристик почв. 

Выявлено, что в результате естественных и техногенных процессов произошли оп-

ределенные нарушения почвенного покрова. Процесс воздействия еще продолжается. 

Для преодоления этих искажений могут использоваться разные методы. Были прове-

дены обработка земель, использование органических и неорганических удобрений и ре-

культивация. 
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I.K. Hamzayeva, A.F. Qyanjaliyeva, Q.A. Musayeva 

 

Microelements and physical properties of the land 

 

Summary 
 

Natural conditions and physiographic, physicochemical, and biological studies of soils, 

studies of flora and fauna, depend on the mechanical and chemical, physical and chemical 

properties of soils, anthropogenic influences and soil characteristics. 

It was revealed that as a result of natural and man-made processes, certain disturbances in 

the soil cover occurred. The process of exposure is still ongoing. Different methods can be 

used to overcome these distortions. Land cultivation, the use of organic and inorganic 

fertilizers and recultivation  were carried out. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.11.2019 
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalə-

nin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır. 

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur. 

17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt 

ünvanı göstərilməlidir.  
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