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Orta əsr və sonrakı müstəmləkəçilik müasir dövrün qloballaşmasının və multikultural cəmiyyətlərin formalaşmasının əsas səbəblərindən biridir. Qloballaşma mədəniyyətlərin, cəmiyyətlərin və iqtisadiyyatların beynəlxalq yaxınlaşmasıdır.
Bu gün surətlə dəyişən dünyada öz şəxsiyyətimizi, mədəniyyətimizi qorumaq olduqca çətindir. Qloballaşma dünyanı sərhədləri olmayan və yalnız “neytrallaşmış” vətəndaşları olan
böyük ölkəyə çevirmişdir. Qloballaşma müxtəlif etnik, irqdən, dindən olan bütün insanların
sülh və bərabər hüquqlu vətəndaş olmaq və təhsilin bütün imkanlarından faydalanmaq hüququ
verir. Əhalisinin beşdə birinin azlıq təşkil edən mühacirlərdən ibarət olan və uzun müxtəliflik
tarixi olan İngiltərədə əsrlər boyu assimilyasiya, inteqrasiya, multikulturalizm və interkulturalizm digər ölkələrdə olduğu kimi, indi də geniş vüsət alır. Başqa sözlə, qloballaşan dünyanın
mühüm aspektlərindən biri multikulturalizmdir.
Bir sıra tədqiqatçılar (M.Uortes, R.Robertson, D.Held, A.Çumakov) öz araşdırmalarında
qeyd edirlər ki, qloballaşmanın əsas mahiyyəti mədəniyyətdir. Mədəniyyətlə yanaşı burada
biz dilində əhəmiyyətindən bəhs etməliyik.
Qloballaşma nədir? Sadə dillə desək ortaq hədəfə, məqsədə çatmaq üçün dünya ölkələrinin birləşməsi deməkdir. Başqa sözlə linguo franca olmadan mədəniyyətlərarası ünsiyyəti təmin etmək mümkün deyil.
Qloballaşma sözü etimoloji baxımdan latın mənşəli “qlobus”- yer kürəsi sözündən yaranmışdır. Qloballaşma termin olaraq 1980-ci illərdə marketoloq T.Levit və sosioloq R.Robertson tərəfindən geniş istifadə olunmağa başlayır. Lakin tədqiqatlar zamanı qloballaşma ilk dəfə
b.e.ə I əsrdən, ipək yolu yarandığı gündən yarandığının şahidi oluruq. Daha sonra orta əsrlərdə VII əsrdə islam dinin yaranması ilə qloballaşma tarixində növbəti mərhələ başlayır. Belə
ki, bu dövrdə ərəblər ədviyyat ticarəti ilə Avropada məşhur olurlar. Hətta ilk dəfə İtaliyaya
makaronda məhz ərəb dünyasından gətirilmişdir. Bu mərhələ orta əsrlərin sonuna qədər davam edir.
Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, qloballaşma yarandığı ilk gündən başlayaraq
dil və mədəniyyətin qarşılıqlı əlaqəsini qaçılmaz etmişdir.
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Multikulturalizm anlayışı da qloballaşma anlayışı kimi son dövrlərdə yaranmasına baxmayaraq, onu tarixi baxımdan tədqiq edən zaman multikultural cəmiyyətin qədim zamanlardan
etibarən mövcud olduğunu görür, tarixə nəzər yetirdikdə Orta əsrlərin multikultural cəmiyyətin formalaşmasında müstəsna rolu olduğunun şahidi oluruq.
Son zamanlarda Orta əsr mədəniyyətinə olan maraq artmışdır. Buna səbəb isə, yalnız Orta
əsrlərdə mövcud olan multikulturalizm deyil, eyni zamanda, müxtəlif dillərin müəyyən bir
coğrafi şəraitdə qarşılıqlı təsiridir. Xüsusən də, bu sahədə aparılan araşdırmalar zamanı orta
əsrlərdə Britaniyanın mədəni həyatına və dil müxtəlifliyinə, əsasən, iki dilin təsiri diqqət cəlb
edir ki, bu dillər fransız və latın dilidir. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istərdik ki, Orta əsrlərdə dil
müxtəlifliyindən bəhs edən zaman sadəcə, Normanların Britaniyaya hücumundan sonra fransız dilinin Britaniyanın həyatında oynadığı əhəmiyyətli rol kimi və XIV əsrdən başlayaraq
Britaniyanın doğma dilinin ingilis dilinin rəsmi olaraq qəbul edilib bütün rəsmi sənədlərin bu
dildə yazılması tarixi zamanından bəhs edilir. Lakin bu dövr arasında Orta əsr Britaniyasında
dil müxtəlifliyi ilə bağlı olan mürəkkəb və çətin vəziyyət nəzərə alınmır. Dil müxtəlifliyinə
yalnız sinif və siyasət baxımından yanaşaraq onun multikulturalizmin formalaşmasında oynadığı rolu inkar etmək düzgün deyil. Məhz bu barədə L.E.Voigts “Medieval Academy”də çıxışında 1375-1475-ci illərdə Britaniyada xüsusən, elm və tibb sahəsində başlanan tərcümə prosesində latın dilinin mövqeyinin necə dəyişdiyinə toxunmuşdur [9, s. 813-826]. O, istər elmi
və tibbi əsərlərin, istərsə də, ədəbiyyat nümunələrinin daha diqqətlə təhlil edilməsini qeyd etmişdir. Orta əsrlərdə Britaniyanın 3 mədəniyyətin və 3 dilin təsiri altında olduğunu nəzərə
alaraq, müəlliflərin öz əsərlərində ingilis və latın dilindən, eyni zamanda, fransız və latın dilindən bərabər şəkildə istifadə etdiklərini unutmaq olmaz.
Bütün bu deyilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, Orta əsr Britaniya ingiliscəsi və
mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra əsərlər nəşr edilmişdir. Multilingualism in Later Medieval Britain (ed. D.A.Trotter. Woodbridge: Brewer, 2000), Language and Culture in Medieval Britain: The French of England, c.1100-c.1500 (ed. Jocelyn Wogan-Browne et la. York: York
Medieval Press, 2009), və ən son Multilingualism in Medieval Britain (c. 1066-1520):
Sources and Analysis (ed. J.Jefferson və A.Putter. Tournhout: Brepols, 2013) kimi əsərləri
buna misal gətirmək olar ki, hər birində Orta əsrlərdə Britaniyada mövcud olan ikidilliliklə və
mədəni müxtəlifliklə bağlı bir sıra əhəmiyyətli və maraqlı araşdırmalar aparılmışdır. Belə ki,
Britaniyada Orta əsrlərdə mövcud olan bu şəraitlə bağlı olaraq Ad Putter və Keyt Basbi qeyd
edirlər ki, latın dilində təhsilli kilsə ruhaniləri və ziyalıları öz doğma dilləri kimi danışır, yazır
və oxuyurdular. Məhz Orta əsr əsərlərini təhlil edən zaman onların latın dilindən istifadə qaydasına nəzər saldıqda oxucuda latın dilinin onların öz doğma dilləri olması fikri yarana bilər
(8, s. 1-13). Eyni zamanda, apardığımız araşdırmalar zamanı Con Qoverin beynəlxalq auditoriya üçün əsər yazmaq istədikdə isə fransız dilində yazdığının şahidi olduq. Buna səbəb fransız dilinin ədəbiyyatda, siyasətdə və ticarətdə oynadığı vacib tarixi rol idi (10).
Orta əsrlərdə Britaniyada ədəbiyyat nümunələrinin bəzən ingilis və fransız, bəzən isə ingilis və latın dillərində yazılması, eyni zamanda, Britaniyanın uzun müddət alman tayfalarının
və fransızların hakimiyyəti altında olmaqları belə bir sualı ortaya çıxardır ki, iki fərqli dildə
danışan cəmiyyət nümayəndələri və yaxud digər bir dilin uzun müddət təsirinə məruz qalan
xalq hansı dildə düşünür, o, dünyanı öz dilləri vasitəsilə, yoxsa təsirinə məruz qaldıqları digər
dil vasitəsilə qavrayır?
Bu suala cavab vermək bir qədər çətindir. Lakin qeyd etmək istərdik ki, bildiyimiz kimi,
hər bir dil aid olduğu xalqın tarixini, mədəniyyətini əks etdirir. Hər bir xalq dünyanı öz dilində dərk edir. Lakin eyni zamanda, da təsiri altında olduğu dil də onun dünyagörüşünün forma-
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laşmasına müəyyən qədər təsir edir. Bu təsir də öz növbəsində mədəniyyətdə əks olur. Misal
olaraq, a nest egg ifadəsi Skandinaviya tayfalarından ingilis dilinə keçmişdir. Belə ki, skandinavlar hindən yumurtaları yığan zaman bir yumurtanı saxlayırdılar. Onlardan soruşanda
“Niyə məhz bir yumurtanı saxlayrsız?” - Onlar “Məhsuldarlıq artsın”- deyə cavabını verirdilər. Məhz bu idiom hazırda “gələcək üçün sərmayə” anlamında işlənir.
Qustav Le Bon bu suala qismən belə cavab vermişdir: “Xalqlar öz sivilizasiyasının elementlərini dəyişir, yeni din, dil, təsisatlar qəbul edirlər... bütün bu zahiri dəyişiklikləri yaxından öyrəndikdə, dərhal görürsən ki, bu sözlərin arxasındakı mətləblər yaşayır və dəyişikliyə
çox yavaş uğrayır... hətta yazı sayəsində dil möhkəmlənəndə də, o bir xalqdan başqasına keçirsə, mütləq dəyişir” (1, s.84-90).
Deməli, söz daxil olduğu dilin qayda-qanunlarını tabe olduqdan sonra onun semantikasında baş verən dəyişikliklər daxil olduğu xalqın dünyagörüşü, təfəkkürü ilə də sıx bağlıdır.
“Başqa sözlə, dildəki spontan dəyişikliklər də məlum dərəcədə, cəmiyyətin şüurlu təsirinə yol
verir” (2, s. 346).
Hər bir dilin lüğət tərkibi, fonetik və qrammatik quruluşu qədim dövrdən başlayaraq bu
günə qədər uzun tarixi yol keçmişdir. Eyni zamanda, inkişafın müxtəlif mərhələlərində təkmilləşmiş, cilalanmış və bölünməz kristal strukturları əmələ gətirmişdir. Dil sistemi ilə bağlı
müqayisələr göstərir ki, fonetik, leksik və qrammatik quruluşda baş verən dəyişmələrin səviyyəsi bir-birindən fərqlənir. Məsələn, fonetik və qrammatik quruluşa nisbətən, leksik quruluş daha çox dəyişir. Ona görə də, lüğət tərkibində baş vermiş dəyişmə, çarpazlaşma müxtəlif
dillərlə genetik-kontakt əlaqələri leksik quruluşda tez bir zamanda üzə çıxır. Dünyada elə bir
dil yoxdur ki, onun lüğət tərkibi bütövlükdə saf olsun. Dilin lüğət tərkibinin tam şəkildə saf
olmaması səbəblərindən ən başlıcası budur ki, hər bir xalq, millət digərləri ilə ərazi cəhətdən
qonşuluq münasibətində yaşayır. Bu münasibət zamanı, təbii olaraq, dillərin əlaqəsi, çarpazlaşması baş verir. Həm də təbii olaraq, əlaqələrin tarixi də dillərin ən qədim, qədim, orta, yeni,
ən yeni dövrləri səviyyəsində üzə çıxır. Bəzən əlaqələrin tarixi o qədər qədimlərə gedib çıxır
ki, səbəbdən-nəticəyə, sadədən mürəkkəbə olan yolu, yaxud da bunun əksini görmək çox çətin olur.
Aydındır ki, dil yalnız leksik cəhətdən yeni söz kimi meydana çıxan vahidlər hesabına deyil, həm də mövcud olan sözlərin mənaca dəyişməsi ilə də zənginləşir. Bu zaman mənanın
qismən və tam dəyişməsi hadisəsi baş verə bilir. Belə proses yalnız terminlərin yaranması ilə
bağlı deyil, ümumiyyətlə söz yaradıcılığı üsullarından biridir. Bu proses ədəbiyyatda “leksik”,
“leksik-semantik” və “semantik” üsul adlandırılır.
Dillərin uzunmüddətli qarşılıqlı təsirinin nəticəsində, bir dildən digərinə keçən sözlər həm
dil tarixini, həm də alınma prosesinin özünü öyrənmək üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Alınma sözlər, eyni zamanda, sözalmanın səbəblərini, mənbələrini, alınma yollarını, tiplərini
və formalarını, eləcə də, alınma sözlərin obyekt dildə məruz qaldığı dəyişmələri ətraflı öyrənməyə imkan verir.
Leksik alınmalar şifahi və yazılı yollarla dilə keçir. Şifahi yolla dilə keçdikdə dilə daha tez
assimilyasiya olur. Yazılı yolla keçdikdə isə, alınma söz öz dilinə xas olan fonetik, qrammatik
və orfoqrafik xüsusiyyətlərini uzun müddət saxlayır. Bununla bağlı birinci fəsildə müəyyən
qədər məlumat vermişik.
Sözalma prosesinin əsas üsulları – transkripsiya, transliterasiya, kalka və semantik üsuldur.
1. Transkripsiya üsulu (fonetik üsul) – bu zaman dilə keçən söz öz səs formasını qoruyub
saxlayır (keçdiyi dilə xas bəzi fonetik səs dəyişmələri baş verə bilir). Misal olaraq, castle,
fortress, labour və s.
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2. Transliterasiya üsulu – bu zaman dilə keçən söz öz doğma dilinə xas yazılış formasını
qoruyub saxlayır. Transliterasiya zamanı söz öz doğma dilinin qayda qanunlarına uyğun oxunur (bəzən istisnalar olur).
3. Kalka üsulu – sözlərin yeni dilə hərfi tərcümə olunaraq keçməsidir. Məhz bu üsulla ingilis dilinə fransız və latın dillərindən bir sıra söz və frazeoloji birləşmələr keçmişdir.
4. Semantik üsul – bu zaman yeni məna alınır və ya mövcud olan mənada dəyişiklik yaranır. Bu üsuldan əsasən, qohum dillər arasında daha çox istifadə olunur. Misal olaraq, qədim
ingilis feli dwellan “dolaşmaq, gecikdirmək” sözü qəd. skand. sözü olan dveljaw-un təsiri altında müasir ingilis dilində dwell “yaşamaq” mənasını almışdır. Semantik üsulla alınan sözlər
daha çox isimlərdir. Orta ingilis sözü olan gift isimi hədiyyə mənasında deyil, evlənmə zamanı
gəlinə ödənilən başlıq mənasında işlənmişdir. Skandinav dilində isə hədiyyə mənasında işləndiyində sözün öz əsl mənasına təsir edərək yeni məna almışdır. Skandinav dilində, eyni zamanda, qədim ingilis sözləri olan bread (orta ingilis dilində çörək dilimi), dream (orta ingilis
dilində sevinc), holm (orta ingilis dilində okean, dəniz), plough (orta ingilis dilində torpaq
ölçüsü)və s. sözlərdə yeni mənalar almışdır.
Dildə alınma sözlərin miqdarına müəyyən hədd qoyulması, onlara dilin lüğət tərkibinə
müəyyən qədər yer ayrılması ilə bağlı müxtəlif fikirlər irəli sürülür. Alimlər hesab edirlər ki,
alınma sözlər yeni realilərin və anlayışların adlandırılması üsuludur.
Burada maraqlı məqamlardan biri də zənginləşmə vasitələrinin olmasıdır. Bu zaman sinonim sözlərdən bəhs etmək yerinə düşərdi. Belə ki, ingilis dilinə kifayət qədər sinonim alınmalar daxil olmuşdur. Bunlar da bugünkü bədii əsərlərdə, danışıqda hiss olunacaq dərəcədə duyulmaqdadır. Sinonim sözlər hər şeydən əvvəl, dilin öz lüğət ehtiyatı, xüsusilə lüğət fondu hesabına yaradılır və artır. Məsəlın: nice-beautiful (qəşəng-gözəl), little-small (kiçik-balaca),
ask-interview (sual-müsahibə) və s. kimi sözlər lüğət fondu hesabına yaranmışdır. Əlbəttə, belə sözlərin bir qismi dilin inkişaf tarixində meydana gələn müxtəlif hadisələrlə bağlı olaraq,
müəyyən vaxtlarda fəallaşaraq, daha çox məna kəsb etdiyi kimi, bir qismi də zəifləmiş və
məhdudlaşmışdır. Beautiful sözü də fransız mənşəli olub, fransızların dəbdəbəli, zövqlü geyim tərzlərini əks etdirir. Belə ki, onlar gözəl geyinən və zövqlü geyinən insanlara beautiful
deyirdilər. Interview fransız mənşəli olub, üzbəüz söhbət etmək, hər hansı məsələni göz-gözə
həll etmək mənasında işlənmişdir. Buda fransızların Orta əsrlərdə bir çox məsələləri üzbəüz
həll etmək adəti ilə birbaşa bağlı olmuşdur. Qeyd etməliyik ki, dilin öz sözlərinə sadəlik,
emosionallıq xasdır. Bir cəhəti də qeyd etmək xüsusilə yerinə düşər ki, dilin öz sözləri əsas
mənasına, məna çalarlarına və ekspressivlik, emosionallıq xüsusiyyətlərinə, görə alınmalara
nisbətdə daha rəngarəng olduğu üçün çox müxtəlif üslubi məqamlarda işlədilə bilər.
İngilis dilinin sözləri özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə zəngindir. Belə ki, doğma sözlər
üslubi cəhətdən sadə və neytral olması ilə fərqlənir. Belə olduqda fransız mənşəli bədii sözlər
və yunan-latın mənşəli elmi sözlər arasında ziddiyyətin olduğu nəzərə çarpır.
İngilis mənşəli
to ask
belly
to gather
empty
to end
to rise
teaching

Fransız mənşəli
to question
stomach
to assemble
devoid
to finish
to mount
guidance
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Latın mənşəli
to interrogate
abdomen
to collect
vacuous
to complete
to ascend
Instruction [4, s.204]
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O.Yespersen yazır: “İngilis dilində dilin öz sözü və fransız mənşəli söz eyni zamanda, işlək
olsa da, dilin öz sözü həmin dildə danışanların ürəyinə daha yaxındır. Fransız sözləri qeyrirəsmi, incə olsalar da emosionallığa, malik deyillər. Məsələn: cottage (ingilis) – hut (fransız)
sözündən işləkdir” (4, s. 92-94).
Help və Aid sözlərinə nəzər yetirsək, bir daha ingilis dilinin öz sözlərinin gündəlik həyatda
istifadəyə yatımlı olduğunu görərik. Məsələn: help ingilis sözü aid fransız sözünə nisbətən daha çox asılılıq və ehtiyac ifadə edir. Çıxılmaz vəziyyətdə “God aid me!” deyil, “God help
me!” işlədirik. Təhlükə anında “Aid! Aid!” yox, “Help! Help!” qışqırırıq. Dilin öz sözlərindən (ingilis dili) daha çox danışıq leksikasındai stifadə edildiyi halda, fransız mənşəli söz bədii ədəbiyyatda çox işlədilir. Məsələn: begin-commence, hide-conceal, feed-nourish, hinderprevent, look for-search for, inner/outer-interior/exterior.
İngilis dilinə məxsus söz daha çox danışıq leksikasında, fransız mənşəli söz isə bədii ədəbiyyatda çox işlədilir. Orta əsrlərdən etibarən bədii əsərlərdə poetikliyi artırmaq məqsədilə
müəlliflər daim alınma sözlərdən istifadə etmişlər. Məsələn: begin – commence, hide –
conceal, feed – nourish, hinder – prevent, look for – search for, inner/outer – interior/exterior
(4, s. 93). Bu kimi sözlərə biz müxtəlif ədəbi əsərlərdə rast gələ bilərik.
Bəzən alınma söz ümumişlək, dilin öz sözü isə, poetik şəkildə işlədilir.
Məsələn:
Fransız dilində
valley
act

İngilis dilində
dale
deed [4, s. 93]

Fransız mənşəli sözlərlə əlaqədar deyilənləri latın mənşəli sözlərə də aid etmək olar.
Məsələn, latın mənşəli “masculine” ingilis mənşəli “manly” sözünə nisbətən mücərrəd, çalarsızdır. “Manly” sözü isə, özündə “tərif” emosional çalarını əks etdirir. Fransız “male” sözü
də bu xüsusiyyətə malik deyil (4, s. 125).
Beləliklə, bu cür alınmaların dilə daxil olması orta əsrlərdə Britaniyada linqvistik müxtəlifliyin yaranmasına səbəb olur. Məhz bu linqvistik müxtəlifliyin orta əsr Britaniya multikulturalizminin formalaşmasına göstərdiyi təsiri araşdıran zaman bir daha bu dövrdə Britaniyaya olan mühacir axını diqqəti cəlb edir.
İngilis dili, eyni zamanda, Orta əsrlərin sonunda türk dillərinin də təsiri altına düşməyə
başlayır. Türk dilləri dedikdə, o zamanlar əsasən, tatar və osmanlı türk dialektlərindən keçən
sözləri nəzərdə tuturuq. Türk dili və mədəniyyəti birbaşa yox, əsasən, fransız dili və slavyan
dilləri vasitəsilə Britaniya multikulturalizminə təsir etmişdir. Belə ki, ilk türk sözü khan (şahzadə, xan) mənasında 1400-cü ildə istifadə edilmişdir. Daha sonralar bu sözə chan və cham
şəklində rast gəlirik (11).
Türk mədəniyyətinin təsiri xüsusən, XI və XIII əsrlərdə səlib yürüşləri zamanı daha böyük
olmuşdur. Buna səbəb isə, səlib yürüşləri zamanı 1096-1270-ci illərdə Fələstinə 8 səlib yürüşü
təşkil edilməsi olmuşdur. Bu zaman ingilislər türk mədəniyyəti və türk dili ilə birbaşa əlaqədə
olmuşdular. Bu vaxta qədər türk dili və mədəniyyəti vikinqlər, skandinav tayfaları, fransız dili
vasitəsi ilə, müəyyən dəyişikliklərə uğradıqdan sonra ingilis leksikasına təsir edirdisə, artıq,
bu illər ərzində birbaşa təsir etmişdir. Bu zaman onların əsas rəqibləri türklər idi. İngilislər onları sarasinlər adlandırırdılar. Türk mədəniyyəti ilə britaniyalılar Osmanlı imperiyası dövründə (XIV-XVI əsrlər) birbaşa əlaqədə olmuşdular.
Deyilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, türk dilindən ingilis dilinə keçən sözləri
iki qrupa bölmək olar: təmaslı və təmassız.
Türk dili sözləri nəinki Britaniya mədəniyyətinə təsir edib onu zənginləşdirmiş, eyni za-
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manda, bir sıra türk sözləri müəyyən zamandan sonra müxtəlif morfoloji, fonetik və semantik
dəyişikliklərə məruz qalaraq bir çox hallarda ingilis lüğətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə keçərək tanılmaz halda dəyişmişdir. Məhz bu dəyişikliklər nəticəsində onların əksəriyyəti ingilis
leksikasında bu gün də öz mövcudluğunu qoruyub saxlaya bilmiş, bəziləri isə, XIX əsrdən
sonra dildən çıxmışdır. İngilis leksikasında öz varlığını qoruyub saxlayıb bu günümüzə qədər
mövcud olan türk sözləri ingilis dilinin öz sözləri ilə o qədər qaynayıb qarışmışdır ki, onların
türk mənşəli olduğunu yalnız etimoloji lüğətlərdə araşdırma aparan zaman müəyyən etmək
olur.
Orta əsrlərdə anqlo-sakson cəmiyyətində yüksək təbəqə erlərdən təşkil olunurdu. Erlər irsi
olaraq zadəgan nəslinə mənsub olub, kralın göstərişi ilə bir neçə torpaq sahəsinə sahib olub,
bir neçə qraflığı idarə etmək hüququna sahib idilər. Erl titulu skandinav mənşəlidir və Böyük
Knudun hakimiyyəti zamanı anqlosakson sosial sisteminə daxil olmuşdur. Erl sözünün semantik təhlili zamanı bu sözün əslində, türk mənşəli olduğunu görürük. Beləki, “A history of
Swedish people. Where did the Swedish come from? adlı əsərdə skandinavların mənşəyi sak
tayfalarını bildirən Askenas adı ilə əlaqələndirilir. Bu əsərdə “hərbçi qrup” anlamında
işlənən heruli/eruli sözü haqqında məlumat diqqəti çəkir. Bu hərbi titulun orijinal adı olmuş
erilar/iriler qədim türk dilindəki erlər/irlər (“döyüşçülər”) sözüdür”. Həmin hərbi titul isveç
dilində eorl/jarl şəklində işlənməkdədir (3, s. 48).
Qeyd etmək istərdik ki, skandinavların hücumu zamanı, onlar zəiflədikdən sonra da
Deynlo (Danelaw) adlanan yerdə yaşamağa davam edirlər. Məhz buranın ərazisi palçıqlı olduğundan və eyni zamanda, bataqlıqlarla əhatə olduğundan skandinav dilindən Britaniya ingilis
Deynlonun coğrafi şəraitini ifadə edən bir sıra sözlər keçmişdir – dirt (kir), dreg (çöküntü),
mire (bataqlıq), muck (peyin), rotten (çürük) və s. Məhz bu sözlər bizə skandinavların mədəni
səviyyəsi haqqında məlumat verir, bir daha onların mədəni cəhətdən anqlo-saksonlardan aşağı
olduğu bizə aydın olur.
Alınmaların yalnız kəmiyyətdə dəyişikliyə məruz qalması və ya keyfiyyət baxımından dəyişikliklərin sırf üslubi xarakterdə olduğunu söyləmək dilçilik nöqteyi-nəzərindən sadəlövh
təsir bağışlayardı.
Beləliklə, dilin tarixi, həmin dili yaratmış olan və o dildə danışan xalqın inkişaf tarixi ilə
ayrılmaz bir şəkildə bağlıdır. Müasir dillər və onların minlərcə sözləri əhatə edən bugünkü
zəngin leksikası bu xalqların ilk təşəkkülləri və inkişafları ilə əlaqədar inkişaf etmişdir.
Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq qeyd etmək istərdik ki, ingilis dilinin leksikasına nəzər
yetirdikdə müxtəlif tarixi qatların izlərini, müxtəlif mənşəli sözlərin bəzilərinin bir-birinə mənaca yaxın, bəzilərinin isə, kifayət qədər uzaq olduğunu müşahidə edirik. Bu zaman müasir
ingilis dilinin leksikasında skandinav, ispan, latın, rus, yunan, ərəb, fars, fransız, kelt, alman,
holland, italyan və digər dillərdən alınma sözlər olduğunu görürük. Bizim araşdırmamız Orta
əsrləri əhatə etdiyindən, əsasən, fransız, latın, kelt, yunan, ərəb, skandinav dillərindən alınan
sözləri semantik təhlil edərək, özləri ilə gətirdikləri mədəniyyətin Britaniyada buraxdığı izləri
tədqiqatımıza cəlb etmişik.
Lüğət tərkibinin bu inkişaf prosesi dilimizin və eləcə də digər dillərin daxili inkişaf qanunlarına uyğun bir şəkildə davam etmişdir. Bu vəziyyət, eyni zamanda, dillərin qayda və qanunlarının inkişafına səbəb olmuşdur. Daha doğrusu, dilin və onun lüğət tərkibinin inkişafı prosesi nəticəsində söz yaradıcılığına aid özünəməxsus möhkəm qayda və qanunlar əmələ gəlmişdir. Bu qayda və qanunları müasir dövrümüzdə dillərin spesifikasiyasını əks etdirən elə xüsusiyyətlər kəsb etmişdir ki, onları görməmək və inkar etmək qeyri-mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dilçilikdə müxtəlifsistemli dillərdə multikultural terminlə-
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rin semantik-funksional və struktur inkişafının tədqiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Orta əsrlərdə Britaniyada dilin leksik inkişafında mühacirlərlə gələn alınmaların sistemləşdirilməsi və
tematik təsnifatı, etimoloji təhlili, yaranma mənbələri və üsulları kompleks şəklində araşdırılmaması bu mövzunun tədqiqinin nə dərəcədə aktual və əhəmiyyətli olduğunu göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. İngilis dilinin leksik inkişafındakı linqvistik müxtəlifliklər indiyə
qədər sistemli şəkildə tədqiqata cəlb edilməmişdir. Bu da işin elmi yeniliyini çox bariz şəkildə
ortaya qoyur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri cəhətdən əhəmiyyəti alınan
nəticələrin ümumi dilçilik baxımından aktual olmasındadır. Praktik əhəmiyyəti isə alınan nəticələri ingilis dilinin tədrisində tətbiq etmək, linqvokulturologiya, ölkəşünaslıq kimi fənlərin tədrisində istifadə edilə bilər.
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Заимствования в средневековой мультикультурной Британии
Резюме
Статья посвящена k заимствования в средневековой мультикультурной Британии.
При анализе большое внимание было уделено фактам, взятым из средневековой литературы. Отмечается, что это дает нам больше возможностей ясно понимать исторический процесс и более грамотно использовать этот язык. Анализ показывает, что
языки взаимосвязаны. Они взаимодействуют и дополняют друг друга в этом процессе.
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N.Ch. Maharramova

Borrowings in medieval multicultural Britain
Summary
The article is devoted to the borrowings in medieval multicultural Britain. While
analyzing great attention was given to the facts taken from the medieval literature. It is noted
that this gives us more power to understand the historical process clearly and use the language
more competently. The analysis shows that languages are interrelated. They are interacting
and complement each other in the process.
Redaksiyaya daxil olub: 28.08.2020
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Azərbaycan lirik nəsrində milli xarakter problemi
Sevinc Beydulla qızı Kazımova
AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına
Ədəbiyyat İnstitutunun elmlər doktoru
proqramı üzrə dissertantı,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
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Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. E.Ə. Mustafayeva
filol.ü.f.d., dos. F.N. Abdurəhmanova
Açar sözlər: fərdi üslub, aktuallıq, cəmiyyət, şəxsiyyət, insan amili
Ключевые слова: индивидуальный стиль, актуальность, общество, личность, человеческий фактор
Key words: individual style, relevance, society, personality, human factor
Sabir Azərinin yaradıcılığında konyuktura ilə yazılmış əsər, ayrı-ayrı süjet xətləri, epizod
tapmaq demək olar ki, qeyri mümkündür. Onun əsərlərində daha çox psixoloji həyatilik və
dərinlik ön plandadır. Bu cəhətlər isə əsərin janr xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tətbiq edilir.
Sabir Azərinin ədəbi fəaliyyətinin böyük bir qismi sovet dövrünə təsadüf etmişdir. Əvvəldə
də qeyd olunduğu kimi yazıçı üçün əsas olan mövzu aktuallığı deyil, düşündürücü problemlərin təsviri idi. Buna görə də sovet rejiminin mövzularından tamamilə uzaq qalmışdır. Sabir Azəri sovet rejimində olduğu kimi, bu rejimdən sonra da orijinal, sabit yazıçı təcrübəsinə,
qələminə, şəxsi ləyaqətinə, vətəndaş cəsarətinə sadiq qalıb yazıçılıq fəaliyyətini davam etdirmişdir.
Sabir Azərinin əsərləri sağlığında on min tirajla Bakıda, Moskvada, eləcə də keçmiş sovetlərin ayrı-ayrı müttəfiq respublikalarında tərcümə edilərək otuz dəfədən çox nəşr olunmuş,
böyük oxucu kütləsi qazanmışdı. ““Dalanda” romanı 1990-cı ildə Moskvada “Sovetski pisatel” nəşriyyatında rus dilində nəşr olunduqdan sonra üç milyondan çox tirajı olan “Romanqazeta”da da yayımlanmışdı”.
Özünə yol açıb forma yaradan hər bir ədəbi növ gerçəkliyin tələblərinə əsaslanır. Yazıçının yaradıcılıq üslubu, janr, forma və ədəbi ənənə bir-birilə vəhdət təşkil edir. İdeoloji şərait, dövrün estetikası və yazıçının mövqeyi də janr formasının yaranmasında mühüm rol oynayır. Janr strukturu həyat və bədii tələbat nəticəsində yaranır, dövrdən-dövrə, yazıçıdan-yazıçıya keçir. Bu isə o deməkdir ki, yazıçı mövcud olan, qəlibləşmiş janr strukturundan elə istifadə etməlidir ki, nə mövcud qanun çərçivəsindən kənara çıxsın, nə də asana qaçsın.
Başlıca predmeti cəmiyyət və şəxsiyyət münasibətlərinin dərin və hərtərəfli təhlili olan roman ədəbiyyatın ən seçkin janrlarından biridir. Bu janrın vasitəsilə cəmiyyətin daxili halında,
tərəqqiyə səbəb olan və onu ləngidən amillər aydın görünür. “Roman çoxdillidir, daha doğrusu, o mövcud dillərin mübarizə meydanıdır. Cəsarətlə demək olar ki, bir poetik janr kimi roman yeni dövrün bütün əsas hadisələrinə, bu hadisələr arasında təbii əlaqələrin mövcudluğunu
təmin edən müvafiq anlayışlara çevrilərək, onlar haqqında bir bütöv söz kimi çıxış edir. Bütün
yerdə qalan digər janrlar bir nəhəng okean kimi gəlib roman janrına qovuşur, onunla dialoqa
girərək, canlılıq qazanır, bətnindəki enerjini təzələyir” (2, s. 114).
Romanda qəhrəmanın hərəkəti subyektiv səylərə əsaslanır və dünyanı dəyişdirmək, islah
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etmək, yaxud da şəxsi həyatını yaxşılaşdırmaq və s. kimi nəticələr doğurur. Romanda xarakterin inkişafı antik xarakterlərin “bilmədiyi” səmtə doğru gedir. Yəni hadisənin zahiri hərəkəti
deyil, subyektin daxili həyatının inkişafı üstünlük təşkil edir.
Həcm etibarı ilə demək olar ki, eyni olan roman və povest barədə çox vaxt yanlış bir təsəvvür yaranır: povest kiçik roman hesab olunur. Povest rus ədəbiyyatının janrıdır: “Povestvovanie” sözündədir, yəni “nəql etmə” deməkdir. Roman isə daha geniş çərçivəli nəsr
əsəridir. Dramatik taleyi təsvir edir, eyni zamanda həm də tarixi dövrü özündə əks etdirir.
Əsasında ideya duran roman janrını qlobal problemlər, yaxud aktual sosial mövzular maraqlandırır. Roman hadisənin təsvir miqyasına görə böyük olur: müxtəlif, qarışıq süjetlər, böyük
zaman kəsimi və s. Romanın əsasında bir süjet dayanır və bir neçə süjet xətti onunla birləşir.
Bu süjetlər bir-birinə bağlı olur və əsərin vahid kompozisiyasını yaradır.
Roman elə bir janrdır ki, daim oxucunun marağını izləyir, üslub sərbəstliyi ilə fərqlənir.
Bunun üçün yazıçı romanını elə üslubda qələmə almalıdır ki, oxucu darıxmasın. Bəzən roman
oxumaq bizə asan gəlir və onu adi bir yazı kimi qiymətləndiririk, halbuki, yaxşı romançı olmaq üçün istedadla yanaşı, həm də yaxşı nəzəriyyəçi olmaq labüddür. Düşünürük ki, yazar
nəzəriyyə qaydalarını nə qədər dərindən mənimsəyirsə, sözsüz, o dərəcədə də onun romanı
oxunaqlı, uğurlu olur. Ədəbiyyat söz sənətidir, təbii ki, onun nəzəriyyəsi də sözə verilən qiymətlə bağlıdır. Yazıçı əsərində hər sözü incəliklə seçməli, onun məna çalarlarında diqqətli olmalı, ideya, mətn, tərbiyəvi nümunə haqqında düşünməli, bədii, etik və estetik cümlələr qurmağa səy göstərməlidir. Çünki əsər təkcə danışılan əhvalatdan yox, həm də bütövlüklə bir bədii nümunə olmalıdır və ona qiymət bütün komponentləri ilə birgə verilməlidir.
Roman janrı üçün xarakterik olan bütün cəhətlər Sabir Azərinin “Dalanda” romanında da
öz əksini tapmışdır. Hadisələrə mənəvi-psixoloji aspektdən, təbiət-cəmiyyət prizmasından yanaşılan “Dalanda” romanın ideyasında fərqli dəyərlər qarşı-qarşıya gəlir, sosial mənzərə canlandırılır. Bütün bunların fonunda qəhrəmanların tipik xarakteri verilir və əsas konflikt göstərilir. Sabir Azəri romanında dövrün ab-havasını, tarixini mükəmməl şəkildə qələmə alır və
qəhrəmanların psixologiyası, əxlaqı, dünyagörüşü problemi geniş planda təqdim olunur. “Əsl
sənətkаrın yаrаdıcılıq yоlu həyаtın, cəmiyyətin inkişаf mərhələləri ilə bаğlı оlаn əхlаqi-mənəvi prоblеmlərdən аyrı təsəvvür еdilmir. Bu prоblеmlər ciddi surətdə yаzmаğа bаşlаdığı ilk
əsərlərindən tutmuş, yеtkin çаğlаrındа böyük şöhrət gətirən ən qiymətli əsərlərinədək həmişə
bu sənətkаrın diqqət mərkəzində оlur, оnu düşündürür, həyəcаnlаndırır. Tаriхimizin hаnsı
mərhələsindən bəhs еtdiyindən, həyаtımızın hаnsı sаhəsini təsvir оbyеkti kimi sеçdiyindən
аsılı оlmаyаrаq, ədəbiyyаtımızın ən yахşı nümunələrinin hаmısındа çох vаcib əхlаqi-mənəvi
məsələlər qаldırılır, insаn аmili ön plаnа çəkilir, əхlаq və mənəviyyаt məsələləri оnun dахili
аləminin bədii təsvir vаsitəsilə аçılıb təqdim оlunur” (1, s. 12).
Romanın əsas qəhrəmanı Qafardır. Cəmiyyətdə şəxsiyyətin kökündən uzaqlaşması, valideyn-övlad münasibətləri, şəxsin dəyişməsi və özgələşməsi və.s məsələlər problem kimi ortaya qoyulur və bədii cəhətdən uğurla həll edilir. Bütün bunlar isə əsas qəhrəman Qafarın simasında oxuculara çatdırılır. Hadisələr İçərişəhərin dalanlarından birində təsvir olunur, məkan
burada şərti xarakter daşıyır və bütöv cəmiyyəti təmsil edir. Qafar isə bu cəmiyyətdə özünə
rahatlıq tapa bilmir. Sanki bu cəmiyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur, burada bir qonaqdır. Qafar
adi həyat, məişət çətinlikləri ilə üz-üzə qaldığından özünün həyat prinsiplərindən addım-addım geri çəkilməyə məcbur olur, kirayə qaldığı evin qadını Fəridə ilə evlənir. Əvvəlcə Fəridə
ilə münasibətlərinə ötəri bir hiss kimi baxsa da, hadisələr getdikcə daha da dərinləşir. İş o yerə
gəlib çatır ki, kənddə qoyub gəldiyi anasını və sevgilisi Gülzarı yaddan çıxarır. Evləndikdən
sonra isə Fəridənin çılğın təbiəti, maddi tələbatları, tünd xasiyyəti Qafarı, demək olar ki, hər
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gün təzyiq altında qoyur. Fəridə hətta həyat yoldaşının qəzaya düşməsindən də maddi qazanc
məqsədi ilə istifadə etməyə başlayır. Övladları da get-gedə analarına oxşamağa başlayırlar.
Buna görə də Qafar düşdüyü mühitdə tamamilə çarəsiz vəziyyətdə qalır. Haram mal yeməyə
öyrəşməyən və həyatı boyu bu prinsipi öndə tutan Qafar “- Üstünə “haram,” “halal” yazılan
pul necə, görmüsən? Brilyant üzük, sırğa taxanların, dublyonka, lamayla layka geyinənlərdən
hələ heç hansının alnına yazılmayıb ki, onlar hansı pulla alınıb. Heç o şeyləri satanlar da maraqlanmır ki, onlara verilən pul haramdır, ya halal. “Halal” sözünü sənin kimi aciz, əfəl kişilər
uydurublar” (3, 146) - deyə onu da bu cəmiyyətin dəyişmiş bir nümayəndəsi etmək istəyənlərlə baş-başa qalır. Bu yolda onu təmənnasız sevən, saflığı, mənəviyyatı pula satmayan iki
obraz isə Qafarın anası və qonşuluqdakı yaşlı qadın olur. Şəhərdə qalıb işləmək, qaldığı dar
həyət və dalan, işlədiyi arxiv onun həyatını gündən-günə sıxır. Qafar sərbəstliyini, azadlığını
itirmək üzrə olduğunun da fərqindədir. Qafarın problemləri yalnız dalanda qalmır, ondan çox
kənara çıxır, bütöv bir cəmiyyətin probleminə çevrilir. Məhz bu məqamda yazıçı da öz istəyinə nail olur.
Bu cəmiyyətdə Fəridə də tək deyildir, Yaqublar, Mürşüdovlar, Dursunlar da bu cəmiyyətin keçilməz sədləridir. Bu isə bütöv bir mühit deməkdir, elə bir mühit ki, bu mühitdə pul, vardövlət insanların əsas məqsədinə, amalına çevrilmişdir, hər şey pula bağlıdır və Qafar bu
mühitdə özünü tək, yalnız hiss edir. Bu bütöv cəmiyyətin faciəsidir. Qafar bu cəmiyyətdə
axına qarşı gedən tək-tük ziyalılardan biridir, o, təkdir, həyat prinsipləri cəmiyyətin həyat
prinsipləri ilə üst-üstə düşmür.
Qafarın doğulub boya-başa yetdiyi mikromühitin əxlaq normaları bir para, ictimai mətləbləri anlamaqda da ona mane olur. Qafarın ailədə, məktəbdə aldığı əxlaq dərsinə görə gərək
hamıda vətəndaşlıq hissi güclü olsun, gərək insanlar hər şeydə ilk növbədə cəmiyyətin mənafeyini düşünsün... Lakin real həyatda Qafar başqa vəziyyət görür. Elə buna görə işini çoxdan
qurtarsa da, ac və yorğun olsa da, dəniz sahilində bir sualı hey təkrar edə-edə dolaşır: “Kimi
aldadırıq?”, “Axı, niyə aldadırıq? “Nəyin naminə aldadırıq?” (3, 14).
Qafar bu sosial-mənəvi suallarla çarpışa-çarpışa dalana girir və burda... akademik Mürşüdovun oğlu onu maşınla vurur. Əslində harınlaşmış Mürşüdovlarla ətrafındakı naqisliklərdən
baş çıxara bilməyən Qafarın rastlaşması elə belə də nəticələnməli idi. Mürşüdovların nəzərində bu, sırf təsadüfdür, “Allahın işidir”. Əslində isə təsadüf deyil, o ərköyün alim oğlu hardasa, kimisə şikəst etməli idi.
Akademik Mürşüdovun oğlu Şərqşünaslıq fakültəsində oxuyur, bu gün-sabah xarici ölkəyə getməlidir, viza da hazırdır, indi işlər pozula bilər... Bunları biləndə Fəridə ərinin şikəstliyini az qala unudur, hətta buna sevinir də. Bu sevincini ərindən də gizlətmir, axır ki, deyir,
şikəstliyindən bir xeyir gördük... Bu qəzanı Allah bizə əl tutmaqdan ötrü yollayıb - deyir. Görüb ki, sən ayrı yolla uşaqların xəcalətindən çıxa bilmirsən, ayağını sındırıb ki, onun hesabına
günahını bir balaca yuyasan... Beləliklə də, ailənin əsil iç üzü Qafar şikəst yatarkən, ayağı
gipsdə qovrularkən açılır. Oxucuda gizli bir ümid, hətta arzu oyanır ki, Qafar sağalanda, bu
dəhşətli gipsdən canını qurtaranda burdan baş götürüb qaçacaq!..
Qafar kimdir? İstər həyatda, istərsə də ədəbiyyatda bu tipli insanlarla və obrazlarla çox
qarşılaşmışıq. Onlar şəhərdə ömür sürsələr də, buranın mənəvi iqliminə alışa bilmirlər, çaşıb
qalırlar, sonra da kor-peşman kəndə üz tuturlar. Qafar da belələrindəndir. Ancaq təbii ki, onu
başqalarından fərqləndirən bir xüsusiyyəti qeyd etmək olar - o da bundan ibarətdir ki, Qafar
səhvlərini bilə-bilə, dərk edə-edə yaşayır. Qafar çox dözümlü insandır. Bu dözüm və səbr isə
onun başına nələr gətirmir... Qafar elə bu dözümlə arvadı Fəridənin dözülməz “fəlsəfəsinə”,
davranış və rəftar tərzinə uzun müddət müqavimətsiz yaşayır, həmişə belə hesab edir ki,
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Fəridə bir gün ağıllanacaq, ailənin maddi imkanlarını nəzərə alacaq.
Evdə, ailədə özünü təmkinli aparan, arvadının mənəvi zülmünə tab gətirən Qafar iş yerində - tikinti sahəsində tamamilə başqa adamdır; o, hər cür əliəyriliyə, bürokratizmə, yarıtmazlığa qarşı kəskin mövqedə dayanır. Romanda Qafarın mübariz keyfiyyətləri ilə bağlı səhnələr
az deyil və bu da onu göstərir ki, Sabir Azəri öz qəhrəmanını birtərəfli, sxematik, eyni rəngli
təsvirdən çəkinmiş, obrazı bütöv verməyə səy göstərmişdir.
Tikintidə işləməmişdən əvvəl Qafarın ən böyük arzusu elmi işçi olmaq, namizədlik dissertasiyası müdafiə etmək idi. Lakin Qafar bu arzusuna çata bilmir, elmi rəhbəri ona istiqamət
verməkdənsə, evinin işlərini gördürür, bazarlığa yollayır, mənliyini təhqir edir. Qafar buradan
da qaçmalı olur. Ümumiyyətlə, müəllif öz qəhrəmanını sona qədər belə təmiz və işıqlı göstərir. Qafar həm öz ailəsində - arvadının mənəvi zülmünə tab gətirə-gətirə, onun deyintilərini
eşidə-eşidə, həm də işlədiyi yerdə hər cür haqsızlığa sinə gərə-gərə mənliyini, ləyaqətini,
mənəvi saflığını qoruyur. Qəza hadisəsindən sonra həkim ona deyir: “... hər halda iki şeydən
birini seçməlisiz: ya emosional olub az yaşamağı, ya da emosiyadan əl çəkib uzun ömür sürməyi...” (3, 202).
Lakin Qafar kimilər emosiyasız yaşaya bilməzlər. Baş verən qəza hadisəsi Qafarın gözlərini açır, onda arvadı Fəridəyə qarşı münasibətlərində tam aydınlıq yaranır. Əslində, qəza Qafarın içində baş verir, o, qəti qərara gəlir ki, bu tragik vəziyyətə son qoysun. Vaxtilə, o, gənclik hisslərini ayaqlayaraq tanımadığı, xasiyyətinə bələd olmadığı, yalnız bədəninə vurulduğu
Fəridəylə evlənmişdi, elə bu səbəbdən kəndindən, yaxın adamlarından, doğmalarından, ilk
sevgisindən ayrı düşmüşdü. Qəza hadisəsindən sonra ... sağaldıqda ... Qafar bir daha bu evə
ayaq basmır, kəndə, ata-baba yurduna üz tutur. Əlbəttə, Qafarın evdən çıxıb getməsinin çox
incə, psixoloji cəhətdən tutarlı bir səbəbi də var: Fəridənin birinci əri üçün qara geyib yas saxlaması, hətta qəbiristanlıqda onun məzarı yanında özünə yer hazırlatması Qafara məlum olduqda o, artıq bu ailəylə bağlı son ümidlərini də dəfn edir.
Fəridə də bir obraz kimi təbii və inandırıcı verilmişdir. Onun da özünə görə faciəsi və günahı var. Faciəsi odur ki, işıqsız, idealsız yaşayır - bu cür yaşamaq, başqaları ilə istədiyi kimi
rəftar eləmək, heç kimlə hesablaşmamaq, mümkün qədər çox qoparmaq onun həyat məqsədini də müəyyənləşdirir. Günahı da odur ki, təmiz bir insanın həyatını heçə sürükləmək istəyir. Qəza hadisəsi ilə əlaqədar, romana Mürşüdovlar xətti də əlavə olunur. Mürşüdovlar varlıkarlı insanlardır, istədikləri kimi yaşayırlar, onlar hər tərəfə qol-budaq atmışlar, zəngin və
dəbdəbəli həyat tərzi keçirirlər, qarşılarına xoşagəlməz bir hadisə çıxanda vəziyyətdən qurtulmağı da ustalıqla bacarırlar. Ancaq bu adamlar mənəvi işıqdan məhrumdurlar.
Romandakı bütün obrazlar kimi Fəridə də çox təbiidir, ziddiyyətlidir. Əslində onun arzusu
da başa düşüləndir: istəyir ki, çoxlu pulu olsun, firavan yaşasınlar. Bunun üçün özü işdən sonra evdə də ona-buna paltar tikir. Ancaq ailənin maddi ehtiyacı ödənilmədiyinə görə ərlə-arvad
arasındakı pərdə sürətlə götürülür. Fəridə uşaqlarının yanında ərini təhqir edir. Qafar isə az
qala yalvarır ki, belə yaramaz, qətiyyən yaramaz, çünki bu yolla sən uşaqların tərbiyəsini pozursan, sonra qabaqlarını ala bilməyəcəyik, üzümüzə ağ olacaqlar...
Fəridənin əksi olan, Qafarın anası Gülsafa obrazı isə öz öz əxlaq kodeksinə görə bəlkə də
bəzi qadınlara nümunə ola bilər. Əri Mahmud öləndən sonra Gülsafa evin həm ağsaqqalı, həm
də ağbirçəyidir. Həmişə uşaqları bir yerə yığmağa, onların mənən monolitliyini qorumağa çalışır. Əlbəttə, ana istəyir ki, oğlanlarından biri, ilk növbədə Qafar evin ağsaqqallığını boynuna
götürsün, amma böyük oğlu bunu edə bilmir, çünki ağsaqqallıq son dərəcə ağır bir yükdür...
Oğlanları bir yerə yığılan kimi, Gülsafa onları evin böyründəki qara əncirin altına toplayır.
Bunun da simvolik mənası var, Gülsafanın evi köhnədir, divarı yarılıb, qəflətən uça bilər. Ana
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əvvəlcə böyük oğluna dərdini açır, çat vermiş yeri göstərib xatırladır ki, onu təzələmək lazımdır... Qafar da bunu gözəl bilir, onun da ürəyindən keçir ki, ata yurdunda təzə mülk ucaltsın.
Lakin buna maddi imkanı yoxdur... Sonra, növbə ilə, ana dərdini o biri oğlanlarına açır... Onlardan da əlini üzəndən sonra Gülsafa dünyada ən böyük arzusunu oğul nəvələrinə açmağa
başlayır, indi də onlara pənah gətirir: “- Tikdir, qadan alım, tikdir başına dönüm, qoy mən də
bu dünyadan namuraz köçmüyüm...” (3, 235). Gülsafaya elə gəlir ki, qara əncirin altındakı
söhbətləri əri Mahmud da eşidir və balaca nəvəsinin təsəllisi ona da əyan olur: onun yurdunda
mütləq təzə ev tikiləcək...
Sabir Azəri romanda çox ciddi mənəvi-əxlaqi, sosial problemlərə toxunsa da, rəngləri heç
vaxt süni şəkildə tündləşdirmir. Yəni bu problemləri faciəyə çevirmir. Ümumiyyətlə, Sabir
Azəri yaradıcılığında insana inam, xeyirin şərdən qüvvətli olmasına inam güclüdür.
Yazıçının “Dalanda” romanında baş verən hadisələr real həyatda baş verən hadisələrlə oxşarlıq təşkil edir, üst-üstə düşür. Diqqət çəkən bir məqam da odur ki, Sabir Azəri heç bir obraza ideal obraz donu geydirməyə çalışmayıb. Hər obrazda təbiiliyi, mənfi və müsbət cəhətlərin
sintezini yaradıb. Məlumdur ki, romanda hər bir surət, personaj yalnız xarakteri, daxili dünyası ilə birgə iştirak etdikdə janr çoxsəslilik qazana bilir. Sabir Azəri nəinki hadisələrin yaratdığı
ümumi atmosferi əks etdirə bilir, həmçinin təhkiyəni gah bir, gah digər surətin daxili aləminə
kökləməklə hər bir personajın da xarakterini, fərdi taleyini diqqət mərkəzinə çəkməyə nail
olur.
Sabir Azəri yaradıcılığının möcüzəsi ilə “Dalanda” romanında dövr üçün xarakterik olan
problemlər bədii cəhətdən uğurlu həllini tapır. Digər əsərləri kimi, bu romanda da yazıçının
baş qəhrəmanı psixoloji, ictimai, mənəvi yükün daşıyıcısı kimi çıxış edir. Sıxılıb qaldığı dalan
belə Qafarın həyat prinsiplərinin, müdafiə etdiyi həqiqətin önünə keçə bilmir. Tək qalır, mübarizə aparır, lakin məğlub olmur. “Dalanda” romanını oxucusuna sevdirən cəhətlərdən biri
də odur ki, əsər sanki bütün cəmiyyəti əks etdirir, oxucu bir qədər sonra mövzunun içinə dalır.
Sabir Azərinin Qafar obrazı neçə-neçə Qafarların daxili səsinin, düşüncəsinin təcəssümü olur.
Əsərin sonunda Qafar “dalan”ı tərk edərək doğulduğu məkana gedib azadlığına qovuşa bilirsə, demək, digər Qafarlar üçün də hələ gec deyil, bir ümid yeri var...
“Bədii fikrin strukturundakı, insana və həyata münasibətindəki əhəmiyyətli dönüş, irəliləyiş və keyfiyyət dəyişiklikləri müasir nəsrimizdə reallığın artması, şəxsiyyətə, onun psixologiyasına daha həssas münasibət, humanist idealın güclənməsi, münaqişələrin, problemlərin təsvirdə daha çox mənəvi-əxlaqi aləmə keçməsi, insanla mühit, cəmiyyət arasındakı qarşılıqlı
əlaqələrin daha dərindən nəzərə alınması kimi ümumiləşdirilə bilər” (4, 30).
Cəmiyyət və insan problemi, cəmiyyətdə insan azadlığının məhdudlaşdırılması bütün zamanlar üçün problemli məsələ olmuşdur. Bu məqamdan çıxış edərək əminliklə söyləmək olar
ki, bu məsələləri, problemləri, onlardan çıxış yollarını özündə əks etdirən “Dalanda” romanı
və Sabir Azəri yaradıcılığı hələ bundan sonra da zirvədəki yerini qoruyub saxlaya biləcəkdir.
Məqalənin aktuallığı. Ədəbi nəsil baxımından “altmışıncılar” nəslinə aid olan Sabir
Azəri ədəbiyyat tarixində özünəməxsus iz qoymağı bacaran bir yazıçı olmuşdur. Yaratdığı
əsərlərlə daima ədəbi mühitin diqqət mərkəzində olan Sabir Azərini ötən əsrin 70-80-ci illərinin gəncliyi “Kar qaya”, “Dalanda” povest və romanının müəllifi kimi tanıyırdı. Bu əsərlər
ədəbiyyatımızın inciləri kimi qiymətləndirilirdi. Fərdi üslubu, yazı tərzi ilə bu gün də ədəbiyyat tariximizdə özünəməxsus yer tutan Sabir Azəri hadisələrə münasibətdə obyektivliyi ilə
seçilmiş, şəxsi ləyaqətini qorumağa çalışmış, vicdanının və ürəyinin səsini dinləyərək yazıbyaratmışdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Sabir Azəri əsərlərini qələmə alarkən obrazların həyat hekayələ-
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rini ən incə detalına qədər düşünürdü, bunun nəticəsidir ki, oxucuda obrazların taleyinə maraq, problemlərə çıxış yolu axtarmaq istəyi yaratmağı bacarmışdır. Lakin zaman keçdikcə yazıçının əsərlərinə, oradakı mövzu və problemlərə münasibət də olduğu kimi qalmamış, düşüncə və fikirlər dəyişmişdir. Sabir Azəri “Darıxan şəhər”, “Gecə məşəl yanır”, “Duman çəkilir”,
“İlk təkan”, “Günəşə sarı gedəndə”, “Bozdağın nağılı”, “Ölə bilməyən adam” povestlərinin,
“Dalanda”, “Sonsuzluq” romanlarının və çoxlu hekayələrin müəllifi kimi ədəbiyyatda önəmli
yer tutmuşdur. Bu əsərləri isə birləşdirən ümumi cəhətlər vardır: həyat həqiqəti və bədii gerçəkliyin paralel inikası, düşündürücü problemlərin təsvirinin mövzu aktuallığından bir addım
öndə durması, daxili psixoloji dramatizm, cəmiyyət hadisələrinin dərinliklərinə varmaq, ifadə
imkanlarının genişliyi və s. Sabir Azərinin hekayə, povest və romanlarında ideyanın, obrazların xarakterinin açılmasında yaxından iştirak edən, onun nəsrini formalaşdıran faktorlardan
biri təbiətlə cəmiyyətin vəhdətidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, bakalavr və magistrantların elmi axtarışlarının qaynaqlarına çevrilə bilər.
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С.Б. Кязимова

Проблема национального характера в
Азербайджанской лирической прозе
Резюме
Хотя часть деятельности Сабира Азери восходит к советской эпохе, в его работах
конъюнктуры не наблюдалось. Эта, одна из особенностей, которые породнила его читателям. Откладывать вызывающие мысли проблемы ради славы и заниматься актуальными проблемами, было против его творчества. Почти во всех его работах процессы,
происходящие в обществе, ограничение частной жизни были определены как основная
проблема, и были найдены решения.
Чудом творчества Сабира Азери в романе «В тупике» проблемы периода успешно
решаются художественным образом. Как и в других произведениях, и в этом романе
главный герой писателя выступает в роли носителя психологического, социального и
духовного бремени. Все образы в работе были доведены до уровня художественного
характера. В романе «В тупике» события рассматриваются с морально-психологического аспекта и сквозь призму природы-общества. В романе анализируются духовные, психологические и нравственные аспекты. Все это было выполнено без ущерба
для жанровых особенностей произведения.

16

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)
S.B. Kazimova

National character in Azerbaijani lyrical prose
Summary
Although a part of Sabir's work is about Soviet era, conjecture was not observed in his
works. This was one of the features that made him closer to his readers. It was contrary to his
style to choose topical matters over thought-provoking problems for the sake of fame. Almost
in all his works the processes that had been in the society and the restrictions of private life
were identified as the main problem, and attempted to be solved.
In the novel "Dalanda" the mainstream problems of the period have been successfully
solved in an artistic way by means of miraculous work of Sabir Azeri. Like in other works of
the writer, the protagonist of this novel also acts as a carrier of psychological, social and
spiritual burden. All the characters of the novel have been described in the level of an artistic
figure. In the "Dalanda" the events have been approached from the moral and psychological
aspects, as well as, from the point of nature and society. All these moral, psychological and
ethical sides have been analyzed, and all this was done without compromising the generic
features of the work.
Redaksiyaya daxil olub: 21.07.2020
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Zadəganlıq terminləri: yanlışlar və doğrular
Sahilə Bağır qızı Mustafayeva
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Dillər Universiteti
E-mail: sahilamustafa@yahoo.com
Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. L.M. Cəfərova,
filol.ü.f.d., prof. A.R. Hüseynov
Açar sözlər: Böyük Britaniya, zadəgan, məfhum, qrammatika, üslub
Ключевые слова: Великобритания, аристократ, зачатие, грамматика, стиль
Key words: Great Britain, noble, concept, grammar, style
İngiltərə tarixi german tayfalarının, yəni anqllar, sakslar, yutlar, frizlərin işğalları və bir
sıra erkən feodal dövlətlərinin yaradılması ilə başlanır. 1066-cı ildə Normandiya hersoqu
U.Fateh İngiltərəni işğal edir. Beləliklə, İngiltərədə mərkəzləşmiş dövlət yaradılmasının başlanğıcı qoyulur. U.Fateh LaManşı keçir və Qastinqs vuruşması başlanır. Vilhelm hiyləyə əl
atır. O, qoşununu geri çəkir. Vilhelmin atlı qoşunu hücuma keçib anqlo-saks qoşunlarına qalib
gəlir, döyüşdə anqlo-saks kralı öldürülür. London tutulur, Vilhelm Fateh adı ilə İngiltərənin
kralı olur. Yerli feodalların torpağını öz vassallarına paylayır və İngiltərə torpağının yeddidə
birini özünə götürür. Nəticədə İngiltərədə kral hakimiyyəti gücləndi və mərkəzləşmiş dövlətin
əsası qoyuldu (1, s. 98).
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Birləşmiş Krallıq (qısa şəkildə
Böyük Britaniya və ya Britaniya kimi işlədilir) Şimal-qərbi Avropa dövləti hesab edilir. Dövlətin tərkibinə Böyük Britaniya adası, İrlandiya adasının şimal-şərq hissəsi və çoxsaylı kiçik
adalar daxildir. Materik Avropaya Fransa vasitəsi ilə La Manş kanalı ilə birləşir (2, s.16).
Böyük Britaniya tərkibində dörd dövlət, yəni İngiltərə, Şotlandiya, Uels və Şimali İrlandiya olmaqla konstitusiyalı monarxiyadır. Dövlətin hazırkı monarxı II Elizabetdir. Kraliça dünyanın daha 17 müstəqil dövlətinin başçısı sayılır. Bunlar bir vaxtlar yer səthinin 1/4-ni zəbt etmiş Britaniya İmperiyasından qalma ərazilər hesab edilir (3, s. 67).
Kraliça II Elizabet (və ya Elizabet Aleksandra Mariya Vindzor) 1926-cı il aprelin 21-də
Londonda dünyaya gəlmişdir. O, Vindzorlar sülaləsinin nümayəndəsi hesab edilir. Taxt-taca 6
fevral 1952-ci ildə sahib olub, 2 iyun 1953-cü ildə isə rəsmi tacqoyma mərasimi keçirilib.
Elizabet 13 yaşında Dortmut hərbi-dəniz məktəbinin kadeti şahzadə Andrey Qreçeskinin
oğlu Filip Mauntbettenlə tanış olur. 1947-ci ildə onunla ailə həyatı qurur. Bu evliliyin nəticəsində Filip Edinburq hersoqu titulunu alır. Onların dörd övladı vardır: şahzadə Çarlz, şahzadə
Anna, şahzadə Endrü və şahzadə Eduard.
Hazırda şahzadə Çarlzın böyük oğlu şahzadə Uilyam taxtın ən münasib və ağıllı varisi
hesab edilir. O, Send-Endryuda aldığı təhsil zamanı mükəmməl nəticələr nümayiş etdirmişdir.
Kral ailəsinin üzvləri kiçik yaşlarından başlayaraq yaxşı təhsil almaları ilə tanınırlar. Onlar
ölkənin və ya dünyanın ən yaxşı universitetlərində təhsil alırlar. Lakin bu, o demək deyildir
ki, onlar danışıqlarında və ya yazılarında səhv etmirlər. Son dövrlərdə müşahidələr göstərir ki,
Britaniya kral ailəsinin üzvləri sosial mediada, yaxud çıxışları zamanı və ya digər halda
müəyyən qrammatik səhvlər edirlər. Bu da diqqəti cəlb edir.
Kralıçanın nəvəsi şahzadə Yucəni şahzadə Endrünin qızlarından biridir. O, Britaniya taxt-
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tacına sahiblik sırasında 10-cu yerdədir. Yaxşı ali təhsil alan şahzadə Yucəni sosial mediada
olan yazılarında qrammatik səhvləri ilə həmişə onu izləyənlərin tənqidinə hədəf olur. Məsələn, o, Britaniyada keçirilən “National Siblings Day” adlı bayramı təbrik etmək üçün öz sosial
media (instaqram) hesabında belə yazı paylaşır (6): “Happy National Siblings Day ... and to
my big sister, your are the best especially when helping me and my dress into the getaway
car”.
Bu yazıda diqqətimizi your are the best birləşməsi cəlb edir. Your are belə yazılmalı idi
you are. Bu səhv şahzadənin ardıcıllarının da diqqətindən yayınmadı. Onlar taxt-taca sahiblik
sırasında onuncu yerdə olan şahzadənin belə səhv etməsini düzgün hesab etmədilər və onu
şərhlərində olduqca çox tənqid etdilər. Həmin şərhlərdən bəzilərini nəzərdən keçirək:
Birinci şərh: 'Imagine being in line to the throne and not knowing it's you're'. (Təsəvvür edin
ki, taxt-taca sahib olma sırasında olasan və /you’re/, yaxud /your are/ arasında olan fərqi bilməyəsən).
İkinci şərh: 'Eugenie's grammar and spelling are usually bad. So much for higher education!'
(Yucəninin qrammatikası və yazı üslubu olduqca bərbaddır. Baxmayaraq ki, o, başqalarından
daha yüksək ali təhsil alıb).
Üçüncü şərh: 'You're not your. Ugh' (Ey vah, ey vah! /your are/ deyil! /you’re/ -dır).
Dördüncü şərh: 'Seriously English language mistakes from English royalty? They can't be
making such tiny errors. Reflects badly on them. Nobody can for that matter.' (İngiltərə kralliyyət aliləsindən ciddi ingilis dili səhvləri. Ola bilməz ki, onlar belə incə səhvlər etsinlər. Lakin
biz bu səhvləri onların yazılarında və ya danışıqlarında müşahidə edirik. Heç kim bu məsələdə
belə səhvlər edə bilməz).
Beşinci şərh: “It's a primary school level mistake which adults with a degree shouldn't really
be making, we don't need to try and argue that grammar is somehow irrelevant today. It's
not”. (Bu orta məktəb şagirdlərinin etdiyi səhvlərdir. Yetkin ali məktəb tələbələri belə səhvlər
etməzlər. Bu gün qrammatikanın bir növ əhəmiyyətsiz olduğunu sınamaq və bu barədə mübahisə etməyə ehtiyac yoxdur. Bu belə deyildir).
Altıncı şərh: 'Imagine being in line to the throne and not knowing it's you're': Followers
quickly took to the social media network to point out that the correct grammar would have been
'you're the best'.
Yeddinci şərh: 'Writing is still how we communicate. Therefore meaning is important. But
it doesn't detract from the positive sentiments of the post. What a lovely gesture of her to
make'. (Yazı bizim ünsiyyətimizi əks etdirir. Odur ki, yazıda ifadə olunan məna vacibdir. Onun
belə səhv etməsi necə utanc vericidir).
Bu cür şərhlərin sayını artıra bilərik.
Yaxın zamanlarda kral ailəsinə daxil olanlardan biri şahzadə Harrinin həyat yoldaşı
M.Markldır. Məşhurluqları səbəbindən onların da çox sayda ardıcılları vardır. Xüsusilə instaqramda ardıcıllarının sayı artıq 5 milyonu keçib. Qeyd edək ki, şahzadə Harri və həyat yoldaşı da sosial mediada olan yazılarında qrammatik və yazı səhvləri ilə diqqəti cəlb edirlər.
“International Business Times” qəzetinin redaktorlarından biri yazır: “Sasseksin Düşü və Düşesinin instaqram hesablarında paylaşdıqları postlardakı qrammatik səhvlər məni dəli edir”
(7).
K.Menza kral ailə üzvləri barədə yazır: “Şahzadə Harrinin və M.Marklın yazılarındakı
qrammatik səhvlər mənim onları “ərköyün sevimli insanların şıltaqlıqları” adlandırmama səbəb olur (7). Mən artıq onların /every day/ və /everyday/ arasındakı fərqləri bilməmələrinə
dözə bilmirəm. Onlar bunu, demək olar ki, hər yazılarında təkrar edirlər. Düşünürəm ki, onlar
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bu iki ifadə arasında olan semantik fərqlərdən xəbərdar deyillər” (7). K.Menza şahzadə Harri
və M.Marklın “Earth Day”lə bağlı instaqram hesablarında paylaşdıqları postdan nümunə verir: “...Every one of us can make a difference, not just today but every day”.
K.Menza bu cümlədə yazılan /every day/ birləşməsinin düzgün olmadığını iddia edir. O
belə müqayisə verir: ‘Every day’ zamanla əlaqəli bir şeyi ifadə etmək üçün işlədilir (it is an
instance of something when you are referring to time).
‘Everyday’ isə bir isimdən əvvəl işləyə biləcək sifətdir (it is an adjective that can run right
before a noun). Məsələn: /everyday sneakers/ “gündəlik idman ayaqqabıları”.
K.Menzan bununla bağlı olaraq yazır: “Bu məni dəli edir. Şahzadə Harri və Marklın yazılarda belə qrammatik şəhvlər çoxdur və mən bundan dilxor oluram” (7).
Yaxınlarda amerikalıların vətəndaş hüquqları barədə danışan M.Markl danışığında etdiyi
qrammatik səhv ilə yenə də tənqid atəşinə tutuldu. Onun çıxışı belə idi: "Each time a women
stands up for herself without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all
women" (8).
Onların şəxsi instaqram hesablarında olan bu paylaşım 273, 000 bəyənmə topladı və bununla bağlı da 3500 şərh yazıldı. Şərhçilərin çoxu /a woman/ deyil, /a women/ yazılmasını
tənqid etmişdilər. Onlardan biri belə yazır: “Bu bəzilərinə adi səhv kimi gələ bilər. Lakin onların çıxışı diqqət mərkəzində olduğu üçün lazımdır ki, onlar öz yazılarında, yaxud çıxışlarında daha diqqətli olsunlar” (8).
Ardıcıllardan bəziləri şahzadə Harrini və Marklı dəstəkləyirlər. Məsələn, onlardan biri yazır: “Əgər siz şeirlərdə, yaxud bədii əsərlərdə rast gəlinən qrammatik səhvləri axtarmağa başlasanız, o halda əsərin əsas məzmunu itəcəkdir”. Bir başqası isə belə münasibət bildirir: “Onların yazılarını bəyənmirsinizsə, orada səhv axtarırsınızsa, onda instaqram hesabını bağlayın
və daha onların yazılarını oxumayın”.
Digər bir qadın şərhçi isə daha radikal münasibət bildirir: “Bir özünüzə baxın. Hər şeyə
görə narahat olur, söz-söhbət yaradırsınız. Elə buna görə də qadınlar inkişaf edə bilmirlər. Siz
bir-birinizin saçını yolmaqda, bir-birinizi aşağı çəkməkdə çox maraqlısınız”.
Digər şərh: “Xahiş edirəm, artıq onları sərbəst buraxın. İmkan verin onlar rahat nəfəs
alsın. Heç olmasa bir gün belə rahat olmalarına imkan verin!”
Bu yaxınlarda Disneyləndin çəkdiyi “Elephant” “Fil” (Aprel ayının 3-dən yayımlanır) adlı
bir sənədli fil çəkildi. Filmi çəkənlər onu M.Marklın səsləndirməsini istədilər. Yapımcıların
niyə M.Marklı seçməsi məlum deyil. Bizim məqsədimiz M.Marklın səsləndirməsini təhlil etməkdir. Doğrudur, o, əvvəllər aktrisalıq etmişdir və səsləndirmə təcrübəsi vardır. Həmin səsləndirmə mətnindən bir hissəni sizə yazılı formada təqdim edirik: “Of all the members of the
animal kingdom we think of as akin to humans — chimps, dolphins, whales, perhaps (if we’re
being honest about it) our dogs — elephants may be the most movingly and preternaturally
aware. Because you can see how intelligent they are. You see it in a chimp’s face, too, of
course, but elephants have that special pensive, lost-in-the-ages quality. These lumberingly
noble, sad-eyed creatures, whose defining features — the massive ears and extended trunks
— appear to have been sculpted out of modeling clay by a God who couldn’t decide whether
he was making a clown or a sage, can live to 60 or 70 and are part of reverent extended
families (they bond by delicately entwining their trunks). The reason we say that they “never
forget” is that they carry the ancient weight of their experience in every movement and action,
in every furrowed crease of their thick gray hides, as if their bodies wore the wrinkled folds of
everything they’d been through. They have a different vibe, a different rhythm from any other
animal. You might call it meditative” (9).
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M.Marklın bu səsləndirmə mətni də Böyük Britaniyada və dünyanın bir çox yerində
böyük səs-küyə səbəb oldu. Tənqidçi L.R i ç a r d bununla bağlı olaraq yazır: “İlk dəfə mən
Marklın səsləndirməsini eşidəndə, sanki şok yaşadım. Onun səsi çox əmin, aydın və cəlbedici
idi. Demək olar ki, heç bir tələffüz səhvi yox idi və bunda Harrinin əməyi görünürdü. Çünki
mən Marklın əvvəlki çıxışlarında olan tələffüz səhvlərinin və aksentinin dəfələrlə şahidi olmuşdum. Lakin bu səsləndirmədə onun heç bir tələffüz səhvi yox idi. Hər bir işdə olduğu kimi, bu işdə də Harrinin köməyi görünürdü” (10).
Hazırda kral ailəsinin üzvləri ilə bağlı xeyli sayda yeni konseptlər yaranmaqdadır. Onlardan biri də son zamanlarda olduqca çox işlədilən meg və exit ifadələrinin birləşməsindən yaranan Megxit konseptidir. Meg = Megan (şahzadə Harrinin həyat yoldaşı) xit= exit, yəni çıxış
mənasını ifadə edir. Megxit = Meqanın gedişi (kral ailəsindən gedişi, yaxud uzaqlaşdırılması
nəzərdə tutulur – S.Mustafayeva).
Megxitin başlanğıcı dövründə aparılan rəy sorğularına görə, Britaniya cəmiyyəti şahzadə
Harri və M.Marklın Kral ailəsi üzvləri vəzifəsindən kənarlaşmaqla zamanlarının böyük hissəini Şimali Amerikada keçirəcəkləri ilə bağlı məlum bəyanatına nəzərən özünün kifayət qədər mənfi münasibətini ortaya qoymuşdur. Belə ki, Megxitin baş qəhrəmanlarının doğru addım atıb öz strategiyalarının həyata keçirilməsi üçün düzgün davranış ortaya qoymaqları ilə
bağlı sual respondentləri iki yerə bölmüşdür: 35% əhali onların hərəkətini mənfi qiymətləndirdikləri, halda, 37% əhali “ayrılma” prosesində şahzadə Harry və həyat yoldaşının hörmətçil
rəftar ortaya qoya bildiyini qeyd etmişdir. Bununla belə, onların ölkədən və kral ailəsinin “böyük üzvləri” vəzifəsindən “gedişindən” 61% əhali məmnunluq duyduğunu dilə gətirmişdir.
Britaniya cəmiyyəti Megxit qəhrəmanlarına “incikliyini” digər sualın cavabında da dilə gətirərək, 49% səslə şahzadə Harry və həyat yoldaşı üçün darıxmayacaqlarını da vurğulamışlar
(10).
Göründüyü kimi kral ailəsinin üzvlərinin yazı və danışıq üzlubları kifayət qədər düzgün
olan və ya olmayan konseptlərlə zəngindir. Bundan əlavə, “zadəganlıq” konseptinin ciddi
linqvokulturoloji şərtlənməyə malik olduğunu da müşahidə etmək mümkündür. Kral ailə üzvlərinin və ümumilikdə, monarxiya institutunun üzvlərinin yazı, danışıq və oxu üslubunda müşahidə edilən istənilən konsept (doğru və ya yanlış) Britaniya cəmiyyətində təsirsiz ötüşmür
və son nəticədə ingilis dilinin Britaniya variantının (və zamanla digər variantlarının) konseptsferasının əsaslı şəkildə zənginləşməsinə səbəb ola bilir.
Məqalənin aktuallığı. Böyük Britaniya zadəganlarının istifadə etdiyi terminlərin hansının
daha aktual olması, hansının isə istifadədən çıxmasının şərtləri.
Məqalənin elmi yeniliyi. Böyük Britaniya zadəganlıq terminlərinin yanlış və doğru cəhətlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılması.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrdən müəllim və tələbələr, eləcə də tədqiqatçılar yararlana bilərlər.
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Аристократические термины: ошибки и истины
Резюме
В статье рассматриваются аристократы Великобритании: ошибки и истины. Это
дает краткую информацию об истории Великобритании. Известно, что Великобритания
является конституционной монархией с четырьмя государствами: Англией, Шотландией, Уэльсом и Северной Ирландией. Нынешний монарх государства - Елизавета II. В
статье обращается внимание на членов королевской семьи, которые известны своим хорошим образованием с раннего возраста. Они учатся в лучших университетах страны
или мира. Однако это не означает, что они не делают ошибок в своей речи или письме.
Недавние наблюдения показывают, что члены британской королевской семьи совершают определенные грамматические ошибки в социальных сетях, либо во время выступлений, либо иным образом. В статье освещаются понятия, которые используются
членами нынешней королевской семьи.
S.B. Mustafayeva

The terms of nobility: the errors and the truths
Summary
The article deals with the nobles of Great Britain: the errors and the truths. It gives some
brief information about the history of Great Britain. The United Kingdom is known to be a
constitutional monarchy with four states: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The
current monarch of the state is Elizabeth II. The article draws attention to the members of the
royal family who are known for their good education from an early age. They study at the best
universities in the country or in the world. However, this does not mean that they do not make
mistakes in their speech or writing. Recent observations show that members of the British
royal family make certain grammatical errors on social media, either during speeches or
otherwise. The article highlights the concepts that are used by the members of the current
royal family.
Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2020
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PEDAQOJİ ELMLƏR
Təhsilin keyfiyyətinin artırılmasında humanist təhsil siyasəti
Nuranə Natiq qızı Əliyeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorant,
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: Aliyevanurana0@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. R.L. Hüseynzadə,
p.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova
Açar sözlər: təhsil, müstəqillik, təlim, humanizm, öyrədən, öyrənən, tələb, islahat
Ключевые слова: образование, независимость, учение, гуманизм, учитель, ученик,
реформа требование
Key words: education, independent, training, humanism, teacher, learner, reform,
requirement
Dünyadakı digər canlılardan fərqli olaraq, insan təhsil almağa ehtiyac duyan yeganə varlıqdır. O yalnız təhsil vasitəsiylə insanlaşa və yüksək mənəvi- əxlaqi dəyərlərə sahib ola bilər.
Alman filosofu İmmanuel Kantın dediyi kimi, “İnsanoğlunun mükəmməl təbiətinin böyük sirri təhsilin arxasında dayanır. İnsan təbiətinin yalnız təhsil vasitəsilə daha yüksək bir səviyyəyə
çatacağı və bəşəriyyətin xeyrinə istifadə edilə bilən bir formaya çevriləcəyi fikrini düşünmək
belə insanı məmnun etmək üçün kifayətdir. Bu vəziyyət gələcəkdə daha xoşbəxt və firavan
yaşayan insan nəslinin üstünlük təşkil etməsi üçün qapı açır.”
Hazırda dünya təhsil sistemində insan və onun daxili hissi, düşüncəsi, davranışı, ehtiyac
və tələbatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan təhsil sistemində “humanizm” anlayışının əsas yer tutması aktual məsələlərdən biridir. Humanizm intibah dövründən ortaya atılmış, insanın mənliyini, hissini, dəyərini, marağını əsas məqsəd hesab edən bir doktrinadır.
Təhsildə humanizm anlayışını isə Amerika psixoloqları Abraham Maslou və Karl Rocersin
irəli sürdüyü söylənməkdədir. Hətta A. Maslounu humanist psixologiyanın mənəvi atası adlandırırlar. Maslou qeyd edirdi ki, insanı xeyirxahlıq, qayğı və sərbəstlik ab-havası ilə əhatə
edəndə, biz ona özünün məhəbbətə, təhlükəsizliyə və hörmətə olan tələbatını ifadə etmək
üçün şərait yaradırıq. Maslou sonra əlavə edirdi ki, “Seçmə sərbəstliyi ən müxtəlif situasiyalarda, məsələn, azyaşlı cinayətkar uşaqlar üçün internatda onlara özləri üçün otaq qonşusu
seçməyə icazə verdikdə və ya kolleclərdə tələbələrə müstəqil surətdə özləri üçün tədris planı
tərtib etmək və onlara dərs deyəcək müəllimləri seçmək imkanı verildikdə səmərəli nəticə alına bilər və şəxsiyyətin özünü təsdiq etməsində mühüm rol oynayar.” A. Maslou kimi K. Rocers də öyrənənə öz həqiqi istək və arzularına, fikir və ideyalarına uyğun hərəkət öyrətməyi
məsləhət görürdü. Onun fikirlərində insana inam da mühüm rol oynayır. Rocers qeyd edirdi,
“İnsana ən qiymətli hədiyyə onun emosional vəziyyətini dinləmək, hörmətlə yanaşmaq və öz
yerini tapmaqda kömək etməkdir.”
Karl Rocersə görə, təlim bir-birinin əksi olan iki növə bölünür. Biri ənənəvi avtoritar təlim, digəri isə humanist təlimdir. Birinci təlimdə öyrənən qaydalara əməl etməli, səhv buraxmamalı və yaxşı qiymət almağa çalışmalıdır. Humanist təlimdə isə öyrənənə inam, hörmət və
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məhəbbət bəslənir və onların maraq və qabiliyyətləri nəzərə alınır.
Araşdırmalara əsasən, bu iki növü bir-biriylə müqayisə etdikdə görürük ki, təlimin səmərə
və keyfiyyətinin artırılması, öyrənənin bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üçün təhsilin humanistləşdirilməsi ümdə məsələlərdən biridir.
Təhsilin humanistləşdirilməsi ideyası müxtəlif ölkələrdə müxtəlif dövrlərdə həyata keçirilmişdir. Bu ideya Avropada XIV-XVI əsrlərdə formalaşmışdır. O dövrün mütəfəkkirləri sxolastik təlimin və sərt intizamın əleyhinə çıxmışlar. Hər bir təhsilalanın şəxsiyyətinə hörmət
edilməsini, onda müstəqil düşüncənin, yaradıcılıq, təşəbbüskarlıq və fəallığın aşkarlanıb inkişaf etdirilməsi, nəzəri biliyin təcrübə ilə, əməklə əlaqələndirilməsini vurğulamışlar. Onlar tövsiyə edirdilər ki, təlim prosesində şagird çox danışmalı, müəllim isə dinləməlidir. Renesans
dövrünün humanistlərinin diqqətini azadlıq, azadfikirlilik, müstəqil, fiziki və estetik cəhətdən
inkişaf etmiş və dövlət və cəmiyyətə fayda vermiş insan tərbiyəsi cəlb edirdi. Hətta XVII əsrin böyük çex pedaqoqu Yan Amos Komenski məktəbi “Humanizm emalatxanası” adlandırırdı. Komenskiyə görə, əxlaqa və mənliyə təsir etməyən təhsil əhəmiyyətsiz təhsildir.
Y.A. Komenski “Humanizm emalatxanası” adlandırdığı məktəbin aşağıdakı vəzifələrini
qeyd etmişdir.
• ailə tərbiyəsinə nisbətən məktəb tərbiyəsinin üstünlüyü;
• məktəbin irqindən, cinsindən, milliyyətindən, ictimai vəziyyətindən, dini etiqad və digər
əlamətlətindən asılı olmayaraq bütün təhsilalanları əhatə etməsi;
• məktəbin “müdriklik emalatxanası” olması, öyrənənlərin orada elmlərin əsasına yiyələnməsi;
• məktəbin “insanlıq emalatxanası” və həqiqi bəşərilik emalatxanası olması, orada şagirdlərin mənəvi kamilliyə nail olması;
• məktəbin şagirdləri həyata hazırlaması və “işgüzarlıq emalatxanası” olması;
• məktəbin öyrənənlərə elmləri əsaslı öyrətməsi, təbiətən əqli cəhətdən geri qalan uşaqlara
kömək göstərməsi, uşaqlar üçün ən sevimli yer olması. (3, s. 339)
Digər ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da müxtəlif dövrlərdə humanizm anlayışına
xüsusi diqqət yetirilmişdir.
Hələ Azərbaycanda XII əsrdə Şeyx Nizami Gəncəvi humanist təhsilin böyük rolunu qeyd
etmişdir. Dahi şair qeyd etmişdir ki, öyrənənlər məcburi təlimlə gün keçirməməli, yalnız lazım olan biliklərə yiyələnməli, qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün zəruri fənləri öyrənməli,
bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidirlər. Nizami təhsilin məzmunundan savayı, müəllim ustalığından da söz açmışdır. O, təhsildə humanizmin baş komponenti kimi insanı - müəllimi, öyrədəni götürür və öyrədənin kamillik ideyasını irəli sürür. Şair kamil deyərkən humanizm və
əməksevərlik, xeyirxahlıq, ağıllı şəkildə özünüidarə, dərin biliklilik, davranış və ünsiyyət mədəniyyəti kimi keyfiyyətlər nəzərdə tuturdu (1, s. 8).
Onu da vurğulamaq istərdim ki, Azərbaycanda humanist anlayışın elmi dövriyyəyə daxil
edilməsində prof. Ə.Ə. Əlizadənin böyük rolu vardır. Onun fikrincə, “məktəb həyatının humanistləşdirilməsi yeni pedaqoji təfəkkürün ana xətti kimi özünü göstərir. İnsan amili ancaq
bu yolla məktəb həyatına nüfuz edib önəmli pedaqoji məna kəsb edə bilər.” (2, s.30)
Azərbaycan təhsil tarixi çətin və keşməkeşli həyat yolu keçmişdir. Azərbaycan müstəqillik
qazandığı dövrdən başlayaraq təhsil sahəsi özünəməxsus şəkildə inkişaf yolu keçmiş və mühüm nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycanda humanist prinsipi əsas prioritet sayan, xalqımızın və dövlətimizin inkişafına xidmət edən, milli və bəşəri ideyaları özündə əks etdirən yeni
bir təhsil sistemi formalaşmışdır. “Təhsil əsri” adını qazanmış XXI əsr Azərbaycan təhsilində
də davamlılıq, insanlaşdırma, beynəlxalqlaşma, kompüterləşmə, humanitarlaşdırma kimi prin-
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siplər əsas hesab edilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsilin
inkişafı üçün 2008-ci ilin 11 fevralında “Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramının dörd illik icrasının yekunları”na həsr olunmuş konfransda söylədiyi nitqini xüsusilə
qeyd etmək lazımdır. “Biz maddi dəyərlərimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik. Çünki insanın savadı, biliyi onun gələcək həyatını müəyyən edir, ölkənin hərtərəfli
inkişafına xidmət edir. Neft, qaz Tanrıdan verilən böyük nemətdir, biz bundan uğurla və
məharətlə istifadə edirik. Amma gec-tez bu təbii sərvətlər tükənəcək və bilik, zəka, səviyyə
isə ölkəmizin dayanıqlı inkişafını uzun illər bundan sonra da təmin edəcəkdir. Ən inkişaf etmiş ölkənin təcrübəsinə baxsaq, görərik ki, o ölkənin inkişafında ən aparıcı rol oynayan neft,
qaz deyil, bilikdir, elmi-texniki tərəqqidir, yeni texnologiyalardır. Biz də bu yolu getməliyik
və gedirik.”
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında, “Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda humanist dəyərlərə söykənən insan kapitalının inkişafı Azərbaycan təhsil sistemində əsas prioritet olduğunun bariz numunəsidir.
Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan (1991) sonra “Humanistlik” anlayışı dövlətin təhsil sisteminin əsas prinsiplərindən birinə çevrilmişdir. Hətta “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununda “humanistlik” anlayışı - milli və
ümumbəşəri dəyərlərin, şəxsiyyətin azad inkişafının, insan hüquqlarının, sağlamlığın və təhlükəsizliyin, ətraf mühitə və insanlara qayğı və hörmətin, tolerantlıq və dözümlülüyün ümdə
gələn vəzifələr kimi qəbul olunması” (7) kimi şərh olunur.
Bugünkü günümüzdə təhsilin məzmunu, mahiyyəti, prinsipləri, metodları, təşkili formaları, təhsilverənlərlə təhsilalanlar arasındakı münasibətlərin humanistləşdirilməsi Azərbaycan
təhsil sisteminin əsas siyasətini təşkil edir.
Aparılan araşdırmalar və qəbul edilən sərəncamlara əsasən, ölkədə təhsilin inkişafı və keyfiyyətinin artırılması üçün Azərbaycan təhsil sisteminin humanistləşdirilməsi aşağıdakı məsələləri əhatə edir.
• Təhsilalanı azad, müstəqil təfəkkürə malik bir şəxsiyyət kimi formalaşdırmaq;
• onun maraq və qabiliyyətlərini, tələbat və ehtiyaclarını nəzərə almaq;
• insanın emosional vəziyyətini dinləmək və ona hörmətlə yanaşmaq;
• öyrənənin fərdiyyətinin, idrak problemlərinin, şəxsiyyətəməxsus keyfiyyətlərinin inkişaf
etdirilməsi və bunun üçün əlverişli şərait yaradılması;
• ünsiyyət, davranış mədəniyyətinə yiyələnmək;
• qanunlara hörmət etmək;
• özünü və başqalarını dərk etmək;
• cəmiyyətdə və fəaliyyətdə öz yerini düzgün tapa bilmək ;
• təlim prosesində “öyrədən-öyrənən”, “öyrənən-öyrənən”, “öyrədən-valideyn” münasibətlərində humanizm və demokratik üslubun gözlənilməsi;
• təlimdə məcburiyyət, təhdidetmə, cəza vermə kimi ortamlara yol verməmək;
• humanist təhsildə təhsilalanları rəqabətə deyil, işbirliyinə, əməkdaşlığa təşviq etmək;
• müəllimin öyrənənlərin hər birinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alması;
• öyrədənin öyrənənlərin duyqusal və sosial bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi üçün şərait
yaratması;
• təhsilalanın özünü təsdiq etməsi üçün ona seçmə imkanı verilməsi;
• öyrənənlərin yaradıcılıq imkanlarının aşkar edilməsi və şərait yaradılması;
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• Sinif ortamında rəqabətə deyil, əməkdaşlığa önəm verilməsi və.s.
Təhsilin inkişaf və səmərəsini artırmaq üçün təlim-tərbiyə prosesinin humanistləşdirilməsi
gərəklidir. Pedaqoji ədəbiyyatlarda təlim prosesində humanist təhsilin 5 əsas prinsipi irəli sürülmüşdür.
1. Təhsilalanların öyrənmə istəklərini inkişaf etdirmək və onlara necə öyrənməyi öyrətmək;
2. Öyrənənlərə nəyi öyrənmək istədiklərini seçə bilmək üçün sərbəstlik vermək;
3. Şagirdlərin qiymətləndirilməsi şəxsi məmnuniyyət üçün deyil, təlim prosesində səmərəli və keyfiyyətli nəticə üçün çalışmağa təşviq etmək;
4. Humanist müəllimlərin şagirdlərdə həm idrakın, həm affektiv, həm də psixomotor inkişafın vacib olduğunu dərk etməsi;
5. Təlim prosesində təhsilalanlara təhlükəsiz, təhdidsiz, təhqirsiz və fiziki cəzalara yol verilməyən mühit yaratmaq.
Məlumdur ki, təlim-tərbiyə prosesində iki tərəf iştirak edir. Öyrədən və öyrənən. Humanist prinsiplər əsasında qurulan bu prosesdə öyrənən əsas iştirakçı, məsuliyyət daşıyan, öz
“mənini” kəşf edən, özünü dəyərləndirməyi bacaran, fərqli fikirlər ortaya qoyan bir subyektir.
Öyrədən isə motivasiya edən, həvəsləndirən, demokratik üsluba sahib, hər bir öyrənənin fərqli
maraq və potensialının var olduğunu idrak edən bir rəhbərdir. Bu iki tərəf arasındakı münasibətlər əməkdaşlığa, işbirliğinə söykənəndə o zaman təlim-tərbiyə prosesində yuksək nəticə
əldə etmək mümkündur.
Təlimin humanistləşdirilməsi, ilk növbədə, “şagirdin təlim prosesində bilavasitə inkişaf etdirilməsini, özünü bir şəxsiyyət kimi təsdiq etməsini, özünüreallaşdırması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasını” (6, s. 49) da nəzərdə tutur.
Humanist təhsildən söz etmişkən müəllim əməyinin stimullaşdırılması da vacib məsələlərdən biridir. Öyrənənlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında, təlim-tərbiyə prosesində uğurlu
nəticə əldə olunmasında, cəmiyyətin inkişafında müəllim əməyinin rolu inkaredilməz həqiqətdir. Təhsilin səmərə və keyfiyyətinin artırılması öğrədənlərin peşəkarlığından, navotorluğundan da asılıdır. Bu səbəbdən Azərbaycanda təhsilin inkişafı üçün müəllim əməyinin stimullaşdırılması, “Gələcəyin müəllimi” təqaüdünün təsis edilməsi, Azərbaycan gənclərinin müəllimlik fəaliyyətinə cəlb edilməsi və bir sıra digər təşəbbüslər Azərbaycanda humanist təhsilin
əsas siyasətini təşkil edən məsələlərdən biridir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 27
iyul 2020-ci ildə yeni Təhsil nazirini videoformatda qəbulu zamanı bu məsələyə məxsusi toxunaraq qeyd etmişdir ki, “Son illərdə Azərbaycanda müəllim peşəsinə ənənəvi hörməti bərpa
etmək üçün çox böyük işlər görülüb. Dövlər xətti ilə həyata keçirilən xərclər bu sahədə xüsusi
rol oynayır. 2015-2018-ci illərdə yeni yanaşma tətbiq olunmuşdur - müəllimlərin diaqnostik
qiymətləndirilməsi keçirilmişdir. Bu diaqnostik qiymətləndirmədə uğurla keçmiş müəllimlərin əməkhaqları orta hesabla 2 dəfə artırılmışdır. Əlbəttə ki, bu, müəllimlər üçün əlavə bir stimul idi. Eyni zamanda, müəllim peşəsini seçənlərin də sayı buna uyğun şəkildə artdı və bu da
məni çox sevindirir. Çünki bir neçə il bundan əvvəl müəllim olmaq istəyənlərin sayı kifayət
qədər az idi. Ancaq son bir neçə ildə müəllim peşəsinə maraq artıb”.
Azərbaycan təhsil sisteminin humanistləşdirilməsi təlim-tərbiyə prosesinin iştirakçılarının
qarşısına tələblər qoydu. Azad düşüncəyə və hərtərəfli biliyə malik, məsuliyyət hissi və dünyagörüşü olan, soykökünə, milli dəyərlərinə bağlı olan, öz ölkəsini dünyaya ən yüksək səviyyədə təqdim etməyi bacaran şəxsiyyətlər yetişdirmək və s. Bu tələblər Azərbaycan təhsil sisteminin əsas siyasətini təşkil edir.
Məqalənin aktuallığı. Bugünkü günümüzdə dünya təhsil sisteminin mərkəzində insan po-
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tensialının, daxili aləminin tədqiq və inkişaf etdirilməsi dayanır. İnsanın bir şəxsiyyət kimi inkişaf etməsi, özünü reallaşdırması və cəmiyyətdə təsdiq etməsi təhsilin əsas siyasətidir. Bu
baxımdan təhsilin səmərə və keyfiyyətinin yüksəldilməsində insan rolunun artırılması ideyası
vacib məsələlərdən biridir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilin humanistləşdirilməsi ideyasının zəruriliyini və təhsildə
keyfiyyətin əldə olunmasında onun rolunu aşkar etməkdir. Eyni zamanda Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra (1991) humanist təhsil siyasətinin ölkənin təhsil sisteminə təsirini və
bunun üçün atılan addımları göstərməkdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. “Humanizm” sözünün mənşəyinin, onun təhsil
sistemində rolunun və bununla bağlı Azərbaycanda aparılan humanist təhsil islahatlarının öyrənilməsində müəllimlər, tələbələr, pedaqoqlar, magistrantlar, doktorantlar faydalana bilərlər.
Bu baxımdan məqalədən gənc tədqiqatçılar, pedaqoq və alimlər istifadə edə bilərlər.
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Гуманистическая образовательная политика
в повышени качества образования
Резюме
В данной статье рассматривается роль гуманистического образования в повышении
эффективности и качества образования, важность формирования учебного процесса и
взаимоотношений учителя и ученика на основе принципов гуманизма. Между тем, рассматривается вопрос о проведенных реформах и требованиях, предъявляемых к системе образования в Азербайджане для развития гуманистического образования в стране
со времени независимости Азербайджана.
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Humanist educatioanal policy to
improve the quality of education
Summary
This article studies the role of humanistic education to increase efficiency and quality of
education, the importance of forming the training process and teacher-learner relations based
on the principles of humanism. Meanwhil, it is being considered the reforms implemented and
the requirments put forward on the educational system in Azerbaijan for the development of
humanistic education in the country since the independence of Azerbaijan.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2020
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Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində istifadə
olunan bəzi təlim metodları
Firuzə Ədalət qızı Rzayeva
pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Dillər Universitetinin
Xarici dillərin tədrisi metodikası kafedrası
E-mail: fira_350@mail.ru
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. G.C. Hüseynzadə,
p.ü.f.d., dos. G.F. Şirəliyeva
Açar sözlər: müstəqil iş, tədris prosesi, motivasiya, yaradıcılıq, təlim metodları
Ключевые слова: самостоятельная работа, учебный процесс, мотивация, креативность, методы обучения
Key words: independent work, teaching process, motivation, creativity, teaching methods
Hal-hazırda ingilis dilinin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində bir
çox təlim metodlarından istifadə edilir. Bunlardan biri müstəqil işin təşkili zamanı tətbiq edilən diferensial yanaşma metodudur. Bu təlim metodu ingilis dilinin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilində yeni metod deyildir. Lakin ingilis dilinin tədrisi sahəsində
aparılan tədqiqat və təhlillər bu təlim metodunun bir çox müsbət və faydalı cəhətlərini aşkar
etmişdir (6, s. 97). Bu metoda əsasən, müstəqil işi yerinə yetirən tələbələr şərti olaraq dörd alt
qrupa bölünür:
Birinci alt qrupa dərin biliklərə, inkişaf etmiş qabiliyyətlərə, müstəqil işləməyə həvəs göstərən və yüksək dərəcədə təhsil fəaliyyətinə malik tələbələr daxildir. Onlar bu fənnin öyrənilməsinə fəal maraq ilə xarakterizə olunur.
İkinci alt qrupun tələbələri çalışqanlıq və vicdanlı olmaları ilə fərqlənirlər. Bu qrupa daxil
edilən tələbələr proqram materialını yaxşı bilir, eyni tipli vəzifələrin öhdəsindən asanlıqla gəlir, fənnə maraq göstərirlər. Lakin birinci qrup tələbələrindən fərqli olaraq, bu tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən yaradıcı yanaşma nümayiş etdirə bilmirlər. Bu qrupa daxil edilən tələbələr yetərincə formalaşmamış ümumi təhsil bacarıqları, habelə özünütəşkil və idarəetmədə
yaranan problemlər səbəbindən çətinlik çəkirlər.
Üçüncü alt qrupa nəzəri material biliyi aşağı səviyyədə olan tələbələr daxildir. Onlar öyrəndikləri fənnə az maraq göstərirlər. Ümumi təhsil bilik və bacarıqları zəif olan bu qrup tələbələr, adətən, müstəqil iş yerinə yetirməkdə daha çox çətinlik çəkirlər və digər fənlərin tədrisində əldə olunan bilikləri necə tətbiq edəcəklərini bilmirlər.
Dördüncü alt qrupun tələbələri nəzəri materialı yaxşı bilmirlər, müstəqil işləmə bacarıqlarına sahib deyillər, buna görə də onlar müstəqil işin mahiyyətini başa düşmədikləri üçün ilkin
mərhələdəki vəzifələrin öhdəsindən gələ bilmirlər. Bu alt qrupların hər biri ilə müstəqil iş təşkil edərkən müəllim yalnız tələbələrin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almamalı, həm də xarakterik çətinliklərinin öhdəsindən gəlməyə kömək edərək qabiliyyətlərini inkişaf etdirməyə çalışmalıdır.
Beləliklə, ingilis dilinin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinə differensial yanaşma metodu müəllimlərə imkan verir ki, tələbələrin fərdi bilik, bacarıq və vərdişlərini
inkişaf etdirməklə yanaşı, onların fənnə maraqlarını artırsın, tələbələrdə özləinə inam və moti-
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vasiya yaratsın. Bu təlim metodu eyni zamanda tələbələrin yaradıcılıq və tədqiqat işlərinə cəlb
edilməsinə şərait yaradır (4, 78-86).
Müasir tədris metodları və texnologiyaları xarici dil dərsində tələbələrin müstəqil işlərini
təşkil etmək üçün əsasdır. Ən təsirli metod və texnologiyalara aşağıdakılar aiddir:
1) müəllimlərin rəhbərliyi altında problemli halların yaradılması və onların həllində tələbələrin fəal müstəqil fəaliyyətini özündə cəmləşdirməsi nəticəsində bilik, bacarıq və yaradıcılıq qabiliyyətlərinin yaradıcı ustalıqla inkişafına səbəb olan məşğələlərin təşkili kimi başa
düşülən problemli təlim;
2) layihə metodu, bu metodun əsas əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, onun həyata keçirilməsi
zamanı tələbələr müstəqil işləməyi, idrak fəaliyyətində təcrübə qazanmağı öyrənirlər;
3) modul metodu, dəqiq məlumatlara əsaslanan tədris texnologiyası, bu zaman digər tədris
metodları zamanı mümkün olan improvizasiyalara yol verilmir; İnformasiya texnologiyası (5,
s. 228-235).
Problemli tədris metodu tələbənin axtarış fəaliyyətinin stimullaşdırılması ilə xarakterizə
olunur. Bu yanaşma, təhsilin yaradıcı bir şəxsiyyətin tərbiyəsinə yönəldilməsi və problemli
vəziyyətlərdə dəqiq şəkildə formalaşan şəxsiyyətin inkişaf nümunələri ilə əlaqədardır. Tələbələrin idrak fəaliyyətinin aktivləşdirilməsi, fənnə marağın artması, müstəqilliyin formalaşması
və tələbəyə yaradıcı münasibət, müəllim davamlı danışırsa, həvəsləndirirsə, tələbələri aktiv
sübut və əsaslandırma prosesinə cəlb edirsə və təklif olunan tapşırıqlar axtarış tələb edirsə, bu
metod daha uğurlu olur.
Qeyd etmək lazımdır ki, problemli metodlar problemli vəziyyətlərin yaranmasına, tələbələrin aktiv müstəqil idrak fəaliyyətinə, mürəkkəb problemlərin axtarışı və həllindən ibarət
olan metodlardır. Müstəqil idrak fəaliyyətinin daxili təşviq mənbəyi, problemli məsələlərin
formalaşması və müstəqil işin səmərəli təşkili səbəbindən tələbələrin ilkin hərəkətlərinin intensivləşməsidir. Bu kimi suallar tələbələri müstəqil idrak fəaliyyətinə səy göstərməyə məcbur edir.
Tələbələrin ingilis dilində nitq ünsiyyətini təşkil etməyin təsirli yollarından biri də layihə
metodologiyasıdır. Bu metodun perspektivli xüsusiyyəti, ilk növbədə, layihənin məqsədinin
bu biliklərdən istifadə edərək müəyyən bir mövzu biliklərinin mənimsənilməsi prosesi ilə birbaşa əlaqəli olması ilə izah edilə bilər. Layihələr üzərində iş təxəyyül, yaradıcı düşüncə, müstəqillik və digər şəxsi keyfiyyətləri inkişaf etdirir. Dərsdə əlverişli bir psixoloji mühit və tələbələrə qarşı adekvat davranış buna kömək edərsə, təhsilin inkişafının ehtiyatları ən aydın şəkildə ortaya çıxır.
Aşağı kurslardan başlayaraq hər tədris ili ərzində tələbələr daha ciddi layihələrə çevrilən
ilk 3-4 mini layihələri həyata keçirirlər. Layihə metodologiyasından faydalanmaqla düzgün
təşkil olunmuş təlim məhsuldar və intensivdir, çünki biliklərin müstəqil şəkildə əldə edilməsinə və tələbələrin real həyatda şəxsi təcrübə əldə etmələrinə öz töhfəsini verir, müstəqilliyini,
tənqidi düşüncəsini, təşəbbüsünü inkişaf etdirir. Eyni zamanda, xarici dil yeni və maraqlı bir
araşdırma, mədəniyyətlərin dialoqunu təqdim edən bir vasitədir.
Tələbələrin ingilis dili dərslərində müstəqil işləmələrinin ən təsirli yollarından birini kompüter təhsili adlandırmaq mümkündür. Kompüter təlimi bir sıra üstünlüklərə malikdir. Birincisi, kompüterlə işləmək tələbələr arasında əsl marağa səbəb olur və bu da öz növbəsində xarici dil, o cümlədən ingilis dili öyrənmək motivasiyasını stimullaşdırır. İkincisi, müasir kompüter proqramları nitq fəaliyyətinin bütün növlərini öyrətmək üçün geniş imkanlara malikdir:
tələbələr orijinal nitqi dinləyə, xarici dildə nitqini yaza və dinləyə, video izləyə və dinləyə,
qrammatik tapşırıqları yerinə yetirə və yoxlaya, yazılı əsərlər yarada bilərlər. Bundan əlavə,
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ən vacib üstünlüklərdən biri də budur ki, müəllim eyni zamanda bütün tələbələrin işini tez bir
zamanda yoxlaya, müstəqil işləri istiqamətləndirə bilir, bu da öz növbəsində müəllimin fəaliyyətini çox asanlaşdırır və nəticədə müəllim auditoriyada vaxtına qənaət edir (2, s. 38).
Qeyd etmək lazımdır ki, bu metod və texnologiyaların tətbiqi tələbələrin müstəqil işə münasibətini yaxşılaşdırır, tələbələrdə biliklərini dərinləşdirməyə və müstəqil işlərdə müstəqillik
göstərmək bacarığına maraq oyadır.
Müstəqil iş növlərinin təsnifatı onun fərqli tərəflərini əks etdirir və bir-birinə zidd deyildir.
Bir və eyni iş növü, bilik mənbəyi və istifadə metodları, tələbələrin müstəqillik səviyyəsi,
onun didaktik məqsədi baxımından nəzərdən keçirilə bilər.
Bu gün tələbələrin müstəqil işlərini idarə etmək hələ də bir sıra çətinliklərlə bağlıdır. Tələbələrdə müstəqil işi istiqamətləndirmək, yəni oxumaq, yazmaq, dinləmək üsulları hələ də kifayət qədər yoxdur. Müəllimin vəzifəsi tələbələrin müstəqil işinə düzgün istiqamət verməkdir,
yəni. bədənin fizioloji və psixoloji xüsusiyyətləri haqqında biliklərə əsaslanan istiqamət verməkdir. Buna görə də, xarici dil öyrənən tələbələr üçün müstəqil iş təşkil edərkən tələbələrin
diqqət və yaddaş xüsusiyyətlərini də nəzərə almaq lazımdır.
Müəllim tərəfindən müstəqil işə rəhbərliyin yeri, zamanı və xarakterindən asılı olaraq və
həmçinin onun nəticələrinin nəzarətinə görə tələbələrin aşağıdakı müstəqil işləri fərqləndirilir: tələbələrin auditor məşğələləri zamanı yerinə yetirdikləri müstəqil işlər (mühazirə, seminar
və laborator işləri); mövzu ilə əlaqədar ədəbiyyatın sistematik oxunması və konspektləşməsi;
referat, kurs işlərinin yazılması; təcrübələr nəticəsində əldə edilən nəticələrin ümumiləşdirilməsi və təhlili; tələbə elmi dərnəklərində elmi-tədqiqat işlərinin aparılması; tədris və yaradıcı xarakterli ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi;
Tələbələrin müstəqil işləmələri üçün ciddi davamlı motivasiyasının olması onun effektivliyinin şərtsiz zəmanətidir. Tələbələrin yerinə yetirilən işin faydalılığını başa düşmələrində
özünü göstərən prosessual (təhsil) motivasiyasının formalaşdırılması xüsusilə vacibdir. Tələbəni psixoloji cəhətdən hazırlamaq, görülən işlərin həm peşə təhsili baxımından, həm də hər
bir mütəxəssisin bilik və dünyagörüşünün genişlənməsi baxımından əhəmiyyətini göstərmək
tələb olunur.
Beləliklə, tələbələrin dərsdənkənar müstəqil işinin təşkili üçün onların müstəqil işə hazırlığı kifayət qədər yüksək olmalı, müəyyən bir intizam səviyyəsi formalaşmalı, tədris olunan
mövzu üzrə xüsusi tədris və metodik ədəbiyyat hazırlanmalıdır. Müəllimlər və tələbələr üçün
mövcud hesablama və kopiya cihazlarının yüksək olması tələb olunur; Bundan başqa, müəllimin məsləhət və metodoloji rolunun gücləndirilməsi, tələbələr və müəllim arasında sərbəst
ünsiyyət imkanının olması, habelə ənənəvi təlim formalarının yenidən qurulması, yeni tədris
texnologiyalarının tətbiqi tələb edilir (3, s. 15).
Tələbələrin müstəqil işlərinin nəzərə və praktik aspektləri S.N.Arxangelski, V.V.Davıdov,
İ.A.Zimnyaya, N.D.Nikandrov, M.V.Klarina, İ.Y.Lerner, P.İ.Piska-sistı, N.F.Talıgina,
D.B.Elkonin və başqa tədqiqatçılar tərəfindən tədqiq edilsə də, onun bir sıra problemləri bu
gün də aktual olaraq qalır (6, s. 120).
Bir sıra tədqiqatçıların fikrincə, müstəqil işin, əsasən, aşağıdakı növləri vardır: reproduktiv, rekonstruktiv, evristik və yaradıcı.
Tədqiqatçılara görə, müstəqil işlərin səmərəliliyinin aşağı düşməsi tapşırığın yerinə yetirilməsi şərtlərinin və onun qiymətləndirilmə meyarlarının düzgün verilməməsi, həmin tapşırığın
yerinə yetirilməsi üçün müvafiq metodik təlimatların və alqoritmlərin olmaması, habelə tələbələrə fərdi və diferensial yanaşmanın olmaması, motivasiyanın aşağı olması, tələbələrin öz
işlərini planlaşdıra bilməmələri ilə əlaqədardır.
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Hazırda tələbələr tərəfindən yerinə yetirilən müstəqil işlərə esseləri, referatları, kurs və laborator işləri aid etmək olar.
P.İ.Pidkasisyı tələbələrin müstəqil işlərini rekonstruktiv, variativ və yaradıcı olmaqla üç
yerə bölür. Yuxarıda adları çəkilən alimlərin tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili ilə əlaqədar
apardıqları tədqiqat işlərinə baxmayaraq bir sıra problemlər hələ də öz həllini gözləyir.
Müstəqil işləri ənənəvi olaraq auditor və qeyri-auditor olmaqla iki yerə bölürlər.
Müasir pedaqoqikada tələbənin müstəqil işi termini haqqında vahid tərif yoxdur. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, tələbənin müstəqil işi dedikdə, bilavasitə müəllimin metodoloji və elmi
rəhbərliyi altında tələbənin yerinə yetirdiyi müstəqil iş nəzərdə tutulur. Eyni fikri məşhur rus
alimi-pedaqoqu P.İ.Pidkasistı də bölüşür. O, belə hesab edir ki, müstəqil iş müəllimin rəhbərliyi altında müəyyən bilik əldə etmək üçün yerinə yetirilən tədris, yaradıcı və tədqiqat işlərinin məcmusudur (6, s. 127).
Digər qrup tədqiqatçılar isə belə hesab edirlər ki, müstəqil iş tələbənin əsasını müstəqil düşünmək təşkil edən, yeni situasiyada hərəkət edə bilmək, problemi və onun həllini tapmaq, yeni problemlər və onların həllərini tapa bilmək təşkil edən fəal, yaradıcı işdir. Göründüyü kimi,
birinci qrup tədqiqatçılar müstəqil işə verdikləri tərifdə müəllimin, ikinci qrup tədqiqatçılar
isə tələbənin fəaliyyətini önə çəkirlər. Fikrimizcə, bu təriflər bir-birini təkzib etmir, əksinə birbirini tamamlayır, çünki onlar ali məktəbin müxtəlif mərhələlərində tələbənin müstəqil işini
əks etdirirlər. Başqa sözlə, tədrisin ilk kurslarında müəllimin rolu böyük olur, çünki birinci
kurs tələbələri tədqiqat aparmaq, plan tərtib etmək, problemin həll yollarını tapmaq üçün elmi
rəhbərə - müəllimə ehtiyac hiss edirlər. Bunun əksinə olaraq, yuxarı kurs tələbələri artıq bu
məsələləri həll etməkdə kifayət qədər səriştəyə malik olduqları üçün müstəqil işlərin yerinə
yetirilməsində həlledici rola malikdirlər.
Pedaqoji lüğətlərdə müstəqillik insanın öz qarşısına məqsəd qoyması və bu məqsədə öz
gücü sayəsində çatması kimi izah edilir. Müstəqillik mütamadi olaraq tədris və tərbiyə prosesi
nəticəsində mənimsənilir və tədris edəndən (müəllimdən) tədris edilənə (tələbəyə) ötürülür (7,
s. 129-134). Tələbə o zaman müstəqil fəaliyyət göstərir ki, o, qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq üçün özü çalışır.
Pedaqoji tədqiqatlar sayəsində məlum olmuşdur ki, tələbənin müstəqil fəaliyyət göstərməsi çox vacib bir məsələdir. Müxtəlif ali məktəblərdə aparılan araşdırmalar nəticəsində tədqiqatçılar belə qənaətə gəlmişlər ki, müstəqil işlərin səmərəliyini artırmaq üçün ilk növbədə
onun konseptual əsaslarını işləyib hazırlamaq lazımdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, tələbə tərəfindən yerinə yetirilən müstəqil işlərin effektivliyini artırmaq üçün həftə ərzində tələbənin yerinə yetirdiyi auditoriyadankənar məşğələlərin saatları
auditoriyada yerinə yetirilən məşğələlərin sayından çox olmalıdır. Məsələn, Avropa universitetlərində tələbələrin yerinə yetirdikləri auditoriyadankənar məşğələlərin sayı çox olduğundan
bu universitetlərdə müstəqil işin səmərəliyi yüksəkdir. Hal-hazırda Azərbaycanın ali məktəblərində isə auditoriyada yerinə yetirilən məşğələlərin qeyri-auditor məşğələlərə nisbəti 1:1-dir.
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin müstəqil işləri yerinə yetirmək üçün Azərbaycanın
ali məktəblərində kifayət qədər metodik baza yoxdur. Əgər auditor məşğələlərin saatlarını
azaldaraq qeyri-auditor məşğələlərin sayını artırsaq belə, tələbələrin yerinə yetirdikləri müstəqil işlərin səmərəliyi artmaq əvəzinə azalacaqdır.
Problemin aktuallığını nəzərə alaraq, ikipilləli ali təhsil sistemində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili və həyata keçməsinin konseptual modeli hazırlanmalıdır. Bu model özündə metodoloji, nəzəri, məzmun - əməliyyat, təşkilati-metodiki, yekun-qiymətləndirici blokları birləşdirir (1, s. 13).
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— Metodoloji blok müstəqil işlərin təşkilini metodoloji yanaşma və strategiyalarla təmsil
edir.
— Nəzəri blok tələbənin tədris fəaliyyəti zamanı müstəqilliyini və bu müstəqilliyin pedaqoji prinsiplərini birləşdirir.
— Məzmun-əməliyyat bloku tələbənin müstəqil tədris fəaliyyətinə qoşulmasını, onun
müstəqil işin məğzini və üsullarını anlamasını, bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsini, onları praktikada göstərməsini, habelə tələbənin yaradıcı və elmi fəaliyyətə cəlb edilməsini nəzərdə tutur. Bu blokun əsas komponentləri aşağıdakılardır:
— şəxsi;
— motivasiya-məqsəd;
— məzmun-fəaliyyət (1, s. 14).
Təşkilati-metodik blokun əsas məqsədi tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinin metodoloji
təminatını təşkil etməkdir. Başqa sözlə, bu blokun əsas məqsədi müstəqil işi icra etmək üçün
tələbəni mümkün vasitələrlə təmin etməkdir.
Yekun-qiymətləndirmə bloku tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinin monitorinqini həyata
keçirir.
Tədqiqatlar sübut etmişdir ki, tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilinin konseptual modeli
layihələşdirilərkən məşhur və sınaqdan keçirilmiş bir sıra yanaşmalar (sistem, kompleks, fəaliyyət, şəxsiyət-yönümlü, kompetent, inteqrativ-modul yanaşmalar) və müasir təhsil strategiyalarının (tədris fəaliyyəti nəzəriyyəsi, problemli-situativ təhsil, kontekst təhsil, əməkdaşlıq
şəraitində təhsil, layihə təhsili) istifadəsi daha məqsədəuyğundur.
Bu yanaşmaları aşağıdakı kimi xarakterizə etmək mümkündür:
— Sistemli yanaşma bizə tələbələrin müstəqil işlərini təhsil mühitində tədris prosesi olan
bir sistem kompleksi kimi nəzərdən keçirməyə imkan verir.
— Fəal yanaşma tələbənin subyektiv mövqeyini təmin edir, onun passiv məlumat istehlakçısı mövqeyindən tədris prosesində fəal iştirakçı mövqeyinə keçid ehtiyacını aktuallaşdırır,
təhsil fəaliyyəti ilə əlaqəsində müstəqil təhsil fəaliyyətinin öyrənilməsinə və təsvirinə öz töhfəsini verir.
— Şəxsiyyətə yönəlmiş yanaşma, qarşılıqlı fəaliyyətdə yaradıcı fərdilik nümayiş etdirərək
problemlərin həlli üçün müştərək hərəkət edən, tədris prosesinin subyektləri baxımından tələbələrin müstəqil işinin təşkili ehtiyacını əsaslandırır; müstəqil fəaliyyətin fərdi cəhətlərini və
tələbənin öz müqəddəratını təyinetməsini və özünü tanıtmasını vurğulayır;
— Səlahiyyətli (kompetent yanaşma) yanaşma sonrakı təhsil və özünü təhsili bacaran bir
şəxsin formalaşması texnologiyasını müəyyənləşdirir, öz gücünü müstəqil təhsil fəaliyyəti
prosesində müvafiq ümumi mədəni və peşə bacarıqlarının inkişafına yönəldilir.
— İnteqrativ-modul yanaşma fənlərarası əlaqələrin həyata keçirilməsini, auditoriya və auditoriyadankənar müstəqil işlərin inteqrasiyasını əhatə edir, tədris prosesinin modul təşkili, tələbələrin özünütəhsil fəaliyyətinə hazırlığı sisteminə inteqrasiyası ideyalarını həyata keçirməyə imkan verir (1, s. 14).
Tələbələrin yerinə yetirdikləri müstəqil işlərin aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır:
—Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili, onların fasiləsiz özünütəhsil və özünütəkmilləşdirməyə hazırlığı ali məktəbin ən vacib idarəedici funksiyası, professor-müəllim heyətinin isə
prioritet vəzifəsidir.
— Tələbələrin müstəqil işləri müasir təhsil prosesinin ayrılmaz hissəsi olub, bütün tədris
fəaliyyətini əhatə edir.
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— Müstəqil işlərinin aparıcı stimulu kimi peşə fəaliyyəti konteksti və özünütəkmilləşdirmə çıxış edir.
— Müstəqil işlərin məhsuldarlığı onların fərdiləşməsi və diferensiallaşması zamanı mümkündür.
— Tələbələrin müstəqil işi təhsil fəaliyyətinin formalaşması prosesində subyektiv istiqamət, tələbə subyektiv təcrübənin daşıyıcısıdır.
— Fərdi təhsil layihələşdirilərkən tələbə müstəqilliyinin genişləndirilməsi əsasında tələbə
müstəqil təhsil fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mümkündür.
— Müstəqil iş təhsil fəaliyyəti situasiyalarının peşəkar özünümüəyyənləşdirmənin əhəmiyyətli bir hissəsi kimi yaradılmışdır.
Ali məktəblərdə aparılan araşdırmalar nəticəsində tələbə müstəqil işlərinin aşağıdakı qanunauyğunluqları müəyyənləşdirilmişdir:
— Tələbə müstəqil işlərinin səmərəliyi müstəqil işlərin təşkili və həyata keçməsinin məzmunu, metodları, forması və texnologiyalarından asılıdır.
— Müstəqil işlərin təşkili prosesi tələbələrin fərdi inkişaf trayektoriyasının yaradılmasını
tələb edir.
— Müstəqil təhsil fəaliyyəti təhsil prosesinin yaradıcı istiqamət və fərdiləşmə dərəcəsindən asılıdır.
— Müasir təhsil fəaliyyəti prosesində idarəetmə funksiyaları tədricən müəllimdən tələbəyə
ötürülür.
— Müstəqil işin səmərəliliyi koordinasiya dərəcəsindən və şəxsin daxili potensialının və
baş verdiyi xarici şəraitdən asılıdır.
— Təhsilin müstəqil fəaliyyətinin formalaşması subyektin müstəqil işə olan dəyər-motivasion münasibəti, tədris prosesində iştirakçıların subyekt-obyekt münasibətləri, müasir tədris
texnologiyalarının yenilikçi xüsusiyyəti ilə müəyyən edilir.
— Təhsil prosesində bütün iştirakçıların subyektiv mövqe fəaliyyətinin stimullaşdırılması
universitetdə tələbələrin müstəqil işinin təşkili təcrübəsindən asılı olaraq müxtəlif intensivliklə baş verir (1, s. 15).
Məqalənin aktuallığı. Müstəqil iş problemi, eləcə də onun tədrisində istifadə edilən təlim
metodları məsələsinin araşdırılması günümüzün aktual məsələlərindəndir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ölkəmizin ali təhsil müəssisələrində, xüsusilə də ADU-da, müstəqil işin təşkil olunması zamanı istifadə edilən təlim metodlarının araşdırılması, sistemləşdirilməsi məqalənin elmi yeniliyi hesab edilə bilər.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən tələbə və müəllimlər, magistrantlar, doktorant və dissertantlar təlim zamanı və tədqiqat prosesində həm nəzəri, həm də praktik
baxımdan yararalana bilərlər.
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Некоторые методы обучения, которые используются при
организации самостоятельная работа студентов
Резюме
В статье рассматриваются некоторые основные методы обучения, которые используются в процессе организации самостоятельной работы студентов в высших учебных
заведениях.
Эти методы обучения включают дифференцированный подход, проблемный метод
обучения, методологию проектов и так далее.
В статье также представлена информация о видах самостоятельной работы и
некоторые теоретические взгляды на эти вопросы.
F.A. Rzayeva

Some teaching methods, which are used in the organization
of independent work of students
Summary
The article deals with some main teaching methods, which are used in the organization
process of students’ independent work at higher educational institutions.
These teaching methods include differential approach, problematic teaching method,
project methodology and so on.
The article also includes some information on types of independent work and some
theoretical viewpints on these matters.
Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2020
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Sosiallaşma prosesində valideyn-yeniyetmə münasibətləri
Nərminə Seyfəl qızı Mirzəliyeva
fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant,
Bakı Dövlət Universiteti
E-mail: mirzeliyevanermine@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. R.L. Hüseynzadə,
p.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova
Açar sözlər: yeniyetmə, yeniyetməlik dövrü, sosiallaşma, ailə, tərbiyə prosesi, şəxsiyyət
Ключевые слова: подростковый возраст, отрочество, социализация, семья, воспитательный процесс, личность
Key words: adolescent, adolescence, socialization, family, education process, personality
Fərd doğulduğu andan etibarən onun bir çox sosial və psixoloji ehtiyacları və maraqları
ortaya çıxır. Hər bir fərd digər insanlarla birgə yaşayır və yaşadığı mühitə uyğunlaşmaq istəyir. Sosial inkişaf prosesində şəxsiyyət yaşadığı cəmiyyət tərəfindən qəbul edilir və onlarla
birlikdə hərəkət etməyi öyrənir. Yetkin insanın digər insanlarla sosial münasibətlərinin necə
olması uşaqlıqda bu davranışın hansı formada qurulmasından asılıdır. Xüsusilə bu gün yeniyetmənin sosiallaşmasında ailə münasibətləri, məktəb, dost münasibətləri, ünsiyyət və kütləvi informasiya kimi vasitələrin əhəmiyyətli bir təsiri vardır. Yeniyetmələrin davranışlarını
düzgün stiqamətləndirmək üçün onlara dəyərləri, sosial məsuliyyət hisslərini öyrətməyə ehtiyac vardır. Burada əsas rolu ailə oynayır. Qərb ədəbiyyatında "yeniyetmə" sözü latın dilində
böyümək və yetişmək üçün istifadə olunan "adolescere" sözünün kökündən gəlir. Yeniyetməlik bu gün fərddə müşahidə olunan sürətli və davamlı inkişaf mərhələsi olaraq təyin edilə
bilər. Yeniyetməlik uşaqlıq və yetkinlik arasındakı aralıq bir dövrdür. Ümumdünya Səhiyyə
Təşkilatı (ÜST) bu dövrü 10-19 yaş arasında, təyin edir. (Http://www.who.int). UNESCO
(Birləşmiş Millətlərin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı) yeniyetmə təhsil alan və pul qazanmaq üçün işləməyən və 10-19 yaş arası insan olaraq təyin edilir (Http://www.unesco.org).
(1)
Ana, ata və uşaqlardan ibarət ailə sosial bir qurumdur. Başqa sözlə, ailənin quruluşu və
funksiyaları dəyişsə də, insan nəslinin davamıdır və ictimailəşdirmə prosesinin ilk ortaya çıxmasını təmin edir. Ailə cəmiyyətin çatdırdığı maddi və mənəvi sərvətləri nəsildən-nəslə ötürən, bioloji, psixoloji, iqtisadi və hüquqi funksiyaları yerinə yetirən sosial qurumlardan biridir
(Collins and Laursen 2004; Steinberg 2013). Əvvəlcə yeniyetmənin sosiallaşması ailədə başlayır. Yeniyetmələrin ailə tərbiyəsi onu gələcəyə hazırlamaqla yanaşı, həm də mədəniyyət səviyyəsində yaşadığı cəmiyyətdən asılıdır. Ailə, yeniyetmənin cəmiyyətə uyğunlaşmasında vacib bir funksiyanı yerinə yetirir. Cəmiyyətdə qəbul olunmuş "Doğru" və "səhv", "yaxşı" və
"pis" dəyər və anlayışları ailədə valideynlər yeniyetmənin ağıl süzgəcindən keçirməklə şüurunda onları formalaşdırmağa çalışırlar. Ailələrin sosial, iqtisadi və mədəni vəziyyəti yeniyetmənin sosiallaşmasına təsir göstərir. Bəzi ailələrdə, yeniyetmələrə fərdi yanaşılmır, onların
sualları çox vaxt cavabsız qalır, duyğularına və istəklərinə əhəmiyyət verilmir. Başqa birində
uşağın arzu və istəkləri, maraqları nəzərə alınır, onların müxtəlif mövzularla bağlı suallarına
izahatlar verilir. Bu iki növ ailədə böyüyən yeniyetmələrin sosiallaşması oxşar olmayacaq.
Fərqli sosial status və ya təhsil səviyyəsi də buna təsir göstərir.
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Sosiallaşmanı təmin edən amillər sırasında olan məktəb bütün cəmiyyətlərdə ailənin yanındadır. Məktəbin məqsədi uşaqların bilik və mədəniyyətini artırmaq, bunun davamlılığı təmin edə bilən şəxsiyyət yetişdirməkdir. Zamanla uşağın maraqlarında, xüsusiyyətlərində böyük dəyişikliklər baş versə də, onun həyata hazırlanmasında və ictimailəşdirilməsində onun
rolu vacib olaraq qalır. Buna görə də valideynlər hər vaxt məktəblə əlaqədar olmalıdırlar. Yeniyetmələrin düzgün tərbiyəsində valideyn müəllim əməkdaşlığının olması mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Latınca “common” ve “communicate” “communication” terimlərininin mənası olan
ünsiyyət bu gün bilik və düşüncələr ötürülməsi, yazılı və ya şifahi şəkildə yayılması mənasında işlədilir. Ünsiyyət ən azı iki nəfər arasındakı bir hərəkətdir. Ünsiyyət yeniyetməlik dövrünün əsas ehtiyaclarından sayılır. Çünki bu dövrdə yeniyetmələr ünsiyyətə daha çox tələbatları olur və yeni dostluqlar qurmaqda daha maraqlı olurlar.
Uşağın bir şəxsiyyət kimi inkişafının əsasını ünsiyyət prosesi təşkil edir. Yeniyetmə xarakterinin formalaşmasında ailədaxili ünsiyyətin rolu böyükdür. Yeniyetmə ata və ana vasitəsilə təbiət və cəmiyyət haqqında təsəvvürlərə və anlayışlara yiyələnir, özünü qiymətləndirmək
meyarlarını mənimsəyir. Yetkin adamlarla yanaşı aramızda hüquq normalarına, birgəyaşayış
qaydalarına etinasızlıq göstərən, əxlaqi-hüquqi cəhətdən qeyri-sağlam böyüyən, çətin yeniyetmə kimi tanınan, qanunu pozan, cinayət xarakterli əməllərə meyl göstərən ümumxalq mənafeyini öz şəxsi mənafeyinə qurban verməyə hazır olanlar vardır. Müşahidə və sorğulardan bəlli olur ki, onların əksəriyyəti uğursuz ailələrdə böyüyüb boya-başa çatmış, tərbiyə almış,
məktəbin, ictimai təşkilatların tərbiyəvi təsirlərinə biganə qalmışdır. Uğursuz ailələrdə valideynlər arasında qeyri-səmimi münasibətin kəskin şəkil alması, küsülülük, söz-söhbət, davadalaş olan ailələrdə yeniyetmə unudulur, tez-tez acılanır, döyülür. Ata ilə ana arasındakı qeyri-səmimi münasibətlər gələcək vətəndaşı çıxılmaz vəziyyətdə qoyur. Ailədə qayğı üzünə həsrət qalan yeniyetmə öz dünyasına qapılır, deyilən sözlərə əməl etmir və kobud olur. Onun bu
davranışı get-gedə sabit xarakter alır. Belə yeniyetmələrin tərbiyəsi çətinləşir, yeniyetmə öz
üzərində nəzarətin zəiflədiyini görüb yad təsirlərə uyur. Yeniyetmə olan ailələrdə bəzən valideynlərin ünsiyyət zamanı pis sözlər danışması yeniyetmənin inkişafına mənfi təsir göstərir.
Buna görə valideynlər istifadə etdikləri sözlərə diqqət yetirməli və nalayiq sözlərdən istifadə
etməməlidirlər. Prof. L.N. Qasımova “Məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyəsi
təcrübəsindən” adlı dəyərli əsərində yazmışdır: “Unutmamalıyıq uşaqlar bizim məsləhətlərimizdən çox işlətdiyimiz ifadələri və etdiyimiz hərəkətləri nümunə götürür. Yeniyetməlik dövrünu "dönüş dövrü" və "böhran dövrü" də adlandırırlar” (2, s. 84). Sözsüz ki, bu adlar çoxluğunun yaranması tamamilə təbii xarakter daşıyır. Uşaq öz həyatının bir mərhələsindən digərinə, yeniyetməliyə keçir. Bu vaxt istər fiziki, istərsə də psixi inkişafda sürətli irəliləyişlər özünü göstərir. Yeniyetmələrin əsas problemlərindən biri valideynlərlə qarşılıqlı münasibətdə yaranan anlaşılmazlıqlardır. Bu yaş dövründə yeniyetmələrdə uşaqlıq asılılığından çıxmaq və
valideynlərlə qarşılıqlı inam, hörmət, etibar və s. kimi münasibətlərə keçməyə tələbat yaranır.
Yetkin insanların bu yaş dövründə olan övladını anlaması çox çətindir. Buna görə də onlar
yeniyetməni dəyişmək üçün tənqid etməyə başlayırlar. Düşünürlər ki, tənqiddə fayda var.
Halbuki valideynin həmin yaş dövründə olan övladını tənqid etməsi onları hər gün bir az da
valideyndən uzaqlaşdırır və yadlaşdırır. Yeniyetmə bu zaman daha təhlükəli olur. Ailəsindən
qopan yeniyetmələr kənar destruktiv qruplara meyl göstərirlər ki, bu da onların neqativ vərdişlərə yiyələnməsi ilə nəticələnir. Bu ən pis nəticədir. Valideynlər əslində uşağın öz dünyasını kəşf edə bilməsi üçün ona imkan verməli, onlarda özlərinə inam hissi yaratmalıdırlar. Valideynlə övlad arasında bu yaş dövründə hər hansı bir konfliktin baş verməməsi üçün aşağıdakı məsləhətlərdən yararlanmaq olar: övladlarınızı birbaşa tənqid etməyin, onların maraq
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aləminə daxil olun fikirlərini sizinlə paylaşmasına çalışın, övladlarınızın dostu olmağı bacarın, özünüzü nümunə göstərməyin.
Prof. A.N. Abbasov “Milli əxlaq və ailə etikası” adlı dərsliyində yazmişdır: “Yeniyetmə
oğul və ya qızınıza həssaslıqla yanaşın, onlari yaşidlari ilə müqayisə etməyin, övladlarinizin
fikirlərinə önəm verin, onları qıcıqlandıra biləcək məsələlərə toxunmayın, uşaqlarınıza yaş
dövrü haqqında informasiya verməyə çalışın, onların geyim və xarici görünüş məsələlərinə
çox müdaxilə etməyin, sevdikləri şeylərə qarşı birbaşa tənqid yağdırmayın, övladlarınızı olduğu kimi qəbul edin” (3, s. 318).
Bu gün televiziya, radio, internet və mobil telefonlar kimi müxtəlif kütləvi informasiya vasitələri insanların həyatına girib. Bu indiki dövr üçün əvəzedilməz element kimi görülür. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlandırmaq, məlumatlandırma, maarifləndirmə, əyləncə
imkanları çox fərqlidir. Bu vasitələr ailə və məktəb kimi ictimailəşdirmə vasitələrinin təsirini
azaldır. Buna görə də kütləvi informasiya vasitələrinin uşaqlara mənfi təsirinin qarşısı alınmalıdır. Valideynlər informasiya vasitələrindən təhsil üçün, yeni bilik əldə etmələri üçün istifadəsinə nəzarət etməlidirlər. Televiziya seyr etmək hər bir ailənin fəaliyyətidir lakin uşaqları
potensial zərərli nəşrlərdən qorumaq da ailənin əsas vəzifəsidir.
Sosiallaşma insanın fəal vətəndaş, bir şəxsiyyət kimi formalaşması prosesidir. Yeniyetmə
onu əhatə edən insani münasibətlər aləmində əvvəllər tutduğu yer, onun tərəfindən öz imkanlarına müvafiq gəlməyən kimi dərk edilir və onu dəyişdirməyə səy göstərir. Yaranmış
ziddiyətlərin həllinə çalışır və şəxsiyyətinin inkişafını təmin edir. Bu proses ailələr tərəfindən
düzgün başa düşülməli, övladları ilə münasibətə daha diqqətli olmalıdırlar. Yeniyetmələr yaşlılarla münasibətdə yeni mövqe tutmağa və hərəkətlərində daha çox müstəqilliyə və sərbəstliyə, həmçinin öz yaşıdları və ailədə ünsiyyətdə müəyyən yeniliklər yaratmağa meyl edirlər.
Valideynlər və yaşlı nəslin nümayəndələri bunu bəzən kobudluq, hörmətsizlik kimi qəbul
edirlər, onların müstəqillik meyllərini qarşısını almağa çalışırlar. Bu da düzgün olmayan qarşılıqlı münasibətlərin yaranmasına və ailənin yeniyetmələrin sosiallaşması prosesinə mənfi təsir göstərilməsinə səbəb olur. Valideynlər övladlarını düzgün anlamalı, səbrli olmalı, onlarla
yalnız valideyn kimi deyil, həmçinin dost kimi davranmalıdırlar. Bu formada qurulmuş münasibətlərdə yeniyetmələr valideynlərinin onlara qarşı hər hansısa fikrini düzgün başa düşür,
yaxşı və pisi daha yaxşı analiz etməyi bacarırlar. Valideynləri onu səhv hərəkətinə görə xəbərdarlıq etdikdə, yeniyetmə öz-özlüyündə etdiyi səhv hərəkəti düşünür və səhvindən dərs almağı bacarır. Onların fikirlərinə hormətlə yanaşır. Əks hallarda isə yeniyetmə daim hər prosesdə özlərinə haqq qazandırır, valideynlərinin onu başa düşmədiyini fikirləşir. Beləliklə,
səhvi daim qarşı tərəfdə axtarmağa çalışır özündəki səhvləri görə bilmir. Bu da yeniyetmələrin ailədən uzalaşmasına səbəb olur.
Ailədə yeniyetmələrin sosial tərbiyəsi prosesində onların istək, arzuları və maraqları nəzərə alınmalıdır. Onların cəmiyyətdə fəal şəxsə çevrilməsi üçün qabiliyyətlərini, maraqlarını
üzə çıxarmağa çalışmalıdırlar. Frances E.Jensen “Yeniyetmələrin psixologiyası” haqqında kitabında yazmışdır ki, valideynlər övladlarının hər hərəkətinə reaksiya vermədən əvvəl 10-a kimi saymalıdırlar. Kitabında uşaqların ruh halı dəyişikliklərinin onların gunahı olmadığını, bunun beyinlə əlaqəli bir hal olduğunu ortaya çıxarmışdır. Ailədə özünəinam qazanmış yeniyetmə bunu real həyatına da inteqarsiya edir. Məktəbdə, yoldaşları arasında hormət qazanır.
Yeniyetmələrin cəmiyyətdə düzgün mövqe tutmasında ailənin mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Uşaqların yeniyetməlik yaşını uğurlu tamamlamasında valideynlərin rolu böyükdür. Bu
səbəblərdən biri uşaq və valideyn münasibətlərinin, uşağın yeniyetməlik dövrünün şəxsiyyət
inkişafında mühüm yer tutmasıdır. Şəxsiyyət axtarışında olan yeniyetmə valideynlərindən ki-
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fayət qədər dəstək ala bilmədikdə şəxsiyyət qarışıqlığına uğrayır. Bu, gənc yaşlarında uşağın
aqressiv şəxsiyyəti, yanlış davranışlara tərəf dönməsi və introverted bir şəxs olması kimi
arzuolunmaz nəticələrə səbəb ola bilər. Bir çox proses və mərhələdən keçən yeniyetmənin ən
vacib dəstəyi yenə valideynlərdir. Ətrafının müdafiəçisi olan uşaqlara qarşı konstruktiv şəkildə yaxınlaşmaq və anlamaqla onun ailəsinə daha açıq olmasını təmin etmək lazımdır. Sosiallaşmağa çalışan yeniyetmə uşağın yaşadığı problemlərdə onu dəstəkləyərək daha yaxşı
əlaqələr qurması təmin edilməlidir. Qruplarla birlikdə iştirak etdiyi tədbirlərdə daha fəal olmağını təmin etmək lazımdır. Bu baxımdan valideynlər iştirak etdikləri fəaliyyətlərdə övladları üçün nümunə rolunu oynayaraq daha fəal hərəkət edə bilər.
Yeni dostlar axtaran yeniyetmələr fərqli, çox yaxşı dostlar tanımaq istəyir. Bunu istəyən
uşağa klassik bir ana və ata kimi yanaşmağın əvəzinə, ona bir dost kimi yanaşmaq düzgün
üsul olar. Dostları ilə münasibətlərində onların inciməyinin qarşısını almaq üçün münasibət
qurmağa mane olmaq əvəzinə, müsbət bir əlaqəyə sahib olmaqlarına kömək etmək lazımdır.
Bir çox dostluğu sınayan yeniyetmə münasibətlərində təbii ki, uğursuz münasibətləri olacaq.
Analar və atalar uşaqları ilə yaxşı bir dost seçməli olduqlarını, əsl dost necə olmalıdır sualına
nümunə göstərməlidirlər. Yeniyetməlik yaşındakı uşaqlara məsləhət vermək cəmiyyətdə yaxşı
və davamlı bir təsir metodu kimi qəbul edilsə də, bu dövrdə təsir üsulu demək olar ki, mövcud
deyil. Buna görə də uşağa bir şey söyləmək əvəzinə qulaq asmaq daha təsirli olur.
Ailədə böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsi prosesində valideynlərin istifadə etdikləri ən mükəmməl tərbiyə üsulları ailə münasibətlərinin tərbiyəvi səmərəliliyini əvəz etmir və edə də
bilməz. Ailə münasibətləri, hər şeydən əvvəl, uşaqların emosiya və hisslərinə təsir göstərir.
Yaş artdıqca uşaqlar həmin münasibətləri mənimsəyir, nəticədə bu zəmində də oğlan və qızların xarakter əlamətləri formalaşır.
Əhalinin təhsil mədəni səviyyəsinin köklü surətdə yüksəlməsi valideynlərin pedaqoji mədəniyyətinə də mühüm təsir göstərmişdir. İxtisasından asılı olmayaraq onların böyük əksəriyyəti ailə tərbiyəsi problemləri üzrə qəzet və jurnal məqalələrini maraqla oxuyur, televiziya
və radio verilişlərində ölkəmizin, o cümlədən respublikamızın tanınmış psixoloq, pedaqoq və
həkimlərin söhbətlərinə diqqətlə qulaq asırlar. Son zamanlar ailə tərbiyəsi problemlərinə dair
kitab və kitabçalara da maraq artmışdır. Lakin bir çox ailələrdə, xüsusilə, gənc ailələrdə uşaqların tərbiyəsi sahəsində ciddi nöqsanlara rast gəlirik. Onlar, əlbəttə, təsadüfi xarakter daşıyır
və müəyyən səbəblərlə bağlıdır. Son illər valideynlərin pedaqoji mədəniyyəti məsələlərini öyrənmək məqsədilə müxtəlif tədqiqatlar aparılmışdır. Alimlər müəyyən etmişlər ki, ata-anaların bir çoxunun ailə tərbiyəsi haqqındakı bilikləri çox ümumi, hətta bəzən səthi xarakter daşıyır. Belə valideynlər ailə tərbiyəsinin ən sadə məsələlərini həll etməkdə çətinlik çəkir, buna
görə də uşaqla "ağlı necə kəsirsə, elə də rəftar edir”. Bu zaman onlar "tərbiyə üsullarının” nəticələrini görmür, özlərinin atalıq və analıq borcunu pedaqoji baxımdan düzgün qiymətləndirə
bilmirlər.
Ailə tərbiyəsi məsələlərini biz başqalarına - uşaq vaxtı ata və anamıza, sonralar isə digər
insanlara baxa-baxa çox vaxt onların səhvlərini təkrar edərək öyrənirik. Ailə münasibətlərinin
gənc nəslin tərbiyəsindəki rolunun nəzərə alınmaması ailə tərbiyəsində yol verilən nöqsanlar
içərisində xüsusi yer tutur. Bir sıra ailələrdə uşağa verilən mənəvi tələblərlə valideynlərin öz
əməlləri uyğun gəlmir. Evin məişət qayğılarında ata-ananın eyni dərəcədə iştirak etməməsi,
hətta bu əsasda əmələ gələn söz-söhbət və münaqişələr uşaqlarda kişilik və qadınlıq haqqında
təsəvvürlərin formalaşmasına mənfi təsir göstərir. Bəzən ata uşağa bir tərzdə, ana başqa cür,
nənə isə tamamilə fərqli şəkildə təsir edir. Tərbiyəvi təsirlərin vəhdətdə olmaması uşaqların
münasibətlər sisteminin və qiymət meyarlarının formalaşması prosesini çətinləşdirir. H.Ə.
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Əlizadə və R.M. Mahmudovanın müəllifi olduqları “Sosial pedaqogika” dərsliyində yazilmişdır: “Ailənin tərbiyə vəzifələri və imkanları haqqında da yanlış təsəvvürlərə də az təsadüf
olunmur. Bir çox ailələrdə əmək tərbiyəsinin əhəmiyyətsiz yer tutması, oyunlardan və birgə
inkişafetdirici məşğələlərin digər formalarından az istifadə edilməsi bununla bağlıdır” (5, s.
274).
Bütün bu məlumatlar fonunda, yeniyetməlik dövrünün təbii və müvəqqəti bir proses olduğunu unutmamalıyıq.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə valideynlərin yeniyetmənin sosiallaşma prosesinə təsiri
araşdırılır. Vurğulanan məsələlər aktuallığı ilə diqqət çəkir, araşdırılması əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dünya təcrübələrinə istinad edilmişdir. Ən səmərəli
variantlar üzərində müqayisələr aparılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə valideynlərin yeniyetmənin sosiallaşma prosesinə təsirinə aid tələbələrə, müəllimlərə, gənc tədqiqatçılara zəruri məlumat verəcəkdir.
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Отношения между родителями и подростками в социализации
Резюме
Подростковый возраст - это период быстрого физического роста, улучшения психической функции, гормонального фона, эмоциональные изменения и социальное развитие. Подростковый возраст - самый длинный период между детством и взрослая жизнь,
в которую дети стали вступать во взрослый мир. Подросток открыт для новых впечатлений и приключения в этот период. Дружба, единение и принятие в группе важны
для подросток. Подростки конфликтуют с членами семьи, чувство независимости стоит
на первом плане. Социализация подростков должна быть проинформирована о соответствующих ролях и нормах, которые ожидаются от сами, пройдя определенные уровни
для получения членства в обществе от рождения. Семья, школа, социальные группы и
средства массовой информации являются эффективными факторами формирования
социальной идентичности и обретение социальной респектабельности.
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Parent-adolescent relationships in socialization
Summary
Adolescence is a period of a rapid physical growth, improvement in mental function,
hormonal, emotional changes and social development. Adolescence is the longest period
between childhood and adulthood which children began to enter the adult world. Adolescent
is open to new experiences and adventures in this period. Friendship, togetherness and
acceptance in a group is important for an adolescent. Adolescents are in conflict with family
members, sense of independence is at the forefront. Socialization of adolescents is to be
informed appropriate roles and norms which expected from themselves by passing certain
levels for gaining the membership of the society from birth. Family, school, social groups and
mass media are the effective factors in constitution of social identity and gaining social
respectability.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2020
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Riyaziyyat təlimində məntiqi məsələlər
Aynur Mübariz qızı Əsədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin müəllimi
E-mail: aynurasadova12@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.e.d., prof.A.S. Adıgözəlov,
p.ü.f.d., dos.R.Y. Şükürov
Açar sözlər: təlim, məntiq, məsələ, qeyri-standart məsələ, məsələ həllinin analizi
Ключевые слова: oбучение, логика, задача, нестандартные задачи, анализ решение
задач
Key words: training, logics, task, non-standard tasks, problem solving analysis
Riyaziyyat təlimində nəzəri və praktik materialların mənimsənilməsi əsasən məsələ həlli
vasitəsilə həyata keçirilir. Məntiqi məsələlərin həll edilməsi dedikdə, ilk öncə “məntiq” nədir
sualını araşdırmaq lazımdır. Məntiq fəlsəfi anlayış olub ərəb mənşəli “loqos” sözündən götürülmüşdür və zəka, həqiqətə gedən yol, ağıl və s. kimi mənalarda başa düşülür. Müxtəlif ədəbiyyatlarda fərqli formaların daxil edilməsinə baxmayaraq ümumi şəkildə məzmun eynidir.
Obyekt və hadisənin konkret məzmunu nəzərə alınmadan formasına və digər əlamətlərinə
əsasən nəticənin söylənilməsi formal məntiq adlanır və burada mücərrədləşdirməyə üstünlük
verilir. Formal məntiq nəzəriyyəsinin ilk yaradıcısı qədim yunan filosofu Aristotel (b.e.ə 384322-ci il) hesab olunur. Riyazi obyektin bəzi əlamətlərini nəzərə almadan mücərrədləşdirmə
aparıldıqda məntiqi mühakimə ardıcıllığına düzgün əməl olunmayanda yeni xassə və qanunauyğunluqların aşkar edilməsində bəzən səhv nəticə alına bilər. Bu baxımdan belə yanaşmada
deduktiv mühakiməyə üstünlük verilməsi vacibdir.
Təfəkkür və mühakimə əsasında baxılan obyekt və hadisələr üçün əldə olunan nəticələr riyazi məntiq adlanır. Riyazi məntiq nəzəriyyəsinin yaradıcısı ingilis riyaziyyatçısı Corc Bul
(1825-1864) hesab olunur (3, s.21).
Riyazi məntiq əqli nəticələrin riyaziyyatda tətbiq olunan növlərini öyrənir. Deməli, məntiqi məsələlərin həll edilməsi təfəkkür, mühakimə və əqli nəticə komponentlərinin vəhdətinin
birgə araşdırılması deməkdir. Alman filosofu İ. Kant məntiq anlayışını belə xarakterizə edir:
“Məntiq doğru təfəkkürün qanun və tələblərini açan məlum və ardıcıllıqlarla isbat olunan
mühakimələr haqqında elmdir”. Təlim prosesində şagirdlər analizetmə, müqayisəetmə, ümumiləşdirmə, sistemləşdirmə, təhlilaparma və isbatetmə prosesləri haqqında məlumatlandırılır.
Bütün bu mərhələlər məsələ həlli vasitəsilə reallaşır.
İbtidai siniflərdə şagirdlərin riyaziyyata marağını artırmaq və onların riyazi hazırlığını
yüksəltmək üçün əyləncəli və ya maraqlı məsələlərdən geniş istifadə olunur. Məsələnin məzmunu və həll prosesi ilə tanışlıq mərhələsini elə təşkil etmək lazımdır ki, şagirdlər qarşıya çıxan çətinlikləri müstəqil surətdə həll etməyi bacarsınlar. Bu şəkildə yanaşma şagirdlərin təfəkkürünün inkişaf etməsinə, öz fikirlərini qısa, dəqiq, aydın və düzgün ifadə etmək bacarığının formalaşmasına imkan yaradır. Məsələnin məzmununun real həyatdan götürülməsi, məsələdə təsvir olunan situasiya maraqlı və şagirdlərin bilik səviyyəsinə müvafiq seçilməlidir.
Təlimin keyfiyyəti müxtəlif amillərdən asılıdır. Bunların əsası riyaziyyatdan maraqlı və
əyləncəli məsələlərin həll olunması ilə yekunlaşır. Maraqlı və əyləncəli məsələlərin əksəriyyəti standart olmayan məsələlərdir. Standart və standart olmayan məsələlərə müxtəlif təriflər
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verilsə də, onların hamısı mahiyyətcə eyni məna daşıyır. Məsələ geniş anlayış olduğu üçün
məktəb kursunda həll olunan bütün çalışmalar bu və ya digər şəkildə məsələ adlanır. İbtidai
siniflərdən başlayaraq ədədlər arasında mövcud qanunauyğunluqların aşkar edilməsi, ədədi
rebusların, sehrli üçbucaqların və kvadratların tərtib edilməsi məntiqi mühakiməyə əsaslanır.
Məsələlərin ümumi şəkildə standart və standart olmayan növləri şagirdlərin məlum biliklərinə
və yaradıcılıq qabiliyyətlərinə görə müəyyən edilir. Adətən məsələnin həlli üsulu şagirdlərə
qabaqcadan məlum olan hər hansı alqoritmə əsaslanırsa, buna standart məsələ deyilir. Məsələnin həlli üçün qabaqcadan məlum alqoritm yoxdursa, bəzi deduktiv yanaşmadan və məntiqi
mühakimələrdən istifadə etməklə həll üsulları seçilərsə, onda belə məsələlər standart olmayan
məsələlər adlanır. Metodik ədəbiyyatda standart olmayan məsələlərin standart məsələlərdən
fərqi aşağıdakı kimi xarakterizə olunur :
— qeyri-standart məsələlərin vahid həll alqoritmi yoxdur və ya həll alqoritmi olan məsələlər sinfinə daxil deyil,
— qeyri-standart məsələlər tədqiqat, axtarış xarakterli olmaqla, müxtəlif həll metodlarından istifadəni tələb edir,
— bu məsələlərin bir qismi kombinatorika məsələləri olub, diskret riyaziyyata aiddir (4,
s.120).
Hər bir mürəkkəb məsələni bəzi şərtlər daxilində sadə məsələlərə ayırmaq olar. Məsələ
həllinin mərhələlərini aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:
Məsələ həllinə hazırlıq işi, şagirdin məsələnin həlli ilə tanış edilməsi, məsələnin təhlil
edilməsi, məsələnin həlli və məsələ həllinin yoxlanılması (2, s. 220). İbtidai siniflərin riyaziyyat kursunda həll olunan məsələlər üçün qeyd olunan mərhələlər kifayətdir. Lakin elə məsələlər var ki, onların həll edilməsi üçün beş mərhələdən yox, daha çox mərhələlərdən istifadə zərurəti yaranır. Bura aşağıdakıları əlavə etmək olar:
— məsələnin tədqiq edilməsi;
— məsələnin cavabının əyaniləşdirilməsi (formalaşdırılması);
— məsələ həllinin analizi.
Məsələnin analiz edilməsi daha geniş anlayış olub və o bir neçə mərəhələlərə aid edilə bilər. Məsələnin məzmunu ilə tanışlıq, məsələdə verilən kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların təhlili, məsələdə alınmış nəticə ümumi şəkildə analiz mərhələsinə aiddir. Məntiqi məsələlərin
həllində bu mərhələlərin hamısından istifadə olunmur.
Məsələ 1. 1-10 dairəsində verilmiş natural ədədlər üçün istənilən iki ədədin cəminin 11-ə
bərabər olması üçün toplananlar arasında hansı aslılıqlar var?
Bu məsələnin həlli prosesində şagirdlərdə motivasiyanın yaradılması üçün natural ədədin
tərkibi haqqında suallar vermək olar. Cəmi 11-ə bərabər olan natural ədədlər varmı və hansılardır?
Bu suallara cavab aldıqdan sonra1-dən 10-a qədər natural ədədlər üçün 1+10=11, 2+9=11,
3+8=11, 4+7=11, 5+6=11 olması nəticəsi şagirdlər tərəfindən təhlil olunduqdan sonra birinci
ədədlə (1-in) axırıncı ədədin (10-un), ikinci ədədlə (2-nin) axırıncıdan əvvəlki ədədin (9-un)
və s. cəmlərinin 11-ə bərabər olması qanunauyğunluq şəklində ümumiləşdirilir. Məsələ həllində yuxarıda qeyd olunan mərhələlərin hamısından burada istifadə olunmadır.
Məsələ 2. İki ata və iki oğul payız vaxtı meşəyə gəzməyə getdilər. Armud ağacında olan 6
armudu yığıb öz aralarında bərabər böldülər. Nəticədə onların hər birinə 2 armud çatdı. Bu
necə ola bilər?
Hesab əməlləri və onların konkret mənasına əsaslanan əməliyyatlar istənilən məsələnin
həllində istifadə olunur. Məntiqi məsələlərdə isə qeyd olunanlarla yanaşı deduktiv mühakimə-
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yə əsaslanan təfəkkür əməliyyatlarından da istifadə olunur. Bu məsələnin ilkin şərtində şagirdlərdə meşəyə gəzintiyə gedən adamların sayının 8 olması haqqında təsəvvürlər formalaşa
bilər. Lakin məsələnin ikinci hissəsində adamların hər birinə 2 armud verilməklə cəmi 6 armudun paylanması şərti şagirdlərdə ilkin formalaşan təsəvvürlə ziddiyyət yaradır. Deməli,
məntiqi yolla əldə edilən məlumat sonrakı mərhələdə hesab əməllərinin düzgün icra olunmasına şərait yaradır.
Məntiq məsələlərin həll edilməsində əsas məqsədlərdən biri də təlim prosesində əyaniliyi
yaratmaqla şagirdlərin zehni fəaliyyətlərinin yüksəldilməsidir.
Məsələ 3. Aidənin çantasında 4 kitab və 5 iş dəftəri var. Çantada olan iş dəftərlərinin və
adi dəftərlərin ümumi sayı kitabların sayından 3 dəfə çoxdur. Çantada neçə dəftər var?
Məlumdur ki, bu məsələni müxtəlif üsullarla həll etmək olar. Müəllim nəzərə almalıdır ki,
məsələnin təklif olunan həll üsulu şagirdlərin bilik səviyyəsinə uyğundur, ya yox? Bu məsələni cəbri üsulla (tənlik vasitəsilə) asanlıqla həll etmək olar. Burada iş dəftərlərinin və adi
dəftərlərin sayının kitabların sayından 3 dəfə çox olması aşkar şəkildə verilib. Yəni iş dəftərlərinin və adi dəftərlərin cəminin 12-yə (4·3=12) bərabər olması məsələnin əsas sualının tapılmasına imkan yaradır. Xüsusən ibtidai siniflərin riyaziyyat kurslarında təklif olunan bəzi məsələlərin məntiqi məsələlər adlandırılması nisbidir. Məsələnin həlli zamanı kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların hesab əməlləri vasitəsilə düzgün ifadə olunması vacib addımlardan biri
hesab olunur. Müəllim çalışmalıdır ki, məsələ həlli zamanı kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların
verilməsindən asılı olaraq hesab əməllərinin düzgün tətbiqinə aid praktik çalışmaların həllinə
üstünlük verilsin.
Təlim prosesində məntiqi məsələlərin adi məsələlərdən əsas fərqi ondan ibarətdir ki, bilik
səviyyəsindən asılı olmayaraq bütün şagirdlər məsələni böyük maraqla həll etməyə çalışır və
fərqli yanaşmalar təklif edirlər. Bu isə məsələlərin məzmununun real həyatdan götürülməsi və
əyləncəli olmasını zəruri edir. Bu tip məsələlərin həlli şagirdlərdə yaradıcı fəaliyyət formalaşdırmaqla, məntiqi təfəkkürü yüksəltmək üçün əvəzolunmaz vasitədir. Müxtəlif növ məntiqi
məsələlərin fərqli üsullarla həll edilməsi şagirdlərin daha çox bilik və bacarıq əldə etmələrinə
səbəb olur. Məntiqi məsələlərin həlli zamanı şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnmələri üçün aşağıdakı metodik tələblər nəzərə alınmalıdır:
— məzmunu didaktik oyunlar və əyləncəli çalışmalardan ibarət məntiqi məsələlərin həllində beş məzmun xəttinin əlaqəli şəkildə daxil edilməsinə üstünlük verilməli və həll ediləcək
məntiqi çalışmaların proqrama uyğunluğu nəzərə alınmalıdır;
— dərsdə təklif olunan əyləncəli və məntiqi çalışmanın yeri və vaxtı müəyyən edilməlidir;
— məzmun xətlərinin kombinasiyalarına aid məsələlərin həllində şagirdlərin riyazi bilik
səviyyəsinə uyğunluq nəzərə alınmalıdır;
— məsələnin məzmununda kəmiyyətlər arasındakı asılılıqların sözlərlə ifadəsində (düzünə
və dolayısına) sistematikliyin qorunmasına əməl olunmalıdır.
Məsələ həlli vasitəsilə şagirdlər yeni və nəzəri biliklər əldə etməkə yanaşı məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirən əyani və sxematik modellərlə tanış olurlar. Məzmunundan asılı olaraq elə
məntiqi məsələlər var ki, onların həlli zamanı heç bir riyazi əməldən istifadə olunmur. Əslində hər bir məntiqi məsələnin həllində riyazi əməllərdən istifadə yeni bir məntiqi mühakimənin
nəticəsi kimi qəbul edilə bilər. Deməli, hər bir məsələnin həllində bu və ya digər şəkildə riyazi və məntiqi mühakimədən istifadə olunur. Məntiqi yanaşmada mühakimənin “çətinlik dərəcəsi” şagirdlərin yaş və bilik səviyyələrinə müvafiq qiymətləndirilə bilər. Məsələn, bəzi
həndəsi məzmunlu məsələlərin həllində hesab əməlləri ilə yanaşı ehtimal və statistika ele-
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mentlərindən də geniş istifadə olunur. Məzmun xətlərinin şərti olaraq beş yerə ayrılmasına
baxmayaraq, xüsusən məntiqi məsələlərin həlli prosesində bu məzmun xətlərinin kombinasiyasından məqsədyönlü istifadə şagirdlərin nəzəri və praktik biliklərinin artmasına şərait yaradır.
Məqalənin aktuallığı. Məktəb kursunda, o cümlədən, ibtidai siniflərin riyaziyyat dərsliklərində bəzi məsələlərin həlli prosesində məntiqə əsaslanan mühakimələrin aparılmasına ehtiyac yaranır. Bu problemin bütün məzmun xətlərinə aid kompleks şəkildə araşdırılması vacibdir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Standart olmayan məsələlərin həllində məntiqi yanaşmanın
fərqli üsulları təklif olunmuş və məzmun xətlərinə müvafiq məsələlərin həlli nümunələri araşdırılmışdır. Məsələnin həlli mərhələsində hesab əməllərinin icra olunmasında məntiqi təfəkkürdən istifadə yolları araşdırılmış və praktik məsələlərin həlli prosesində onların tətbiq imkanları təhlil olunmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təklif olunan yanaşma riyaziyyat kursunda
bütün məzmun xətlərinə aid məsələlərin həlli prosesində və şagirdlərin məntiqi təfəkkürlərinin kompleks şəkildə artırılmasında istifadə oluna bilər.
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А.М. Асадова

Логические задачи в обучении математики
Резюме
При подаче математических знаний решение задач имеет особое значение. Овладение теоретическими материалами и практической работой осуществляется путем решения задач. Использование элементов логики при решении нестандартных задач в начальной школе позволяет с легкостью решать эти задачи. При построении магических
квадратов и треугольников связь и отношения между числами определяются логически
путём.
В данной статье рассматриваются различные методы решения логических задач.
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A.M. Asadova

Logical problems in teaching mathematics
Summary
Problem solving is of special importance in the transfer of mathematical knowledge.
Mastery of theoretical materials and practical work is carried out through problem solving.
The use of elements of logic in solving non-standard problems in primary school allows to
solve the problem. In the construction of magic squares and triangles, the relationship
between the numbers is determined logically. This article examines the solution of logical
problems in different ways.
Redaksiyaya daxil olub: 11.09.1010
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Müasir informasiya texnologiyalarının tədris prosesində istifadəsi
Çingiz Muxtar oğlu Həmzəyev
texnika üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Həvva Mahal qızı Yusifova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: havvayusuflu1@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev
Açar sözlər: infokommunikasiya texnologiyaları, tədris prosesi, səriştə, əsas səlahiyyətlər,
peşə fəaliyyəti
Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, образовательный процесс,
компетенция, ключевые компетентности, профессиональная деятельность
Key words: infocommunication technologies, educational process, competence, basic
competencies, professional activities
Təhsil sisteminin modernləşdirilməsi cəmiyyətin innovativ inkişafı üçün imkanları genişləndirir. Təhsilin inkişafına yeni konseptual yanaşmaların tətbiqinə əsaslanır.
İT-nin tətbiqi müasirləşmənin ən vacib sahələrindən biridir. Bu, yalnız təlim səviyyəsini
artırmağa deyil, həm də informasiya səriştələrini inkişaf etdirməyə, fərdin intellektual potensialını ortaya qoymağa imkan verir.
Son on ildə məktəb təhsili genişmiqyaslı kompüterləşmədən keçdi: getdikcə daha çox sinif
otağı kompüter alətləri ilə təchiz olunur, daha çox media mənbəyi tədris vəsaiti təklif olunur.
İndi məktəb sinfini müəllimin kompüteri, interaktiv lövhə və digər kompüter avadanlıqları
olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil.
İnformasiya texnologiyaları proqram və aparatın istifadəsinə əsaslanan istifadəçilərə təqdim olunan tələblərə uyğun şəkildə məlumat və biliklərin toplanması, saxlanması, axtarışı, işlənməsi, təhlili metodları və üsulları əhatə edir. İnformasiya texnologiyalarının aşağıdakı üç
əsas komponenti var: texniki vasitələrin məcmusu; proqram vasitələri; təşkilati və metodiki
dəstək sistemləri.
Rabitə vasitələrindən və saxlama vasitələrindən istifadə edərək informasiya texnologiyaları insanlara yalnız cari zamanın deyil, həm də keçmişin hadisələrindən xəbərdar olmaq imkanı yaradır. İnformasiya texnologiyaları iki növə bölünür: analoq; rəqəmsal.
Analog texnologiyalar, məlumatları davamlı təsadüfi dəyişən şəklində təqdim edir;
Rəqəmsal informasiya texnologiyaları məlumatı ikili arifmetik şəklində təmsil etməyin
diskret metodundan istifadə edir.
Rəqəmsal məlumat təqdimatı daha çox dərəcədə müdaxilədən qoruyur, o cümlədən rabitə
kanalları vasitəsilə ötürüləndə.
Beləliklə, informasiya texnologiyaları və informatika elmi bir-biri ilə sıx bağlıdır. Kompüterşünaslıq, onların avtomatlaşdırılması, yaradılması və işlədilməsi üsulları, vasitələri və
texnologiyaları elmidir. İnformatika elmi bir akademik mövzu olaraq tələbələrin düşüncə tərzini formalaşdıra bilən məzmunu əhatə edir. Məsələn, bunlar "anlayışlar", "məlumatların quruluşu", "əsaslandırma" və s. Beləliklə, informatika fənni bir məktəb fənni kimi, məzmunu,
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məlumat və düşüncə metodları ilə işləmə metodları formalaşmağa çağırılır (1).
İnformatika elmi dərslərində dünyanın sistematik qavranılması inkişaf edir, müxtəlif təbii
və sosial hadisələrin vahid informasiya bağlantılarının inkişafı, sistematik düşüncə inkişaf
edir, bütün yeni tədris metod və vasitələrinin tətbiqi səviyyəsi, məlumatları tez bir zamanda
emal etmək və bunun əsasında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti ilə müəyyən
edilir ki, bu da tələbələr və müəllimlərdən əlavə imkanlar tələb edir (2).
İnformatika fənninin tədrisi təcrübəsi göstərir ki, tez-tez informatika müəllimləri öz fənlərinin zəngin ehtiyatını dərk etmirlər və kompüter elmləri və İKT fənni tədris zamanı tələbələrin zehni funksiyalarının inkişafında iştirak etməyi qarşısına məqsəd qoymurlar (3).
Kompüter texnologiyası qrafik, səs və video sənədlərini nümayiş etdirmək imkanı verən
hər məktəb fənnində böyük kömək ola bilər. Bundan əlavə, obyektlərin modellərini hərtərəfli
nəzərdən keçirə, hər hansı bir fenomen və ya prosesi simulyasiya edə, hər hansı bir kompleks
hesablama apara və ətraflı analiz verə biləcəyiniz bir çox fərqli proqram var. Bütün bunlar
vaxtı əhəmiyyətli dərəcədə qənaət etməyə imkan verir, bu da çox vaxt çatışmır, bu, real həyatda çox vaxt çətin və ya qeyri-mümkün olanı etməyə imkan verir (4).
Məsələn, biologiya dərslərində vəzifə bitki böyüməsini nəzərə almaqdır. Həqiqi şəraitdə
bu bir aydan çox vaxt aparacaqdı, ancaq kompüter texnologiyasının köməyi ilə bitki böyüməsini simulyasiya edə və əsas mərhələləri bir neçə dəqiqədə izləyə bilərsiniz. Və ya kimya, reagentləri qarışdırmaq və kimyəvi reaksiya izləmək lazım olduqda. Kompüterlərin köməyi ilə
bütün bunlar dərhal edilir.
Və başqa bir misal, bu dəfə riyaziyyatdan. Nümunə üçün uzun bir həll olunduqdan sonra
cavabın birləşmədiyi ortaya çıxır. Əvvəldən həll etmək əvəzinə, bu nümunəni sadəcə bir kompüterə daxil edə bilərsiniz, nümunəni bölünmüş saniyədə həll edəcək və ətraflı həll və cavab
verəcəkdir. Həlli təhlil etdikdən sonra hesablamalarınızda bir səhv tapa bilərsiniz və düzəliş
etmək üçün həmin yerə qayıda bilərsiniz (5).
Müasir təhsil sistemlərində ən çox yayılmış çoxfunksiyalı proqramlar və İT alətləri: elektron tablolar; mətn redaktorları; təqdimat hazırlığı proqramları; təşkilatçılar; verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri; qrafik paketlər.
Tədris prosesində İT-dən istifadə kömək edir: tələbələrin idraki fəaliyyətini yaxşılaşdırmaq; mürəkkəb proseslərin və hadisələrin modelləşdirilməsini və vizualizasiyasını nəzərdən
keçirmək; fərdi fənlərin öyrənilməsinə maraq göstərmək; lazım olan məlumatı taparkən internetdən istifadə etmək.
İT-nin istifadəsinin üstünlükləri: dərslər zamanı audio və video məlumatların istifadəsi;
qrafik məlumatdan istifadə edərək mövzunu mənimsəmək; müxtəlif hazırlıq səviyyələri tələbələri üçün fərqli bir yanaşmanın tətbiqi imkanı; müəllimlər və tələbələr arasında ən sürətli
əlaqənin mümkünlüyü (6).
İnformasiya texnologiyalarının bizə verdiyi bütün üstünlüklər, şübhəsiz ki, tədris prosesini
asanlaşdırır.
Dərslərdə informasiya texnologiyalarının əsas pedaqoji məqsədləri şagirdin şəxsiyyətini
inkişaf etdirir, bunlara aşağıdakılar daxildir: ünsiyyət bacarıqlarının inkişafı, yaradıcı təfəkkürün inkişafı, mürəkkəb rol oynayan vəziyyətlərdə qeyri-adi qərarlar qəbul etmək bacarığı;
təcrübi fəaliyyətlərdə biliklərin təkmilləşdirilməsi.
Müasir Azərbaycan təhsilində informasiya texnologiyalarının imkanları insan fərdinin
geniş xətti inkişafı (duyğular, zəka, dünyagörüşü, müstəqil yaradıcı və tənqidi düşüncə, estetik
şüur və s.) ilə müəyyən edilir.
Kompüterlər təhsildə çox böyük rol oynayır. Onlar vaxta qənaət edir, bir çox prosesləri
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avtomatlaşdırır, biliklərə keyfiyyətlə nəzarət edir, biliklərin daha yaxşı mənimsənilməsinə kömək göstərir və s. (7).
Həmçinin informasiya texnologiyaları oyun metodlarını inkişaf etdirməyə və şagirdlərin
kollektiv fəaliyyəti kimi təlimi təşkil etməyə imkan verir. Müasir cəmiyyətdə informasiya texnologiyalarının yeri və rolu yüksəkdir, çünki informasiyanın rolu yüksəkdir. Təhsildə informasiya texnologiyalarının tam ölçüdə təmin edə biləcəyi kimi təhsil sisteminin belə vacib bir
komponenti sayəsində daha ətraflı məlumat miqdarı üçün forma və tədris metodlarını genişləndirməyə imkan verir.
Məktəbdə tədris prosesini inkişaf etdirməyin müasir yollarından biri təhsili məlumatlandırmaq, xüsusən də informasiya texnologiyalarından istifadə etməkdir. Təhsilin informasiyalaşdırılması təkcə təhsilin informasiyalaşdırılmasını əhatə etmir. Bu təhsil fəaliyyətinin məlumatlandırılması, təlim nəticələrinin, təhsil proseslərinin, məktəbdənkənar, tədqiqat və elmimetodiki fəaliyyətin, habelə təşkilati və idarəetmə fəaliyyətinin məlumatlandırılmasıdır. Tədris prosesindəki informasiya texnologiyaları fənləri öyrənərkən məlumatları daha dərindən
mənimsəməyə kömək edir və dərslər zamanı müəllimlərin işini asanlaşdırır.
Məqalənin aktuallığı. Hazırkı dövrdə müasir informasiya texnologiyalarının tədris prosesində istifadəsi baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə tədris proseslərini asanlaşdırmaq və səmərəli təşkili olunmasından ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə dərslərin təşkil edilməsidir.
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Использование современных информационных
технологий в образовательном процессе
Резюме
Целью статьи является разъяснение проблемы использования информационных технологий в общеобразовательных учреждениях. Особенности применения информациионных технологий при изучении различных дисциплин основаны на анализе норматив-
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но-правовой базы, научно-методической литературы по данной теме. Особое внимание
уделяется влиянию компьютеризации на качество образования, раскрываются примеры
использования информационных технологий в образовании. Статья предназначена для
преподавателей, методистов, студентов, которые заинтересованы в разработке и использовании современных информационных технологий в образовании.
Ch.M. Hamzayev, H.M. Yusifova,

The use of modern information technologies
in the educational process
Summary
The purpose of the article is to explain the problem of using information technology in
general education institutions. Peculiarities of the application of information technologies in
the study of various disciplines based on the analysis of the regulatory framework, the
scientific and methodological literature on the subject. Special attention is given to the impact
of computerization on the quality of education, examples of the use of information technology
in education are disclosed. The article is intended for teachers, methodologists, students who
are interested in the development and use of modern information technologies in education.
Redaksiyaya daxil olub: 10.08.2020
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“Model” anlayışı və modellərin növləri
Vüsalə Hafiz qızı Həsənova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: vh36511@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
t.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: model, modelləşdirmə, original, prototip, nəzəri model, modelin adekvatlığı,
dinamik model, statik model, maddi model, informasiya modeli
Ключевые слова: модель, моделирование, оригинал, прототип, теоретическая модель, адекватность модели, динамическая модель, статическая модель, модель материала, информационная модель
Key words: model, modeling, original, prototype, theoretical model, model adequacy,
dynamic model, static model, material model, information model
Bizi əhatə edən aləmdə model anlayışına tez-tez rast gəlirik. Məsələn: insanın modeli kimi
maniken və ya robot, yer kürəsinin modeli kimi qlobus, avtomobilin modeli kimi oyuncaq avtomobil və s .
Model özünəməxsus bir idrak prosesidir. İnsan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində “Model”
terminindən geniş istifadə olunur. Gündəlik həyatımızda model termini hətta o dərəcədə çox
istifadə olunur ki, modellər “dünyasının” harada qurtardığını müəyyənləşdirmək və idrak proseslərində nəyin modelləşdirmə olmadığını söyləmək bir o qədər də asan olmur. Modellərdən
hətta tədrisdə də müxtəlif fənlərin öyrənilməsində tez-tez istifadə olunur. Məsələn, riyaziyyatda məsafənin tapılmasına aid məsələlərdə sxemlərdən istifadə olunur, kimyada maddələrin
quruluşunu öyrənmək üçün molekulların və kristal qəfəslərin modellərindən istifadə olunur,
fizikada daxiliyanma mühərrikinin işini onun modeli əsasında öyrənirik və s. Model sözü latınca “moduls” sözündən götürülmüş mənası “ölçü”, “nümunə” deməkdir. Bir sözlə desək,
model maddi və ya xəyali göstərilə bilən elə obyektdir ki, tədqiqat prosesində obyekt orijinalı
əvəz edir və onun bilavasitə öyrənilməsi obyekt orijinalı haqqında yeni biliklər verir. Ümumilikdə model dedikdə obyektin, prosesin və hadisənin müəyyən xüsusiyyətlərinin əks etdirən
təqdimolunma forması nəzərdə tutlur.
Başqa sözlə desək, real obyektlərin sadələşdirilmiş bənzəri, forması model adlanır. Onu
da qeyd edək ki, modellərin yaradılmasına və öyrənilməsinə yönələn insan fəaliyyətinə modelləşdirmə deyilir. Başqa sözlə desək, modeli yaradılan obyektə modelləşdirmə deyilir. Obyektin özünə, başqa sözlə desək modeli yaradılan obyektə orginal, yaxud prototip deyilir. Model yaradılarkən təsvir, sxem, çertyoj, qrafik, plan, riyazi ifadə və s. istifadə olunur.
İnsanlar nə üçün orijinalın özü ilə deyil, onun modeli ilə işləyirlər? Bunun aşağıda qeyd
olunmuş bir neçə səbəbi var:
• Obyekt öyrənilən zaman orijinal özü mövcud olmaya bilər. Başqa sözlə desək, o ya
keçmişdə qalmış, ya da gələcəkdə düzəldiləcək obyekt ola bilər.
• Orijinal çoxsaylı mürəkkəb xassələrə və digər obyektlərlə qarşılıqlı əlaqələrə malik ola
bilər.
• Model obyektlərin ümumiləşməsi ola bilər.
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• Müəyyən səbəblərə görə orijinal obyekt tədqiqatçısına əlçatan olmaya bilər.
Modellər müxtəlif texniki qurğuların, binaların, maşın və mexanizmlərin, elektrik dövrələrin və başqa obyektlərin yaradılması və layihələndirilməsində çox mühüm rol oynayır.
Nəzəri modellər (qanunlar, nəzəriyyələr və s .) real obyektlərin quruluşunu, xassələrini və
hərəkətlərini əks etdirir. Nəzəri modellər yaradılmadan elmin inkişafı mümkün deyil. Bəzən
bəşəriyyətin ətraf aləm haqqında təsəvvürlərinin kökündən dəyişməsində yeni nəzəri modellərin yaradılması mühüm rol oynayır.
Təcrübə və eksperimentlər vasitəsilə nəzəri modellərin doğruluğu, yəni onların gerçək
dünyanın qanunlarına uyğunluğu yoxlanılır. Adekvatlıq modelin ən başlıca xassəsidir, yəni
modelin orijinalın modelləşdirilən xüsusiyyətlərinə uyğunluq dərəcəsidir. Modelin orijinala
tam uyğun olması vacib deyil. Uyğunluluq dərəcəsi modelləşdirmənin məqsədlərindən asılıdır. Eyni bir obyekt üçün müxtəlif modellər yaratmaq olar. Bu modellərin yaradılması, qoyulan məsələnin şərtlərində hansı xüsusiyyətlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsindən asılıdır.
Bütün obyektlərin hər birinin çoxlu sayda müxtəlif xassələri olur. Modelləşdirmənin məqsədi
baxımından modelin yaradılması prosesində tədqiqat üçün ən vacib xassələr seçilir; məsələn:
təyyarənin hansı rəngdə olması heç bir əhəmiyyət daşımır, ancaq aeorodinamik boruda təyyarənin modelinin aeorodinamik keyfiyyətlərini araşdırmaq üçün modelin orijnala həndəsi
formaca oxşarlığı isə vacib əhəmiyyət kəsb edir. Elektrik dövrələrinin modellərini – elektrik
sxemlərini qurarkən dövrə elementlərinin bir-birinə qoşulma ardıcıllığı önəmlidir, onların
bir-birinə nəzərən həndəsi olaraq necə yerləşməsi isə heç bir əhəmiyyət kəsb etmir. Modellərin yaradılması proseslərindən biri də bədii yaradıcılığın özüdür. Məsələn, insanlar arasındakı gerçək münasibətləri heyvanlar arasındakı münasibətlərə təmsil kimi ədəbi janr keçirir və
əslində insan münasibətlərinin modelini qurur.
Bununla yanaşı demək olar ki, istənilən ədəbi əsərə real insan həyatının modeli kimi baxmaq olar. Heykəltəraşlıq əsərləri, rəsm, teatr tamaşaları gerçəkliyi əks etdirən bədii formalı
modellərdir.
Modellər hansı xassələrin daha vacib olmasından asılı olaraq müxtəlif cür təsnif olunur;
məsələn, modelləri istifadə sahələri üzrə təsnif etmək olar: qlobus Yerin tədris modelidir; elmi-texniki modellərdən proses və hadisələri tədqiq etmək üçün istifadə olunur, bundan başqa
oyun və imitasiya modelləri də mövcuddur.
Modelləri zaman amilini nəzərə almaqla iki yerə ayırmaq olar:
• Statik model
• Dinamik model
Statik modellər baxılan zaman anına görə dəyişməyən modellərdir. Dinamik modellər isə
obyektin zaman anına görə dəyişməsini nəzərə alır. Statik modellərdən fərqli olaraq dinamik
modellər müəyyən vəziyyəti deyil, iqtisadiyyatın inkişaf prosesini əks etdirir, əvvəlki və sonrakı mərhələlərlə bilavasitə əlaqəni müəyyənləşdirir, bir sözlə iqtisadi-riyazi təhlili bilavasitə
istehsalın real şəraitinə uyğunlaşdırır. Modelləri təqdim olunma formasından asılı olaraq iki
böyük sinifə ayırmaq olar:
• Maddi modellər;
• İnformasiya modelləri.
Obyektlərin həndəsi, fiziki və başqa xassələrini əks etdirən modellərə maddi modellər deyilir. Başqa sözlə ifadə etsək, obyektlərin görünən əlamətlərinin əks olunduğu cür modellərə
maddi modellər deyilir. Maddi modellərə misal olaraq qlobus, kristal qəfəs modelləri, binaların maketləri və s. göstərmək olar. Beləliklə, maniken insanın, qlobus yer kürəsinin, heykəl
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hansısa şəxsiyyətin maddi modelidir. Aydındır ki, modellər obyektin bütün xassələrini deyil,
yalnız əhəmiyyətli olan xassələrini əks etdirir. Onu da qeyd edək ki, obyekt yaradılarkən onun
üçün maddi model yaratmaq çox da vacib deyil.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi maddi modellərdən başqa modellərin digər bir sinifi isə informasiya modelləridir. Əgər obyektin maddi modeli onun fiziki oxşarıdırsa informasiya modeli isə onun təsviridir. Məsələn, xəritə Yer kürəsinin informasiya modelidir. Bir sözlə desək,
obyekt və prosesləri yalnız informasiya əsasında təsvir edən modellərə informasiya modelləri
deyilir. Başqa söz ilə də desək, informasiya modellərinə əl ilə toxunmaq və ya göz ilə görmək
mümkün deyil.
Məqalənin aktuallığı. Məqalə modellərin yaradılması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb
edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik bu mövzunun daha geniş araşdırılması baxımından
fərqlənir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ilə tanışlıq zamanı model ve modellerin növləri haqqında müəyyən təsəvvurlər almaq mümkündür.
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Понятие «модель» и типы моделей
Резюме
В статье приведена информация о концепции модели. Типы моделей, используемых
для этой цели, типы моделей, основанные на временных факторах и формах представления, перечислены.
V.H. Hasanova

The concept of "model" and types of models
Summary
The article provides information on the concept of the model. The types of models used
for the purpose, types of the models based on time factors and presentation forms are listed.
Redaksiyaya daxil olub: 10.08.2020
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Tədris prosesində multimedianın imkanları
Mətanət Mətləb qızı Əhmədova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: ahmedovamn23@gmail.com
Rəyçilər: t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev,
p.ü.f.f. dos. S.S.Həmidov
Açar sözlər: multimedia, tədris prosesi, multimedia vasitələri, təhsil alanlar, informasiya,
texnologiyalar, fəaliyyət, dərslik
Ключевые слова: мультимедиа, учебный процесс, мультимедийные инструменты,
ученики, информация, технологии, деятельность, учебник
Key words: multimedia, educational process, multimedia aids, students, information,
technology, activity, textbook
Multimedia – mətn, qrafika, video və multiplikasiyadan istifadə etməyə imkan verən çoxkomponentli mühitdir. Multimedia adi kompüterlərdə olduğu kimi təkcə rəqəmsal deyil, həm
də müxtəlif formalarda olan informasiya ilə işləmək imkanı verir.
Multimedia müxtəlif növ multimedia təhsil informasiyası növlərinə xas interaktivlik, çeviklik və inteqrasiya hesabına, eləcə də təhsil alanların fərdi xüsusiyyətlərini və onların motivasiyasını yüksəltməyə dəstək olmaq imkanları sayəsində müstəsna dərəcədə faydalı və məhsuldar tədris texnologiyasıdır.
Multimedia kompüter texnologiyasının səs, musiqi, eləcə də digər videoinformasiyanı videoçarxlar, animasiya filmləri və s. şəklində təqdim etməyə imkan verən elm sahəsidir. Videoeffektlər kompüter slaydlarının, cizgi filmlərinin, videokliplərin, təsvir və mətnlərin yerdəyişməsi, təsvirlərin rəngi və miqyasının dəyişməsi, onun parıldaması və tədricən itməsi və s. ilə
nümayiş etdirilə bilər. Müasir kompüterlər tədris prosesinin informasiya təminatını yeni səviyyədə aparmağa imkan verir ki, bunu əvvəllər etmək mümkün deyildir. Misal üçün tədris
vasitəsi olan CD-diskdə səs, video, qrafika, animasiya, mətn və s. istifadə medilməsi imkanı
yaradımışdır. Belə vasitələr öz interaktivliyi ilə fərqlənir, yəni tədrisin bütün iştirakçılarına
tədris prosesini korrektə etmək, əlavə məlumatlar əldə etmək, iş rejimini seçmək, hər bir təhsil
alan üçün daha rahat olan özünün fərdi trayektoriyası üzrə hərəkət etmək imkanı verir. Qeyd
etmək lazımdır ki, heç bir tədris vasitəsi əvvəllərdə belə imkanlara malik olmamışdır.
Tədris auditoriyasında kompüter, video və audiotexnika kompleksindən istifadə edilməsi
mühazirə materialının hazırlanmasını əhəmiyyətli dərəcədə asanlaşdırır.
Yeni texnologiyalardan istifadənin bir sıra qiymətəgəlməz üstünlükləri mövcuddur. Misal
üçün, informasiyaları təkcə oxumaq deyil, həm də tələbələri videoxronikalarla, mahnıların yazıları, plakat və fotoşəkillərin reproduksiyası, bədii filmlərin fraqmentləri ilə tanış etmək imkanları yaradılmışdır. Tədrisin belə vasitələri təkcə ünsiyyət, informasiyanın ötürülməsi üçün
yeni imkanların yaranmasına deyil, həm də yeni problemlərin, həllərin, ənənəvi və məlum
olanlarla müqayisədə müasir mədəniyyətdə digər yer qazanan yeni kəsişmə nöqtələrinin imkanlarına köməklik edir.
Multimedia hərəkətli və hərəkətsiz təsvirlərlə, animasiyalı kompüter qrafikası ilə işləməyi
təmin edən interaktiv sistemdir. Tədris prosesində multimedia vasitələrinin tətbiqi təhsil alanların özünütəhsil prosesini hərtərəfli reallaşdırmaq imkanı yaradır. Videomateriallardan, müx-
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təlif dərs materiallarına aid animasiyalardan istifadə olunması dərsin əyaniliyini və vizuallığını təmin etmiş olur. Dərsin vizual materiallarla təmin olunması onu daha maraqlı və yaddaqalan edir. Multimedia vasitələri təhsil fəaliyyətinin səmərəliyinin yüksəldilməsinə xidmət etməklə yanaşı, həmçinin təhsil alanların məntiqi və yaradıcı təfəkkürünün inkişafı, onların informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması kimi bir çox müsbət keyfiyyətlər formalaşdırır.
Tədrisdə multimedia vasitələrinin tətbiq edilməsi imkan verir:
— təhsilin humanistləşdirilməsi vəzifələrinin həllinə;
— tədris prosesinin səmərəliyinin yüksəldilməsinə;
— təhsil alanların şəxsi keyfiyyətlərini inkişaf etdirmək (savadlılığını, tədris almasını,
özünütəhsil, özünütərbiyə, özünütədris, özünüinkişaf qabiliyyətini, yaradıcılıq qabiliyyətlərini, əldə edilən bilikləri təcrübədə tətbiq etmək bacarığını, idraki marağı, əməyə münasibəti);
— təhsil alanların kommunikativ və sosial qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək;
— tədris alanı idrakın fəal subyekti qismində müəyyən etmək, onun özünüqiymətləndirməsini tanımaq;
— tədris alanın subyektiv təcrübəsini, onun fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq;
— təhsil alanın özünütədris və özünüinkişafına təkan verən müstəqil təhsil fəaliyyətini
həyata keçirmək;
— təhsil alana müasir texnologiyalarla iş vərdişlərini aşılamaq. Bu, onun özünün peşə vəzifələrinin uğurla realizə edilməsi üçün sürətlə dəyişən sosial şəraitə adaptasiyasına xidmət
edəcəkdir.
Dərsliklərdən istifadə edilməsi ilə eyni olaraq tədrisin multimedia vasitələrinin tətbiq edilməsi yalnız o halda fənn tədrisi strategiyasını zənginləşdirir ki, müəllim təkcə informasiya
təqdim etmir, həm də tədris prosesində tələbəyə rəhbərlik edir, onu dəstəkləyir və köməklik
göstərir.
Multimedia proqram vasitələri təhsil fəaliyyətinin aşağıda göstərilən növlərinin səmərəliyinin yüksəldilməsinə xidmət edir:
• audio-vizual informasiyaya baxış;
• praktik məşğələlərdən istifadə etməklə nəzəriyyə üzrə məşq;
• tədrisin pedaqoji nəzarəti və məhsuldarlığının ölçülməsi;
• terminlər və anlayışlar lüğəti ilə iş;
• təhsil alanın müəllimlə interaktiv ünsiyyəti.
Məqalənin aktuallığı. Texnologiyanın sürətlə inkişaf etdiyi bir dövrdə multimedia vasitələrinin tədrisdə tətbiqi vacib bir zərurətə çevrilmişdir. Bu səbəbdən tədris prosesində multimedia vasitələrinin imkanlarından istifadə olunması, təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi ilə
yanaşı təhsil alanların şəxsi keyfiyyətlərinin formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Bu nöqteyi-nəzərdən multimedia vasitələrinin tədrisdə tətbiqi təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Multimedia istiqamətində gedən kəskin irəliləyişlər ilk növbədə
texniki vasitələrin inkişafı ilə əlaqədardır. Multimedia vasitələrinin sürətli inkişafı video dərslərin, mühazirələrin elektronlaşdırılması yolu ilə təşkilinə geniş şərait yaradır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Multimedia vasitələrinin tədrisə tətbiqi uşaqların idrak fəaliyyətinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı onların müxtəlif intellektual yarışlarda göstərdikləri nəticələrin keyfiyyətlərini də artırır.
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Возможности мультимедиа в учебном процессе
Резюме
Использование мультимедиа в учебном процессе, наряду с повышением качества
обучения, также играет важную роль в формировании личностных качеств студентов. В
связи с этим использование мультимедиа в обучении важно для повышения качества
образования. В статье также представлена информация о возможностях мультимедиа в
процессе обучения, а также о развитии и личностных качествах, создаваемых мультимедиа у студентов.
M.M. Akhmedova

Possibilities of multimedia in the educational process
Summury
The use of multimedia in the educational process, along with improving the quality of
education, also plays an important role in the formation of personal qualities of students. In
this regard, the use of multimedia in teaching is important in improving the quality of
education. The article also provides information about the capabilities of multimedia during
the learning process, as well as the development and personal qualities created by multimedia
in students.
Redaksiyaya daxil olub: 25.08.2020
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Teaching the concept of lines and angles at primary school
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Ключевые слова: поперечные линии, прямые углы, параллельные линии, перпендикулярные линии, острые углы, рефлекторные углы, тупые углы, смежные углы
1. Introduction. Learning prose’s at primary school takes into account getting information
about elementary math as the basic foundation. Nowadays majority of primary schools plan
use computers the refer using ICT during educational prose’s. It helps educators manage and
organize educating prose’s. In this prose’s learners gets opportunity of using personal
computer for solving tasks, perform their individual worksheets. In this article we want to talk
about advantages learning main geometry shapes as lines and angles in solving tasks.
2. Educating main definitions relate to elementary geometric shapes. As you know a line
does not have any endpoints. It has an infinite length. A line segment is a segment of a line, or
in other words, we can say that a line segment is a line with two endpoints.
For example: The diagram shows a line L and one segment of this line is AB.
In a plane, there can be many lines or line segments.

These lines can be divided into a few types based on the relative positioning of a line with
another line. Two lines are intersecting lines if they meet each other at a common point.
For example: L1 and L2 are intersecting lines in the below diagram

A pair of lines are parallel if they never intersect.
For example: L1, L2, and L3 are parallel lines in the below diagram.
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Two lines are intersecting lines if they meet each other at a common point.
For example: L1 and L2 are intersecting lines in the below diagram

A transversal line cuts two or more lines at distinct points.
For example: Line L3 is the transversal line in the below diagram.
Next, we take a look at angles and their properties.

An angle is formed when two lines intersect each other. We represent an angle by the
symbol ∠. An angle involves two legs and one common vertex at which two lines meet.
For example: ∠AOD is formed when line AB and CD intersect with each other.
Also, ∠AOD is formed between the leg AO and OD, so we include A, O, and D while
naming the angle.
The angle is measured in degrees.
An angle can measure from zero (0) degrees to 360 degrees. And, based on the
measurement of an angle, they are divided into four types.

When the measurement of the angle is between 0 degrees and 90 degrees.

When the measurement of the angle is exactly 90 degree.
• If there is a right angle between two lines, then the two lines are said to be
perpendicular to each other.
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When the measurement of the angle is between 90 degrees and 180 degrees.
When the measurement of the angle is between 180 degrees and 360 degrees.

We have discussed the basic type of angles.
3. Practical significance. Now let solve examples.

In the diagram given above, the line CD is parallel to line EF. If ∠AHD and ∠JIE are 118°
and 30° respectively, then what is the measure of angle GIB?
1. 30
2. 32
3. 34
4. 40
5. 62
Solution
Step 1: Given
• line CD is parallel to line EF.
• ∠AHD =118°
• ∠JIE = 30°
Step 2: To find
• Measure of angle ∠GIB
Step 3: Approach and Working out

We need to find the measure of angle GIB.
• So, with the given information, we know that line CD is parallel to line EF and line
AB is transversal to them.
o Hence, ∠DHI = ∠FIB as both are corresponding angles.
o We can find ∠DHI or ∠FIB as
o ∠AHD + ∠DHI = 180°
o 118° + ∠FIB = 180°
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∠FIB = 62°
Now, ∠FIB = ∠FIG + ∠GIB
By observing the diagram, ∠FIG = ∠JIE as these are vertically opposite angles between
EF and JG.
o ∠FIB = ∠FIG + ∠GIB
o 62° = ∠JIE + ∠GIB
o 62° = 30° + ∠GIB
o ∠GIB = 32°
Hence, the correct answer is option B.
Learning geometry helps develop students' abstract thinking and develop practical
abilities. Especially in the elementary grades, teaching geometric concepts provides the basis
for fundamental knowledge and the formation of abstract thinking, which in future education
helps students to apply knowledge in practice.
The actuality of the article. As it is known, simple geometric concepts are taught to
students in primary classes in secondary schools. Various technologies are used to teach these
concepts. We prefer to use methods based on brainstorming and Bloom's taxonomy. The main
goal is to form and develop the independent thinking skills of young students.
The scientific novelty of the article. Straight lines form students' ability to formulate
problem-solving skills and perform simple mathematical calculations more efficiently and
correctly by providing not only theoretical questions but also simple problem examples when
teaching angular concepts.
The practical significance of the article. The article can be used by teachers of higher,
secondary and secondary schools, as well as students and masters.
o
o
o
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İbtidai məktəbdə xətlər və açılar anlayışının tədrisi
Xülasə
Qədim riyaziyyatçılar kimi tanınan, cüzi genişliyi və dərinliyi olan düz cisimləri təmsil
etmək üçün xətlər anlayışını təqdim etdi. Evklid tərəfindən daha az uzunluqda bir eni olaraq
qəbul edilən xətlər Evklid həndəsəsinin əsasını təşkil edir. Düz bir xəttin iki hissəsi bir-birinə
eyni müstəvidə kəsildikdə, bir açı yaradırlar. Kəsişmə nöqtəsinə vertex deyilir. Bu yazıda
həndəsə ilə əlaqəli xətlərin və açıların əsas xüsusiyyətlərini aşırıq.
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Н. Аджалова

Обучение понятию линий и углов в начальной школе
Резюме
Известные как древние математики представили концепцию линий для представления прямых объектов, которые имели незначительную ширину и глубину. Евклид
рассматривал Эвклиду как меньшую длину, а линии составляют основу евклидовой
геометрии. Когда две части прямой пересекаются друг с другом в одной плоскости, они
образуют угол. Точка пересечения называется вершиной. В этой статье мы рассмотрим
основные свойства линий и углов, связанных с геометрией.
Was received to editorial office: 09.07.2020
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Simsiz rabitə texnologiyalarını aşağıdakı əsas əlamətlərə görə təsnif etmək olar:
• informasiyanın emalı üsuluna görə;
• ötürmə zolağının genişliyinə görə;
• abunəçilərin yerləşməsinə görə;
• ölçüsünə görə;
• ötürülən informasiyanın növünə görə.
İlkin informasiya emal üsuluna görə simsiz rabitə texnologiyaları rəqəmli və analoq texnologiyalarına bölünür. Rəqəmli simsiz rabitə sistemlərində giriş analoq informasiyası rəqəmli formaya çevrilir. Fiziki mühitdə ötürülən zaman istənilən siqnal modulyasiyadan sonra analoq siqnalı şəklində olur. Ona görə rəqəmli simsiz rabitə sistemlərində yalnız giriş informasiya siqnalları rəqəmli siqnallara çevrilir və sonradan rəqəmli üsullarla emal olunur. Rəqəmli
sistemlərin analoq sistemlərindən əsas fərqi bundan ibarətdir.
Ötürmə zolağınun genişliyinə görə simsiz rabitə texnologiyaları darzolaqlı, genişzolaqlı və
ifrat genişzolaqlı texnologiyalara bölünür. Adətən belə qəbul edirlər ki, sistemin işçi tezlik zolağının genişliyi, zolağın mərkəzi tezliyindən çox kiçikdirsə, onda sistem darzolaqlıdır. Əks
halda sistem genişzolaqlı hesab olunur. Ötürmə zolağının genişliyinə görə sistemlərin növlərə
ayırmasında başqa yanaşmalar da istifadə oluna bilər. Məsələn, sistem o vaxt genişzolaqlı olacaqdır ki, onun ötürmə funksiyası tezlikdən asılı olaraq əhəmiyyətli dərəcədə 16 dəyişilsin.
Darzolaqlı sistemin ötürmə funksiyası işçi tezliklər zolağında tezlikdən asılı deyildir.
Abunəçilərin yerləşməsinə görə simsiz rabitə texnologiyaları stasionar və hərəkətli texnologiyalara bölünür. Hərəkətli simsiz texnologiyalarında abunəçilərin hərəkətdə olmaq imkanı
nəzərdə tutulur. Buna görə rabitə xidmətləri də mobil və stasionar xidmətlərə bölünür. Bu rabitə xidmətlərinin təşkili zamanı, tezliklərin planlaşdırılması və lisenziyaların alınması hər bir
növ rabitə xidməti üçün fərdi olaraq aparılır.
Ölçüsünə görə simsiz rabitə texnologiyaları fərdi, lokal, şəhər və qlobal texnologiyalarına
bölünür. Bu əlamət xidmət bölgəsinin ölçüsünü nəzərdə tutur. Fərdi simsiz şəbəkələrdə
(WPAN - wireless personal area network) xidmət bölgəsinin ölçüsü - bir neçə santimetrdən
bir neçə metrə (10-15 m) qədər ola bilər. Belə şəbəkələrin əsas təyinatı - avadanlıqlar arasında
əlaqənin yaradılmasıdır. Nümunə kimi kompüterlə müxtəlif periferiya qurğularının əlaqəsinin
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təşkilini göstərmək olar. Belə sistemlərdə vericinin yayım gücü 10 mVt - dan artıq olmur.
Simsiz lokal şəbəkələr (WLAN - wireless local area network) məhdud ərazidə yerləşən
qurğuları öz aralarında birləşdirir. Belə şəbəkələrdə qurğular arasında məsafə yüz metrə qədər
ola bilər.
Şəhər simsiz rabitə texnologiyaları bazasında şəhər miqyasında şəbəkələr təşkil olunur. Bu
şəbəkələrə televiziya və radioyayım və s. rabitə şəbəkələrini aid etmək olar.
Simsiz rabitə şəbəkələri bazasında qlobal simsiz şəbəkələr təşkil olunur. Bu şəbəkələrdə
peyk rabitə sistemləri vasitəsilə müxtəlif yerüstü şəbəkələr öz aralarında birləşmiş olurlar.
Ötürülən informasiyanın növünə görə simsiz rabitə texnologiyaları danışığın videoinformasiyanın və verilənlərin ötürülməsi texnologiyalarına bölünür. Müasir simsiz rabitə texnologiyalarında vahid kanala müxtəlif növlü informasiyanın verilməsi nəzərdə tutulur. Danışıq informasiyası rəqəm şəklinə çevriləndən sonra, onu rəqəmli şəkildə olan digər növ informasiyalardan ayırmaq mümkün deyildir. Hər bir növ informasiyanın xüsüsiyyətini və xassəsini saxlamaq üçün, ona xüsusi xidmət göstərilməlidir. Belə ki, müasir simsiz rabitə şəbəkələrində danışığın verilməsi zamanı gecikmələr minimal olmalı və real zaman rejimi təmin olunmalıdır.
Həmin tələblər videoinformasiyanın verilməsi zamanı da təmin edilməlidir.
Beynəlxalq standartlarına əsasən danışığın və videoinformasiyanın verilməsi zamanı, hətta
onlann bir hissəsinin itkisi də ola bilər. Verilənlərin ötürülməsində real zamanın olması vacib
deyil, amma verilənlərin itkisinə yol verilməməlidir.
Bluetooth texnologiyasi
Bluetooth — simsiz fərdi şəbəkələrin (ing. Wireless personal area network, WPAN) istehsal spesifikasiyasıdır. Bluetooth fərdi kompyuterlər (stolüstü, cib kompyuterlər, noutbuklar),
mobil telefonlar, printerlər, rəqəmli fotoaparatlar, siçanlar, klaviaturalar, coystiklər, qulaqlıqlar, qarniturlar kimi belə qurğuların arasında hər yerdə əlçatan radiotezliklər əsasında etibarlı
informasiya mübadiləsini təmin edir. Ümumilikdə isə, bu növ texnologiyanı Bluetooth mikrosxeminin yerləşdiyi hər bir qurğuda istifadə etmək olar.
Əgər bu qurğular bir-birindən 200 metrə qədər məsafədə yerləşirsə, onda Bluetooth vasitəsilə onları əlaqələndirmək olar (bu məsafə otaqda və ya çöldə olan maneələrdən asılıdır)
Bluetooth texnologiyanın məqsədi qurğuları simsiz əlaqələndirməkdir. Bu funksiyanı o
qısa diapazonlu dalğaları və xüsusi piconet adlanan şəbəkəsi vasitəsi ilə həyata keçirir. Piconet-də hər bir qurğu maksimal 7 qurğu ilə şəbəkə yarada bilər. Həmçinin hər bir qurğu eyni
zamanda bir neçə şəbəkəyə qoşula bilər. Bu şəbəkələr dinamik və avtomatik qurulur, çünki
Bluetooth qurğusu müəyyən məsafədə olan (10 metrəyə qədər) qurğularla əlaqəyə girir və əlaqəni tərk edə bilir.
İlk növbədə bu texnologiyadan yalnız radio əlaqələrin qurulması zamanı istifadə olunurdu,
lakin indi bu texnologiyadan istifadə edərək lokal şəbəkə də yaratmaq mümkündür. Bu texnologiya vasitəsilə İnternet şəbəkəsinə daxil olmaq və ondan istifadə etmək olar.
Bluetooth-dan müntəzəm istifadə edilməsi üçün qurğuların elektrik enerjisi ilə yüklənməsi
lazım gəlir (bu qurğunun zəif cəhətlərindən biri hesab olunur).
Wi-Fi texnologiyası
Wi-Fi (ing. Wireless Fidelity — "simsiz dəqiqlik") — Wi-Fi Alliance-ın ticarət markasıdır.
IEEE 802.11 standartları əsasında simsiz şəbəkələrin (WLAN – Wireless Local Area Network)
yaradılmasında istifadə olunan texnologiyadır. Wi-Fi - Kompyuterlərin şəbəkəyə birləşdirilməsi və yaxud İnternetə qoşulması üçün müasir simsiz texnologiyadır. Eyni vaxtda onlarla
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istifadəçinin bir şəbəkədə işləməsi üçün şərait yaradır. Məhz bu texnologiya vasitəsilə İnternet
mobil olaraq istifadəçiyə istər bir otaq hüdudlarında, istərsə də bütün dünyada sərbəst hərəkət
imkanı təqdim edir. Texnologiya eyni vaxtda onlarla istifadəçinin bir şəbəkədə işləməsi üçün
şərait yaradır. Bu zaman sonuncu abonent üçün məlumatların ötürülmə sürəti 108 Mbit/san
təşkil edir. "IEEE 802.11" standartını dəstəkləyən xüsusi modulla təmin edilmiş noutbuk, netbuk, cib kompyuteri, smartfonlar, kommunikatorlar, veb-kamera sahibləri "Wi-Fi" birləşmədən istifadə edə bilərlər.
Simsiz rabitədən istifadə etmək üçün siqnallar ya infraqırmızı şüa və ya radiokanal vasitəsilə ötürülməlidir. Birinci üsul informasiya ötürücüsü ilə qəbuledicinin birbaşa görüntüsü
şəraitində "işlədiyi" üçün əlverişli deyil. Bunun üçün 1990-cı illərin ortalarında yeni texnologiya hazırlanaraq, əsasən, ABŞ-ın Silikon vadisində yerləşən iri korporasiya və şirkətlərin
lokal şəbəkələrində tətbiq edilməyə başladı.
Mobil abonentlə (adətən bu, simsiz şəbəkə adapterli noutbukla təchiz edilmiş şirkət işçisi
olurdu) əlaqə şirkətin sim infrastrukturuna qoşulmuş "qoşulma nöqtələri" vasitəsilə təşkil edilirdi. Bu zaman hər belə "nöqtə"nin təsir radiusunda (on metrlərlə) şəbəkənin resurslarından
eyni zamanda istifadə edən 20-ə qədər abonent qoşulurdu.
Sürətin artırılmasına paralel olaraq, simsiz əlaqə avadanlıqlarının qiyməti də ucuzlaşdırdı.
Nəticədə avadanlığın fərdi şəxslər tərəfindən də əldə olunmasına imkan yarandı və 1990-cı
illərin sonlarında ABŞ, və Avropanın iri şəhərləri əhatə dairəsi zonaları ilə təmin olunmağa
başladı. Belə zonalar "hot spot" ("qaynar nöqtə") adlandırılırdı.
"Hot spot"ların kommersiya cəhətdən cəlb ediciliyi tez bir zamanda əksini tapdı və onları
aeroportlarda, mehmanxanalarda, restoranlarda və s. yerlərdə təşkil etməyə başladılar. Eyni
zamanda "hot spot"un "yad" istifadəçilərin müdaxiləsindən qorunması məqsədilə simsiz şəbəkələrdə trafikin şifrələnməsi texnologiyaları və avtorizə sistemləri meydana çıxdı. Nəticədə
simsiz ofis müasir insanların "məkan dəyişmə" tələbatını təmin etməklə mobil oldu və bu da
iş adamlarının səfər zamanı Internet-in xidmətlərindən istifadə edərək mehmanxanada şəxsi
ofisindəki kimi işləməsi üçün geniş imkanlar yaratdı.
Hal-hazırda, noutbukların və mobil telefonların bütün yeni modelləri artıq quraşdırılmış
Wi-fi antenaları ilə komplektləşdirilmiş şəkildə hazırlanır.
Wi-Fi-ın digər texnologiyalarla müqayisədə müəyyən üstünlükləri var:
•Simsiz rabitə — telefon və ya digər simli əlaqə vasitələrindən istifadə edilməsinin tələb
olunmadığı şəbəkə simsiz WiFi texnologiyası üzərində qurulmuşdur. Məlumatların ötürülməsi hava ilə, insanlara təsir etməyən və elektron avadanlıqları üçün maneə yaratmayan çox
alçaq tezlikdə yerinə yetirilir.
•Bir sıra mobil imkanlar — Siz simli rabitə vasitələrindən asılı olmadan və əhatə dairəsində əlaqənin pozulmasından narahat olmayaraq sərbəst şəkildə kompyuterinizin yerini dəyişmək imkanına maliksiniz.
•İnternetə yüksəksürətli qoşulma — Abonentlər üçün internetə yüksəksürətli qoşulma imkanı yaranır. Bu zaman zəngə, əlaqənin yaradılmasıma və s. ehtiyac duyulmur. Siz həmişə online rejimdə olursunuz və Sizə Internet-ə giriş üçün sadəcə olaraq brauzeri açmaq kifayət edir.
•Bütün növ şəbəkədaxili məlumat mübadiləsi — abonentin şəbəkədaxili ünsiyyəti heç nə
ilə məhdudlaşdırılmır. İstənilən faylları ötürmək, çatlarda ünsiyyətdə olmaq, şəbəkə oyunları
oynamaq və s. imkanlar mövcuddur.
WiMAX texnologiyası
WiMAX — Geniş qurğu spektoru üçün uzun məsafələrdə universal simsiz rabitəni təmin
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etmək məqsədi ilə hazırlanmış telekommunikasiya texnologiyasıdır (stansiya və portativ kompüterdən tutmuş mobil telefona gədər).
WiMAX şəbəkəsi ənənəvi simli texnologiyaların istifadəsi ilə qoşulmaq imkanı olmayan
abunəçilərə geniş zolaqlı xidmətlərin göstərilməsinə imkan yaradır.
WiMAX texnologiyası yüksək keyfiyyətli rabitə və məlumatların ötürülməsi sürətini təmin edərək, sıx şəhər tikilmə yerləri daxil olmaqla, hər bir şəraitdə işləmək imkanını yaradır.
WiMAX «son mil» geniş zolaqlı birləşmənin yaradılması, simsiz çıxış nöqtələrin yerləşdirilməsi, şirkət filialları arasında şəbəkənin təşkili və digər məsələlərin həlli üçün istifadə edilə
bilər.
Wimax Texnologiyası-Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) ingilis
dilindən tərcümədə-Mikrodalğalı Giriş üçün Beynəlxalq Qarşılıqlı təsir qabiliyyəti mənasını
verir. Wimax 10 GHs ilə 66 GHs tezlik diapozonunda işləyən və simsiz sistemlərin xüsusiyyətlərini ifadə edən İEEE 802.16 standartlarının digər adıdır. İlk növbədə Wimax geniş coğrafi sahəni əhatə edən və yüzlərlə istifadəçiyə çox aşağı xərclə xidmət göstərə bilən simsiz internet xidmətidir.
Wimax texnologiyasının iş prinsipi.
Wimax komyuterləri, mobil telefonları, Wimax proqramı ilə təchiz edilmiş digər cihazları
simsiz internet xidməti ilə təmin edən və mikrodalğa texnologiyasını istifadə edən bir quruluşdur. Wimax texnologiyasına simsiz məlumat-xəbərləşmə bağlantısı qurarkən istifadə edilən
baza stansiyaları daxildir. Wimax 50 km qədər əhatə dairəsinə ve 75 Mbit/s-ə qədər informasiya ötürmə sürətinə malikdir. Tipik bir Wimax qurğusu təsirli bir əhatə dairəsi sahəsi yarada
biləcək binanın üst hissəsinə və ya hündür bir yerə yerləşdirilir. Wimax qəbuledicisinə isə
müştəri-bina cihazı (Customer Premises Equipment-CPE), proqram yüklənmiş leptoplar ve
şəxsi kompüterlər daxildir. Wimax bütün xəbərləşmə modelini iki addımda meydana gətirir:
•Wimax qəbuledicisindən Wimax baza stansiyasına məlumat ötürülməsi;
•Baza stansiyasından internet şəbəkəsinə məlumat ötürülməsi.
Wimax baza stansiyası ilə istifadəçi arasındakı xəbərləşmənin bir nöqtədən çox nöqtəyə
olmasına baxmayaraq,Wimax baza stansiyaları arasında xəbərləşmə nöqtədən-nöqtəyə
bilavasitə görüş xətti ilə olmalıdır.
İki nöqtə arasındakı məlumat ötürülməsi zamanı mikrodalğa ötürmə linki və Wimax baza
stansiyası simli bağlantı istifadə olunan İP şəbəkəsinə bağlanir.
GPRS (3G, 4G) texnologiyası.
Wi-Fi texnologiyasının üstünlüklərinə baxmayaraq, onun populyarlığı get- gedə azalır.
Əsas səbəb – kiçik təsir dairəsidir. Onun əvəzinə mobil rabitənin “telefon” protokollarından
istifadə edən GPRS (onun sürətli modifikasiyası – EDGE, 3G, 4G) texnologiyası meydana
gəldi.
GPRS (ing. General Packet Radio Services) - mobil rabitə şəbəkələrində məlumatların
simsiz paket şəklində ötürülməsi texnologiyasıdır. GPRS sistemindən istifadə zamanı məlumat paketlərə bölünərək efirə ötürülür, paketlər bu zaman istifadə olunmayan səsli kanallara
keçir, bir neçə kanalın eyni zamanda istifadəsi isə məlumatların ötürülməsinin yüksək sürətlərini təmin edir.
Əslində, GPRS üçüncü nəsil şəbəkələrinin işlədiyi prinsiplərə əsaslanır, bu, elə indi alına
biləcək və artıq satışda olan bir çox telefonların və müasir noutbukların dəstəklədiyi yeni
imkanlardır.
GPRS-in köməyilə çox sərfəli tarif sistemi ilə (xətdə olma müddəti yox, qəbul olun-
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muş/ötürülmüş məlumatın həcmi ödənilir) istehlakçını təmin edəcək sürətlə İnternetə çıxış
imkanı yaranır (hətta simli xətlərin iş rejimindən daha tez və abonentin yerləşdiyi yerdən və
şəbəkənin yüklənməsindən asılı olaraq adi GSM şəbəkələrində məlumatların ötürülməsindən
tez). Yəni GPRS sisteminin köməyilə İnternetdə WEB-səhifənin baxılması zamanı səhifədə
olanları lazım olan qədər öyrənmək imkanı yaranır, çünki İnternet şəbəkəsində keçirilən vaxt
yox, yalnız qəbul olunan informasiya ödənilir.
GPRS İnternet-provayderə zəng etmədən dərhal xidmətlərə çıxışı təmin edir. GPRS texnologiyası daha böyük həcmli məlumatların, videotəsvirlərin, rəqəmli fotoşəkillərin elektron
poçtun, mp3 standartlı musiqi faylların və digər multimediya məlumatların daha tez qəbul
edilməsinə və ötürülməsinə imkan verir.
WAP-brouzerli telefonların abonentləri üçün GPRS texnologiyasının tətbiqi - WAP- səhifələrin telefonun ekranında, demək olar ki, ani yüklənməsi və daha rahat tarif sistemi deməkdir.
Bununla yanaşı, GPRS sistemi işçilərin müəssisələrin korporativ şəbəkələrinə, informasiya serverlərinə, uzaqlaşdırılmış məlumat bazalarına təhlükəsiz və sürətli çıxışının təmin
olunması üçün əla vasitəyədir.
GPRS texnologiyası telemetriya sistemlərində də istifadə oluna bilər: cihaz ayrıca kanalı
məşğul etmədən daim qoşulu qala bilər. Rabitənin fasiləsiz olması — GPRS texnologiyasının
ən əsas xüsusiyyətlərindəndir. GPRS-i dəstəkləyən və müvafiq mobil şəbəkənin əhatə dairəsində olan hər bir telefon daim on-line rejimində qalır (ayrılmış xətdə olduğu kimi). Belə xidmətə təhlükəsizlik xidmətlərində, bankomatlara qoşulmaq üçün banklarda və s., o cümlədən
sənaye sahələrində tələbat var.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə simsiz rabitə texnologiyalarından və onların faydalı
funksiyalarından bəhs edilməsi onun aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik simsiz rabitə texnologiyalarından istifadə etməklə
informasiya mübadiləsinin təkmilləşdirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə simsiz rabitə texnologiyalarından istifadə etməyin tədris prosesinə tətbiq olunmasını özündə ehtiva edir.
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Технологии беспроводной мобильной связи
Резюме
В статье затронуты следующие вопросы:
1) классификация беспроводной сети
2) характеристика беспроводной сети
3) Bluetooth, Wi-Fi, WiMAX, GPRS технологии
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Archiving programs and their classification
Summary
The article covers the following questions:
• why do you need to archive data on a computer
• classification of archiving programs
• comparison of archiver programs
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İnsanın, onu əhatə edən dünyanı dərketmə prosesi daha çox, öyrənilən obyektə analoji olaraq modellər qurulması və onun öyrənilməsi ilə bağlı olmuşdur. İnsanlar modeldən istifadə
edərkən, həm real obyektlərdən, həm də abstrakt anlayışlardan istifadə etmişlər. Modellər aləmi çox geniş və rəngarəngdir, müxtəlif növləri vardır.
Kibernetikada bir qayda olaraq riyazi modellərdən istifadə olunur. Riyazi modellərin ənənəvi üstünlüyü ondadır ki, o daha yaxşı nəticələr əldə etmək məqsədi ilə alternativ əməliyyatlardan istifadə etmək imkanları irəli sürür və proqnozlar mexanizmi rolunda çıxış edir. Riyazi
modellərdən məqsədin formallaşdırılmasına daha çox yer verilən iqtisadi sistemlərdə geniş istifadə olunur.
Obyekt – orijinalın tədqiqi, onun modelinin qurulması, model əsasında məsələ həlli və
alınmış nəticələrin praktikada tədbiqi prosesinə modelləşdirmə deyilir [1]. Modelləşdirmənin
başlıca xüsusiyyəti odur ki, o, əvəzedici obyektlərin köməyi ilə aralıq dərketmə vasitəsi kimi
çıxış edir. Model dərketmənin özünəməxsus vasitəsi olmaqla, tədqiqatçı ilə obyekt – orijinal
arasında qoyulur və onun köməyi ilə obyekt öyrənilir.
Modelləşdirmə üsulundan istifadənin zəruriliyi onunla müəyyən edilir ki, çox sayda obyektləri (yaxud onlara aid problemləri) bilavasitə tədqiq etmək, ya ümumiyyətlə mümkün olmur, ya da bu tədqiqat çox vaxt və vəsait tələb edir. Həllin reallaşmasına qədər xeyli prosedurlar həyata keçirmək zərurəti yaranır. Bunları da yerinə yetirmək tələbələrdə məntiqi düşünmək qabiliyyəti və onlarda yeni kompetensiyalar formalaşdırır [2].
Modelləşdirmə prosesinin üç tərkib hissəsi mövcuddur:
1. Tədqiqat obyekti;
2. Subyekt (tədqiqatçı);
3. Model.
Modelləşdirmə prosesi dörd əsas mərhələdən ibarətdir və onun mahiyyətini anlamaq üçün
aşağıdakı sxemdən istifadə etmək olar.
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Araşdırma. Məqsədimiz elə modelləri nəzərdən keçirməkdir ki, onların vasitəsilə tələbələrə müəyyən biliklər mənimsətmək mümkün olsun. Bunun üçün riyazi modellər və onların
kompüter modelinə çevrilməsi prosesinin optimal variantlarını şərh edək.
Bilirik ki, riyazi model, tədqiq olunan obyekt və proseslərin xüsusiyyəti və xarakteristikası
tənliklər, bərabərsizliklər və funksiyalar formasında verilir. Həll olunan məsələnin şərtləri
hərflə, rəqəmlərlə, öyrənilən hadisə və proseslərdə parametrlər və dəyişənlər arsında əlaqələr
isə düsturların köməyi ilə əks etdirilir. Riyazi modellər bizi maraqlandıran proseslərin əsas
xassələrini əks etdirir, öyrənilən hadisə və proseslərin kəmiyyət qanunauyğunluğunu müəyyən
etməyə imkan verir, onları xarakterizə edən əsas amillər arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığı
aşkar edir. Riyazi modellərə adekvatlıq, universallıq və qənaətçillik tələbləri qoyulur. Riyazi
modelin adekvatlığı real obyektin verilmiş xassəsinin tələb olunan xətanı aşmamaq şərti ilə
əks edə bilməsi qabiliyyətini göstərir. Ümumiyyətlə, modelin dəqiqliyi (uyğunluğu), real obyektin parametrlərinin qiymətləri ilə riyazi modeldə həmin parametrlərin qiymətlərinin uyğunluq dərəcəsi ilə göstərilir. Riyazi modelin universallığı obyektin xassələrinin modeldə əks
olunmasının tamlığı ilə xarakterizə olunur. Məlumdur ki, model obyektin bir neçə vacib xassələrini əks etdirir.
Modellərin növlərə və iyerarxiq səviyyələrə ayrılması bilavasitə riyazi modellərə aiddir.
Obyektlərin iyerarxiq səviyyələrə bölünməsi modelləşmənin müəyyən olunmuş səviyyədə
aparılmasına gətirib çıxarır ki, obyektlətin mürəkkəbliyinə və eləcə də idarəetmə vasitələri
imkanlarına uyğun olan iyerarxiya müəyyən olunur. İyerarxiq siyahıda tutduğu yerdən asılı
olaraq, riyazi modellər mikro, makro və metamodellərə bölünülər. Bu modellər öz strukturlarına və burada yerləşən riyazi obyektlərə görə fərqlənməyə bilərlər. Bunların fərqi əsasən
ondadır ki, nisbətən yuxarı iyerarxiq səviyyədə olan modelin komponentləri, aşağı səviyyədə
olan elementlərin kifayət qədər mürəkkəb məcmusunu özünə daxil edir.
İqtisadi–riyazi model dedikdə, iqtisadi obyektlərin, proseslərin və hadisələrin riyazi (tənliklər, bərabərsizliklər, düsturlar və s.) ifadələrlə təsvir edilməsi başa düşülür. Bu ifadələrin
tədqiqi modelləşdirilən sistemin idarə edilməsi məqsədlərini reallaşdırmaq üçün zəruri informasiyaların əldə edilməsinə səbəb olur.
İdarəolunan dəyişənlər - qərar qəbul edən şəxsin iradəsi ilə idarə olunan tədbirlər və onların parametrləri götürülür. Məsələn, avtomobil alan alıcı avtomobilin markası, modeli, salonun əlavə aksesuarları, ödəniş forması və s. seçimləri edə bilər. Bu dəyişənlər kəmiyyət (mühərrikin gücü) və ya keyfiyyət (avtomobilin rəngi) göstəriciləri ola bilər. İdarəolunan dəyi-
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şənlər seçim dəsti ilə xarakterizə olunur. Seçim, yəni qərar qəbul etmək - bir və ya çox sayda
idarəolunan dəyişənlərin müəyyən edilmiş qiymətlərinə istinadən davranış istiqamətinin (strategiyanın) tapılması prosesinə deyilir. Əgər seçim yoxdursa, problem də yoxdur. Odur ki, heç
olmasa ikidən az olmayan seçimin olması vacibdir. Adətən seçim halları kifayət qədər olur və
uyğun olaraq sonsuz miqdarda da istiqamətlər olması mümkündür.
İdarəolunmayan dəyişənlər. İdarəolunan dəyişənlərlə birlikdə seçimin nəticəsinə təsir edə
bilən və qərar qəbul edən şəxs tərəfindən idarə oluna bilməyən parametrlərə, idarəolunmayan
dəyişənlər kimi baxılır. Məsələn, avtomobilin satışından ödənilən vergi və ya sürüçülük vəsiqəsi almaq üçün çəkilən xərc, yekun qiymətinə təsir etsə də, alıcıdan asılı deyildir. İdarəolunmayan dəyişənlər də kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikasına malikdirlər. Nəticədə bu dəyişənlər, ətraf mühit (fon) problemini yaradırlar. Ümumiyyətlə götürsək, idarəolunmayan dəyişənləri idarəolunmaz kimi qəbul etmək düzgün olmaz. Sadəcə, bu dəyişənlər başqa şəxs və ya
qurum tərəfindən nizamlanır. Bildiyimiz kimi, vergi qanunverici orqan tərəfindən nizamlanır;
istehsal müəssisəsinə, hər hansı məhsulun istehsalı üçün daxil olan sifarişlər istehsalat şöbəsinin müdirindən asılı deyil, lakin marketinq xidmətinin nəzarətində ola bilər; iyerarxiq qurumlarda hər bir səviyyə, özündən aşağı səviyyənin nəzarət edə bilmədiyi dəyişənləri idarə edir.
Asılı dəyişənlər həm, seçimdən həm də, idarə olunmayan dəyişənlərdən asılı olurlar. Məsələn, alıcı həqiqətən yaxşı avtomobil də ala bilər, geniş reklam olunan yararsızını da.
İqtisadi-riyazi modellərin alqoritmini qurarkən, nəzərə almaq lazımdır ki, təsadüfi (stoxastik) amillərin təsiri nəticəsində idarəolunan və idarəolunmayan məchullarda müəyyən sapmaların baş verməsi, ümumi nəticənin dəyişməsinə səbəb ola bilər.
Modelləşdirmənin uğurlu metodikası modelin çoxmərhələli prosesdən keçməklə, emalından ibarətdir. Adətən daha sadə modeldən başlayaraq, getdikcə onu təkmilləşdirərək, modelləşdirilən sistemin daha dəqiq əks olunmasına nail olunanadək davam etdirilir. Tədqiqatçı daha yeni model növləri əldə etmək və alınan nəticələri müqayisə edib konkretləşdirmək məqsədi ilə, təkmilləşdirmə prosesini o vaxta kimi davam etdirilir ki, model riyazi təsvir oluna bilir [3]. Artiq model idarəçiliyə tabe olmadıqda, tədqiqatçı onu sadələşdirməyə və daha ümumi
şəkildə abstraktlaşdırmağa çalışır. Beləliklə, modelləşdirmə prosesi, iterasiya (addım, pillə)
xarakteri daşıyır və aşağıdakı mərhələlərlə həyata keçirilir.
1. Problemin öyrənilməsi və tədqiqatın ümümi məsələsini müəyyən etmək.
2. Ümumi məsələnin bir sıra sadə alt məsələlərə bölmək.
3. Formalaşdırılmış məqsədləri dəqiq müəyyənləşdirmək və onları nizamlamaq.
4. Anoloji alt modellərin axtarılması və ya onun qurulması ilə əlaqədar qərar qəbul
edilməsi.
5. İdarəolunan və idarəolunmayan dəyişənlər və parametrlər sistemini seçmək.
6. Bu dəyişənlər arasında riyazi münasibətləri formalaşdırmaq.
7. Alınmış modelin anilitik tədqiqi və iterasion quruculuğun başlanması, modelin sadələşdirilməsi və ya genişləndirilməsi.
Modeli sadələşdirmək üçün aşağıdakı əməliyyatlardan birini aparmaq olar:
• dəyişən kəmiyyətləri sabit kəmiyyətlərə çevirmək;
• ehtimallı amilləri konkretlərlə əvəz etmək;
• bir neçə və ya bir qrup dəyişənləri atmaq;
• dəyişənlər arasında xətti asılılıqların xətti xarakterli olması fərziyəsindən istifadə etmək;
• sərt başlanğıc şərtlər və məhdudiyyətlər daxil etmək;
• daha sərt sərhəd şərtləri qoymaqla, sərbəstlik miqdarını azaltmaq.
Modelin genişləndirilməsi üçün bu əməliyyatları əksinə icra etmək lazımdır.
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Modelin yaradılması prosesi, onun yoxlanması (əsaslndırılması) ilə başa çatır. Əsaslandırma isə aşağıdakı qaydada aparılır:
➢ Modelin düzgünlüyü: Bunun həyata keçirilməsi, modelin özünü nəzərdə tutulduğu
(düşünüldüyü) kimi aparmasına inandırır.
➢ Adekvatlığın qiymətləndirilməsi. Modelin davranışının və real obyektin davranışının
uyğunluğunun yoxlanılması.
➢ Modelin problemli analitik tədqiqi: Modelləşdirmənin gedişində əldə olunmuş göstəricilərə istinadən, dəyərli nəticələrin formalaşdırılması.
Metodika. Qeyd etdiklərimizi təhsilin kompüter modelləşdirilməsi ilə əlaqədar olan praktik misallar üzərində yerinə yetirək. Burada verilmiş məsələnin kompüter modelini hazırlamaq üçün birinci olaraq həmin məsələnin riyazi qoyuluşu, ikinci mərhələ təbii alqoritminin
həm təbii həm də, qrafik modelini, üçüncü olaraq alqoritmik dildə hər hansı prorqmlqşdırma
dilində prorqmın tərtibi modelini və dördüncü olaraq kompüterdə reallaşdırılmasını hazırlamaq lazımdır.
Misal 1. N sayda natural ədədlər içərisində tək ədədlərin kubları cəmini hesablamaq üçün
kompüter modelini quraq.
II mərhələ
1. Məsələnin riyazi quruluşu
2. N ədədinə qiymət daxil etmək
3. x=1, S=0 başlanğıc qiymət vermək
4. S=S+X3 formulu üzrə hesablamaq
5. X=X+2 addımını vermək
6. Əgər X N olarsa keçsin 4-cü addıma
7. Nəticə (S) çap etmək
8. Son
İndi isə qrafik (blok-sxem) formada alqoritmini tərtib edək. Burada tələbələrə blok-sxemin
tərifini vermək lazımdır. Verilmiş məsələnin həll edilməsi üçün sözlərlə tərtib edilmiş alqoritmin həndəsi fiqurlarla ifadəsi blok-sxem adlanır.
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Tərtib edilmiş alqoritm həm təbii (sözlərlə), həm də qrafiki formada verilmiş məsələnin
həll edilməsi üçün sonlu sayda əmrlər ardıcıllığıdır. 3-cü mərhələdə isə alqoritmik dildə proqramı yazılmalıdır.
III mərhələ
Program Model1;
Uses crt;
Var N, X, S : integer;
Begin
Readln(N); S:=0;
for X:=1 to N do begin
if X mod 2
0 then S:=S+X*X*X; end;
writeln(‘S=’,S); end.
Proqramı redaktə edib qurtardıqdan sonra o, praktik olaraq kompüterdə reallaşdırılır. Dəyişənlərin ilkin qiymətləri əsasında yazılmış proqram kompüterdə yerinə yetirilərək nəticə
alınmalıdır. Bu isə qısa müddət ərzində verilmiş məsələnin həll problemini aradan qaldırır.
Müasir dövrdə tədris modelinin yaradılmasında əsasən İnformasiya-kommunikasiya texnologiyasının imkanları nəzərə alınır [3]. Bu mənada bir misalın kompüter modelini yerinə
yetirək.
Misal 2. X tam dəyişənin verilmiş qiyməti əsasında m tam dəyişənin müxtəlif qiymətləri
üçün Y=
+
ifadəsinin qiymətini hesablayan kompüter modelini quraq. Verilmiş misaldan göründüyü kimi, burada tələbələrin məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi üçün üçüncü mərhələdə ümumi düstur yaratmaq lazım gəlir. Ona görə də mərhələlər üzrə izahat aparılır.
Bu həll ikinci mərhələdən başlanılacaqdır. Çünki birinci mərhələ məsələnin riyazi qoyuluşudur, məsələnin təbii dildə (sözlərlə) alqoritmini tərtib edək:
1. Məsələnin riyazi qoyuluşu;
2. x=5, t=2, y=0 başlanğıc qiymətlərini mənimsətmək;
3. m dəyişəninə qiymət daxil etmək;
x m +t
4. y = y +
formulu üzrə hesablamaq;
m+t
5. t=t+2 addımını vermək;
6. əgər t
olarsa onda idarəetmə keçsin 4-cü addıma;
7. nəticə (y) çap edilsin;
8. son.
Tərtib edilmiş alqoritmi qrafik üsulla (blok-sxemlə) yerinə yetirək. Burada ikinci mərhələ
yerinə yetirilir. Tərtib edilmiş alqoritmlər içərisində qrafik üsula üstünlük verilir. Çünki həmin üsul tərcüməsiz olaraq beynəlxalq miqyasda başa düşülür.
Program Model2;
Uses crt;
Var x,t,y,m: integer;
begin
clrscr;
x:=5; t:=2; y:=0;
repeat
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y:=y+exp((m+t)*ln(x))/(m+t)
t:=t+2
until t>20
writeln (“y=”, y);
end.
Təcrübə göstərir ki, modelin daha mükəmməl əsaslandırılması aşağıda sadalanan əməliyyatların düzgün yerinə yetirilməsi ilə bağlıdır:
✓ sağlam düşüncə və məntiqi yanaşma;

✓ empirik (təcrübi) alınmış göstəricilərdən maksimal istifadə edilməsi;
✓ əvvəlcədən güman olunan nəticələrin düzgünlüyünün və girişdən çıxışa qədər baş verən çevrilmələrin korrektliyinin
yoxlanması;
✓ modelin işləmə qabiliyyətini təsdiq
edən, yoxlama sınaqlarının aparılması;
✓ statistik üsullardan və test sınaqlarından istifadə etməklə, modelin və real
sistemin (əgər əl çatandırsa) giriş və çıxışlarının uyğunluqlarının yoxlaması;
✓ modelin, dəyişən xarici şəraitə qarşı həssaslığının analitik yoxlanması;
✓ model proqnozlarının nəticələrinin modelləşdirilmiş sistemin fəaliyyəti nəticələri ilə
müqayisə etmək.
Göründüyü kimi, riyazi modelin kompüter modelinə çevrilməsi və onun həllinin reallaşdırılması neçə mərhələdən keçir. Bu mərhələlərin hər birinin şərhi və incələnməsi tələbələrin
bacarıq və təfəkkür əməliyyatlarını inkişaf etdirməyə xidmət edir. Analoji məsələlərin həlli
onlarda universal bilik qazanmağa sövq edir, bununla da istənilən situasiyaya uyğun hərəkət
etmək bacarıqları formalaşdırır.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə tədris zamanı informasiya-kommunikasiya texnologiyasının imkanlarının nəzərə alınması şərtilə modelləşdirmə üsulundan istifadənin zəruriliyi
ilə müəyyən edilir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tələbələrdə məntiqi düşünmək qabiliyyətinin və onlarda yeni
kompetensiyaların formalaşmasına aid hansı vəzifələrin yerinə yetiriləcəyinin tövsiyyə edilməsidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, ondan ibarətdir ki, müəllimlər göstərilən
tövsiyyələrdən istifadə etməklə fəaliyyət modelinin məzmununu zənginləşdirə bilərlər. Bununla da tələbələrin bacarıq və təfəkkür əməliyyatlarını inkişaf etdirməklə onları universal bilik qazanmağa sövq edər, eləcə də onlarda istənilən situasiyaya uyğun hərəkət etmək bacarıqları formalaşdırar.
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Преобразование математической модели в компьютерную
и постепенная реализация решения
Резюме
В статье подчеркивается необходимость использования метода моделирования в
учебном процессе, рассматриваются математические модели, являющиеся разновидностью моделирования, и этапы их создания. Предложены эффективные методы работы по данному вопросу и показана их методология.
M.A. Hasanova

Transformation of a mathematical model into a computer
model and the gradual implementation of the solution
Summary
The article emphasizes the need to use the method of modeling in the teaching process and
considers mathematical models, which are a type of modeling, and the stages of their creation.
Effective methods of work on this issue are proposed and their methodology is shown.
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İnformatikanın tədrisində İKT-nin tətbiq edilməsinin üstünlükləri
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Təhsilin inkişafındakı indiki mərhələ nəzəriyyə və praktikada yeni məlumatların intensiv
axtarışı ilə xarakterizə olunur. Bu proses bir sıra ziddiyyətlərdən qaynaqlanır ki, bunlardan
başlıcası ənənəvi üsul və tərbiyə metodlarının təhsil sisteminin inkişafındakı yeni meyllərə,
cəmiyyətin inkişafı üçün mövcud sosial-iqtisadi şərtlərə uyğun gəlməməsidir ki, bu da bir sıra
obyektiv yenilikçi proseslərə səbəb olmuşdur. İdraki maraq və bunun nəticəsi olaraq şagirdlərin fəallığı müstəqilliyin inkişafını stimullaşdırdığı üçün təhsilin məzmununu mənimsəməyə
axtarış və yaradıcı yanaşmağı təşviq etdiyindən, tədris prosesinin yaxşılaşdırılması və eyni zamanda səmərəliliyinin göstəricisidir.
Hal-hazırda fəaliyyətinin məzmununu tənqidi, yaradıcı inkişaf etdirmə və tətbiqetmə, elmin nailiyyətləri və qabaqcıl pedaqoji təcrübə yolu ilə müasirləşdirə bilən bir müəllimə ehtiyac vardır (1).
Təhsilin məqsədi tədris prosesinin intensivləşdirilməsi, fərqləndirilməsi, fərdiləşdirilməsi,
təhsilin inkişafı və şagirdlərin təhsil texnologiyalarının yeni texnologiyalara olan tələbatının
ən tam şəkildə ödənilməsi ilə təhsilin keyfiyyətini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqdır.
İKT şəxsiyyətin formalaşmasında və inkişafında iştirak edir, informatikanın öyrənilməsində məntiqi və alqoritmik təfəkkürün inkişafına xüsusi diqqət yetirilir, prinsipləri isə aşağıdakılardır:
• kompüterdə işləyərkən tədris prosesinin və nəzəri biliklərin praktik tətbiqi ilə birləşməsi;
• alqoritmik düşüncə inkişafında yaş və fərdi xüsusiyyətlərin nəzərə alınması;
• informatika və digər fənlər arasındakı əlaqə;
• fənnin tədrisi prosesində müxtəliflik.
Tədris prosesində informasiya texnologiyalarından istifadənin məqsədəuyğunluğu, onların
köməyi ilə şagirdlərin elmi, əlçatanlığı, görmə qabiliyyəti, şüuru və fəaliyyəti, təlimə fərdi yanaşma, metod, forma və vasitələrin birləşməsi, bilik sənətinin möhkəmliyi kimi didaktik prinsiplərin ən səmərəli şəkildə həyata keçirilməsidir (2).
Təhsildə informasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadə konsepsiyası təhsil prosesinin
hər bir iştirakçısı üçün onların mövcudluğu prinsipinə əsaslanır. Onları mənimsəmək kompüter texnologiyasının nəzəri və ya mühəndislik təhsili deyil, onu birbaşa öyrənmə vasitəsi
kimi istifadə etmək tələb edir.
Azərbaycan təhsilinin modernləşdirilməsinin ən vacib strateji istiqamətlərindən biri yeni
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sosial-mədəni şəraitdə fərdi inkişaf və özünü inkişaf ehtiyaclarına cavab verən yeni bir təhsil
növünün formalaşması üçün şərait təmin edən təhsil prosesinə informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarının tətbiqidir.
İKT-dən istifadə dərsdə vaxtınıza qənaət etməyə, idrak fəaliyyətini aktivləşdirməyə imkan
verir; şagirdlər dərsin fəal iştirakçılarına çevrildikləri üçün onların kommunikativ və məlumatverici səlahiyyətlərini formalaşdırmağa şərait yaradır.
İKT vasitələri ilə işləyərkən fərdiləşdirmə prosesi həyata keçirilir, çünki tədris metodunu
seçmək hüququ təhsil prosesinin eyni vaxtda müxtəlif interaktiv üsulları səbəbindən təmin
edilir.
Müstəqillik fəaliyyət müddətində həyata keçirilir və təcrübə yolu ilə tanış olma davranış
formasına çevrilir.
Şagirdlərin müstəqilliyinin xarici əlamətləri bunlardır: işlərini hədəfə (tapşırığa) uyğun
olaraq planlaşdırmaq, müəllimin bilavasitə iştirakı olmadan tapşırığı yerinə yetirmək, görülən
işlərin gedişatını və nəticəsini sistematik şəkildə izləmək, onun düzəldilməsi və təkmilləşdirilməsi (5).
Pedaqoji prosesdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə aşağıdakılara gətirib çıəxarır:
— şagirdin öyrənmə motivasiyasını artırmaq; idrak marağının artması; təhsil fəaliyyətində aktiv subyektiv mövqenin formalaşdırılması; informasiya və rabitə bacarıqlarının formalaşdırılması; məqsəd təyin etmək, fəaliyyətini planlaşdırmaq, nəticəyə nəzarət etmək, bir plana uyğun işləmək, təhsil fəaliyyətini qiymətləndirmək, öz təhsil fəaliyyətinin problemlərini
müəyyənləşdirmək bacarıqlarının inkişafı nəticəsində tələbələrin idraki müstəqilliyinin formalaşması.
— müəllim: tədris prosesinin təşkilinə qeyri-standart münasibət; məktəblilərin fərdi müstəqil təlim verməsi, şagirdlərin informasiya və rabitə səriştələrinin inkişafı, idraki fəaliyyət,
nəticələrin toplanması, işlənməsi və təhlili üzrə müstəqil iş üçün şərait yaratmaq imkanı; təkcə
təhsildə deyil, digər vəziyyətlərdə də idrak müstəqilliyinə həvəsləndirici hazırlığın formalaşması.
Təlimin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadə edilməklə
həyata keçirilməsi yanaşma, öyrənmə üçün müsbət motivasiyanı təmin etmək, şagirdlərin sabit idrak maraqlarını formalaşdırmaq, bilik keyfiyyətini artırmaq, onların qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək üçün pedaqoji şərait yaratmaq və müstəqil yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul
olmağın ən real yoludur (6).
Sonda qeyd etmək lazımdır ki, informasiya cəmiyyətdə ən yüksək dəyərə çevrilməklə informasiya mədəniyyətini müəyyənləşdirir. Bunun da nəticəsində təhsil sisteminə və müəllimlərin peşə fəaliyyətinə olan tələblər dəyişir. Kompüterin gücü insan və sahib olduğu biliklə
müəyyən edilir. İnformatikanı bilmə prosesində təkcə bir kompüterdə necə işləməyi öyrənmək
deyil, həm də ətrafımızdakı dünyanı tanımaq və yaratmaq üçün məqsədyönlü şəkildə istifadə
etmək lazımdır. Şübhə yoxdur ki, İKT inkişaf etməkdə olan texnologiyalar arasındadır və tədris prosesinə daha geniş tətbiq edilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. İKT-dən tədris prosesində istifadə edilməsinin üstünlüklərindən və
bu gün təhsildə yaratdığı yeniliklərdən bəhs edilməsi məqalənin aktuallığını şərtləndirir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Tədris zamanı İKT-dən istifadə etməklə yeni texnologiyalar haqqında biliklərin və elmi yeniliklərin möhkəmləndirilməsi məqələnin elmi yeniliyini göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, İKT-dən istifadə etməklə praktik bacarıqlara yiyələnərək, bunun tədris prosesinə tətbiq edilməsindən ibarətdir.
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Преимущества внедрения классов ИКТ и ИКТ в технологии
Резюме
В статье описаны современные педагогические технологии, используемые на уроках
информатики и ИКТ. Появляется практическое применение этих технологий и их
использование на уроках информатики и ИКТ. Предлагаемый материал будет адресован
учителям информатики и ИКТ и поможет в правильном применении современных
педагогических технологий на уроках.
K.B. Mammadova

Advantages of introducing ICT and ICT classes in technologies
Summary
The article describes the modern pedagogical technologies used in computer science and
ICT lessons. The practical application of these technologies and their application in the
lessons of informatics and ICT emerges. The proposed material will be addressed to teachers
of computer science and ICT and will assist in the proper application of modern pedagogical
technologies in the lessons.
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Məlum olduğu kimi, müasir dövrdə texnikanın və elmin qarşıya qoyduğu riyazi hesablamalar, kifayət qədər geniş həcmli və çox vaxt tələb edən prosedurları özündə ehtiva edir. Bu
baxımdan, riyazi hesablamaların realizə olunmasında komputerdən geniş surətdə istifadə
olunması məqsədə uyğundur. Belə ki, kompyuter iri həcmli hesablama əməliyyatlarının, müvafiq yuvarlaqlaşdırmaların alqoritmləşdirmənin, proqramlaşdırmanın vasitəsilə optimal şəkildə realizə edilməsinə imkan verir (1).
Alqoritm - qarşıya qoyulan məsələni həll etmək üçün yerinə yetirilməsi vacib olan əməliyyatlar (mərhələlər) ardıcıllığıdır. Ümumiyyətlə, alqoritm-verilmiş məsələnin həlli üçün lazım olan əməliyyatları müəyyən edən və onların hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilməsini göstərən formal yazılışdır. Alqoritmlərin tərtib olunması prosesi alqoritmləşdirmə adlanır (2, s. 3).
Alqoritmin tərifini verilməsi üçün bir çox yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmalara baxaq.
Alqoritmik problemlərdə ümumiliyi pozmadan həmişə arqumentləri mənfi, olmayan tam
qiymətlər alan funksiyanın mənfi olmayan tam qiymətlərinin tapılmasından söhbət gedir.
Ümumiliyi pozmadan bunu həmişə qəbul etmək olar. Qiyməti müəyyən alqoritm vasitəsilə tapılan funksiyalara hesablanan funksiyalar deyilir. Bu tərif intuitivdir. Dəqiq riyazi deyil. Çünki burada alqoritm anlayışından istifadə olunur.
Arqumentlərinin heç də hamısında təyin olunmayan funksiyalar, yəni arqumentlərinin
müəyyən hissəsində təyin olunmuş funksiyalara qismən funksiyalar deyilir. Qiyməti hər hansı
alqoritmin tətbiqi ilə tapıla bilən qismən funksiyalara hesablanan qismən funksiyalar deyilir.
Bu vaxta qədər məlum bütün hesablanan qismən funksiyalar məlum olmuşdur ki, qismən rekursiv funksiyalardır. Rekursiv funksiyaların isə ciddi riyazi tərifi var. Bundan sonra biz funksiya dedikdə ilkin verilənlər üzərində müəyyən əməllər ardıcıllığı, yığımı başa düşəcəyik. Deməli, bizə məlum olan alqoritmin hər birinə biz müəyyən funksiya kimi baxa bilərik.
Klini belə bir tezisi irəli sürmüşdür ki, alqoritmik hesablanan qismən funksiyalar sinfi ilə
qismən rekursiv funksiyalar sinfi üst-üstə düşür. Qeyd edək ki, hesablanan qismən funksiyaların tərifi intuitiv olduğu halda qismən rekursiv funksiyaların tərifi dəqiq riyazi şəkildə verilir. Klinidən bir qədər əvvəl Çerç belə bir tezis vermişdir ki, hər yerdə təyin olunmuş hesablanan qismən funksiyalar sinfi ilə qismən rekursiv funksiyalar sinfi eynidir. Bu iki tezis birləşdirilib Klini-Çerç tezisi adı ilə verilir. Tezisin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, hər hansı
problemi əks etdirən funksiyaların rekursiv funksiyalar tərifini ödədiyini bilsək onun həll al-
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qoritminin olduğu birbaşa aydındır. Lakin o, problemi əks etdirən funksiya rekursiv funksiya
tərifini ödəmədikdə deyirik ki, Klini-Çerç tezisinə görə həmin məsələnin həll alqoritmi yoxdur. Beləliklə, rekursiv funksiya anlayışını verməliyik. Onun tərifini və xassələrini göstərməklə, alqoritmin tərifini dəqiqləşdirmək olar. Alqoritmin tərifini dəqiqləşdirmək üçün bu birinci yanaşmadır.
Digər yanaşma Türinq-Post maşını nəzəriyyəsidir. Türinq-Post bir-birindən asılı olmayaraq elə nəzəri hesablama aparatı yaratmışlar ki, orada funksiyaların qiymətlərini hesablamaq
mümkündür. Məlum olmuşdur ki, bu vaxta kimi məlum alqoritmlərin hamısını Türinq-Post
maşınında yerinə yetirmək mümkündür. Beləliklə, hər hansı problemi Türinq-Post maşınında
həll etmək olursa, deməli, onun həll alqoritmi var. Bu da bir daha Klini-Çerç tezisinə inam yaradır. Alqoritmin tərifinin dəqiqləşməsi üçün üçüncü yanaşma "Normal-Markov alqoritmi"
nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyəyə görə baxılan problemin ilkin verilənləri sözlər şəklində yazılır.
Söz dedikdə müəyyən sonlu simvollar yığımı başa düşülür. Bu nəzəriyyəyə görə hər bir əməliyyat sözlər üzərində əməliyyata gətirilir. Yenə də bu vaxta qədər məlum alqoritmlərin hamısı Normal-Markov alqoritmi vasitəsilə yerinə yetirilə bilir. Deməli, Normal-Markov alqoritmi nəzəriyyəsi də alqoritmin tərifinin dəqiqləşməsidir və Normal-Markov alqoritmi ilə yerinə yetirilən hesablanan funksiya rekursiv funksiyadır (1). Beləliklə, yanaşmaların hər biri
müəyyən mənada ekvivalent olduğu görünür.
Alqoritm ifadəsinin elmi leksikona daxil edilməsi, IX əsrdə dahi özbək riyaziyyatçısı ƏlXarəzminin adı ilə bağlıdır. Belə ki, riyaziyyat elmi tarixində, məhz Əl-Xarəzmi tərəfindən
onluq say sistemində məlum hesab əməllərinin yerinə yetirilməsinin alqoritmləri işlənib hazırlanmışdır (2, s. 3).
Müvafiq tədqiqatlar əsasında müəyyən edilmişdir ki, prinsip etibarilə istənilən riyazi məsələnin həllinin alqoritmi, ədədi alqoritm şəklində ifadə oluna bilər. Bu məqsədlə, elmi ədəbiyyatda hesablaşdırma və ya gödelləşdirmə adlanan sxemdən istifadə edilir. İstənilən riyazi
məsələnin həlli metodlarının alqoritmlərinin baxılan üsulla ədədi alqoritmə gətirilməsi aşağıdakı qaydada həyata keçirilir.
Riyazi məsələnin həllində qeyri-ədədi obyektlər natural ədədlər sırası ilə nömrələnir. Bu
halda, baxılan obyekt üzərində müvafiq dəyişmələrin aparılması, uyğun nömrələr üzərində hesabi əməllərin aparılması ilə əvəz olunur. Bu proses özü-özlüyündə aşağıdakı ardıcıllıqla həyata keçirilir.
Hər hansı riyazi məsələnin həllinin alqoritmini A simvolu ilə işarə edək. Fərz edək ki, A
alqoritminin məxsusi şərtləri
A0,A1,A2….Ax
natural ədədləri ilə fiksə olunmuşdur. Burada, baxılan A0… Ax natural ədədlərin mənfi
qiymətdən fərqli qiymətləri nəzərdə tutulur. Öz növbəsində baxılan riyazi məsələnin həllərini
B0,B1,B2,...By
natural ədədlər sırası vasitəsilə işarə edək.
Analoji olaraq fərz edək ki, baxılan B0….By natural ədədləri mənfi ədəd deyillər. Nəticə
etibarilə, aparılan nömrələmə əsasında, verilmiş A0… Ax şərtlərini, B0….By həllərinə çevirən
alqoritm y= J(x) ədədi funksiyasının qiymətinin hesablanmasına gətirib çıxarır. Öz növbəsində y= J(x)ədədi funksiyasının qiymətinin hesablanması alqoritmi ədədi alqoritmdir.
Nəticə etibarilə, qoyulmuş riyazi məsələnin həllinin alqoritmi, müvafiq J(x) funksiyasının
hesablanması alqoritminə ekvivalent kimi qəbul oluna bilər.
İndi də, riyazi məsələlərin həllinin alqoritminin Hesablaşdırma qaydası ilə ədədi alqoritmə
gətirilməsi üsullarını nəzərdən keçirək. Məxsusi olaraq, godel nömrələmə üsulunu nəzərdən
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keçirək (5).
Fərz edək ki, hər hansı x ədədi üçün
x= 2a1* 5a3 …* pam
m-1
Belə ki, burada P0=2 , P1=3 , P2=5 və s. Ümumi şəkildə Pm-1, m-ci sadə ədəd kimi
müəyyən edək.
Məlumdur ki, ixtiyari sadə x ədədinə, birqiymətli şəkildə a1, a2, …, ax ədədlər ardıcıllığı
qarşı qoyula bilər. İdentik olaraq, ixtiyari a1, a2, …, ax ədədlər ardıcıllığına hər hansı bir x
ədədi qarşı qoyula bilər.
Baxılan hala dair nümunə olaraq, Ekvlid alqoritmini nəzərdən keçirək. Burada a1, a2 ədədlərinin ən böyük ortaq böləninin tapılmasında, alqoritmin a1, a2 cütünün Qodel nömrəsinə
qarşı aşağıdakı qaydada tapılmiş ədədi qarşi qoya bilərik
x=2a1* 3a2
Baxılan halda, Ekvlid alqoritminin tərtibi, nəticə etibarilə x=f(x) funksiyasının qiymətinin
hesablanmasına gətirib çıxarır. Godel nömrələmə üsuluna dair yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirərək, göstərmək olar ki, əslində baxılan halda tam qiymətli funksiyaların hesablanması alqoritmi, ixtiyari alqoritmin təsvirinin universal metodu kimi çıxış edir (6).
Baxılan müddəa, A.A.Markovun normal alqoritmi adlanan alqoritmləşmə metodunun timsalında təsbit olunur. Məlumdur ki, 1954-cü ildə sovet riyaziyyatçısı A.A. Markov tərəfindən
belə bir ideya irəli sürülmüşdü ki, alqoritmin klassik anlayışına analoji olaraq, ixtiyari əlifba
üzərində alqoritm anlayışını formalaşdırmaq mümkündür. Bu ideyaya əsasən əlifba üzərində
alqoritm dedikdə, baxılan əlifbanın digər sözlərə çevirməni təmin edən sonlu qaydalar sistemi nəzərdə tutulur (5).
Bu çevirmələr Markov A.A. tərəfindən əvəzləmələrin assosiativ hesabi kimi işlənib hazırlanmış riyazi nəzəriyyəyə istinad edir. A.A.Markovun irəli sürdüyü alqoritmləşdirmə konsepsiyası normal alqoritm anlayışına əsaslanır (1).
Normal alqoritm dedikdə bir-biri ilə ® ox və ® oxları vasitəsilə əlaqələndirilən sözlərin
nizamlanmış çoxluğu nəzərdə tutulur. Normal alqoritm aşağıdakı simvolik yazılışda təsvir
oluna bilən alqoritmləşmə sxemi nəzərdə tutulur (4).
A1{® B1
¬}
A2{® B2
¬}
Ai{® Bi
¬}
An{® Bn
¬}
Normal alqoritmin yerinə yetirilməsi bütün əvəzləmələr tətbiq oluna bilmədikdə və ya yekun əvəzləmə tətbiq olunduqda bitmiş hesab olunur. A.A.Markovun normal alqoritm anlayışı
əsasında normallaşdırma anlayışı müəyyən edilmişdir.
Normallaşdırma dedikdə, hər hansı məsələ həllinin müəyyən edilmiş alqoritminin təsvirindən, ona ekvivalent normal alqoritmə keçilməsi nəzərdə tutulur. Baxılan halda, ixtiyari əlifbaya əsaslanan normal alqoritm, Godelin hesablama metodu vasitəsilə tam qiymətli funsksiyaların qiymətinin hesablanmasına gətirilib çıxarıla bilər (6).
Məqalənin aktuallığı. Praktikada alqoritmik üsullardan istifadə etməklə məsələlərin həlli
dövrün tələbi olduğundan məqalə aktual hesab edilməlidir.
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Məqalənin elmi yeniliyi. Məsələlərin tədrisində alqoritmik inkişaf metodiki komponent
olub, riyaziyyatın bütün istiqamətlərinin və müasir informasiya texnologiyalarından istifadə
ilə alqoritmləşdirmə metodlarının tədqiq olunmasının əhatə edilməsi məqalənin elmi yeniliyi
sayılmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, riyazi məsələlərin kompyuter həllində tam
qiymətli funksiyaların hesablanması alqoritminin xarakteristikası, istənilən alqoritmin təsvir
edilməsinin universal formasından ibarətdir.
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Роль алгоритма в вычислении функций
Резюме
Численные алгоритмы широко используются в компьютерных решениях математических задач. Таким образом, решение любой математической задачи, основанной на
применении арифметических операций в виде численных алгоритмов, само по себе
обусловлено природой математических и логических основ компьютеров. В этом случае построение алгоритма компьютерного решения произвольной математической
задачи, по сути, предполагает его выражение в виде численного алгоритма.
V.M. Huseynova

The role of the algorithm in the calculation of functions
Summary
Numerical algorithms are widely used in computer solutions of mathematical problems.
Thus, the solution of any mathematical problem, based on the application of arithmetic
operations, in the form of numerical algorithms, is in itself conditioned by the nature of the
mathematical and logical foundations of computers. In this case, the construction of an
algorithm for a computer solution of an arbitrary mathematical problem, in fact, implies its
expression in the form of a numerical algorithm.
Redaksiyaya daxil olub: 22.08.2020
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Multimedia texnologiyalarının tədrisə tətbiqi imkanları
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Açar sözlər: multimedia, texnologiya, tədris, dərslik, elektron, proyektor, avtomatlaşdırılmış
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проектор, автоматизированный
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Multimedia öz istifadəsini müxtəlif sahələrdə məsələn, reklam, incəsənət, təhsil, tibb, riyaziyyat, biznes, elmi tədqiqat və s. sahələrində tapır. Təhsildə kompyuter tədris kurslarının, ensiklopediya və külliyyatların, məlumat kitablarının yaradılmasında multimediadan istifadə
olunur.
Multimedia texnologiyaları tədris prosesini zənginləşdirir, tədrisin daha effektiv olmasına
imkan yaradır. Bu gün təhsil prosesinin informasiyalaşdırılmasının ən perspektiv istiqamətlərindən biri multimedia texnologiyalarıdır. Metodiki və proqram təminatın, maddi bazanın təkmilləşdirilməsi, müəllim heyətinin ixtisasının artırılması müasir informasiya texnologiyalarının təhsildə uğurlu tətbiqində görünür. Ümumi təhsil sistemində yeni metodiki yanaşmalar
açılması multimedia və telekommunikasiya texnologiyaları ilə əlaqədardır. Multimedia texnologiyalarından tədris prosesində istifadə olunması böyük həcmli informasiyaların etibarlı və
uzunmüddətli saxlanmasına, çoxkomponentli informasiya mühitinin formalaşdırılmasına, informasiyanın işlənməsinin və istifadəsinin sadəliyinə, interaktivliyinə imkan verir. Multimedia texnologiyalarının vasitəsi ilə bütün fənlər üzrə elektron tədris və metodiki resurslar yaradılır və onların vasitəsilə aparılan dərslər dinləyicilər üçün çox yaddaqalan və cəlbedici olur.
Multimedia texnologiyalarının tətbiq etməklə elektron dərsliklər yaradılır ki, həmin elektron dərsliklərin vasitəsilə dərslər kompyuter siniflərində keçirilir. Dərslər multimedia proyektorlarından, sorğulardan, avtomatlaşdırılmış təlim sistemlərindən, müxtəlif proqramların
video-yazılış işlərindən və s. istifadə etməklə keçirilir. Multimedia texnologiyalarının köməyilə yaradılan elektron dərsliklər tətbiq olunan tədris aşağıdakı üstünlüklərə malikdir:
• Daimi olaraq yeniləmə imkanı;
• Animasiyadan, rəngli qrafikadan, səsli təsvirdən, hipermətndən istifadə imkanı;
• Nəşrin çoxaldılması üçün kiçik xərclər;
• İnteraktiv veb-elementin (testlət və ya işçi dəftərin) yerləşdirilməsi imkanı;
• Materialın çoxlu hiperistinadlar sayəsində qeyri-xətti ötürülməsi imkanı;
• Təhsil saytlarında və ya elektron kitabxanalarda əlavə ədəbiyyatla hiperəlaqənin yaradılması imkanı və s.
Elektron dərsliklərdən istifadə etməklə tədris prosesi texnoloji və nəticəli olur. Öyrənilən
materialın dərin və dərk edilmiş şəkildə mənimsənilməsi üçün elektron dərsliklər müxtəlif
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materialları operativ birləşdirməyə imkan verir. Öyrənənlərin yaradıcılığa hazırlığı, onların
marağı, yeni biliklərin alınmasına tələbat və sərbəstliyin hiss olunması əsas nailiyyətdir. Multimedia dərsliklərində (yəni elektron dərsliklərdə) klaviatura və mausun (siçanın) düşünülmüş
qarşılıqlı əlaqəsi başqa medialarla birləşərək hazırkı, müasir tədris texnologiyasına bir üstünlük də əlavə edir. Multimediadan istifadə etməklə konkret təlim tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi, onun təhsildə çox səmərəli olduğunu göstərir.
Multimedia texnologiyalarından istifadə təcrübəsi aşağıdakıları göstərir:
• Alqoritmik təfəkkür üslubu inkişaf edir;
• Optimal qərarlar qəbul etmək, variativ hərəkət etmək bacarığı formalaşır;
• Öyrənənlərin işə olan maraq və aktivliyi kəskin surətdə artır;
• Müəllim ətalətli işlər kütləsindən azad olur və əldə edilmiş nəticələr arasında yaradıcı
fəaliyyət imkanı yaranır.
Elektron dərsliklərin hazırlanması xüsusiyyətləri. Multimedia təqdimatlarını hazırlayan
zaman tədris bir tərəfdən telekommunikasiya şəbəkələrinin və müasir informasiya texnologiyalarının bizə təqdim olunan proqram vasitələrinin imkanlarından maksimal istifadəni, digər tərəfdənsə təlim kurslarının yaradılmasının didaktik prinsiplərini, ekrandan və çap əsasında qəbul olunan informasiyanın psixoloji xüsusiyyətlərinə tələbatı nəzərə almaq lazımdır. Digər formada desək, multimedia təqdimatlarının səmərəliliyi istifadə olunan materialların keyfiyyətindən və bu prosesdə iştirak edən müəllimlərin ustalığından asılıdır. Ona görə də pedaqoji məzmunlu təşkilat multimedia təqdimatlarında üstün (prioritet) məsələ hesab olunur və
buradan müasir dərslərin multimedia təqdimatlarından istifadəsilə qurulması məsələsində pedaqoji müddəaların konseptual zəruriliyi yaranır.
Elektron dərsliklərdə (hansı ki, multimedia texnologiyalarının tətbiqi ilə yaradılır) aşağıdakı tələbləri nəzərə almaq lazımdır:
• Motivasiya;
• Tədris məqsədli tamaşa;
• Tədris materialının qavranılmasına zəmin yaradılması;
• Tədris materialının verilməsi.
Multimedia öyrədici təqdimatları materialı aydın və rahat təsəvvür etməyə imkan verir və
müəllimlərə yardım üçün nəzərdə tutulur. Deyə bilərik ki, hətta bu, ən sadə qrafiki vasitələrin
tətbiqini həyata keçirmək üçün çox səmərəli vasitə hesab etmək olunur. Bütün idrak alətlərindən olan multimedia, ən yaxşı formada qavrayışın bütün modallığı aid olmaqla, müxtəlif üsullarla bilik verməyi mümkün edir. Multimedia vasitələriylə işləyərkən öyrənilən materialın
özünü istifadəsi üçün sərəncam alır. Biliklərin təqdim olunmasına və mənimsəmə prosesinə
multimedia daha çox yaradıcı yanaşmasını həyata keçirir.
Zənnimizcə, tədris prossesində multimedianın daha proqressiv imkanlarından interaktiv
çoxkanallı idrak vasitəsi kimi istifadə olunur. Öyrənənlərin təlim sisteminə yaradıcı yanaşması, xüsusi multimedia/hipermedia layihələrinin özləri tərəfindən hazırlanması, fənn hazırlığında nizam-intizamın bütün blokları üzrə multimediadan tədris məqsədilə daim istifadə olunması ənənəvi tədris prosesini yaradıcı və inkişaf edən şəkildə dəyişməyə imkan verir. Müasir
təhsil islahatı isə təkcə bu şərtlə keçirilə bilər ki, informasiya təhsilinin elektron mənbələri
yaradılsın.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə multimedia texnologiyalarının tədrisə tətbiqi imkanlarının əhəmiyyəti baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə multimedia texnologiyalarının köməyilə yaradılan elektron dərsliklərin tətbiqi zamanı yaranan üstün cəhətlər
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sadalanır, bu texnologiyalardan istifadənin əhəmiyyəti konkret nümunələr vasitəsilə göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Возможности применения мультимедийных
технологий в образовании
Резюме
В статье рассказывается о сферах применения мультимедийной технологии, использовании интерактивных мультимедийных технологий в учебном процессе, особенностях издания электронных учебников и др.
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Opportunities for the application of multimedia
technologies in education
Summary
The article gives application spheres of multimedia technologies, usage of interactive
multimedia technologies in the teacher process, features on preparation of e-textbooks and
etc.
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Verilənlərin klassik modelləri
Səmərqə Sultan qızı Hümbətzadə
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitet
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Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. Q.İ. Əliyev
t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: verilənlər, verilənlər bazası, VBİS, verilənlər modelləri, verilənlərin klassik
modelləri, iyerarxik model, şəbəkə modeli, relyasiya modeli, cədvəl, sətir, sütun
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Verilənlər modeli verilənlər bazasında verilənlərin təşkil olunmasını təmin edən qaydalar
sistemidir. Təşkilolunmanın səciyyəvi cəhətlərinin vеrilənlərin sеmantikasını və оnların istifadəsi qaydalarını tam olaraq açmağa imkan verməməsi səbəbindən vеrilənlər üzərində yerinə
yetirilən əməliyyatlar müəyyənləşdirilərək vеrilənlərin strukturları ilə bərabər hala gətirilməlidir.
Tətbiq olunduğu sahənin xüsusiyyətlərinin və istifadəçi tələblərinin nəzərə alınması nəticəsində müxtəlif vеrilənlər mоdеlləri ola bilər. Müxtəlifliklərin olmasına baxmayaraq, bütün
vеrilənlər modelləri üçün səciyyəvi olan müəyyənləşdirilmiş qaydalar və ümumi anlayışlar
mövcuddur. Belə ki, vеrilənlər modelləri həqiqətdə mövcud olan оbyеktlər üçün xas olan statik və dinamik xassələri özlərində ifadə еtməlidirlər. Statik xassələr dedikdə, daima dоğru və
heç bir halda və ya müəyyən vaxt intеrvalında zamana görə dəyişməsi müşahidə olunmayan,
yəni invariant оlan xassələr, dinamik xassələr dedikdə isə оbyеktlər üzərində yerinə yetirilən
əməliyyatlar nəticəsində baş verən vəziyyət dəyişmələri nəzərdə tutulur.
Vеrilənlərin struktur mоdеlləşdirilməsi əsasında klassik, həmçinin оnların əsasında hazırlanmış yеni tip mоdеllərdən faydalanılır.
• Klassik modellər: iyеrarxik, şəbəkə və rеlyasiya;
• Klassik modellər əsasında hazırlanmış yеni tip mоdеllər: pоstrеlyasiya, çоxölçülü və оbyеktyönlü mоdеllər.
Verilənlərin klassik modellərini nəzərdən keçirək.
İyеrarxik mоdеl vеrilənlərin nizamlı qraf və ya ağac şəklində təsvir olunmasıdır. Struktur
quruluşun aşağıdakı kimi göstərə bilərik:

İyеrarxik mоdеl vasitəsilə mahiyyət və əlaqələrin əks olunduğu qraf diaqramında mahiy-
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yətin tipi düyünlər və yaxud da təpələr, mahiyyətlər arasındakı əlaqələr isə budaqlar kimi ifadə olunur. Verilənlərin bu klassik modelinin əsas çatışmazlıqlarına aiddir:
• əlaqələr ağacvari struktura malikdirlər;
• əlaqələrin bütün tipləri funksiоnal xaraktеrlidirlər, yəni 1:1,1:M, M:1.
Vеrilənlər bazasının əyani şəkildə sxеm kimi təsvir olunmasını təmin edən qraf-diaqram
təyinat ağacı adlandırılır. Təsvir olunan vеrilənlər təbii оlaraq ağacvari struktura malik olduğu
halda iyеrarxik mоdеlin tətbiq edilməsi hеç bir prоblеm yaratmır. Buna baxmayaraq, ağacvari
strukturdan səciyyəvi cəhəti ilə fərqlənən strukturlar təsvir olunduğu zaman müəyyən vasitələrin mоdеlə əlavə olunması zəruri hala çevrilir. İyеrarxik mоdеlin strukturunda altağacların
ağaca daxil edilməsi və yaxud da ağacdan uzaqlaşdırılması kimi dəyişikliklərin icra edilməsi
böyük çətinliklərlə əlaqələndirilir. Yekun olaraq, «ağac» tipi iyеrarxik şəkildə tərtib оlunmuş
«yazı» tiplərinin məcmusudur.
İyerarxik modeldə VB-ya yanaşma müvafiq olaraq, yuxarıdan aşağıya doğru aparılmaqdadır. Bu səbəblə, yuxarı səviyyədə yerləşən sadəcə bir obyektin tabeçiliyində ondan aşağı səviyyədə yerləşən obyekt və ya obyektlər olur. Verilənlərin iyerarxik modelində validеyn və
törəmələr arasında münasibətlərin tamlığına bilavasitə nəzarət imkanını yaratmaq «ağac» tipinin vəzifələrindən biridir. İyеrarxik mоdеlli VBİS-lərə nümunə kimi IMS, IMS əsasında yaradılmış ОKA, PC/Fоcus, Tеam-Up və Data Еdgе sistеmləri göstərilir.
Şəbəkə mоdеli vеrilənlərin ixtiyari qraf şəklində təsvirinə əsaslanır. İyerarxik modelin 1:1,
1:M, M:1 funksiоnal əlaqələrinə əlavə olaraq, həm də M:N tipli funksional əlaqənin qurulmasının mümkünlüyü şəbəkə mоdеlinin iyеrarxik mоdеldən fərqləndirən cəhətidir. Fiziki və
məntiqi səviyyədə mürəkkəblik əmələ gətirən M:N tipində funksional əlaqənin yerinə yetirilməsi оnun 1≤k≤M münasibətinə istinad edən k sayda 1:N tipli funksional əlaqəyə çеvrilməsi ilə əldə edilir. Bu isə öz növbəsində şəbəkə mоdеlli VBİS-nin çоx baha başa gəlməsi
və mürəkkəb оlması ilə nəticələnir. Quruluşca şəbəkə modelinin strukturun aşağıdakı kimidir:

IDMS, MARK-I, MARK-II, ADABAS, 9 PAC, TОTAL, SЕTОP, CЕT sistеmləri şəbəkə
mоdеlli VBİS-lərə nümunə göstərilir.
Verilənlərin relyasiya modeli müəyyən problem sahəsinin vaxta görə dəyişən nisbətlər
toplusu deməkdir. Relyasiya modelinin elementləri və elementlərin məzmunu aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir:
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modelinin Məzmunu
Cədvəl
Cədvəlin sütunlarının adlarından ibarət sətir

Kortej

Cədvəlin sətri

Mahiyyət

Оbyеktin sinоnimii. Cədvəldəki
оbyеktin xassələrini əks еtdirir

Atribut

Cədvəlin sütunun adı

Domen

Atributun mümkün qiymətlər çоxluğu

Atributun qiyməti

Yazı sahəsinin qiyməti

Birinci açar

Bir və ya bir- birilə birləşdirilmiş bir nеçə atributu

Verilənin tipi

Dоmеndəki еlеmеntlərin tipi

vеrilənlər

həmin

Rеlyasiya mоdеli ideyası IBM firmasının əməkdaşı olan Еdqar Kоdd tərəfindən irəli sürülmüş və vеrilənlərin strukturlarından kоrtеj adlandırılan еlеmеntlər çоxluğunu özündə ehtiva edən nisbətlər formasındakı təsvirinə, həmçinin cədvəl fоrmasında ifadə оlunmasına əsaslanır. Cədvəl sətir və sütunlar cütünü ehtiva edir. Nisbət nöqteyi-nəzərdən kоrtеj cədvəlin sətrini, dоmеn sütununu, atribut isə dоmеnini bildirir. Cədvəldəki sahələr strukturuna görə birbirindən fərqlənməyən sətirlərdən ibarətdir. Relyasiya modelinin quruluş strukturu belədir:

Rеlasiya mоdеlinin çatışmayan cəhətləri bunlardır:
•cədvəllərin (nisbətlərin) nоrmallaşdırılması istənilir;
•yazıların (kоrtеjlərin) təyin edilməsi üçün şablon vasitələr yоxdur.
Relyasiya modelli VBİS-lərə IBM firmasının DB2 sistеmi, Ashtоn-Tatе firmasına aid olan
dBasе ailəsindən dBasе I, II, III, III plus, IV, Bоrland firmasının Paradоx, FоxSоftwarе firmasının FоxBasе, FоxPrо sistеmləri, Clippеr, ASK Cоmputеr Systеms firmasının Ingrеs sistеmi,
Micrоrim firmasının R:Basе sistеmini, dBasе fоr Windows sistеmləri, Micrоsоft firmasının
Vizual FоxPrо, Accеss sistеmləri, Clariоn Sоftwarе firmasının Clariоn sistеmi, Оraclе firmasının Оraclе ailəsi sistеmləri və s. aiddir.
Məqalənin aktuallığı. Proqram təminatçısının perspektivində verilənlər modeli düzgün
məlumat əldə etmək üçün sənədləşdirən və tətbiqin inkişafı üçün istifadə olunan verilənlərin
necə saxlanıldığı və necə işləndiyini göstərən bir spesifikasiyadır. Verilənlər bazasının hazırlanması zamanı verilənlər modellərindən olan klassik modellər haqqında təsəvvürlərin yaran-
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masına ehtiyac vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə vеrilənlərin struktur
mоdеlləşdirilməsi əsasında klassik, həmçinin оnların əsasında hazırlanmış yеni tip mоdеlləri
sadalanır, verilənlərin klassik modelləri nəzərdən keçirilir və strukturunun əsas istiqamətləri
göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan əldə olunan nəticələr əsasında verilənlər bazasının məntiqi dizaynı və quruluşu, eləcə də məlumatların verilənlər bazası idarəetmə sistemində necə saxlanılacağı, daxil olacağı və yenilənməsi müəyyənləşdirilir.
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Классические модели данных
Резюме
Статья посвящена изучению классических моделей из моделей данных. В статье
отображаются данные иерархических, сетевых и реляционных моделей и свойственное
им СУБД.
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Classic data models
Summary
The article is devoted to the study of classical models from the data models. The article
describes the data in the hierarchical, network and relational models and their related DBMS.
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Ədədi sıra cəminin hesablanmasında MatLab
sisteminin tətbiqinə dair
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Ключевые слова: числовой ряд, сумма рядя, сходящийся ряд, расходящийся ряд,
знакопеременный ряд, знакочередующийся ряд, абсолютная сходимость, пакет программ Matlab
Key words: numerical series, sum of series, aggregated series, separable series, variable
sign series, sign changing series, absolute addition, Matlab software package
Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, onu kompütersiz təsəvvür etmək mümkün olsun. Xüsusilə yeni nəsil fərdi kompüterlərin yaranması müxtəlif sahələrdə hesablama riyaziyyatının bölmələrinin inkişafına böyük təkan verdi. Bu isə hesablama texnikası
mütəxəssislərinin proqramlaşdırma sahəsində kompüterdə hesablama təcrübəsi aparmaq tələbatını artırdı. Fərdi kompüterlər, həmçinin, müxtəlif fənlər üzrə tədris prosesinin avtomatlaşdırılması vasitəsinə çevrilmiş, riyaziyyatın bütün bölmələrinə təsir etməklə hesablamaların sürətini artırmışdı. Belə bölmələrdən biri də sıralar nəzəriyyəsi bölməsidir.
Hesablama riyaziyyatının bir çox standart məsələlərinin həlli alqoritmləri müxtəlif proqramlaşdırma dillərində realizə olunur. Belə yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dillərindən biri
də MatLab proqram paketidir. Bu – riyazi, mühəndis və iqtisadiyyat məsələlərinin həlli üçün
nəzərdə tutulmuş güclü hesablama sistemidir. MatLab sistemində mürəkkəb ədədi hesabatlar
aparmaq üçün mühəndisə və elmi işçiyə lazım olan çoxsaylı funksiyalar mövcuddur.
MatLab mühitinin son versiyalarının sadə şəkildə Word mətn redaktoruna inteqrasiyası
mətn sənədlərinin hazırlanması zamanı MatLab-ın hesablama və qrafiki imkanlarından geniş
istifadəyə şərait yaradır, onun güclü qrafik qurma sistemi isə verilənlərin ifadə olunmasını vizuallaşdırmağa və nəticələrin qrafiki analizinə imkan verir.
MatLab sisteminin çoxşaxəli hesablama imkanları onun elm və texnikanın istənilən sahəsində praktiki hesabatlara tətbiqini aktuallaşdırır. Bu imkanlar ali təhsil müəssisələrində də
tədris prosesi zamanı MatLab sistemindən geniş istifadənin əhəmiyyətini artırır.
Məqalədə ədədi sıraların cəminin hesablanması prosesi MatLab sisteminin tətbiqi ilə araşdırılır.
Əvvəlcə bəzi ilkin anlayışları verək.
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sırasının S n  xüsusi cəmlər ardıcıllığının sonlu
lim S n = S

(1)

n →

limiti varsa, ona yığılan sıra, S ədədinə isə sıranın cəmi deyilir və


S = u1 + u 2 + ... + u n + ... =  u n
n=1

kimi yazılır. Əgər (1) limiti yoxdursa və ya   -a bərabərdirsə, onda baxılan sıraya dağılan sıra deyilir və bu halda deyirlər ki, sıranın cəmi yoxdur.
Aşağıdakı sıraların cəminin hesablanması prosesini araşdıraq.

3
Misal 1.  2
sırasının cəmini tapaq.
n =1 9 n + 3n − 2
3
Sıranın u n = 2
ümumi həddini sadə kəsrlərin cəmi şəklində göstərək. Bunun
9n + 3n − 2
2
üçün kəsrin məxrəcini vuruqlara ayıraq. 9n 2 + 3n − 2 = 0 tənliyinin kökləri n1 = − və
3
1
1 
2

olduğundan 9n 2 + 3n − 2 = 9 n −  n +  yaza bilərik.
n2 =
3
3 
3

Məxrəcdəki çoxhədlini MatLab sistemindən istifadə etməklə də vuruqlara ayırmaq olar:

3
3
A
B
=
=
+
. Bu bərabərliyin sağ tə1 
2  3n − 1 3n + 2

9n 2 + 3n − 2
9 n −  n + 
3 
3

rəfini ortaq məxrəcə gətirib, surətləri bərabərləşdirsək, 3 = A(3n + 2) + B(3n − 1) eyniliyini
Beləliklə, u n =
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1
2
və n = − olduğunu nəzərə almaqla A = 1 və B = −1 tapırıq.
3
3
Bu nəticəni MatLab paketində də ala bilərik:

alarıq. Buradan isə n =

Deməli, verilən sıranın ümumi həddini aşağıdakı kimi yazmaq olar:
1
1
.
un =
−
3n − 1 3n + 2
Onda sıranın n -ci xüsusi cəmini aşağıdakı şəkildə hesablamaq olar:
1 1 1 1
1
1
1
1
.
S n = − + − + ... +
−
= −
2 5 5 8
3n − 1 3n + 2 2 3n + 2
MatLab paketində sıranın n -ci xüsusi cəminin alınma prosesi aşağıdakı kimidir:

İndi isə sıranın cəmini hesablayaq:

1  1
1
S = lim S n = lim  −
= .
n→
n→  2
3n + 2  2
Analoji cavabı MatLab paketini tətbiq etməklə də almaq olar:
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Onda


3
1
⎯⎯
⎯→ .
n →
2
+ 3n − 2
n =1
Sonuncu nəticəni həndəsi olaraq aşağıdakı qrafikdən də görmək olar:

 9n

2

İndi isə işarəsini növbə ilə dəyişən sıralar haqqında qısa məlumat verək.
(2)
u1 − u 2 + u3 − ... + (−1) n−1 u n + ... (u n  0, n = 1,2,...)
şəklində olan sıralara işarəsini növbə ilə dəyişən sıra deyilir.
Leybnis teoremi. Əgər (2) sırası üçün 1) u1  u 2  ...  u n  ... və 2) lim u n = 0 şərtləri
n →

ödənilərsə, onda bu sıra yığılır və onun S cəmi 1-ci həddi aşmır: 0  S  u1 .
Nəticə. Leybnis teoreminin şərtlərini ödəyən yığılan işarəsini növbə ilə dəyişən sıranın cəminin təqribi hesablanması zamanı alınan xəta mütləq qiymətcə atılmış birinci həddin mütləq
qiymətini aşmır, yəni
Rn  u n +1
münasibəti doğrudur.
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2n + 1
sırasının  = 0,01 dəqiqliklə cəmini hesablayaq.
n (n + 1)
n =1
Baxılan sıra işarəsini növbə ilə dəyişən sıra olduğundan onun yığılmasını araşdırmaq üçün
Leybnis əlamətindən istifadə edək:
3 5
7
1) 

 ...,
1 16 108
2
1
+ 3
3
2n + 1
2n + 1
n = 0.
2) lim u n = lim 3
= lim 4
= lim n
n →
n → n ( n + 1)
n → n + n 3
n →
1
1+
n
Leybnis əlamətinin hər iki şərti ödəndiyindən verilən sıra yığılandır.
Bu nəticəni MatLab mühitində də almaq olar:


Misal 2.

 (−1)



İndi isə

n

2n + 1

3

 n 3 (n + 1)

sırasının yığılmasını araşdıraq.

n =1

1

n 2 + 
2n + 1
1
n
lim 4
= lim 
= lim 3
3
n → n + n
n →
 1  n → n
n 4 1 + 
 n

olduğundan müqayisə üçün



 n3
1

sırasını götürək, onda v =

n =1

1
n3

olur. 2-ci müqayisə əla-

mətini tətbiq edək:

1
u
2n + n
n =2
lim n = lim 4
= lim
n → v
n → n + n 3
n →
1
n
1+
n
Bu nəticəni MatLab mühitində də almaq olar:
4

3
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2n + 1
2n + 1
sırası
yığılır
və
deməli,
 n 3 (n + 1)
 (−1) n n3 (n + 1) sırası mütləq yığılandır.
n =1
n=1
Göstərdiyimiz kimi baxılan sıranın hədləri mütləq qiymətcə azalır, yəni
2n + 1
2n + 3
2n + 3
( n  1),
.
Rn 

3
3
n (n + 1) (n + 1) (n + 2)
(n + 1) 3 (n + 2)
Belə ki, u n +1   , onda R n   . Buna görə də
2n + 3
1

3
(n + 1) (n + 2) 100
bərabərsizliyini həll edərək  = 0,01 dəqiqliklə verilmiş sıranın cəmini hesablamaq üçün
sıranın hədlərinin n sayını tapırıq.
12 + 3
15
n = 6 olduqda R6 =
= 3 = 0,005  0,01 olar.
3
(6 + 1) (6 + 2) 7  8
Beləliklə, verilən dəqiqliklə sıranın cəmini hesablamaq üçün sıranın ilk altı
həddini götürmək kifayətdir. Onda sıranın S cəmi
−3
5
7
9
11
13
S= 3
+ 3
− 3
+ 3
− 3
+ 3
= −1.3344.
1  (1 + 1) 2  (2 + 1) 3  (3 + 1) 4  (4 + 1) 5  (5 + 1) 6  (6 + 1)
Analoji nəticəni MatLab mühitində də alırıq:


Beləliklə,

Məqalənin aktuallığı. MatLab sisteminin geniş hesablama imkanları onu elm və texnikanın istənilən sahəsində praktiki hesabatlar üçün tətbiq olunan edir. Bu imkanlar ali təhsil
müəssisələrinin tədris prosesində də MatLab sistemindən çoxşaxəli istifadənin əhəmiyyətini
artırır. Bütün bunlar xüsusi paket proqramların tətbiqini aktual edir. Məqalədə MatLab sisteminin sıralar nəzəriyyəsi bölməsinə tətbiqi imkanlarından bəhs olunmuşdur.
Məqalənin elmi yeniliyi. Ədədi sıraların cəminin hesablanması nəzəri cəhətdən şərh edil-
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miş və MatLab tətbiqi proqram mühitində hesabat üsulları və metodikası şərh edilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə baxılan məsələlərdən riyaziyyatın
ədədi sıralar nəzəriyyəsi bölməsinin tədrisi prosesində, mühəndis və iqtisadiyyat məsələlərinin həllində və baxılan mövzunun müstəqil öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar.
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У.М. Мамедова, С.М. Исмайлов

О применении системы MatLab при расчете
суммы числовых рядов
Резюме
Обширные вычислительные возможности системы MatLab делают ее применимой к
практическим расчетам в любой области науки и техники. Эти возможности увеличивают важность многопланового использования системы MatLab в образовательном
процессе высших учебных заведений, что делает применение специальных пакетных
программ актуальным. В статье рассматривается применение системы MatLab к разделу теории числовых рядов. Здесь теоретически излагается вычисление суммы числовых рядов, даются методы и методика проведения расчетов в среде прикладного программного обеспечения MatLab.
U.M. Mammadova, S.M. Ismailov

On the application of the MatLab system in
calculating the sum of number series
Summary
The extensive computing capabilities of the MatLab system make it applicable to practical
calculations in any field of science and technology. These capabilities increase the importance
of the multifaceted use of the MatLab system in the educational process of higher educational
institutions, which makes the use of special package programs relevant. The article discusses
the application of the MatLab system to the section of the theory of number series. It
theoretically sets out the calculation of the sum of the number series, gives methods and
techniques for performing calculations in the environment of the MatLab application
software.
Redaksiyaya daxil olub: 28.08.2020
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Excel cədvəlləri redaktorunun öyrənilməsi zamanı
informatika üzrə perspektivliyi – tematik plan
Arzu Məsim oğlu Quliyev
texnika üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti
Turana Tahir qızı Muradova
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: turana.muradova97@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov,
t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: Microsoft Excel, cədvəl redaktoru, sənəd, plan, bilik, fraqment, qrafik, funksiya
Ключевые слова: Microsoft Excel, редактор таблиц, документ, план, знание, фрагмент, график, функция
Key words: Microsoft Excel, table editor, document, plan, knowledge, fragment, graph,
function
Microsoft Excel - cədvəl sənədlərinin tərtib edilməsi, riyazi funksiyaların hesablanması,
onlar üçün qrafiklərin qurulması və çap edilməsi də daxil olmaqla cədvəl emalının bütün proseslərinin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan güclü cədvəl redaktorudur. Excelin çoxlu
faydalı xüsusiyyətlərindən birinə yuvalar üzrə mətnin avtomatik korreksiyası, sözlərin avtomatik köçürülməsi və sözlərin yazı qaydalarının düzəldilməsi, mətnin müəyyən edilmiş zaman kəsiyində saxlanılması, standart cədvəllər ustasının, tədarük və bir neçə dəqiqəyə avans
hesabatı, balans hesabatı, tabel uçotu kartı, hesab faktura, maliyyə şablonlarının və s. hazırlanması daxildir. Excel verilmiş sözün və ya mətn fraqmentinin axtarılmasını, onun göstərilmiş fraqmentlə dəyişdirilməsini, çıxarmanı, daxili buferə köçürmək və ya şriftə, qarnitura və
ya şriftin ölçülərinə görə , həm də sətirüstü və ya sətiraltı simvollara görə əvəzetməni təmin
edir. Verilən mövzunun öyrənilməsindən sonra tələbələrdə kursun bölməsi üzrə müəyyən tələb olunan həcmdə biliklər formalaşmalıdır.
Tələbələr bunları öyrənməlidir:
— Windows üçün Excel redaktoru ilə işləmək, menyunun və alətlərin piktoqrafik panellərinin əsas punktlarını mənimsəmək;
— Excel redaktorunda sadə cədvəl hazırlamaq;
— yuvalarda qiymətləri və mətni redaktə etmək, hazır mətndə şrifti və stili dəyişmək;
— seçilmiş fraqmentlərlə işləmək;
— sənəddə verilənlərin fraqmentlərini axtarmaq və dəyişdirmək;
— sənədlər olan faylları açmaq və saxlamaq;
— sənədlərdə cədvəlin qiymətini və onların qrafik həllini birləşdirmək;
— Excel cədvəllərinin Word sənədləri ilə birləşdirməyi bacarmaq;
— Excel-dən Word-ə sənəd keçirərkən bağlamadan istifadə etmək;
— Microsoft Excel-ə daxil edilmiş riyazi funksiyalardan istifadə etməyi öyrənmək;
— çap rejimini seçmək və sənədi printerdə çap etmək.
Biliklərə nəzarət və uçot.
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Biliklərə nəzarət kurs tam keçiriləndən sonra aparılır və o, ya şifahi şəkildə, ya test, ya da
konkret sual üçün nəzəri biletlərə həyata keçirilə bilər. Bu dərs prosesində ən vacib bölmələrdən biridir. Burada siz, şagirdlərin yeni materialı nə dərəcədə mənimsədiyini müəyyən edə bilərsiniz. Birincisi, mən şagirdlərə 15 dəqiqəyə 8 sualdan ibarət test təklif edirəm. Hər suala 3
cavab variantı təklif olunur.
Test.
Microsoft Excel – nədir ?
Mətn redaktorudur; Cədvəl redaktorudur; Qrafik redaktorudur;
İkincisi, testə cavab verdikdən sonra, ya da ayrılmış vaxt qurtardıqdan sonra şagirdlər
kompüter arxasında əyləşib müəllim tərəfindən onlar üçün hazırlanmış tapşırıqları yerinə yetirirlər. Dərsin sonunda şagirdlər işlərini öz qovluğunda saxlayır. Müəllim işləri yoxlayır və
qiymətləndirir. Dərs prosesində əldə edilmiş bütün vərdişlərdən istifadə nəzərə alınır.
Tədrisin metod, vasitə və üsulları.
Verilən mövzunu öyrənərkən bəzi çətinliklər yaranır:
• Verilmiş mövzuya aid dərsliklərin olmaması;
• Verilmiş mövzuya ayrılmış saatların miqdarının azlığı;
• Böyük həcmdə ixtisaslaşmış informasiyalar və terminologiyalar;
• Az sayda metodiki vasitələr;
Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq mən təhsilin mühazirə və təcrübi formalarından istifadə etməyi təklif edirəm. Verilən kursu şagirdlərə dərs-mühazirə şəklində keçirtmək məqsədəuyğundur. Dərsin belə forması, az zaman kəsiyində çox sayda informasiya verməyə imkan
verir. Əgər şagirdlər mühazirədə nəyisə başa düşməyiblərsə, onda belə məşğələlər materialı
sərbəst alışdırır. Praktiki məşğələlər kompüter sinfində keçirilməlidir.
Bu məşğələlərin öz bəzi xüsusiyyətləri var:
— müəllim danışır və şagirdlərin nə edəcəyini kompüterdə göstərir, onlar isə təkrar edirlər;
— müəllim şagirdlərdən soruşa bilər, onlar da verilən suallara cavab verməlidirlər;
— müəllim sonraya saxlamadan yaranmış çətinlikləri həll etməyə kömək edir;
— şagirdlərin sərbəst işləmək imkanları.
Müəllim tərəfindən tapşırığın düzgün yerinə yetirilməsinin yoxlanılması bilavasitə dərsdə
aparılır.
Dərsin bu formada aparılması bunlara imkan verir:
• frontal sorğu aparmağa
• EHM-də işləməyin praktiki vərdişlərinə yiyələnməyə;
• mənimsənilmiş biliklərin praktikada möhkəmləndirilməsinə;
• mümkün çətinlikləri dəf etmək və şagirdlərin biliklərindəki boşluqları müəyyən edilməsinə;
• zəif şagirdlərlə fərdi işləməyə;
• güclü şagirdlərin sərbəst işləməsinə.
Microsoft Excel cədvəllər redaktoru kimi vacib mövzunun öyrənilməsi məqsədi güdən
metodik işləmələr tələbləri bu materialları öyrətməyi nəzərdə tutan müəllimlərə kömək üçün
hazırlanıb. Bələ ki, verilmiş informasiya baza xarakteri daşıyır və Microsoft Office proqramlarının bütün tətbiqi paketinin öyrənilməsində lazım olduğu üçün tələbələrdən materialın daha
keyfiyyətli və düşünülmüş şəkildə mənimsənilməsinə nail olmaq vacibdir. Bu zaman əsas istiqamət fərdi praktiki tapşırıq və testlərə verilir. Excel cədvəl redaktorunun savadlı və müvəffəqiyyətlə öyrənilməsi tələbələrdə güclü şəkildə texniki təfəkkür, abstrakt-məntiqi düşüncə,
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yaddaş inkişaf etdirir və bunun nəticəsində intellekt səviyyəsi artır. Bundan əlavə, Microsoft
Excel redaktoru cədvəl redaktoru ilə iş təcrübəsi gələcək təhsil və əmək fəaliyyətində dəfələrlə lazım olacaq.
Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Excel proqramının istifadəsindən və onun faydalı funksiyalarından bəhs edilməsi bir daha onun aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, Excel proqramı verilən mövzunun öyrənilməsindən sonra tələbələrdə kursun bölməsi üzrə müəyyən tələb olunan həcmdə bilikləri formalaşdırır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə ondan ibarətdir ki, Excel proqramında
biliklərə nəzarət kurs tam keçiriləndən sonra aparılır və o, ya şifahi şəkildə, ya test, ya da
konkret sual üçün nəzəri biletlərlə həyata keçirilə bilər.
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А.М. Кулиев, T.T. Мурадова

Перспективы информатики в изучении редактора
таблиц Excel - тематический план
Резюме
Цель обучения данного курса в форме лекции соответствует цели. Такая форма
обучения помогает предоставить большой объём информации в течении короткого
срока. Если студенты не понимают лекцию, то на таких уроках можно адаптироваться
на данном материале с лёгкостью.
A.M. Guliyev, T.T. Muradova

Perspectives on computer science in the study
of Excel spreadsheet editor - thematic plan
Summary
It is advisable to teach the given course to the students in the form of lecture. This form of
lesson allows a large amount of information to be given in a short period of time. If the
students do not understand anything during the lecture, such classes will make them get easily
used to.
Redaksiyaya daxil olub: 24.08.2020
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Java dilində obyekt yönümlü proqramlaşdırma
(OOP-Object-Oriented Programming) anlayışının
öyrədilməsi metodikası
Fərid Yusif oğlu Əhmədov
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
E-mail: feridehmedov1999@gmail.com
Rəyçilər: r.ü.f.d., dos.Z.Ə. Tağıyeva,
p.ü.f.d., dos.S.C.-C. Cəbrayılzadə
Açar sözlər: OYP – obyekt yönümlü proqramlaşdırma, Object, Class, Inheritance, Interface, Encapsulation, Field, Property, Method, Instantiation, Initialization
Ключевые слова: ООП - Объектно-ориентированное программирование, объект,
класс, наследование, интерфейс, инкапсуляция, поле, свойство, метод, реализация,
инициализация
Key words: OOP - Object-oriented programming, Object, Class, Inheritance, Interface,
Encapsulation, Field, Property, Method, Instantiation, Initialization
Hazırda bir çox obyekt yönümlü proqramlaşdırma dilləri mövcuddur. Əvvəllər proqramların yazılmasına və sazlanmasına proqramçının nə qədər vaxt sərf etməsi o qədər də önəmli deyildi. Fərdi kompüterlərin meydana çıxması ilə proqramçılar vaxtları hədər getməsin deyə
proqramlaşdırma mühitini təkmilləşdirməyə başladılar. İlk növbədə koddan təkrar istifadə
prinsipi yarandı. Bu prinsipə görə, kimlərnsə bir dəfə yaratmış olduqları toplanıb saxlanmalı
və başqa proqramçılar tərəfindən hazır bloklar şəklində istifadə olunmalıdır. Belə proqram
bloklarını obyektlər (OBJECT) adlandırdılar. Yeni proqram hazırlamaq lazım gəldikdə əvvəlki proqramlardan obyektlər götürülür və onlar sadəcə, yeni tələblərə uyğun dəyişdirilir.
Java dilində Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırma anlayışının ali məktəbdə tələbələrə tədrisi
metodikası belədir. Belə ki, ardıcıllıq olaraq Obyekt Yönümlü Proqramlaşdırmanın (OYP)
mahiyyəti izah edilir. Sonra isə OYP-nin elementərinin hər biri tələbələr üçün real həyat nümunələri ilə əlaqələndirilərək izah edilir. Tədris prosesi zamanı Java dilində OYP-nin əhəmiyyəti qabardılır.
İndi isə Java dilində OYP anlayışının nə olduğuna baxaq. Java dilində OYP anlayışl nədir? Bunlara object, class, inheritance, interface, encapsulation… kimi anlayışlar aiddir. Onları nə demək olduğunu danışarkən, bu anlayışların real həyat nümunələri ilə əlaqələndirilərək
yaxşı başa düşülmələrini təmin etməyi hədəfləyirəm. Əlbəttə, nümunələr Java sintaksisindən
istifadə edilərək veriləcəkdir. Terminləri izah edərkən onu Azərbaycan dilinə çevirməməyi
üstün tuturam.
OOP məntiqini anlamaq üçün əsas object anlayışını anlamaqdır. Object ən sadə şəkildə
düşünün. Proqramlaşdırmanı unudun. Ətrafınıza baxın. Gördüyünüz şeylərin hamısı object‘dir. Stolunuzdakı qələm, bağdakı ağac, yolda maşın, hamısı object‘dir. Bunların ortaq 2 nöqtəsi var. Bu ortaq nöqtələrə diqqət edəcəyik.
İlk ortaq nöqtə, hər bir object‘in öz xüsusiyyətlərinə sahib olmasıdır. Məsələn, qələmin
rəngi, ağacın hündürlüyü, avtomobilin markası ... Hər bir object‘in xüsusiyyətləri var. Başqa
bir ümumi nöqtə, hər bir object‘in davranış və bir hərəkətə sahib olmasıdır. Məsələn, qələm
yazır, ağac böyüyür, avtomobil hərəkət edir... Onları çoxaltmaq mümkündür, məsələn, avto-

99

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

mobil üçün əyləc, yanacaq doldurma, farları yandırmaq kimi hərəkətlərdən danışmaq olar.
Bu nöqtələrə baxaraq OOP dünyasına girə bilərsiniz. Proqram object‘lərinin həqiqi dünya
objectləri kimi xüsusiyyətlərə və davranışlara malikdir. Proqram object‘lərinin xüsusiyyətləri
field adlanan sahələrdə (bəzi dillərdə property adlanır) və method adlanan quruluşlarda (bəzi
dillərdə function da deyilir) göstərilmişdir.
Methodlar object‘in xüsusiyyətlərini idarə etmək və object‘in xarici object‘lərlə əlaqə qura bilməsini təmin edir. Bu şəkildə object‘in daxili quruluşu digər object‘lərdən gizlidir. Başqa sözlə, digər object‘lər xüsusiyyətlərə çata bilməzlər, yalnız methodlar idarə olunan bir şəkildə əlaqə qururlar. Buna data encapsulation deyilir. Bu object yönümlü proqramlaşdırmanın
əsaslarından biridir.
Object istifadə edərək kod yazmağın çox təsirli faydaları var;
• Modulluq: tətbiqlərinizdən asılı olmayaraq object‘ləri dizayn edə və kodlaşdıra bilərsiniz. Object‘i yaratdıqdan sonra tətbiqinizin hər hansı bir yerinə daxil olub istifadə edə bilərsiniz.
• Məxfilik: Object‘in içərisində nə baş verdiyini bilmirsiniz. Komandadakı başqa bir proqram tərtibçisi bir object tərtib etmiş ola bilər. Bu object‘in xüsusiyyətlərini bilmirsiniz, onun
metodlarının necə işlədiyini bilməlisiniz.
• Kod təkrarlanmasının qarşısının alınması. Bir object yazılıbsa, onu başqası da yaza bilər.
Bunu hər tətbiqdə istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, tətbiqinizdə bir fayl object‘i istifadə etmisinizsə, digər tətbiqlərdə də istifadə edə bilərsiniz. Yenidən yazmağa ehtiyac yoxdur.
• Problemlərin həlli: Sistemdə bir səhv baş verdikdə, bir object, ehtimal ki, öz işini düzgün
yerinə yetirə bilmir. Bu vəziyyətdə, sadəcə həmin object düzəltmək və dəyişdirməklə bütün
sistemin düzgün işləməsini təmin edə bilərsiniz.
Beləliklə, eyni xüsusiyyətlərə və eyni hərəkətlərə sahib bir çox maşın var. Hər avtomobildə rəng, sürət, ötürücü ... və s. Tək bir avtomobilə object deyilirsə, bütün avtomobillər
üçün ümumi bir dizayn hazırlanırsa, bu bir class (sinif) adlanır. Başqa sözlə, object bir classdan törəmiş (instance) bir nümunədir. Avtomobil üçün java’da belə bir class yazıla bilər.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

class Car {
string color = "black";
int gear = 1;
void changeColor(string newValue) {
color = newValue;
}
void changeGear(int newValue) {
gear = newValue;
}
}

Həqiqi həyat mirası kimi, uşaq da valideynlərinin bəzi xüsusiyyətlərini alır, həm də öz xüsusiyyətlərinə malikdir. Proqramda bir class‘ın alt class‘lari ola bilər. Bu alt class‘lar yuxarı
class‘da müəyyən edilmiş field və method‘ları inheritance alır və öz xüsusi field və method‘ları da tətbiq edə bilər. Bir üst class‘ın field və method‘ları daha aşağı class inheritance ilə
köçürülməsi üçün önündə private olmamalıdır. Bu vəziyyətdə, bütün field və method‘lar
class‘da yazılmasa belə istifadə edilə bilər.
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• Bir class alt class‘larinin sayında məhdudiyyət yoxdur.
• Bir class‘da yalnız bir yuxarı class ola bilər. Java çox inheritance xüsusiyyətini dəstəkləmir.
Java-da alt class tətbiqetmə aşağıdakı kimi aparılır;
1
class Truck extends Car {
2
3
// Truck spesifik field ve method’lar burada təyin olunur.
4
5
}
Bir interface yaratarkən bu interface‘in aid classların olmalı olduğu methodları yazırıq.
Ancaq biz bunu implement etmirik, sadəcə olaraq adlarını yazarıq. Avtomobil classı üçün bir
interface olsaydı;
1
interface ICar {
2
3
void changeColor(string newValue);
4
5
void changeGear(int newValue);
6
}
7
kimi təyin edirik. İzləyici heç bir detal görmədən, sadəcə bir avtomobil class'ından necə istifadə edəcəyini başa düşür. Bu üsulların avtomobil class'ında olacağına əmin olur. Əlbəttə ki,
bu interface avtomobil class'ınıda implement etdiyinizi göstərməlisiniz. Burada bunu edirsiniz.
1
class Car implements ICar {
2
// Daha əvvəl Car class'ını yazdıq. Car class'ını daha önce yazmıştık.
3
// Interface'de göstərilən methodlar burada implement olunur.
4
}
Bir class yazdıqdan sonra həmin class’dan istifadə edən objectlərin yaradılması instantiation adlanır. Beləliklə, siz o class’dan bir nümunə yaradırsınız. Bunun üçün new açar söz istifadə olunur. New açar söz yaddaşda kifayət qədər yer ayırır və bu class’ın bir nümunəsinə uyğun gəlir və constructor methodunu başlanğıc üçün çağırır.
Hər class üçün xüsusi bir method var. Bu methodu digər methodlardan fərqləndirən cəhət
odur ki, class ilə eyni ada malikdir və heç bir dəyər qaytarmır. Ayrıca bu method class‘dan object yaratdıqda, yəni instantiation mərhələsində çağrılır. Class‘ınızda bir constructor
yoxdursa, Java Compiler açıq şəkildə yaradır və heç bir parametr götürməyən bir constructor
çağırır. Bu constructor içərisində də class‘ınız üst class‘ına aid boş constructor çağırılır. Əgər
bir üst class yoxdursa Java’da build-in olaraq mövcud olan Object adlı class‘ın boş constructor’u çağırılır (Object class‘ı təməl bir class‘dır və biz yazmasaqda əslində hər class Object class‘ından inherit edər). Burada constructor‘larınızı yazmağı təklif edirəm. Kompilyatorun bu işi sizin üçün həll etməsinə icazə verməyin, əks halda problemlərlə üzləşə bilərsiniz.
Dedik ki, instantiation mərhələsində object üçün yaddaşda yer ayrılır və constructor çağırılır. Constructor bu sahədəki field’lərə ilkin dəyərlər təyin edir, bu proses initialization adlanır. Təcrübə edərək son 3 başlıqda dediklərimi göstərim;
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class Car {
private string color;
private int speed;
private int gear;
public Car () {
color = "black";
speed = 0;
gear = 1;
}
public Car (string newColor, int newSpeed, int newGear) {
color = newColor;
speed = newSpeed;
gear = newGear;
}
}
Yuxarıdakı Car class’ını yenidən yazdım. Bu classın objectlərini yaradaq;

1
2
3
4
5
6
7
8

public class CarFactory {
public static void main(String[] args) {
//* c1 ve c2 adlı 2 Car object'i yaradaq
Car c1 = new Car();
Car c2 = new Car("white", 80, 2);
}
}

Buradakı kodun Car c1 hissəsi decleration kimi tanınır və hər hansı bir primitive variable
yaratmağa bənzəyir. Məsələn, int say=5; Dediyiniz kimi, objectiniz üçün dəyişən yaradırsınız.
Ancaq burada bir fərq var, bu dəyişən (c1 və c2) objectin özünü saxlamır, objectin yerləşdiyi
memory sahəsinə, yəni bir pointer’dir. Sahəni new ilə ayırırsınız, sahənin adresini dəyişənə
təyin edir və constructor ilə başlatdırırsınız.
Məqalənin aktuallığı. Hazırda bir çox obyekt yönümlü proqramlaşdırma dilləri mövcuddur. Fərdi kompüterlərin meydana çıxması ilə proqramçıların vaxtını hədər yerə sərf etməmək
üçün proqramlaşdırma mühiti getdikcə təkmilləşdi. Məqalə də Java dilində obyekt yönümlü
proqramlaşdırma anlayışının ali məktəbdə tələbələrə tədrisinin əsas istiqamətlərinin təhlili
baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir..
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Java dilində obyekt
yönümlü proqramlaşdırma anlayışının ali məktəbdə tələbələrə tədrisi metodikasının təsnifatı
verilməklə, həmçinin ayrı-ayrı anlayışlar geniş təhlili olunur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.
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Методика обучения концепции объектно-ориентированного
программирования на Java
Резюме
В данной статье рассматривается методика преподавания и обучения концепции
объектно-ориентированного объектного программирования на Java для студентов университетов. Таким образом, в статье представлена классификация методологии обучения концепции объектно-ориентированного программирования на Java учащимся старших классов средней школы, дан комплексный анализ отдельных концепций.
F.Y. Ahmadov

Methodology of teaching the concept of
Object-Oriented Programming in Java
Summary
This article covers the methodology for teaching and teaching the concept of Object
Oriented Programming in Java for university students. Thus, the article provides a
classification of the methodology of teaching the concept of Object Oriented Programming in
Java to students in high school, provides a comprehensive analysis of individual concepts.
Redaksiyaya daxil olub: 11.09.2020
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Paralel hesablama sistemlərində
C proqramlaşdırma dilinin tətbiqləri
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E-mail: pashayevhusniyye@gmail.com
Rəyçilər: f.-r.ü.e.d., prof.A.X. Xanməmmədov,
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Açar sözlər: paralel kompyuter, paralel alqoritm, paylanmış hesablama, paralel proqram,
paralel ədədi üsul
Ключевые слова: параллельный компьютер, параллельный алгоритм, распределенные вычисления, параллельная программа, параллельный численный метод
Key words: parallel computer, parallel algorithm, distributed computing, parallel
program, parallel numerical method
•Paralel hesablama sistemləri
Məsələlərin həlli çətinləşdikcə komyputerlərin təkmilləşməsi prosesi də gedir. Əgər hər
hansı məsələnin həlli real vaxt ərzində mümkün olmurdusa, onda təbii olaraq sual qoyulurdu:
komyputer hansı istiqamətdə inkişaf etməlidir? Bu zaman iki ideyadan istifadə etmək lazım
gəlirdi. Ya komputeri super komyputerə çevirmək, ya da eyni bir məsələnin həllində çoxlu
sayda kompyuterdən istifadə etmək. Məlum olurdu ki, super kompyuterlərə keçid daha çox
vəsait tələb edir. Ona görə çoxlu sayda kompyuteri eyni vaxtda işləməyə məcbur etmək daha
perspektiv sayılırdı. Kompyuterləri birləşdirmək ideyası reallaşdıqdan sonra paralel kompyuter, paralel alqoritm, paralel hesablama, paylanmış hesablama, paralel proqram, paralel ədədi
üsul anlayışları meydana gəldi. Aydındır ki, hər hansı bir məsələnin həllinin paralelləşdirilməsi üçün məsələnin həllinin alqoritmi paralelləşdirilməlidir. Paralel alqoritm elə alqoritmə
deyilir ki, onun ayrı-ayrı hissələri eyni vaxtda yerinə yetirilə bilsin. Paralel alqoritm üçün paralel proqram qurulmalıdır. Belə proqram o proqramlardan ibarət olur ki, onun ayrı-ayrı hissələri eyni vaxtda yerinə yetirilə bilsin. Paralel proqramın işləməsi üçün əməliyyat sistemində
də dəyişikliklər edilməlidir. İndiyə qədər paralel hesablama anlayışına çoxlu təriflər verilmişdir. Lakin hamı tərəfindən qəbul edilmiş ümumi bir tərif yoxdur. Bununla belə paralel hesablama dedikdə eyni bir məsələnin müxtəlif hissələrinin ayrı-ayrı kompyuterlərdə və ya eyni bir
kompyuterdə paralel yerinə yetirilməsi başa düşülür. Paylanmış hesablama dedikdə isə, eyni
bir məsələnin ayrı-ayrı hissələrinin müxtəlif kompyuterlərdə eyni vaxtda yerinə yetirilməsi
başa düşülür.
•Paralel kompyuterlərin arxitekturaya görə təsnifatı
Məlumdur ki, hər hansı bir məsələnin kompyuterdə həlli onun qoyuluşundan, həll üsulunun seçilməsindən, proqram təminatının yaradılmasından və nəhayət hesablamaların aparılması kimi mərhələlərdən ibarətdir. Burada mühüm mərhələlərdən biri proqram təminatının
qurulmasıdır. Proqram təminatı elə qurulmalıdır ki, onu eyni vaxtda bir neçə kompyuterdə yerinə yetirilməsi mümkün olsun. Lakin, proqramın yerinə yetirilmə müddəti kompyuterlərin arxitekturasından asılı olur. Müxtəlif arxitekturalı kompyuterlərdə eyni bir proqram müxtəlif
vaxtlarda yerinə yetirilə bilir. Kompyuterlərin arxitekturaya görə ilk təsnifatını “Flynn” təklif
etmişdir. Onu təklif etdiyi üsulda əsas ideya “patok” (axın) anlayışına əsaslanır: Komandalar
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axını və verilənlər axını. Bu anlayışa görə Flynn kompyuterləri 4 sinifə bölür:
• SİSD – Single İnstruction Stream Single Data stream. Tək – tək komandalar axını və tək
– tək verilənlər axını.
Fon – Neyman prinsipi ilə qurulan bütün kompyuterlər bu sinfə aid edilir. Bu sinfə daxil
olan kompyuterlərdə hər bir komanda yalnız bir əməliyyatı yerinə yetirir və bu əməliyyat başa
çatdıqdan sonra sonrakı komanda yerinə yetirilir.
• SİMD – Single İnstruction Multiple Data stream.
Bu sinifə daxil olan kompyuterlərin idarə qurğusundan alınan komanda eyni vaxtda çoxlu
verilənlər üzərində yerinə yetirilir. Belə kompyuterlərə vektorlar üzərində əməliyyat aparan
kompyuterləri misal göstərmək olar. Bu zaman idarə qurğusundan alınan komanda əsasında
eyni vaxtda çoxlu sayda verilənlər üzərində əməliyyat aparılır.
• MİSD – Multiple İnstruction Single Data Stream. Bu cür kompyuterlərin sxemi aşağıdakı kimi olur:
Bu sinif kompyuterlərdə çoxlu sayda komandalar axını tək-tək verilənlər üzərində yerinə
yetirilir. Bu sxem əsasında qurulmuş real kompyuter hələlik yoxdur. Flynn və digərləri də belə bir komputerin qurulmasını əsaslandıra bilmirlər.
• MİMD – Multiple İnstruction Stream Multiple Data Stream. Çoxlu komandalar axını və
çoxlu verilənlər axını.
Bu sinif kompüterlərdə eyni vaxtda çoxlu sayda komandalar çox sayda verilənlər üzərində
əməliyyatlar aparır. Bu sinif olduqca böyükdür. Ona görə də Hochney bu sinfi daha bir neçə
sinfə bölüb. Göstərilən bu təsnifat yeganə deyil, çoxsaylı belə təsnifatlar mövcuddur.
•Paralel proqramlaşdırma texnologiyası
Hər bir paralel kompüter üçün proqramın qurulması əvvəlcə bir neçə mərhələni keçir:
I mərhələ məsələnin qoyuluşudur. Bu mərhələdə problem və onun modeli qurulur.
II mərhələdə məsələ alt məsələlərə bölünür. Bu zaman alt məsələlər elə seçilir ki, onların
müəyyən mərhələlərdə sərbəst həll oluna bilməsi mümkün olsun.
III mərhələdə məsələlər arasında kombinasiyalar müəyyənləşdirilir.
IV mərhələdə məsələlər qruplaşdırılır. Bu zaman prosessorların sayı nəzərə alınır.
V mərhələdə qruplar prosessorlara paylanır.
•Paylanmış hesablama sistemləri
Şəbəkə mühitində mürəkkəb məsələlərin həlli üçün paylanmış hesablama sistemlərinin yaradılmasında bir çox texnologiyalardan:
Utility Computing, Distributed Computing (paylanmış hesablama), Cluster Computing
(klaster texnologiyaları), Grid Computing (Qrid texnologiyaları) və Cloud Computing-dən
(bulud texnologiyaları) geniş istifadə olunur [2, 3].
Utility Computing - bir kompüterin resurslarının (çoxterminallı emal sistemləri) istifadəçilər arasında paylanması prinsipinə əsaslanır.
Distributed Computing - proqramın alt hissələrinin iki və daha çox kompüterlərdə yerinə
yetirilməsi deməkdir. Bu halda, kompüterlərarası əlaqə şəbəkə vasitəsi ilə həyata keçirilir.
Cluster Computing - lokal şəbəkə texnologiyalarının köməyi ilə böyük hesablama və yaddaş resursları tələb edən mürəkkəb məsələnin həllində istifadə olunan və bir təşkilat daxilində
yerləşən çoxsaylı hesablama qovşaqlarının (mikroprosessor, kompüter və s.) birləşməsi ilə yaradılan hesablama sistemidir.
Grid Computing - kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə mürəkkəb məsələlərin
həllində istifadə olunan və müxtəlif təşkilatlarda yerləşən çoxsaylı hesablama qovşaqlarının
(server, kompüter və s.) birləşməsi ilə yaradılan paylanmış hesablama sistemidir.
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Cloud Computing – böyük təşkilatların verilənlərin emal mərkəzlərinin hesablama və yaddaş resurslarından istifadə edərək məsələlərin emal və yadda saxlanmasına xidmət edən hesablama sistemidir.
•Paralel hesablama sistemlərində C proqramlaşdırma dilinin tətbiqi
Təcrübə göstərir ki, mövcud proqramların optimallaşdırılması səmərə vermir, çünki, həmin müddət ərzində proqramlaşdırma texnologiyası da dəyişir.
Müasir dövrdə ümumi yaddaşlı kompüterlərdə paralel proqramları qurmaq üçün OPEN
MP (Multi Process) texnologiyasından, paylanan yaddaşlı kompüterlərdə isə paralel proqram
qurmaq üçün MPI (Message Passing İnterface) texnologiyasından istifadə olunur.
Kompilyatorun bu texnologiyanı işlədə bilməsini yoxlamaq üçün aşağıdakı sadə proqramlardan istifadə etmək olar:
C++ dilində.
include <stdio.h>
int main {
# if def OPEN MP
Printf (‘OPEN MP is supported!\n”);
# endif }
Kompilyator verilən proqramı yerinə yetirərkən paralel seksiyaların yaranması üçün ona
“göstərişlər” verilir. Bu göstərişlər direktiv, funksiya və ətraf dəyişənləri şəklində verilir.
Əgər proqramda OPEN MP kitabxanasına müraciət olunursa, onda C++-da include <OMP.h>
yazılmalıdır.

Paralel proqramlaşdırma texnologiyasında proses sözü əvəzinə thread sözü işlənilir. Hərfi
tərcüməsi ip, sap deməkdir, mənası isə yüngül çəkili prosessor deməkdir. Adətən, əsas sap kimi (Master) əsas proqramın yerinə yetirilməsini təmin edir və onun nömrəsi 0 götürülür. Sapların sayı proqramın başlanğıcında verilə bilər. Lakin paralel hissələrdə o say dəyişdirilə bilir.
Paralel hissədə dəyişənlər də 2 qrupa bölünür: 1-ci qrup shared (ümumi dəyişən), 2-ci qrup
private (lokal dəyişən) adlanır.
Ümumi dəyişənlər bütün saplar üçün eyni olur. Bu o deməkdir ki, hər bir sap əgər A ümumi dəyişəndirsə, onun üzərində əməliyyat apara bilir. Lokal dəyişənlər isə hər bir sap üçün
adları eyni olsa da müxtəlif qiymətlər alır. Aşağıdakı proqramdakı sapların sayının dəyişməsi
göstərilir.
C-proqramlaşdırma dilində aşağıdakı kimi olacaq:
include<stdio.h>
include<omp.h>
int main {
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(a) OMP set num threads (3)
(b) # progma OMP paralel num threads (2)
{ printf (“iki proses\n”);}
#progma omp paralel {
printf (“3 proses\n”);}}
Proqramda əvvəlcə 3 prosesin olacağı göstərilib (a). 1-ci paralel hissədə isə (b) kompilyatora göstəriş verilir ki, 2 proses yaradılacaq. Bu paralel hissə qurtarandan sonra əvvəlki proseslər ləğv edilmiş olur və yuxarıdakı elana görə yeni 3 proses yaradılır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hər bir paralel hissədə paralel hissənin proqramı bütün proseslərə verilir. Bu zaman əlavə göstəriş olmazsa, bütün proqramlar eyni bir işi görür. Lakin
məsələnin həllinin sürətləndirilməsi üçün proqram proseslər arasında bölünməlidir. Bir neçə
üsul mövcuddur. Bunlardan biri aşağı səviyyəli proqramlaşdırma adlanır. Bu o deməkdir ki,
hər bir proses üçün proqramın kodu yazılır. Bu üsuldan başqa dövrə daxil olan iterasiyaların
proseslər arası paylanma üsulu da mövcuddur. Bunun üçün Schedule direktivindən istifadə
edilir, iterasiyanın paylanması isə, static (m), dynamic (m) funksiyaları vasitəsilə yerinə yetirilir. 1-ci yazı göstərir ki, m sayda iterasiya 1-ci prosesə, sonrakı m sayda iterasiya 2-ci prosesə və s. bölünür. Sonra yenidən proses 1-cidən başlayaraq təkrar edilir.
2-ci halda isə, dövrlərin sayı bərabər m uzunluqda olmaqla bərabər hissələrə bölünür və
proseslərə paylanır.
Beləliklə, kompilyatorun OPEN MP texnologiyasının necə işlədə bilməsini bu üsulla yoxlamaq olar.
İşdə paralel hesablama sistemlərinin qurulması prinsipləri, paralel kompüterlərin arxitekturaya və yaddaşa görə təsnifatı, paralel proqramlaşdırma texnologiyası, OPEN MP texnologiyasından istifadə etməklə paralel proqramların qurulması məsələləri tədqiq edilmişdir.
Məqalənin aktuallığı. Son dövrlərdə çoxsaylı istifadəçilər elektron hökumət xidmətlərindən geniş istifadə edirlər. Bu isə elektron hökumətin müasir texnologiyalar əsasında davamlı
inkişafını tələb edir. Ölkəmizdə kompüter şəbəkələri əsasında paralel və paylanmış hesablama
sistemlərinin yaradılması sahəsində məqsədyönlü işlər aparılır. Paralel və paylanmış hesablama sistemlərində həlli nəzərdə tutulan strateji əhəmiyyətli tətbiqi məsələlərin müəyyən olunması və onların reallaşdırılması üçün müvafiq elmi araşdırmaların aparılması istiqamətində
intensiv işlər görülür. Bu gün İnformasiya Texnologiyaları həm pedaqoji mənbələr baxımından, həm də gənc nəsillərlə əlaqə baxımından əsas vasitələrdən biridir. Məqalənin də məhz bu
mövzuya həsr olunması bir daha onun aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə paralel və paylanmış
hesablama sistemlərinin, paralel kompyuterlərin arxitekturaya görə təsnifatı verilir, hər bir paralel kompüter üçün proqramın qurulmasının mərhələləri göstərilməklə bu hesablama sistemlərində C proqramlaşdırma dilinin tətbiqi xüsusiyyətləri açıqlanır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Aparılan tədqiqatların təhlil göstərir ki, şəbəkə
resurslarından maksimum faydalanmaq üçün bu texnologiyalardan geniş istifadə olunur. Bu
baxımdan məqalə tələbələrin mürəkkəb məsələlərin həllində paralel hesablama texnologiyasından istifadə etmək vərdişlərinə yiyələnməsində mühüm rol oynayacaqdır.
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Применение языка программирования C в
параллельных вычислительных системах
Резюме
Основа современной системы образования - информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ). Усиление роли ИКТ в обучении необходимо для развития информационно-коммуникационных навыков учителей и студентов.
На первых этапах развития компьютерной техники он использовался для решения
простых задач. Сам компьютер был создан именно с целью быстрого проведения вычислительных процессов. Но в последующие периоды стали возникать вопросы, решение которых было очень сложным. Кроме того, быстрое развитие техники и промышленности, создание новых вопросов увеличили спрос на ускорение вычислительных
процессов.
H.T. Pashayeva

Applications of C programming language
in parallel computing systems
Summary
The basis of the educational system in the modern era is information and Communication
Technology (ICT). Strengthening the role of ICT in teaching necessitates the development of
information and communication skills of teachers and students.
In the early stages of the development of computer technology, it was used to solve simple
issues. The computer itself was created in order to speed up the computing processes.
However, in later periods, issues that were too complicated to be solved began to arise. In
addition, the rapid development of technology and industry, the emergence of new issues
have increased the demand for acceleration of computing processes.
Redaksiyaya daxil olub: 02.09.2020
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Verilənlər bazası üzrə laboratoriya işlərinə verilən tələblər
Aytac Seymur qızı Həsənli
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aytac.seymurqizi.98@gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.S.S. Həmidov,
t.ü.f.d., dos.A.M.Quliyev
Açar sözlər: verilənlər bazası, idarəetmə sistemi, bank işi, xarici yaddaş, məlumatlar.
Kлючевые слова: база данных, система управления, банковское дело, внешняя
память, информация.
Key words: database, management system, banking, external memory, informations.
Laboratoriya işlərinə hazırlıq. Qruplardakı laboratoriya işləri müəyyən müddətə kollecdəki dərslər cədvəlinə uyğun olaraq aparılır. Buna görə laboratoriya işlərini yerinə yetirmək
üçün tələbə aşağıdakı müddəaları diqqət yetirməlidir:
• Laboratoriya işlərinin cədvəli ilə əvvəlcədən tanışlıq;
• Müvafiq laboratoriya işinin təsvirini diqqətlə oxumaq və bu işin əsas məqsədi və məqsədinin nə olduğunu müəyyənləşdirmək;
• Mühazirə kursundan və müvafiq ədəbiyyat mənbələrindən istifadə edərək, bu laboratoriya işi ilə əlaqəli nəzəri hissəni öyrənmək;
• İşə hazır olmayan tələbələrə laboratoriya işlərinə icazə verilmir.
Laboratoriya işi.
Təcrübəçi eksperimentin məqsədini və gözlənilən nəticələrini dəqiq başa düşsə, laboratoriya işinin uğurla başa çatmasına nail olmaq olar. Buna görə, tədqiqatın dəqiqliyi üçün vacib
şərt laboratoriya işlərinə hərtərəfli hazırlıqdır.
Laboratoriyada işi bitirdikdən sonra iş yeri qaydasına qoyulmalıdır. Tələbələrdən laboratoriyada bütün dərslər boyu iş yerlərində olmaları tələb olunur. Laboratoriyanı dərslər zamanı
yalnız müəllimin icazəsi ilə tərk edə bilərsiniz.
Laboratoriya işləri haqqında hesabat. Tədqiqatlar barədə bir hesabatın hazırlanması laboratoriya işlərinin həyata keçirilməsində ən vacib mərhələdir. Görülən hər bir iş üçün aşağıdakı
kitabları rəhbər tutaraq iş dəftərində bir hesabat hazırlanır:
• Laboratoriya işinin adını və seriya nömrəsini göstərin, habelə işin məqsədini qısa şəkildə
ifadə edin;
• Təyin edilmiş standart şərtlərə uyğun olaraq diaqram və qrafik çəkin;
• Hər bir laboratoriya işi barədə hesabatda əsas nəticələr olmalıdır. Məruzənin başında işin
sayı və tam adı göstərilir. Hesabat hazırlayarkən işin məqsədi, məzmununu qısaca təsvir etmək, istifadə olunan avadanlıqları göstərmək lazımdır.
Verilənlər bazası - əsasən böyük həcmdə məlumatları saxlamaq, dəyişdirmək və emal etmək üçün hazırlanmış bir quruluşdur. Məlumat bazaları əhəmiyyətli miqdarda məlumatları
olan dinamik saytlar üçün fəal şəkildə istifadə olunur - bunlar onlayn mağazalar, portallar,
korporativ saytlardır. Dinamik saytların səhifələri veb-serverə müvafiq müştəri sorğusundan
sonra skriptlərin və verilənlər bazalarının qarşılıqlı təsiri nəticəsində "uçurumda" yaranır.
Verilənlər bazasını yaratmaq üçün istifadə edilən proqramlar:
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Microsoft Access, Open Office Base Foxpro Microsoft SQL Server Oracle My SQL Verilənlər bazasının məqsədi və tərifi İnformasiyanın qorunub-saxlanılması kompüterlərin ənənəvi xidmət növlərindən biridir. İnformasiyanın kompüterlərdə qorunub-saxlanılması üçün
verilənlər bazasından (VB) geniş istifadə olunur.
Verilənlər bazası kontekstində VBİS anlayışını nəzərdən keçirməyə dəyər.
Verilənlər Bazası İdarəetmə Sistemi (VBİS) - Bu, yeni bir verilənlər bazasının quruluşunu
yaratmaq, doldurmaq, məzmunu redaktə etmək və məlumatları göstərmək üçün lazım olan bir
proqram vasitəsidir. Ən çox yayılmış məlumat bazaları MySQL, PostgreSQL, Oracle,
Microsoft SQL Serverdir. Məsələn, Avropada və ya ABŞ-da VPS və ya bir server satın almağı planlaşdırırsınızsa, deməli verilənlər bazası üçün proqramı özünüz təyin edə bilərsiniz.
Verilənlər bazası idarəetmə sistemi (VBİS) - verilənlər bazasının yaradılması və istifadəsinə nəzarəti təmin edən ümumi və ya xüsusi məqsədlər üçün bir proqram və dil vasitəsi.
Verilənlər Bazası İdarəetmə Sisteminin tətbiqi və istifadəsi:
Verilənlər bazası idarəetmə sisteminin təkamülü səbəbindən şirkətlər işlərindən daha çox
şey əldə edirlər, çünki hər şeyi qeyd edə bilərlər. Həm də onları işdə daha təsirli edən hər hansı bir insan və ya məhsul haqqında məlumat və qeydlər axtarışını daha sürətli edir. Beləliklə,
burada bəzi tətbiqetmələri və verilənlər bazası idarəetmə sisteminin (VBİS) istifadəsini paylaşırıq.
• Dəmir yolu rezervasiya sistemi:
Bilet bazasından bilet sifarişi, qatarın gedişi və gəliş vəziyyətini qeyd etmək lazımdır. Qatarlar gec başlasa, insanlar məlumat bazası yeniləməsi ilə tanış olurlar.
• Kitabxana İdarəetmə Sistemi:
Kitabxanada minlərlə kitab var, buna görə bütün kitabların qeydlərini bir nüsxədə və ya
qeydiyyatda saxlamaq çox çətindir. Beləliklə VBİS kitabın buraxılış tarixi, kitabın adı, müəllif və kitabın mövcudluğu ilə bağlı bütün məlumatları qorumaq üçün istifadə edirdi.
• Bank işi:
Hər gün banklar vasitəsilə minlərlə əməliyyat aparırıq və bunu banka getmədən edə bilərik. Beləliklə, bankçılıq necə asan oldu ki, evdə oturub banklar vasitəsilə pul göndərə və ya
ala bilərik. Bütün bunlar bank əməliyyatlarının hamısını idarə edən VBİS səbəbindən mümkündür.
• Universitetlər və kolleclər:
İmtahanlar bu gün onlayn şəkildə aparılır və universitetlər və kolleclər bütün bu qeydləri
VBİS vasitəsilə aparırlar. Tələbə qeydləri məlumatları, nəticələr, kurslar və qiymətlər bütün
məlumatlar bazada saxlanılır.
• Kredit kartı əməliyyatları:
Kredit kartları və digər bütün əməliyyatların alınması üçün yalnız DBMS tərəfindən mümkündür. Kredit kartı sahibi onların məlumatlarının əhəmiyyətini bilir, hamısı VBİS vasitəsilə
təmin olunur.
• Sosial Media Saytları:
Fikirlərimizi bölüşmək və dostlarımızla əlaqə qurmaq üçün hamımız sosial media saytlarından istifadə edirik. Hər gün milyonlarla istifadəçi facebook, twitter, pinterest və Google
plus kimi bu sosial media hesablarına imza atır. İstifadəçilərin bütün məlumatları necə saxlanılır və digər insanlara necə qoşula bilirik? Bəli, hamısı VBİS vasitəsilə olur.
• Telekommunikasiya:
Hər hansı bir telekommunikasiya şirkəti VBİS olmadan öz işləri haqqında düşünə bilməz.
VBİS bu şirkətlərin zəng məlumatlarını və aylıq göndərilən ödəniş sənədlərini saxlaması üçün
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olmalıdır.
• Online alış-veriş:
Onlayn alış-veriş bu günlərin böyük bir tendensiyasına çevrildi. Heç kim dükanlara getmək və vaxt itirmək istəmir. Hər kəs evdən alış-veriş etmək istəyir. Beləliklə, bütün bu məhsullar yalnız VBİS köməyi ilə əlavə olunur və satılır. Satınalma məlumatları, hesab-fakturalar
və ödənişlər, bunların hamısı VBİS-in köməyi ilə edilir.
VBİS əsas funksiyaları
• xarici yaddaşdakı məlumatların idarə edilməsi (disklərdə);
• bir disk cache istifadə edərək RAM məlumatların idarə edilməsi;
• uğursuzluqlardan sonra bazaya giriş, ehtiyat nüsxəsini və bərpasını dəyişdirmək;
• verilənlər bazası dillərinə dəstək (məlumatların tərifi dili, məlumatların idarə olunması dili).
Tipik olaraq, müasir VBİS aşağıdakı komponentləri vardır.
Xarici və təsadüfi giriş yaddaşında və jurnalda məlumatların idarə olunması üçün cavabdeh olan nüvələr, məlumatların çıxarılması və dəyişdirilməsi üçün sorğuları optimallaşdıran
bir verilənlər bazası dil prosessoru, bir qayda olaraq, maşından müstəqil icra edilə bilən daxili
kodu, bir VBİS ilə bir istifadəçi interfeysi yaradan məlumat manipulyasiya proqramlarını şərh
edən bir işləmə dəstəyi alt sistemi həmçinin məlumat sisteminə xidmət üçün bir sıra əlavə xüsusiyyətlər təqdim edən xidmət proqramları (xarici kommunal).
Məqalənin aktuallığı. Məqalə laboratoriya işlərinin hazırlanması baxımından aktual əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, laboratoriya işlərinə hazırlıq zamanı müəyyən tələblərin ödənilməsi
amilinə diqqət yetirilməlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik verilən mövzunun daha da geniş baxılması və araşdırılması baxımından fərqlənir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat zamanı laboratoriya işləri, laboratoriya işlərinə hazırlıq haqqında məlumatlar verilir və verilənlər bazası idarəetmə sistemlərində
tətbiqi, istifadəsi müəyyənləşdirilir.
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Требования к лабораторным работам по базе данных
Резюме
В статье рассказывается о базах данных, выполнение лабораторных работ, системах
управления базами данных, применение системы управления базами данных, функции
системы управления базами данных.
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Requirements for laboratory work on the database
Summary
The article talks about databases, laboratory work, database management systems,
application of a database management system, database management system functions.
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Генетический алгоритм (ГА) является мощным инструментом для эволюционного
решения сложных задач. Генетический алгоритм – это стохастический поисковый алгоритм, который итеративно трансформирует множество математических объектов (популяцию), представляющих собой кодированные решения некоторой задачи. С каждым
объектом (хромосомой) связывается оценка качества решения задачи, на основании которой выполняется селекция, имитирующая процесс естественного отбора по Дарвину.
Отобранная популяция потомков подвергается операциям скрещивания и мутации,
имитирующим генетический процесс передачи и преобразования наследственной информации. Итерации продолжаются до получения приемлемого качества решения. Таким образом, ГА опирается на современные представления о механизмах эволюции и
генетики.
Так как генетические алгоритмы представляют собой разновидность методов поиска
с элементами случайности, то они позволяют найти квазиоптимальное (рациональное),
а не оптимальное решение задачи. Следовательно, их применение наиболее целесообразно для решения сложных задач большой размерности, для которых необходимо найти приемлемое решение в условиях временных ограничений. При этом применение
других методов (например, метода полного перебора), ориентированные на поиск
оптимального решения, вследствие высокой сложности задачи затруднительно.
Процедуру (или алгоритм) решения задачи оптимизации можно представить в виде
итеративного процесса, который порождает последовательность точек в соответствии с
предписанным набором правил, включающим критерий окончания счета. Поиск глобального решения задачи оптимизации происходит путем перебора локальных решений.
Существует множество методов глобальной оптимизации [1], однако все они имеют
общие черты:
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– для поиска глобального оптимума следует анализировать различные области
множества решений X;
– в каждой области происходит поиск оптимума с помощью
– алгоритма локальной оптимизации (спуск по градиенту);
– необходим критерий остановки алгоритма на основании качества полученного
решения, поскольку область поиска может быть бесконечно большой.
Нужно подчеркнуть, что в общем случае нельзя гарантировать точное решение задачи глобальной оптимизации для многоэкстремальной функции за конечное число
шагов. Для доказательства того, что найденное решение является глобальным оптимумом, надо выполнить полный перебор всех возможных значений вектора параметров. В
большинстве случаев это невозможно, поэтому при глобальной оптимизации речь идет
обычно не о поиске оптимального, а о поиске субоптимального решения:

(

)

   opt ( )    D, F ( )  F ( ) opt +  

где ε – малая величина (с учетом специфики решаемой задачи).
Введем основные понятия, применяемые в генетических алгоритмах.
Булев вектор — вектор, компоненты которого принимают значения из двух
элементного (булева) множества, например, {0, 1} или {−1, 1}.
Хеммингово расстояние — используется для булевых векторов и равно числу различающихся в обоих векторах компонент.
Хромосома — вектор (или строка) из каких-либо чисел. Если этот вектор представлен бинарной строкой из нулей и единиц, например, 1010011, то он получен либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея. Каждая позиция (бит) хромосомы называется геном.
Расстояние — хеммингово расстояние между бинарными хромосомами.
Cелекция (кроссовер) — операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями. Например, 1100&1010 → 1110&1000.
Мутация — случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме.
Например, 1010011 → 1010001.
Инверсия — изменение порядка следования битов в хромосоме или в ее фрагменте.
Например, 1100 → 0011.
Популяция — совокупность индивидуумов.
Пригодность (приспособленность) — критерий или функция, экстремум которой
следует найти.
Из приведенных выше определений следует, что терминология ГА представляет собой синтез собственно генетических и искусственных понятий. Так, для понятия,
заимствованного из генетики, можно предъявить его искусственный (символический)
аналог. Например, хромосома и строка.
Основной (классический) генетический алгоритм (также называемый элементарным
или простым генетическим алгоритмом) состоит из следующих шагов:
1) инициализация, или выбор исходной популяции хромосом;
2) оценка приспособленности хромосом в популяции;
3) проверка условия остановки алгоритма;
4) селекция хромосом;
5) применение генетических операторов;
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6) формирование новой популяции;
7) выбор «наилучшей» хромосомы.
Блок-схема основного генетического алгоритма изображена на рис.1.2.

Рис. 1.2. Схема простого ГА.
Этап, включающий последовательность «Оценивание популяции» – «Селекция» –
«Скрещивание» – «Мутация», называется поколением. Эволюция популяции состоит из
оследовательности таких поколений.
GADS - (Genetic Algoritm and Direct Search Toolbox) предназначен для расширения
функциональных возможностей пакета MatLab при решении задач оптимизации [2]. В
GADS содержатся новые алгоритмы по сравнению с классическими алгоритмами оптимизации, описанными в Optimization Toolbox. GADS содержит программы для решения задач оптимизации на основе использования двух методов:
– генетического алгоритма (Genetic Algorithm);
– метода прямого поиска (Direct Search).
Генетический алгоритм и метод прямого поиска можно использовать для задач, которые трудно решить обычными методами оптимизации, например, когда искомая целевая функция является разрывной, нелинейной, не имеет производных.
В качестве примера работы ГА был рассмотрен процесс решения диофантова уравнения. Пусть задача формулируется в виде
оптимизационной задачи:

(1)
Опишем, как эта задача может быть решена с помощью GATool.
Решением диофантова уравнения являются целые числа, поэтому популяция должна
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быть выбрана двоичного типа (рис. 1.3.).
заметим, что размер популяции в 300 хромосом охватывает всего около 0,03%
пространства поиска.

Рис. 1.3. Описание популяции для решения диофантова уравнения
Можно считать, что каждая переменная находится в диапазоне [0, 29], поэтому для
кодирования одной переменной требуется 5 битов двоичного кода, а вся хромосома
должна состоять из 20 двоичных переменных (рис. 1.4).
Для перехода от двоичного к десятичному представлению требуется выполнить элементарное преобразование, пример которого показан на рис. 1.5.

Рис. 1.4. Описание хромосом для решения диофантова уравнения

Рис. 1.5. Преобразование двоичной хромосомы в десятичные числа
Необходимость такого преобразования затрудняет использование окон для ввода ограничений в GATool, поэтому равенство и неравенства можно включить в описание
минимизируемой функции:
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В приведенном описании присвоение z=100 означает, что целевая функция получает
большое значение, если не выполняется хотя бы одно из условий типа равенства или
неравенства.
После ввода команды >> gatool — открывает окно Genetic Algorithm Tool. На экране
появится основное графическое окно GATool (рис. 1.6.).

Рис. 1.6. Графическое окно GATool
Из анализа графика средней и лучшей пригодности хромосом (рис. 1.7) следует, что
сначала все хромосомы имеют низкое значение пригодности.
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Рис. 1.7. Изменение пригодности хромосом при решении диофантова уравнения
Решение задачи (со значением пригодности, равным 9), обнаруживается в 21-м поколении, после чего средняя пригодность хромосом популяции быстро изменяется,
приближаясь к 50- му поколению (Таб.1.) к пригодности найденного решения.
Optimization terminated: average change in the fitness value less than options.TolFun.
>>Generation f(x)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
16
16
16
16

27
16
28
12
29
12
30
12
31
10
32
9
33
9
34
9
35
9
36
9
37
9
38
9
39
9
40
9
41
9
42
9
43
9
44
9
45
9
46
9
47
9
48
9
49
9
50
9
51
9
Optimization terminated.
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Таблица 1. Изменение поколений при решении диофантова уравнения
Двоичная хромосома-решение, найденная в процессе генетического поиска, показана на рис. 1.8. Это решение единственное (глобальный экстремум), поскольку сумма
A+B+C+D минимальна.

A + 2B + 3C + 4D = 30; A + B + C + D = 9
Рис. 1.8. Решение диофантова уравнения
Решения диофантова уравнения методом прямого поиска (Direct Search) (Рис. 1.9.)

Рис. 1.9. Ввод имени функции и числа переменных.
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Ввод ограничений в задаче оптимизации. Решение диофантова уравнения
A + 2B + 3C + 4D = 30; A + B + C + D = 9
Значения наилучшей пригодности улучшаются наиболее заметно на ранних поколениях, когда выбранные объекты наиболее далеки от оптимального значения (Рис. 1.10.)

Рис. 1.10. Графики наилучшей и средней пригодности. Номер и значение лучшей
хромосомы.
Решения диофантова уравнения в настройке “Поиск решения” MS Exсel

Рис. 1 .11. Экранная форма задачи (1)

120

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

Рис. 1 .12. Окно "Поиск решения" задачи (1)
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения линейных задач симплекс-методом
Время решения: 0,016 секунд.
Число итераций: 2 Число подзадач: 0
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены.
Модуль поиска решения
Модуль: Поиск решения нелинейных задач методом ОПГ
Время решения: 0,047 секунд.
Число итераций: 5 Число подзадач: 0
Результат: Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены
Модуль поиска решения
Модуль: Эволюционный поиск решения
Время решения: 59,966 секунд.
Число итераций: 0 Число подзадач: 17773
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Рис. 1.13 Лист отчета по результатам.
Показано, что каждый из методов пришлось модифицировать с использованием
специфических приемов локализации и уточнения параметров экстремумов. Также
показано, что все методы вполне пригодны для решения многоэкстремальных задач и
обеспечивают заданную точность решения с использованием приемлемого временного
ресурса. Сравнительный анализ точности полученных результатов и затраченного машинного времени позволил сопоставимость характеристики исследованных методов.
Таким образом, выбор конкретного метода решения больше зависит от предметной
области решаемой многоэкстремальной задачи.
Актуальность статьи. Генетические алгоритмы оптимизации являются алгоритмами случайно-направленного поиска и применяются в основном там, где сложно или невозможно сформулировать задачу в виде, пригодном для более быстрых алгоритмов локальной оптимизации, либо если стоит задача оптимизации не дифференцируемой
функции или задача многоэкстремальной глобальной оптимизации.
В этой связи сравнительный анализ точности полученных результатов и затраченного машинного времени становится актуальной задачей позволяющей сопоставить характеристики исследованных методов.
Научная новизна статьи. Показано, что все методы вполне пригодны для решения
многоэкстремальных задач и обеспечивают заданную точность решения с использованием приемлемого временного ресурса. Выбор конкретного метода решения больше
зависит от предметной области решаемой многоэкстремальной задачи.
Практичесное значение и применение статьи. Показано, использование работы
генетического алгоритма (ГА) на примере решения задачи диофантова уравнения. Рассматривается возможность и обосновывается эффективность применения генетических
алгоритмов для решения задач оптимизации. Приводится пример и результаты расчета
с использованием среды MS Exell и Matlab.
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Diofant tənliyinin həlli məsələsinin nümünəsində
genetik alqoritminin realizasiyasi
Xülasə
Məqalədə, optimallaşdırma problemlərinin həlli üçün genetik alqoritmlərin istifadəsinin
mümkünlüyü və səmərəliliyi əsaslandırılır. MS Exell və Matlab mühitindən istifadə edərək
nümunə və hesablama nəticələri verilmişdir. Diofantin tənliyi problemini həll etməklə,
Genetik alqoritm (GA) metodunun istifadəsi nümunə olaraq göstərilmişdir.
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B.B. Azizov, R.H. Shirinov, C.A. Guliyev

Implementation of the genetic algorithm on the example
of solving the problem of the diophantic equation
Summary
He article considers the possibility and substantiates the effectiveness of the use of genetic
algorithms for solving optimization problems. An example and calculation results using MS
Exell and Matlab are given. It is shown that the use of the work of the genetic algorithm (GA)
on the example of solving the Diophantine equation problem.
Поступило в редакцию: 16.06.2020
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Orta məktəb kursunda modelləşdirmənin tədrisində model
və obyekt yanaşmaların həyata keçirilməsi şərtləri
Aynurə Fuad qızı Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: aynure.abdullayeva97@gmail.com
Rəyçilər: r.ü.f.d., dos.R.Q. Cəlilova,
p.ü.f.d., dos. S.C.-C. Cəbrayılzadə
Açar sözlər: model, modelləşdirmə, obyekt, informasiya, qruplaşdırma
Ключевые слова: моделирование, моделирование, объект, информация, группировка
Key words: model, modeling, object, information, grouping
Bizi əhatə edən aləm əslində çox mürəkkəbdir. Biz bəzən obyektlərin sadələşdirilmiş formasından istifadə edirik. Bu sadələşdirilmiş forma isə model adlanır. Model ümumi bir vəziyyətdə bir hadisəni, obyekti və düşüncəni təmsil edən sistemlər toplusudur. Model obyektlərin
öyrənilməsinə və onların inkişaf prosesini anlamağa və proqnozlaşdırmağa imkan verən bir
anlayışdır. Modellər dəyişkən bir quruluşa malikdir. Buna görə də real obyekti həqiqətdə olduğu kimi dəqiq yaratmırlar. Model yaradarkən real obyektin tədqiqatçıya lazım olan xassələrini özündə əks etdirən bir model yaradırlar.
Orta məktəbdə istifadə olunan modellər əslində şagirdlərə tam öyrənə bilmədikləri və onlara məlum olmayan məlumatları əldə etmələrinə kömək edir. Başqa mənada desək, hansısa
fəndən hər hansısa bir mövzunu öyrənməkdə çətinlik çəkən şagirdlərə modellərdən və modelləşdirmədən istifadə edərək mücərrəd bir anlayış izah edilir. Bu modelləri tədris prosesində
istifadə etmək müəllimlərin borcudur. Bunun üçün müəllim model və modelləşdirmə ilə bağlı
müəyyən biliklərə və bunu şagirdlərə ötürmək bacarığına malik olmalıdır.
Məsələn, Tomsonun üzümlü keksdən istifadə edərək atomun quruluşunu izah etməsi, digər alimlərin Tomsonun fikirlərini başa düşməsini asanlaşdırmışdı. Yəni, Tomson atomu
üzümlü keks modeli ilə əvəz etdi, burada onun məqsədi atomun quruluşunu izah etmək idi.
Yuxarıda göstərdiyimiz nümunədən də aydın olur ki, modellər realda mövcud olan obyektləri sadə şəkildə izah etmək üçün istifadə edilir.
“Model” sözü fransızcadan “modèle”, latıncadan isə “modulus” sözündəndir və “ölçü”,
“analoq”, “nümunə” mənasını verir. Ətraf aləmdə baş verən hadisələri, bu hadisələr haqqında
məlum olan biliklərdən istifadə edərək sadə və başa düşülən hala gətirmək üçün yaradılan nümunələrə model deyilir və hər hansısa obyektin əvəzləyicisi rolunu oynayır.
Deməli, model anlayışını öyrənməzdən öncə obyekt anlayışını dərk etmək lazımdır. Ətrafımızda gördüyümüz canlı və cansız varlıqlarla yanaşı, bizim yaratdığımız müxtəlif şeirlər,
musiqi əsərləri və s. də obyektlərdir. Biz kompyuterdə hər hansısa bir proqram vasitəsi ilə şəkil çəkərkən, məqalə və ya inşa yazarkən müxtəlif maddi olmayan obyektlər yaradırıq. Ümumi olaraq, bizim istifadə etdiyimiz, istehsal etdiyimiz və öyrəndiyimiz hər bir şey obyektdir.
Model və obyekt anlayışları hələ orta məktəblərdən şagirdlərə izah olunur. Şagirdlər üçün
model anlayışını daxil etməzdən öncə obyekt anlayışını daxil etmək lazımdır. Hələ ibtidai sinifdən şagirdlər model və obyekt anlayışları ilə tanış olurlar. İlk dəfə 2-ci sinifdə şagirdlərə
obyekt anlayışı izah olunur.
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Biz yuxarıda obyektin nə olduğunu izah etdik, lakin bu anlayışı 2-ci sinif şagirdlərinə izah
edərkən onların bilik bazasını və intellektual səviyyəsini nəzərə alaraq, onların başa düşüb,
dərk edəcəyi şəkildə dərsi tədris etmək lazımdır. Məsələn, şagirdlərə "obyekt nədir?" anlayışını izah edərkən, birdən – birə onun tərifini vermək olmaz. Dərsə başlamazdan əvvəl onlara
sual vermək lazımdır - "Ətrafınızda nə görürsünüz?". Onların cavabları əsasında, müəllim bir
sıra sözləri lövhəyə yazır. Daha sonra onlara izah edir ki, bütün bunlar ümumi bir anlayışda
birləşir, hansı ki bu anlayış "obyekt" anlayışıdır. Daha sonra müəllim dərslikdən istifadə edərək, obyektlərin bir sıra xassələrini izah edir. Müəllim artıq şagirdlərə obyekt və obyektin əlamətlərini izah etdiyinə görə, bu biliklərdən istifadə edərək onlara obyektlərin həmin əlamətlərə görə oxşar və fərqli cəhətlərini izah edə bilər. Bununla yanaşı obyekt qruplaşdırmaları haqqında da şagirdlərə məlumat verilir.
2-ci sinfin sonunda artıq hər bir şagird aşağıdakıları suallara müstəqil şəkildə cavab verib,
onları əsaslandırmağı bacarmalıdır:
1. Obyekt nədir? Obyektlərin hansı əlamətləri var?
2. Obyektlərin oxşar əlamətləri nələrdir?
3. Obyekt qruplaşdırması necə olur və nəyə əsasən aparılır?
4. Obyektlərin fərqləndirici əlamətləri nələrdir?
3-cü sinifdə şagirdlər “Qruplaşdırma” mövzusunu keçdikdə yenidən obyekt qruplaşdırması və obyekt qrupları, onların oxşar və fərqli əlamətlərini keçirlər. Lakin, bu zaman müəllim
şagirdlərin obyektlərin qruplaşdırılması haqqında 2-ci sinifdən məlumatlarının olduğunu nəzərə almalıdır və buna uyğun şəkildə dərsi aparmalıdır. Buna görə də 2-ci sinifdə keçirilənləri
şagirdlərin yadına saldıqdan sonra mövzunu bir qədər dərindən izah etməli və yeni anlayışları
onlar üçün fərqləndirməlidir. Eyni zamanda obyektlərin keyfiyyət və kəmiyyət əlamətləri də
yeni bir anlayış kimi izah edilir. Obyektlərin ölçülə bilən əlamətləri kəmiyyət, ölçülə bilməyən əlamətləri isə keyfiyyət əlamətləri sayılır.
Nəhayət, şagirdlər 5-ci sinifdə “İnformasiya” anlayışını öyrənərkən yeni bir anlayış olan
model anlayışı ilə tanış olurlar. Şagirdlər İnformasiyanın nə olduğunu öyrəndiklərinə görə artıq onlar “informasiya modeli” ilə tanış ola bilərlər. İnformasiya modelini müəllim şagirdlərə
izah edərkən dərs ardıcıllığı aşağıdakı kimi olur:
1. Model
2. modelləşdirmə
3. maddi model
4. informasiya modeli
İlk növbədə müəllim obyekt anlayışını şagirdlərə xatırladır. Daha sonra model anlayışını
daxil edir və onu əyani şəkildə şagirdlərə izah edir. Məsələn, qlobusu göstərib, onun nəyə
bənzədiyini soruşur və şagirdlərin fikirləri dinləndikdən və müzakirə olunduqdan sonra müəllim qlobusun Yer planetinin modeli olduğunu izah edir. Sonra isə müəllim modelləşdirmənin
məqsədini, bizim nə üçün obyektin özündən deyil, onun modelindən istifadə etdiyimizi şagirdlərə izah edir. Daha sonra müəllim şagirdlərə əyani olaraq modelləşdirməni izah etmək
üçün şagirdlərlə birlikdə hər hansısa bir obyektin modelini yaradır. Məsələn, karton parçalarından bir qutu modeli yaradır və bu qutunun yaradılması prosesinin modelləşdirmə olduğunu izah edir.
5-ci sinif dərsliyində modelləri informasiyanın təqdimolunma formasına görə iki yerə bölürlər: maddi və informasiya modelləri. Obyektlərin görünən – həndəsi, fiziki və başqa xassələrini əks etdirən model maddi model adlanır. Məsələn, binaların maketi, qlobus, gəlincik
və s. İnformasiya modelləri isə adından da göründüyü kimi, hər hansısa bir obyekti, prosesi
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müəyyən informasiyalar əsasında təsvir edir.
Bu anlayışları izah etmək üçün müəllim müxtəlif metodlardan istifadə edə bilər. Məsələn,
sinifdəki bütün şagirdlərin siyahısını cədvəl şəklində lövhəyə yazır və onun cədvəl formasında olan informasiya modeli olduğunu şagirdlərə izah edir. Bundan başqa informasiya modelinin şəkil, söz, sxem formasında təsvir oluna bilməsi barədə şagirdlərə məlumat verir.
Məqalənin aktuallığı. Orta məktəbdə istifadə olunan modellər şagirdlərə məlum olmayan
məlumatları əldə etmələrinə kömək edir. Hər hansı bir mövzunu öyrənməkdə çətinlik çəkən
şagirdlərə modellərdən və modelləşdirmədən istifadə edərək mücərrəd bir anlayış öyrədilir.
Bu, müəllimlərdən böyük məsuliyyət tələb edir. Təbii ki, bu zaman müəllim model və modelləşdirmə ilə bağlı müəyyən biliklərə və bunu şagirdlərə ötürmək bacarığına malik olmalıdır.
Məhz bu baxımdan məqalə aktual əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə orta məktəbdə modelləşdirmənin tədrisində model və obyekt yanaşmaların həyata keçirilməsi şərtləri bir daha
nəzərdən keçirilir, müəllimin model və modelləşdirmə ilə bağlı müəyyən biliklərə və bunu şagirdlərə ötürmək bacarığına malik olması xüsusi vurğulanır, model və obyekt anlayışlarının
öyrədilməsi üçün səmərəli yollar aşılanmaqla konkret nümunələr göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Условия реализации модельного и объектного подходов
в обучении моделированию в средней школе
Резюме
Мы знаем, что модели, используемые в средней школе, помогают учащимся получать неизвестную информацию. Студентам, испытывающим трудности с изучением
какого-либо предмета, преподают абстрактную концепцию с использованием моделей
и моделирования. Конечно, в этом случае преподаватель должен обладать определенными знаниями моделирования и моделирования и уметь передавать их ученикам. В
статье также рассматриваются условия реализации модельного и объектного подходов
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при обучении моделированию в средней школе, подчеркиваются знания учителя о моделировании и моделировании и умение передавать их учащимся, а также приводятся
конкретные примеры эффективных способов обучения концепциям модели и объекта.

A.F. Abdullayeva

Conditions for the implementation of model and object
approaches in the teaching of modeling in secondary school
Summary
We know that the models used in high school help students acquire unknown information.
Students who have difficulty learning any subject are taught an abstract concept using models
and modeling. Of course, in this case, the teacher must have some knowledge of modeling
and modeling and the ability to pass it on to students. The article also reviews the conditions
for implementing model and object approaches in teaching modeling in secondary school,
emphasizes the teacher's knowledge of modeling and modeling and the ability to pass it on to
students, and provides concrete examples of effective ways to teach model and object
concepts.
Redaksiyaya daxil olub: 07.08.2020.
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Моделирование иноязычного текста
Лариса Владимировна Колесникова
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Рецензенты: д.ф.н., доц. Ф.С. Бахшиева,
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Ключевые слова: моделирование, модель текста, алгоритм действий, компонент,
уровень понимания.
Açar sözlər: modelləşdirilmə, mətnin modeli, addımların alqoritmi, komponent, anlayışın
səviyyəsi
Key words: modeling, text model, algorithm of actions, component, level of
understanding
В период стремительного научно-технического развития общества, моделирование
как метод научного познания приобретает актуальность. Важная суть моделирования
состоит в том, чтобы по результатам работы с моделью можно было дать необходимые
ответы об особенностях изучаемого объекта. Проблема моделирования – главнейшая
методологическая проблема, которая наравне с естественными науками, стала актуальной и в гуманитарных науках.
Моделирование – это мысленный эксперимент в любой сфере науки. Мысленная
модель, как отмечал В.А.Штофф (1964), может быть фиксирована с помощью схемы,
модели. Слово модель произошло от латинского слова modus (мера, образец). В науке
слово модель понимается как элемент научной картины мира и является продуктом
творческого воображения. В.А.Штофф считает, что модель это специфическая, качественно своеобразная форма и средство научного познания. Моделирование является
специфическим средством отображения человеком изучаемых объектов с помощью
моделей.
Одной из проблем моделирования является моделирование текста. Текст – высшая
единица синтаксического уровня. Текст не только единица речи, но и единица языка.
Текст рассматривается как продукт речи, как его основная единица. Все исследователи
согласны с тем, что текст – это законченное, завершенное произведение, имеющий
свою собственную внутреннюю структуру, определенное строение, обладает средствами связности его частей, которые не позволяют ему распадаться на отдельные
предложения. Многие исследователи (И.Р.Гальперин, Е.И.Шендельс) считают, что
текст – моделируемая единица языка, микросистема, функционирующая в обществе в
качестве основной языковой единицы, обладающей смысловой коммуникативной
законченностью в общении. Именно тексты являются важной составной коммуникации. В тексте все средства языка становятся коммуникативно обусловленными, объединенными в определенную систему, в которой каждые из них проявляют свои признаки
и обнаруживают текстообразующие функции. Не стоит забывать о том, что текст не
состоит из предложений, а реализуется в них. А смысл текста определяется мотивом
его создания.
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При разработке моделирования иноязычного текста принципам обучения моделированию текста должно быть уделено особое место. Обучающийся русскому языку на
основе моделирования текста приобретает знания о информации текста и вместе с тем,
приобретая полученные знания и умения, может перенести на другие виды речевой
деятельности, научится моделировать собственный текст. Модель определяет, как коммуникативные задачи текста влияет на развитие микротем, как смысловые центры коммуникативной задачи текста влияют на развитие смысла, как информация в тексте
обобщается в конце. Таким образом, модель как средство получения новых знаний,
информации об объекте является средством формирования новых знаний о нем. Вопросами изучения информации занимались такие исследователи, как А.Н.Колмогоров,
Д.И.Дубровский и другие. Информация характеризует организованность, упорядоченность, отражение.
Модель текста должна обладать критерием системности, то есть необходимо научить учащегося тому, как ему надо соединить главное, какие искать смысловые связи.
Он должен понять смысл прочитанного или услышанного. Чтение рассматривается как
основное коммуникативное умение, на базе которого развиваются и совершенствуются
другие коммуникативные умения, излагать собственные мысли.
Говоря о проблеме моделирования текста, надо отметить его понимание. Понимание текста соединяет в себе рассуждение, анализ, размышление. Процесс понимания
представляет собой сложную деятельность, в которой основными компонентами являются средства и способы формирования мысли, позволяющие выбрать из текста
нужную информацию. Модель текста должна быть для иноязычных студентов ключом
к пониманию текста. Основными составляющими понимания являются глубина, отчетливость, полнота и обоснованность. В.Н.Комиссаров предлагает концепцию, в которой
выделяет пять уровней понимания: уровень цели, уровень описываемой ситуации,
уровень сообщения, уровень высказываний, уровень слова. Понимание можно рассматривать как уровень коммуникации и обучения.
Исходя из экспериментального обучения, уровни понимания иноязычного текста зависят от знания соответствующего иностранного языка. К уровням относятся: понимание слов, сочетание слов, предложений, понимание текста. Смысловая структура
текста является центральной в тексте. Если при умелом сжатии текста до элементарных
предложений, то легче передать мысли. В этом рациональным оптимальным способом
является моделирование текста. Модель текста позволяет запомнить и представить
внутритекстовые связи, которые помогают понять развитие информации. Чтобы
содержание текста было адекватно его замыслу, чтобы оно было коммуникативно значимым, необходимо изложить информацию точно, последовательно, соблюдать правила построения текстов, сделать высказывание связным.
Как речевое произведение текст состоит из последовательно объединенных вербальных средств. Но не всегда есть возможность передать необходимое только вербальными средствами. А для этого существуют и невербальные средства: порядок слов,
знаки препинания, средства выделения. К таким средствам также относятся эпиграфы,
ссылки, цитаты.
Как было сказано выше, любой текст имеет модель для его понимания. Иначе модель не оправдает той цели, которая стоит перед текстом. В тексте используется такая
единица как сложное синтаксическое целое. Признаками ССЦ являются высказывания,
связи между предложениями. Одной из единиц ССЦ является абзац. Бондаренко
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говорит о том, что абзац – мельчайшая композиционно-смысловая единица текста.
Отметим, что моделирование текста нужно там, где есть проблема его понимания.
Моделирование текста означает выявление главных, внутритекстовых связей, связанных по смыслу. Текст имеет систему проблемных полей таких, как схема, таблица, алгоритм. Но все они имеют одну задачу: практику развития речи у студентов, изучающих русский язык как неродной. Целью работы по моделированию иноязычного
текста является обучение воспроизведению высказывания, для этого вырабатываются
коммуникативные упражнения, задания, а также опорные слова для проверки. Опиираясь на теорию Гальперина П.Я., мы затрагиваем поэтапное формирование умственных действий. Эта теория представлена в двух этапах: первый – предварительное
уяснение системы проблемных полей, и второй – усвоение системы. Уяснение связано
со структурно-смысловыми категориями, с пониманием основной мысли текста. Для
усвоения нас интересует тема текста, коммуникативная задача, развитие информации.
Все модели, схемы должны даваться от простого к сложному, так, в начале представлена тема, микротема, рема, новая информация, то есть существует алгоритм
действий. Составим упражнения на моделирование.
Упражнение. Необходимо рассказать об Афурджинском водопаде.
Цель: 1) Рассказать о достопримечательности Азербайджана – Афурджинском водопаде.
2) Построение модели.
Афурджинский водопад
В Губинском районе Азербайджана на реке Велвеличай находится памятник природы Афурджинский водопад, который низвергается со скалы 30-метровой высоты.
Водопад Афурджа находится у высокогорного селения Тянгеалты.
В переводе на русский язык слово “Афурджа” переводится как “брызги воды”. У
водопада всегда дует прохладный ветер и его порывы разносят капли воды в разные
стороны. Отсюда и название водопада Афурджа. Вода водопада прозрачная.
Афурджинский водопад привлекателен тем, что рядом из-под земли протекает
около 40 родников. Напротив водопада находится огромное глубокое ущелье. У
подножия водопада вода с огромной высоты разбивается о большие камни. Чистая вода
ударяется о скалы и стекает с них белыми потоками. Водопад продолжает свой поток
уже в виде небольшой речки. Афурджинский водопад охраняется Азербайджанской
республикой.
Алгоритм действий
1. Выделить информацию из текста
2. Определить в каждом абзаце рему
3. Высказывание студентов по теме
4. Обсуждение темы группой
Такой алгоритм действий опирается на поэтапное формирование умственных действий. Использование этой теории основывается на принципах обучения, применяемых
при изучении иностранного языка, связанных с восприятием, пониманием. Чтобы обучение моделированию было успешным и эффективным, необходимо опираться на внутритекстовые отношения, связанные единым замыслом. Необходимо сказать, что методика обучения моделированию иноязычного текста отличается от лингвистического
анализа. Так как методика обучения учитывает и психологические аспекты усвоения
информационного материала. При обучении моделированию учитываются принципы
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научности, наглядности, системности. Моделирование имеет свои ступени, состоящие
из трех модулей. Рассмотрим их. Первый модуль относится к смысловой части текста.
Критерием модуля является тема, рема, информация. Все эти понятия являются умениями с точки зрения методики. Второй модуль связан со смыслом в тексте. Третий
модуль способствует развитию информации в тексте.
Все перечисленные модули рассчитаны на студентов, которые имеют какие-либо
знания по курсу “Русский язык”. Помимо знаний, они располагают и умениями,
действиями, которые совершаются с пониманием прочитанного. Обучающиеся, овладевая умениями, могут самостоятельно развить мысль в тексте, делая акцент на информацию. Говоря об умениях и навыках, подчеркнем, что они (умения и навыки) связаны
углублением обучения иностранному языку.
Разрабатывая упражнения на моделирование иноязычного текста, необходимо предусмотреть такие упражнения, в которых коммуникативная задача влияет на развитие
информационного поля в нем. Как было сказано выше, упражнение имеет алгоритм
действий, и поэтому обучающийся должен совершать ряд логических действий, которые связаны с задачами заданного текста. Некоторые навыки и умения могут выполняться осознанно с опорой на знания о языке. А.А. Леонтьев считал, что умение переходит в навык в результате динамики сознания на той стадии, когда происходит автоматизм действий. [4]
Говоря о моделировании текста, скажем о группе умений: умение определять тему
текста, умение описывать слова в тексте, умение подбирать названия к понятиям, умение подбирать синонимы и антонимы к словам и т.д. Также есть результативные умения, связанные с умением формулировать коммуникативную задачу своего высказывания. При передаче информации задействованы такие категории как условие, время,
результативность. Обучающиеся должны определить, какие условия влияют на построение текста, какова причина информации и результативность. Зная все это перечисленное, студенты овладевают базой данных умений, навыков для построения модели
текста.
При моделировании иноязычного текста необходим метод моделирования, который
заключается в составлении модели текста, в приемах координации, а это значит, что
следует определить тему текста. Основным приемом моделирования является прием
предположения, то есть знание семантики слова. Могут быть использованы различные
приемы, такие как сравнение, уточнение, обоснование, выделение, обобщенности, сопоставления. Прием сопоставления является распространенным. Этот прием необходим
там, где выявляются границы абзацев, которые имеют свою микротему. Приведем
пример упражнений.
Упражнение. Докажите, что информация, данная в тексте имеет обобщенное значение.
Архитектурный ансамбль Кусково
Усадьба Кусково – это бывшее имение графов Шереметьевых. Оно расположено на
востоке Москвы в районе Вишняки. Впервые было упомянуто в конце XVI века.
Изначально Шереметьевым принадлежал один небольшой участок – кусок. А все
остальные земли в округе принадлежали А.М.Черкасскому. После брака сына Бориса
Шереметьева и единственной дочери Черкасского – Вареньки, Шереметьевы стали
единственными этих земель.
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В XVIII веке по заказу Петра Шереметьева в Кусково была построена огромная
усадьба с парком, дворцом, прудами. В создании архитектурного ансамбля участвовали
крепостные архитекторы Аргунов и Миронов. В 1774 году был построен дворец,
который являлся главным в архитектурной композиции. Усадебный комплекс был
предназначен для пышных приемов гостей. Для этих целей были сооружены парковые
павильоны, беседки, оранжерея, зверинец, охотничий домик. Даже на кусковском
пруду действовала небольшая флотилия гребных судов. А в дни торжественных приемов усадьба собирала до 30000 гостей.
Ансамбль Кусково включает “Эрмитаж”, “Голландский домик”, музей керамики.
Усадьба состояла из трех частей. Наиболее лучше сохранился до наших дней архитектурно-парковый комплекс центральной парадной части. Центром усадьбы является
дворец, в котором имеются дарственные портреты русских императоров и хозяев
усадьбы. В настоящее время усадьба находится в черте Москвы и является Национальным достоянием России.
Для проверки понимания обобщенного знания целесообразно предложить выполнить следующие задания: найти в тексте обобщающие предложения, определить главную мысль в информационном поле. Эти приемы, связанные с анализом текста, устанавливают внутритекстовые связи.
Время

Предмет речи
усадьба
Кусково

изначально

Шереметьевым
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в
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Москвы

У нас получилась многоступенчатая модель текста, в которой обучающиеся будут
анализировать данные текста. В модель вписываются опорные слова текста. Таким образом, метод моделирования текста является коммуникативно совершенным, так как
способствует выработке сознательного отношения студентов к тексту как единице
общения.
Актуальность статьи. Метод моделирования в методике обучения иностранным
языкам является значимым. Существует зависимость между системой знаний учащихся
с моделированием текста и развитием речевых коммуникативных умений. Моделирование рассматривается в связи с обучением пониманию информации текста иноязычными
студентами.
Научная новизна статьи. В учебных целях разработана модель учебного текста и
определены цели понимания текстов для работы над моделированием. Выявлен принцип учета влияния коммуникативного намерения на композиционную структуру
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текста. Обучение моделированию учебного текста способствует пониманию связности
текста, развитию умений соотносить смысловые элементы с коммуникативной задачей.
Практическая значимость и применение статьи. Практическая значимость определяется тем, что представлена методика обучения моделирования учебного текста с
коммуникативной точки зрения. В статье дана система умений и навыков по моделированию учебного текста и ее эффективное применение. Моделирование текста полезно составителям программ, авторов учебников и пособий по методике РКИ.
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L.V. Kolesnikova

Xarici dil mətninin modelləşdirilməsi
Xülasə
Cəmiyyətin elmi-texniki inkişafı dövründə modelləşdirmə böyük aktuallıq kəsb edir. Modelləşdirmə problemlərindən biri mətn modelləşdirilməsidir. Mətn modelləşdirilməsi əsasında
tələbələr mətndə məlumat haqqında məlumat əldə edir və öz mətnlərini modelləşdirmək üçün
öyrənirlər.
L.V. Kolesnikova

Modeling a foreign language text
Summary
Modeling in the period of scientific and technical development of society is becoming
more relevant. One of the modeling problems is text modeling. Based on text modeling
students gain knowledge about the information in the text and learn to model their own text.
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133

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

9-cu sinifdə fəal təlim texnologiyalarının tətbiqinin səmərəliliyi
Lalə Azad qızı Abdullayeva
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: lale.abdulla.776@gmail.com
Rəyçilər: r.ü.f.d., dos.Z.Ə. Tağıyeva,
p.ü.f.d., dos.S.C.-C. Cəbrayılzadə
Açar sözlər: təlim, metod, texnologiya, təhsil, kompüter, informatika
Ключевые слова: обучение, метод, технология, образование, компьютер, информатика
Key words: training, method, technology, education, computer, informatics
Təhsilin inkişafındakı yeni meyllər nəzərə alınmaqla peşə fəaliyyətini həyata keçirən
müəllimlərin metodik hazırlığı sistemində reproduktiv və nəzarət metodlarının tətbiqi, öyrənilənlərin reproduksiyasına əsaslanan və yaradıcı idrak və peşə üçün motivasiya verməyən
mübahisələrin olduğunu iddia etmək üçün əsas var: tələbə yönümlü fəaliyyət. Hal-hazırda orta
məktəbdə bu siniflər üzrə informatika fənninin tədrisi həmin istiqamətdə aparılmır. Tədqiqat
mövzusunun aktuallığı informatika dərslərində IX sinif şagirdlərinin metodik hazırlığı sisteminə aktiv tədris metodlarının daxil edilməsinin məqsədəuyğunluğu ilə müəyyən edilir.
Tədris-təlim prosesində yeni texnologiyaların tətbiqi, pedaqoji prosesin idarəedilməsində
yeni yanaşmalardan istifadə, keyfiyyətli sinif-dərs sisteminin qurulmasına geniş imkanlar açır.
Sinif-dərs sisteminin keyfiyyət təminatında ənənəvi dərslərdən fərqli olaraq, müasir dərsin
təşkili həlledici rol oynayır. Bu halda sinif mühitində son dərəcə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş
verir, öyrədənlə öyrənən arasında, şagirdlərin öz aralarında və məktəblə valideynlər arasında
müasir tələblərə cavab verən qarşılıqlı əlaqələr qurulur. Müasir təlim metodlarından biri olan
interaktiv təlim üsullarından və İKT-dən geniş istifadəyə yeni imkanlar yaranır. Qeyd etmək
lazımdır ki, fəal dərsin əhəmiyyəti təkcə onun məzmunu ilə deyil, həm də forması ilə şərtlənir. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının köməyi ilə şagird informasiyanı sərbəst əldə etməyə çalışır, onun düşüncəsi və psixoloji bacarığı inkişaf edir.
Nümunə olaraq, 9-cu sinif informatika dərsliyində bəhs edən mövzulara aşağıdakı fəsil
başlıqları aiddr:
1. Kodlaşdırma
2. Kompüter
3. Tətbiqi proqramlar
4. Proqramlaşdırma
5. İnformasiya texnologiyaları
İnformasiya texnologiyaları fəslinin alt başlığı olan “Kompüter şəbəkələri” adlı dərsin təşkilinə baxaq. Bu mövzunun tədrisini kompüter şəbəkələrinin miqyasına görə növləri, topologiyalar, onların növləri və istifadə olunma qaydaları təşkil edir. Burada texnologiyanin mahiyyəti şagirdlərə izah edilərkən onlara biz insanların öz əməyini yüngülləşdirmək üçün daim yeni müxtəlif obyektlər yaratdıqlarını və bunun üçün müxtəlif üsul və vasitədən istifadə etdikləri
çatdırılır. Həmin üsullar toplusu da şagirdlərə texnologiya adı altında qeyd olunur. Eyni zamanda fənn dərsində kompüterdən istifadə edən şagird üçün ekranda göstərilən dərs informasiyasının başa düşülməsi, verilən əməliyyatların yerinə yetirilməsi, o cümlədən verilənlərin və
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nəticələrin saxlanılması kimi əməliyyatların problemə çevrilməməsi vacib məsələdir. İnformatikanın əsaslarının təlimi artıq 8-ci, 9-cu və 10-cu siniflərdə isə qraf informasiya modelinin
qurulması və onunla bağlı məsələlər, kompüter şəbəkələri və topologiyaları, informasiyanın
ötürülməsi, saxlanması, emalı, veb-saytların yaradılması imkanı verir. Eyni zamanda da müəllimin dərslərdə elektron resurslardan istifadə etməsi şagirdlərdə tədrisə müsbət münasibət
formallaşdırır, onların dərslərdə emosional vəziyyətini yaxşılaşdırır. Hazırda orta məktəblərdə
müəllimlər özləri də elektron resursları bir nəçə metodla hazırlayır və dərslərdə onlardan
nümunə olaraq istifadə edirlər. Eynilə təqdimatlardan istifadə edilməsi müasir dərslərin əsas
cəhətlərindən olan - dərslərin cəlbedici olmasını təmin edir. Dərslərdə təqdimatlar nəticəsində
fəallığı ilə çox da seçilməyən şagirdlər də aktivləşir, müzakirələrdə iştirak edib öz fikirlərini
sərbəst olaraq ifadə edirlər.
9-cu siniflərdə hər bir mövzu keçirilərkən aşağıdakılara diqqət edilir:
• İlk olaraq kompüterin əsas xarakteristikaları, kodlaşdırma, tətbiqi proqramlar, proqramlaşdırma və sonda informasiya texnologiyaları haqqında ümumi məlumat verilir.
• Daha sonra keçiləcək mövzu haqqında ümumi məlumat verilir, əgər həmin mövzu əvvəlki siniflərdə keçilibsə şagirdlərlə ümumi sual-cavab aparılır.
“Kompüter şəbəkəsi” anlayışı ilə şagirdlər artıq tanış olduğuna görə bu anlayışı daha da
möhkəmlətmək üçün şagirdlərə bir neçə sual verilir: “Kompüter şəbəkəsi nədir?”, “Lokal şəbəkə dedikdə nə nəzərdə tutulur?”. Əlavə sual kimi: “Qraflarla kompüter şəbəkələri arasında
hansı oxşarlıq var?" və s. vermək olar “Fəaliyyət” bölümündə şagirdlərə sinifdə mövcud olan
şəbəkəni sxematik (qraf formasında) göstərmək təklif olunur. Sinifdə lokal şəbəkə mövcud
deyilsə, ixtiyari 5 kompüter çəkib onların arasında əlaqələri göstərmək lazımdır. Əgər sinifdə
"müştəri–qulluqçu" şəbəkəsi qurulubsa, onda onu göstərən qraf adi qraf olacaq, çünki informasiya həm müştəri kompüterlərdən qulluqçu kompüterə ötürülür, həm də əksinə.
Məsələn, lokal şəbəkəni qraf şəklində belə göstərmək olar:

Daha sonra yerli şəbəkələrin növlərindən danışılır. Kompüter şəbəkələri, onların topologiyaları haqqında qısa məlumat verilir.
Kompüter şəbəkəsinin əsas xarakteristikası informasiyanın ötürülmə sürətidir. Bu kəmiyyət saniyədə neçə bit informasiya ötürülməsi ilə müəyyən olunur (bit/s).
1 Kbit/s = 1024 bit/s;
1 Mbit/s = 1024 Kbit/s;
1 Gbit/s = 1024 Mbit/s.
Korporativ şəbəkələrdən danışarkən Azərbaycan təhsil sistemində fəaliyyət göstərən
AzEduNet təhsil şəbəkəsindən söhbət açmaq olar. Hazırda Azərbaycan təhsil şəbəkəsinə Təhsil Nazirliyi və onun tabeliyində olan 2 minə yaxın qurum – təhsil idarələri, şöbələri, ali, orta
və orta ixtisas təhsili müəssisələri qoşulmuşdur. Təhsil müəssisələri müxtəlif texnologiyalarla
İnternetə bağlanmışdır: fiber optik, ADSL və simsiz (3G, peyk antenası və s.). Ən yüksək

135

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

sürəti fiber optik bağlantısı verir (100 Mbit/s sürətə qədər). ADSL (4 Mbit/s sürətə qədər) və
simsiz (10 Mbit/s sürətə qədər) qoşulmalarının sürəti isə texniki şəraitdən asılıdır. Bu günə
qədər yalnız 60 təhsil müəssisəsi fiber optik qoşulmadan istifadə edir. Şəbəkələrin əksəriyyətində şəbəkə serveri və müştəri kompüterləri ilə bərabər, daha iki növ şəbəkə avadanlığından
istifadə olunur: kommunikasiya qurğuları və transmissiya qurğuları (şəbəkə kabellərini birləşdirən və siqnalları gücləndirən qurğular).
Lokal və qlobal şəbəkələrdə verilənləri ötürmək üçün müxtəlif qurğulardan istifadə olunur. Kompüter şəbəkəsi üçün aparat təminatının ən vacib hissəsi NIC (network interface card)
şəbəkə adapteridir. Ona bəzən Ethernet-adapter, yaxud şəbəkə kartı da deyilir. O, ayrıca kart
kimi də, kompüterin ana lövhəsinin bir hissəsi kimi də ola bilər. Kompüterdə şəbəkə kartının
olub-olmamasını bilmək üçün sistem blokunun arxa panelində RJ-45 yuvasını axtarın. O, telefon kabeli üçün yuvanın (portun) böyüdülmüşünə oxşayır, yalnız ora telefon kabelinin əvəzinə şəbəkə kabeli taxılır. Lokal şəbəkəni bir neçə kompüterdən təşkil etmək üçün toparlayıcıdan istifadə olunur. Bu tip qurğu ona daxil olan bütün informasiyanı, sadəcə, ötürür. Yəni
toparlayıcının portuna qoşulmuş qurğuların hamısı eyni bir informasiyanı alır.
Kompüter şəbəkəsini qurarkən topologiyanın, yəni şəbəkə qurğularının və kabel infrastrukturunun quraşdırılması sxeminin əhəmiyyəti çox böyükdür. Elə topologiya seçmək lazımdır ki, şəbəkə etibarlı və səmərəli işləsin, şəbəkədə verilənlər selini rahat idarə etmək mümkün
olsun. Şəbəkələrin əksəriyyəti üç təməl topologiyaya əsaslanır:
1. Şin topologiyası: Bu topologiyada bütün kompüterlər bir-biriylə bir kabellə birləşdirilir.
Belə şəbəkəyə göndərilən verilənlər şəbəkədəki bütün kompüterlərə ötürülür. Hər bir kompüter məlumatın ona ünvanlanıb-ünvanlanmadığını yoxlayır. Əgər ona ünvanlanıbsa, onda
kompüter məlumatı qəbul edərək emal edir. Şin topologiyasına xətti topologiya da deyilir.
2. Halqa topologiyası: Bu topologiyada hər bir kompüter başqa iki kompüterlə elə birləşir
ki, onların birindən informasiyanı alıb başqasına verə bilsin. Sonuncu kompüter birinci kompüterə birləşdirilir və beləliklə də halqa qapanır.
3. Ulduz topologiyası: Hesablama texnikasının ilk çağlarından meydana çıxan bu topologiyada şəbəkədə olan bütün istifadəçilər güclü mərkəzi kompüterə qoşulur. Belə konfiqurasiyada bütün verilənlər seli yalnız mərkəzi kompüterdən keçməklə ötürülür; şəbəkənin bütün
hissələri arasındakı informasiya mübadiləsinin idarə olunmasına da məhz mərkəzi kompüter
cavabdehdir.
Dərsin daha da möhkəmləndirilməsi üçün dərsliyin “Araşdıraq-öyrənək” bölümündə şagirdlər müəllim tərəfindən göstərilmiş qrafların hansı şəbəkə topologiyalarına uyğun olduğunu müəyyənləşdirməlidir:
Şin

Ulduz

Şin(Xətti)

Dərsin izahından sonra şagirdlərin öyrəndiklərini yoxlamaq üçün verilmiş suallar verilir:
1.Kompüter şəbəkələri miqyaslarına görə hansı növlərə bölünür? 2. Topologiya nədir və
kompüter şəbəkələrində hansı topologiyalardan istifadə olunur? 3. Bütün növ şəbəkə topologiyaları qrafdırmı?
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Qiymətləndirmə meyarları: fərqləndirmə, sadalama
1-ci səviyyə

2-ci səviyyə

3-cü səviyyə

4-cü səviyyə

Kompüter
şəbəkələrini
quruluşuna
görə çətinliklə
fərqləndirir.

Kompüter
şəbəkələrini
quruluşuna
görə
müəllimin
köməyi
ilə fərqləndirir.

Kompüter
şəbəkələrini
quruluşuna görə
fərqləndirərkən kiçik
səhvlərə yol verir.

Kompüter
şəbəkələrini
quruluşuna
görə düzgün
fərqləndirir.

Kompüter
şəbəkələrinin
növlərini
çətinliklə
sadalayır.

Kompüter
şəbəkələrinin
növlərini
müəllimin köməyi
ilə sadalayır.

Kompüter
şəbəkələrinin
növlərini
sadalayarkən kiçik
səhvlərə yol verir.

Kompüter
şəbəkələrinin
növlərini
düzgün sadalayır.

Müasir dərsin planlaşdırılmasından sonra, dərsə qədər, dərs prosesi və dərsdən sonrakı
mərhələlərin geniş təhlili aparılmalı, dərsin məzmununa keçmədən əvvəl, mövzunun əhəmiyyəti, eləcə də onun öyrənənlər qarşısında qoyduğu məqsəd və vəzifələrə dair suallar formalaşdırılmalıdır. Sualların əksəriyyəti və tipləri elə seçilməlidir ki, öyrənənlərdə bilik (informasiyani eşitdiyi formada təkrar etmək bacarığı), anlama (mövzuya dair hər hansı bir fikri öz sözləri ilə və ya hər hansı başqa bir yolla yenidən söyləmək bacarığı), tətbiq etmə (təzəcə öyrəndiyi üsuldan istifadə etməklə, yeni bir tapşırığı həll etmək bacarığı), analiz (mürəkkəb bir ideyanın səbəblərini, nəticələrini və digər tərkib hissələrini tapmaq bacarığı), sintez (bir neçə ideyanın bir yeni ideya ilə birləşdirilməsi, köhnə ideyanın yeni variantını tapma bacarığı) və qiymətləndirmə (konkret ideyanın, yaxud hər hansı bir prosesin izahı üçün tam uyğun gəldiyini
qiymətləndirmək bacarığı) kimi bacarıq və qabiliyyətlərin formalaşması təmin olunsun və
dərsin düşünmə mərhələsində öyrənənlər özləri üçün müəyyən nəticələr çıxara bilsinlər.
İnteraktiv elektron dərsliklər, şagirdlərin güclü əyani, bədii, canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alsaq, onlar üçün keçilən dərslərdə uşaqların görmə, eşitmə duyğularını, emosiya və
təsəvvürlərini cəlb edən metodların istifadəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Təlimin əsas məqsədi
şagirdlərin şüurunda dünyanın düzgün mənzərəsini yaratmaq, onların intellektual inkişafını və
tərbiyəsini təmin etməkdən ibarətdir. Təlim metodu bütövlükdə pedaqoji proseslərin ünsürlərindən olub, digər ünsürlərlə vəhdətdə çıxış edir. O təlimin məqsəd və məzmununa xidmət
edir. Məqsəd və məzmun dəyişdikcə metod və texnologiyalar da dəyişir. Təlim texnologiyalarından istifadə onun müxtəlif növləri – problemli təlim, işgüzar oyunlar, modul təlim, Valdorar pedaqogikası, Şatalov pedaqoji sistemi, kompüter təlimi və s. bunların hamısı təlim texnologiyalarının formaları kimi təhlil edilməlidir.
Məqalənin aktuallığı. Kompüter elminin nəzəriyyəsi, metodologiyası və metodları sahəsində aparılan çoxsaylı tədqiqatların nəticələrini nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, informatika fənninin elmi aparatı hələ sabitləşdirilməmişdir. Digər tərəfdən, orta məktəbdə IX siniflər üzrə informatika dərslərində şagirdlərin metodiki hazırlığı sisteminə aktiv tədris metodlarını daxil etmək lazımdır. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab
etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətsir ki, məqalədə fəal təlim texnologi-
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yalarından istifadənin səmərəliliyi vurğulanmaqla, tədris-təlim prosesində yeni texnologiyaların tətbiqi, pedaqoji prosesin idarəedilməsində yeni yanaşmalardan istifadə, keyfiyyətli sinif-dərs sisteminin qurulmasının üstünlükləri konkret nümunələr əsasında göstərilir, eləcə də
9-cu sinif informatika dərsliyində bəhs olunan ayrı-ayrı mövzular nəzərdən keçirilməklə yerli
şəbəkələrin növlərindən danışılır, kompüter şəbəkələri, onların topologiyaları və s. haqqında
ətraflı məlumat verilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər.
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Эффективность применения технологий
активного обучения в 9 классе
Резюме
В статье показаны сущность, содержание и применение технологий активного обучения, использование новых подходов в управлении педагогическим процессом, преимущества построения качественной системы обучения на конкретных примерах, а также типы локальных сетей. компьютерные сети, их топологии и др. приведены подробности.
L.A. Abdullayeva

Effectiveness of the application of active learning
technologies in the 9th grade
Summary
The article shows the essence, content and application of active learning technologies, the
use of new approaches in the management of the pedagogical process, the advantages of
building a quality classroom system on the basis of specific examples, as well as the types of
local networks. computer networks, their topologies, etc. Detailed information is given about.
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VIII sinif şаgirdlərinə Рhуtоn mühitində
рrоqrаmlаşdırmаnın öуrədilməsi mеtоdikаsı
Rəhimə Qurbаn qızı Сəlilоvа
Аzərbаусаn Dövlət Реdаqоji Univеrsitеtinin dоsеnti
Nərgiz Аslаn qızı Bağıyeva
Аzərbаусаn Dövlət Реdаqоji Univеrsitеt
E-mail: n_bagi@hotmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.S.C.-C. Cəbrayılzadə
r.ü.f.d. K.A. Mirzəyeva
Аçаr sözlər: prоqrаm, Рhуtоn dili, kəmiууət, dövr ореrаtоru, proqramlaşdırma, bacarıq,
sinif, metodika, bilik
Ключевые слова: программа, язык Руthоn, меньшинство, оператор периода, программирование, навыки, класс, методология, знания
Кеу wоrds: program, Рhуtоn language, minority, period operator, programming, skills,
class, methodology, knowledge
Рrоqrаm nесə hаzırlаnır?
V-VII siniflərdə şаgirdlər sаdələşdirilmiş və dilimzə uуğunlаşdırılmış АLРLоgо рrоqrаmlаşdırmа mühitində iş bасаrıqlаrını mənimsəуir, рrоqrаmlаşdırmа dillərinin əsаs аlqоritmiк
kоnstruкsiуаlаrı ilə tаnış оlublаr. Bu рrоqrаm əsаsını LОGО рrоqrаmlаşdırmа dilindən götürüb. Şаgirdlər рrоqrаmlаşdırmа üzrə biliк və bасаrıqlаrın VIII sinifdən bаşlауаrаq Руthоn dili
əsаsındа təkmilləşdirəсəklər.
Mоtivаsiуа: Dərsə bаşlауаrкən şаgirdlərə müхtəlif suаllаrlаr ünvаnlаmаq оlаr. Еlə suаllаr
vеrməк lаzımdır кi, şаgirdlər АLРLоgо рrоqrаmın kоmаndаlаrını, intеrfеуsini хаtırlаsınlаr.
Məsələn: "АLРLоgо рrоqrаmlаşdırmа mühitində nə еtməк оlаr? АLРLоgо рrоqrаm təminаtının hаnsı növünə dахildir? LОGО рrоqrаmlаşdırmа dilinin hаnsı əmrlərin bilirsiz?" və s.
Bundаn əlаvə şаgirdlər АLРLоgо mühitində vеrilmiş рrоqrаm kоdunu уığıb, iсrа еtməlidilər. Bu, dərsliуin "Fəаliууət" hissəsində vеrilmişdir.
Реndоwn
fоrwаrd
right
fоrwаrd
right
fоrwаrd
right
fоrwаrd

100
9
100
90
100
90
100

Nətiсə оlаrаq işçi sаhədə Bаğа kvаdrаt çəкməlidir.
Şаgirdlərə izаh оlunmаlıdır кi, рrоqrаmdа əmrləri Аzərbаусаn dilindən bаşqа, ingilis və
rus dillərində də уаzmаq оlаr. Hаl-hаzırdа mövсud оlаn рrоqrаmlаşdırmа dillərinin bir çохundа kоmаndаlаr ingilis dilində уаzılır. Bu tарşırıqdа əsаs məqsəd şаgirdlərə ingilis dilində уаzılmış əmrləri tаnıtmаqdаn ibаrətdir. Burаdа uуğun оlаrаq, fоrwаrd-irəli,right-sаğа, реndоwn-
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qələmi еndir dеməкdir.
IDLЕ bаrəsində şаgirdlərə аzасıq məlumаt vеrmək оlаr. IDLЕ (Intеgrаtеd Dеvе Lорmеnt
Еnvirоnmеnt) intеqrаtiv bir mühitdir кi, Руthоn dilində рrоqrаmlаrın işlənməsi üçün lаzımdır. Аdətən рrоqrаmlаşdırmа dillərinin аdlаrının əksəriуəti məşhur insаnlаrın şərəfinə qоуulub
(məsələn: Раsсаl, Аdа), bəzilərinin isə аdlаrı qısаltmаlаrdаn ibаrətdir (məsələn: FОRTRАN,
BАSIС). Руthоn dilinin аdı 1991-сi ildə Hоllаndiуаdа məşhur оlаn "Mоnti Рауtоnun hаvа sirki" kоmеdiуа sеriаlının аdı ilə bаğlıdır.
Şаgirdlər “Аrаşdırаq-öуrənəк" hissəsində vеrilən рrоqrаmı IDLЕ mühitində уаzıb, iсrа
еdirlər. Nətiсə оlаrаq vеrilmiş рənсərədə kvаdrаt fiqurur çəkilməlidir. Şаgirdlərin diqqətini
kvаdrаtın аddım-аddım çəkilmə рrоsеsinə уönləndirməк lаzımdır. Vеrilmiş misаldа IDLЕ-in
intеrрrеtаtоr хüsusiууətini göstərməк уахşı оlаrdı.
Şаgirdlərin dərs рrоsеsində əldə еtdiуi biliк və bасаrıqlаrını möhkəmləndirməк məqsədi
ilə "Öуrəndiкlərinizi уохlауın" hissəsində suаllаr vеrməк оlаr.
Руthоn dilində ilk рrоqrаm
Dərs рrаktiк хаrаktеr dаşıdığınа görə kоmрütеr ilə təсhiz оlаn sinifdə tədris оlunmаlıdır.
Hər bir коmрütеrə Руthоn рrоqrаmı əvvəlсədən уаzılmаlıdır.
Руthоn IDLЕ-nın рiktоqrаmı iş mаsаsınа çıхаrılmаlıdır. İş zаmаnı hər bir şаgird tərtib еtdikləri рrоqrаmlаrı özlərinin уаrаtdığı qоvluqlаrındа уаrаdılmış Рrоqrаmlаrım аlt qоvluğundа sахlаmаlıdırlаr.
Mоtivаsiуа: Şаgirdlər "Fəаliууət-1" bölməsində Саlсulаtоr рrоqrаmını işə sаlıb 254 ədədinin 314 qüvvətini tарmаlıdırlаr. Dаhа sоnrа аlınаn nətiсəni Руthоn рrоqrаmındа vеrilmiş
sətrə 254**314 уаzıb əldə еtməlidirlər. Руthоn рrоqrаmındа аlınаn nətiсə şаgirdləri ilк önсə
təссübləndirəсəк çünki, bеlə böуüк ədədin bu fоrmаdа уаzılışınа şаhid оlmауıblаr. Şаgirdlərə
bu hеsаblаmаlаrı insаn əli ilə еtməуin mümkün оlmаdığını izаh еtmək lаzımdır. Bu səbəbə
görə böуük ədədlərlə hеsаblаmа еdərкən, məsələn,  irrаsiоnаl ədədinin hеsаblаnmаsı üçün
kоmрütеr qüvvəsindən istifаdə еdilir. Руthоn рrоqrаmlаşdırmа dilinin ən güсlü tərəflərindən
biri də оdur ki, оnun çох böуüк ədədlərlə rаhаtlıqlа işləməк imkаnı vаr. Руthоn dilinin bu
özəlliуinə görə, оndаn böуüк ədədlərlə hеsаblаmаlаr zаmаnı kаlkulуаtоr kimi də istifаdə
еtmək mümkündür. Dərsin bu bölümündə "рrоqrаm" аnlауışındаn bəhs еdilir. Ореrаtоrlаr
tорlusu, əsаsən рrоqrаmın kоdunu təşкil еdir. Müəllim рrоqrаm уаzmаq üçün rеdаktоru əvvəlсədən göstərə bilər.
Şаgirdlər рrint ореrаtоrundаn "Fəаliууət-2" hissəsində istifаdə еtməklə, Руthоn dilində ilk
рrоqrаmlаrını уаzırlаr. Şаgirdlərə bаşа sаlmаq lаzımdır кi, "рrint" sözü ingilis dilindən tərсümədə mənаsı "çар еtməк" dеməк оlsа dа, рrоqrаmlаşdırmа dillərinin əksəriууətində (Fоrtrаn, Bаsiс, Реrl və s.) vеrilənləri mоnitоrun еkrаnındа əks оlunmаsı mənаsını kəsb еdir.
Рrоqrаmdа кəmiууətlər
Şаgirdlərə dərsi bаşlауаrкən dəуişənləri хаtırlаtmаq üçün АLРLоgо mühitindən müхtəlif
suаllаr vеrməк оlаr. V-VII siniflərdə şаgirdlər аrtıq АLРLоgо рrоqrаm mühitindən хəbərdаrdırlar. Həmçinin həm riуаziууаtdаn, həm də рrоqrаmlаşdırmа dilindən "dəуişən" аnlауışı ilə
tаnışdırlаr. АLРLоgо mühitində istifаdə оlunаn bütün dəуişənlər рrоqrаmın bаşlаnğıсındа
göstərilməli və qiуmətlər vеrilməlidir.
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Şаgirdlər "Fəаliууət" hissəsində vеrilmiş tарşırığı həll еtməlidirlər. Mənimsətmə ореrаtоru
bu fоrmаdа göstərilə bilər: х=5*х+30
Növbəti tарşırıqdа şаgirdlər məsələni АLРLоgо рrоqrаm mühitində iсrа еtməlidirlər,
аmmа у dəуişəninin sоn qiуmətini tарmаq üçün dövr ореrаtоrunun iş рrinsiрini öуrənməк lаzımdır. Dövrün gövdəsində vеrilən у = у + 10 ореrаtоru 8 dəfə уеrinə уеtirilir. Bеlə ki, у dəуişəninin qiуməti 130 оlасаq.
Dərsin bu bölümündə Руthоn рrоqrаmlаşdırmа dilində sаbitlərin və dəуişənlərin уаzılışınаn bəhs еdilir.
Руthоn рrоqrаmlаşdırmа dilində ədədlər аdi tаm (int tiрi), uzun tаm (lоng tiрi), kоmрlекs
və həqiqi (flоаt tiрi) оlа bilər. Şаgirdlər kоmрlекs və həqiqi ədədlər bаrəsində məlumаtlı
оlmаıqlаrınа görə оnlаrа bu hаqdа уuхаrı siniflərdə məlumаtlаndırılасаqlаrı dеуilir. Ədədlərlə
işləməк üçün dərsliкdə əməllərin уаzılışı dа nəzərə çаtdırılıb.
Руthоn рrоqrаmlаşdırmа dilində ədədlərlə işləməк üçün bаşqа funksiуаlаr dа vаrdır:

Bu funksiуаlаr Руthоn рrоqrаmlаşdırmа dilinin özünə məхsusdur, уəni оnlаrdаn istifаdə
еtməк üçün əlаvə mоdul уükləməуə еhtiуас уохdur. Ədədlərlə işləməуə görə qаlаn bütün
funksiуаlаr (sinus, kvаdrаt кöк və s.) isə mаth mоdulundа уеrləşir.
Şаgirdlər "Аrаşdırаq-öуrənəк" bölməsində аşаğıdа vеrilən çаlışmаlаrı уеrinə уеtirməlidirlər:
1. Hər hаnsı bir dəуişən düzəldib, оnа istənilən ədədi mənimsətmək. Sоnrа həmin dəуişəni
рrint ореrаtоru vаsitəsilə еkrаnа çıхаrtmаq. Məsələn,
>>>у = 14
>>>рrint(у)
2. Dəуişənə уеni qiуmət mənimsətməкlə, və уа саri qiуmətin üzərinə уеni qiуmət əlаvə
еtməкlə оnun qiуmətini dəуişdirməк. Уеni qiуməti еkrаnа çıхаrtmаq.
Məsələn,
>>>у = у + 75
>>>рrint(у)
Şаgirdlər "Öуrəndiklərinizi уохlауın" bölməsində qеуd olunmuş suаllаrа саvаb vеrib
vеrilən çаlışmаlаrı iсrа еtməlidirlər:
1. Руthоn рrоqrаm dilində 'Qəbələ' və "Qəbələ" еуni кəmiууətlərdir.
2. "19" sətirdir, çünкi dırnаqlаr аrаsındа уаzılıb.
3. / – аdi bölmədir,// – tаm ədədi bölmədir.
Proqramda dövr
Şagirdləri dərslikdəki məsələnin şərti ilə tanış etdikdən sonra belə suallar vermək olar:

141

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

"Alqoritmin icrasından sonra Çəyirtkə hansı nöqtədə olacaq? Hər komanda neçə dəfə təkrarlanacaq və belə alqoritmlər necə adlanır?", "ALPLogo mühitində təkrarlanan komandalar
ardıcıllığını necə yazırdınız?"
"Fəaliyyət" bölümündə şagirdlərə təkrarlanan addımlarla bağlı hər hansı bir məsələni
proqramlaşdırma dilində yazmağı təklif etmək olar. Məsələn, "Python dilinin operatorlarından
istifadə etməklə 1-dən 10-dək natural ədədləri ekrana çıxaran proqram yazın və onu kompüterdə yığıb icra edin". Bu proqramı şagirdlər belə yaza bilərlər:

Şagirdlərin diqqətini proqramda təkrarlanan print operatoruna cəlb etmək olar. "Daha çox
sayda ardıcıl natural ədədi ekrana çıxarmaq lazım gəlsəydi, proqramı necə dəyişərdiniz?" sualını səsləndirmək olar. Şagirdlər belə fikrə gəlməlidirlər ki, bu dildə də təkrarlanan komandalar ardıcıllığını qısa formada yazmaq üçün komanda olmalıdır. "Bu məsələnin həllini daha
yığcam formada ALPLogo mühitində necə yazmaq olar?" Həll belə ola bilər:

Dərsin bu bölümündə Python dilində dövr operatorlarının (sayğaclı dövr və şərtli dövr)
yazılışı göstərilir və iş prinsipi izah edilir. Dərslikdə verilən proqram kodlarını birbaşa Python
IDLE pəncərəsində yığmaq və alınan nəticələri şagirdlərə nümayiş etdirmək məqsədəuyğun-
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dur. Müəllim dövr operatorunun işini izah edərkən öz nümunələrindən də istifadə edə bilər.
Dərslikdə verilmiş nümunəni izah edərkən qeyd oluna bilər ki, sayğaclı dövrdə i dəyişəni
range ("diapazon" deməkdir) funksiyasının birinci parametrindən (yəni, 1-dən) başlayaraq ardıcıl olaraq ikinci parametrdən 1 vahid kiçik olan tam ədədə qədər (yəni 100-dək) qiymətlər
alır. Şagirdlərə müxtəlif məsələlər təqdim etmək olar. Məsələn:
k sayda ilk natural ədədləri ekrana çıxart.
i=1
k = 150
while i <= k:
print (i)
i=i+1
Avtomobilin getdiyi yolun uzunluğu (km) və onun sürəti (km/saat) məlumdursa, maşının
hərəkət vaxtını hesablayın.
s = float(input("s="))
v = float(input("v="))
t=s/v
if t < 0:
print("Yenidən daxil edin: ")
s = float(input("s="))
v = float(input("v="))
t=s/v
else:
print(t)
"Araşdıraq-öyrənək" bölümündə şagirdlərə iki məsələ təqdim olunur.
1. İlk yüz natural ədədin cəminin tapılması ilə bağlı yuxarıda verilmiş proqram kodunu
bir daha gözdən keçirin. Həmin kodu while operatorundan istifadə etməklə yazın. Bu formaların hansına üstünlük verərdiniz? Niyə?
Hər iki hala uyğun proqram kodu belə olacaq:

s
for i in range(1,
s
=
print(s)

=
s

+

s
0i
101): while i
is
i
print(s)

=
=

=
=
<=
s
i

+
+

0
1
100:
i
1

Şagirdlər müqayisə edərək belə nəticəyə gəlməlidirlər: for operatoru vasitəsilə yazılmış
proqramda operatorların sayı daha azdır.
2. 0-dan 20-dək cüt ədədləri ekrana çıxaran proqram tərtib edin. Bu zaman while operatorundan istifadə edin.
Proqramı belə yazmaq olar:
n=2
while n < 20:
print (n)
n=n+2
Şagirdlərə əlavə suallar vermək faydalı olardı: əgər 2-yə yox, 3-ə bölünən ədədləri ekrana
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çıxartmaq lazım gələrsə, proqramı necə dəyişmək olar? Proqram belə dəyişiləcək:
n=3
while n < 20:
print (n)
n=n+3
"Öyrəndiklərinizi yoxlayın" bölümündə şagirdlər verilmiş suallara cavab verib tapşırıqları
icra etməlidirlər. Məsələn:
Əgər siz indi Ayın üzərində olsaydınız, çəkiniz Yerdəki çəkinizin 16,5 faizinə bərabər olacaqdı. Yerdəki çəkinizi 0,165-ə vurmaqla bunu hesablaya bilərsiniz. Əgər növbəti 15 il ərzində çəkiniz hər il 1 kq artarsa, həmin illərdə Aydakı çəkiniz nə qədər olar? Dövr operatorundan
istifadə etməklə hər il sizin Aydakı çəkinizi ekrana çıxardan proqram yazın. Proqramı belə
yazmaq olar:
m = float(input("m="))
print (m*0.165)
for i in range (1, 16)
m=m+1
print (m*0.165).
Burada m – insanın çəkisidir.
Məqalənin aktuallığı. Məlumdur ki, şagirdlər artıq V-VII siniflərdə sаdələşdirilmiş
АLРLоgо рrоqrаmlаşdırmа mühitində iş bасаrıqlаrını mənimsəуir, рrоqrаmlаşdırmа dillərinin əsаs аlqоritmiк коnstruкsiуаlаrı ilə tаnış оlurlаr. VIII sinifdən bаşlауаrаq isə onlar рrоqrаmlаşdırmа üzrə biliк və bасаrıqlаrın isə Руthоn dili əsаsındа təkmilləşdirirlər. Təbii ki, bu
zaman müəyyən çətinliklərlə üzləşməli olurlar. Məhz həmin çətinliklərin vaxtında aradan
qaldırılması baxımından məqaləni aktual hesab etmək olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik odan ibarətdir ki, məqalədə VIII sinif şаgirdlərinə
Рhуtоn mühitində рrоqrаmlаşdırmаnın öуrədilməsi mеtоdiкаsı izah olunarkən proqramın hazırlanması konkret nümunələr əsasında göstərilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil
məktəblərinin müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Методика обучения программированию в среде
Руthоn ученикам VIII класса
Резюме
В статье подчеркивается базовая алгоритмическая структура языков программирования с базовой алгоритмической структурой, которую осваивают старшеклассники VVII классов в упрощенной и адаптированной к языку среде программирования
ALPLogo. При этом отмечается, что в основе этой программы лежит язык программмирования LOGO. Также показано, что учащиеся будут улучшать свои навыки программирования и компетенции на основе языка Рhуtоn, начиная с 8-го класса. Поэтому
студентам объясняется методика обучения программированию в среде Рhуtоn.
R.Q. Jаlilоvа, N.A. Bagiyeva

Methodology of teaching programming in Руthоn
environment to VIII grade students
Summаrу
The article emphasizes the basic algorithmic structure of the programming languages with
the basic algorithmic structure, which is mastered by high school students in V-VII grades in
a simplified and language-adapted ALPLogo programming environment. At the same time, it
is noted that the basis of this program is the LOGO programming language. It is also shown
that students will improve their programming skills and competencies based on the Рhуtоn
language starting from the 8th grade. Therefore, students are explained the methodology of
teaching programming in the Рhуtоn environment.
Redaksiyaya daxil olub: 07.08.2020
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8-ci sinif informatika dərsliklərində kompüter
qrafikasının öyrədilməsi metodikası
İsmayıl Roman oğlu Hətəmxanov
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: hetemxanov2019@mail.ru
Rəyçilər: t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev,
t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev
Açar sözlər: kompüter, kompüter qrafikası, təsvir, rastr, vektor, ikiölçülü qrafika, üçölçülü qrafika
Ключевые слова: компьютер, компьютерная графика, изображение, растр, вектор,
двухмерная графика, трехмерная графика
Key words: computer, computer drawing, description, rastr, vector, two-dimensional
graphics, three-dimensional graphics
Mövzuya giriş edərkən şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, ilk vaxtlar kompüter qrafikası ilə
işləmək praktiki cəhətdən mümkün olmamışdır. Ancaq bu işdə maraqlı olanlar bunun bir yolun tapmağa cəhd göstərmişlər. Sonra artıq kompüter qrafikası ilə hər hansı bir iş görmək
üçün müxtəlif proqramlar mövcud olmuşdur. İnformatika fənnində 8-ci sinif üzrə dərs proqramında “üçölçülü qrafika” adlı bir mövzu var ki, onun üçölçülü təsvirlərin alınmasında və
öyrədilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd etmək olar. Həcmli qrafik obyektlərin yaradılmasında, həmçinin üçölçülü təsvirlərin qurulmasında və bunların şagirdlərə əyani şəkildə göstərilməsində mühüm əhəmiyyətə malik olan üçölçülü qrafika haqqında şərh
vermək olar.
Şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, üçölçülü qrafikadan memarlıq obyektlərinin, reklamların, öyrədici kompüter proqramlarının əyani təsvirlərinin alınmasında geniş istifadə olunur.
Bu mövzunun şagirdlərə çatdırılması metodikasını aşağıdakı kimi qurmaq olar. Bu dərsdə
məqsəd kompüterin yaddaşında standart proqramlardan biri olan və üçölçülü təsvirlərin alınmasında mühüm əhəmiyyətə malik Paint 3D haqqqında şagirdlərə məlumat verməkdir. Paint
3D proqramının nümunəsində şagirdlərdə üçölçülü qrafika haqqında müəyyən biliklər formalaşdırmaq, onlara bu proqramın necə istifadə olunması haqqında məlumat vermək, proqramdan istifadə edərək 3D təsvirlərin alınmasını göstərmək, onlarda bu proqramda işləmək
qabliyyətini formalaşdırmaqdır. Mövzunun daha yaxşı öyrənilməsi üçün şagirdlərin hər birinə
müstəqil olaraq öyrənmək metodunu özlərinin seçməsi imkanını vermək olar.
İş üsulu: Mövzu ilə tanışlıq, mövzunun izahı, sual-cavab, təqdimat, kompüterdə iş.
Resurs: Dərsliklər, metodik vəsaitlər, kompüter, proyektor, iş vərəqləri, qiymətləndirmə
vərəqləri.
Dərsin tipi: Deduktiv (konkret olaraq öyrənmə prosesinin ümumi biliklərdən istifadə edərək praktiki işə keçirilməsi ilə mövzunun daha yaxşı öyrənilməsi).
Təlimin nəticələri: Proqram alətlərindən istifadə edərək sadə üçölçülü təsvirlər çəkmək.
Motivasiya: Sinfə müraciət etmək:
1) Üçölçülü qrafika deyəndə nə başa düşürsünüz?
2) Üçölçülü qrafikanın ikiölçülü qrafikadan fərqi nədir?
3) Hər hansı bir qrafik redaktor proqramında təsvir yarada bilmisiniz?
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4) Paint 3D proqrami haqqinda nə bilirsiniz?
Dərsə giriş hissədə şagirdlərdə olan kompüter qrafikası haqqında bilikləri yada salaraq,
onlara rastr, vektor qrafika haqqında müxtəlif suallar verilir, aşağı siniflərdə Paint proqramı
vasitəsilə sadə təsvirlərin alınması ilə tanış olduqları nəzərlərinə çatdırırılır, kompüterdə alınan müstəvi təsvirlərin ikiölçülü (2D-qrafika) təsvirlər olduğu qeyd edilir. Fəza fiqurları haqqında şagirdlərdə müəyyən biliklər formalaşdırılır və bu fiqurların çəkilməsi üçün məlum olan
ikiölçülü proqramların (məsələn paint) lazımsız olduğunu qeyd edir və bu təsvirlərin alınması
üçün 3D qrafik proqramlarından istifadə etmək zərurəti olduğu diqqətə çatdırılır. Şagirdlərin
bu mövzuda daha geniş və əyani biliklər əldə etməsi üçün onlara üçölçülü təsvirlərin alınmasında geniş yayılan Paint 3D proqramı haqqında məlumat verir və proyektor vasitəsi ilə bu
proqramın görünüş forması şagirdlərə göstərilir. Proqramla tanışlıq üçün belə bir tapşırıq qoyulur və bu tapşırıq şagirdlərlə birlikdə addım-addım yerinə yetirilir.
1) Hər biriniz kompüterin yaddaşında olan standart Paint 3D proqramını tapıb, siçanın sol
düyməsi ilə üzərində iki dəfə vurun.
2) Proqramın əsas elementləri ilə əyani tanış olun. Bu tanışlıq nəzəri materialları mənimsəmək üçün faydalıdır.
3) Sadə praktika üçün proqram alətləri ilə işçi vərəqdə müxtəlif cür təsvirlər çəkin ki, bu
sizdə vərdiş halını alsın.
Şagirdlərə müxtəlif düşündürücü suallar verməklə, bu mövzuya aid olan dərs vəsaitlərindən istifadə etməklə, proqramın müxtəlif menyu bəndlərini ayrı-ayrılıqda şagirdlərə əyani şəkildə izah etməklə onlarda bu proqram haqqında müəyyən qədər biliklər formalaşdırır və bu
bilikləri yoxlamaq üçün mövzuya aid bir tapşırıq verilir və bu tapşırıq əsasında şagirdlərin
mövzunu hansı səviyyədə mənimsəməsi qiymətləndirilir.
Qiymətləndirmə: Müşahidəyə əsasən aşagıdakı meyarlar üzrə hər bir şagird üçün təlim
məqsədlərinə nə qədər nail olunduğu qiymətləndirilə bilər:
Qiymətləndirmə meyarları:
1) Üçölçülü qrafikanın ikiölçülü qrafikadan üstün cəhətlərini daha aydın şəkildə ifadə
etmək.
2) Üçölçülü qrafikanın tətbiq sahələrini daha yaxşı başa düşmək.
3) Paint 3D proqramındakı alətlərdən istifadə etməklə verilən tapşırıqları daha tez və daha
dəqiq yerinə yetirmək.
Məqalənin aktuallığı. “Üçölçülü” qrafikanın öyrədilməsi ilə kompüter qrafikasının tətbiqləri haqqında şagirdlərə məlumat verilməsi baxımından məqaləni aktuaı hesab etmık olar.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə kompüterdə üçölçülü qrafikadan istifadə
etməklə həcmli riyazi təsvirlərin alınmasından ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə müəllimin üçölçülü qrafik proqramlardan istifadə etməklə şagirdlərə müstəvi üzərində təsvir edilməsi çətin olan fiqurlar haqqında
daha geniş, əyani məlumat verilməsini özündə ehtiva edir.
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Методика обучения компьютерной графике в
учебниках по информатике для 8-х классов
Резюме
В статье объясняется методика обучения компьютерной графике в 8-м классе на
уроке под названием «трехмерная графика», учащимся в определенной последовательности предоставляется информация о компьютерной графике, им задаются повторяющиеся вопросы и вопросы нового мышления, а также проводится окончательная
оценка на основе задания.
I.R.Hatamkhanov

Methods of teaching computer graphics in 8th grade
computer science textbooks
Summary
The article explains the methodology of teaching computer graphics in the 8th grade in a
lesson called "3D graphics", students are provided with information about computer graphics
in a certain sequence, they are asked repetitive questions and questions of new thinking, and a
final assessment based on the assignment is carried out.
Redaksiyaya daxil olub: 10.08.2020
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İbtidai sinif şagirdlərinə informasiya texnologiyaları
anlayışının öyrədilməsi ilə bağlı metodik yanaşma
Nigar Vahid qızı Qocalı
Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti
E-mail: qocalinigar1994@gamil.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.C.-C. Cəbrayılzadə
r.ü.f.d., dos. Z.Ə. Tagiyeva
Açar sözlər: informasiya, təhsil, sistem, kurs, informasiya texnologiyaları, sinif, dərslik,
İKT
Kлючевые слова: информация, образование, система, курс, информационные технологии, аудитория, учебник, ИКТ
Key words: information, education, system, course, information technology, classroom,
textbook, ICT
Təhsildə informasiya texnologiyalarının sistemli tətbiqi zamanı əldə edilən nəticələr onu
göstərir ki, bu texnologiyalar təhsildə mühiti tam dəyişdirir, dərs prosesinin yeni mərhələyə
qalxmasına imkan yaradır. İnformatika kursu ibtidai siniflərdə dörd əsas bölmə üzrə öyrədilir.
Bunlar:
1) informasiya və informasiya prosesləri;
2) formallaşdırma, modelləşdirmə, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırma;
3) kompyuter, informasiya - kommunikasiya texnologiyaları və sistemləri;
4) cəmiyyətin informasiyalaşdırılması.
Nümunə olaraq 4-cü sinif “İnformatika” dərsliyində bəhsi gedən mövzulara isə asağıdakılar aiddir. Fəsil başlıqları olaraq aşağıdakıları göstərmək olar:
1. İnformasiya; 2. Alqoritm; 3. Kompyuterdə iş.
Bu fəsillərin hər birinin alt baslıqları, bölmələri dərslikdə izahı verilib. İnformasiya fəslinin alt basliqları:
• Texnikada informasiya,
• İnformasiya texnologiyaları
• Kompyuter və informasiya,
• İnformasiyanin ötürülmə vasitələri
• Elektron poçt və internet bunlardan bəhs olunur.
Bu mövzunun tədrisini informasiya anlayışı, informasiyanın axtarışı, saxlanılması, emalı,
ötürülməsi və insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində istifadə olunması təşkil edir. Burada
texnologiyanin izahı şagirdlərə izah edilərkən onlara biz insanların öz əməyini yüngülləşdirmək üçün daim yeni müxtəlif obyektlər yaratdıqlarını və bunun üçün müxtəlif üsul və vasitədən istifadə etdikləri çatdırılır. Həmin üsullar toplusu da şagirdlərə texnologiya adı altında
qeyd olunur. Eyni zamanda fənn dərsində kompyuterdən istifadə edən şagird üçün ekranda
göstərilən dərs informasiyasının başa düşülməsi, bu və ya digər klavişin axtarışı, o cümlədən
verilənlərin və nəticələrin saxlanılması kimi əməliyyatların problemə çevrilməməsi vacib məsələdir. İnformatikanın əsaslarının təlimi artıq 3-cü və 4-cü siniflərdə isə şagirdlərə mətn redaktorlarında elementar işləri görmək, İnternet şəbəkəsində sadə axtarışlar aparmaq, Power
Point proqramında sadə təqdimatlar yaratmaq imkanı verir. Eyni zamanda da müəllimin
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dərslərdə elektron resurslardan istifadə etməsi şagirdlərdə tədrisə müsbət münasibət formalaşdırır, onların dərslərdə emosional vəziyyətini yaxşılaşdırır. Hazırda orta məktəblərdə müəllimlər özləri də elektron resursları bir neçə metodla hazırlayır və dərslərdə onlardan nümunə
olaraq istifadə edirlər. Bunlardan ən geniş yayılmış üsul - ibtidai sinif dərslərində multimedia
təqdimatlarından istifadədir. Burada multimedia elementləri olan animasiya, mətn, şəkil, səs
və digər komponentlərdən istifadə olunaraq təlimin müsbət nəticələrinə güclü təsir göstərir.
Eynilə təqdimatlardan istifadə edilməsi müasir dərslərin əsas cəhətlərindən olan - dərslərin
cəlbedici olmasını təmin edir. Dərslərdə təqdimatlar nəticəsində fəallığı ilə çox da seçilməyən
şagirdlər də aktivləşir, müzakirələrdə iştirak edib öz fikirlərini sərbəst olaraq ifadə edirlər. Elə
bu səbəbdən də kurikuluma əsasən hazırlanmış dərsliklərdə əsasən İT xətti şagirdlərin bu
proqramlarda praktik işlərin aparılması ilə tədris edilməsi məsələsinə xüsusi yer verilib.
Texnologiyaya aid hər bir mövzu keçilərkən ibtidai siniflərdə aşağıdakıların öyrədilməsi
məsələləri qeyd edilir:
1. İlk olaraq informasiya texnologiyalarının təsviri, bu sahəyə aid olan məsələlərin
qoyuluşu texnoloji üsullarla həlli verilir.
2. Daha sonra tədrisdə informasiya texnologiyalarından istifadənin nəzəri və texnoloji aspektləri qeyd olunur. Məsələn, qrafik redaktorlardan hansı məsələlərin həlli üçün istifadə edilir? Bunlardan kimlər gələcəkdə istifadə edə bilər və s. bu kimi məsələlər şagirdlərə izah edilməlidir. Belə bir nümunə çəkək: II sinifdə İT məzmun xətinin tədrisi kompyuter və onunla
tanışlıq mövzusu ilə başlayır və burada şagirdlərə ilk öncə göstərilir ki, kompyuter insan əməyini yüngülləşdirmək üçün istifadə olunan bir qurğudur. Kompyuterlərdən məktəblərdə, banklarda, aeroportlarda, mağazalarda xəstəxanalarda və s. yerlərdə istifadə olunur. Bu izahatdan
sonra şagirdlərə müvafiq suallar verilib, onların kompyuterin konkret olaraq nə cür tətbiq
edilməsi haqqında düsüncələri dinlənilməli və yalnız bundan sonra dərsə davam edərək
kompyuterin texniki vasitələri ilə tanışlığa başlanılmalıdır. Həmin qurğuların öyrədilməsi də
asağıdakı sxem üzrə yerinə yetirilməlidir.
3. İlk oncə həmin qurğuların hansi işə yaradıqları, sonra isə texniki xarakteristikaları sadalanır. Məsələn, şagirdlər əvvəlcə kompyuterin əsas qurğulari ilə belə tanış edilirlər.
Monitor - kompyuterdə görülən işlərin nəticələrini ekranda əks ətdirən çıxış qurğusudur.
Sistem bloku - kompyuterdə istifadə edilən texniki qurğuların əsas birləşmə qovşagı olub, daxilində iş üçün lazım olan əhəmiyyətli hissələri saxlayır. Onun daxilində informasiyanın
işlənməsi və saxlanması baş verir. Klaviaturanın köməyilə isə kompyuterə mətn informasiyası
və komandalar daxil edilir, həm daxil etmə həm də idarəedici qurğudur. Sonrakı dərslərdə isə
texniki xarakteristikalar - məsələn, klaviaturanın düymələri (104-105), onların hər birinin adı
və istifadəsi, sican qurğusunun (mause) sag və sol düymələrinin funksiyaları, xarici və daxili
yaddaş qurğuları, kompyuterin iş masası (desktop), çixiş qurğusu olan printer və s. haqqında
şagidlərə məlumatlar verilir. Daha sonra isə mətn redaktorunda (word, wordpad, wordstar,
amipro) mətnlərin yığılması, formatlaşdırma və redaktə əməliyyyatları, qrafik redaktorun
(paint, pohotoshop) alətləri və bu alətlərin köməyilə şəkillərin çəkilməsi, kalkulyator proqramından istifadə edərək hesablamaların aparılması öyrədilir. Əvvəllər ilk informatika dərsliklərində informasiya texnologiyalarına bir o qədər də yer verilmirdi. Ona görə ki, o zamanlar məktəblərin kompyuter texnikası ilə təminatı çox zəif idi. Lakin yeni nəsil kompyuter texnologiyalarının (fərdi kompyuterlərin) tətbiqi məktəb informatika kursunda İT (informasiya
texnologiyaları) mövzusuna daha çox yer verilməsinə səbəb oldu. Müəllim tərəfindən informasiya texnologiyaları mövzuların tədrisi zamanı nəzəri və texnoloji məzmun ibtidai sinif
şagirdlərində ayrı-ayrılıqda izah edilməli və aydınlaşdırılmalı, İT istifadə bacarıgını aşılamaq

150

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

üçün onlara müəyyən praktik laboratoriya işləri tapşırılmalıdır. Məsələn: kompyuterdə Paint
proqramı üzərində müəyyən əməliyyatlar yerinə yetir və nəticəni cədvəlin sağ tərəfinə uyğun
sətirdə yaz.
1. İş masasında Paint proqramının simgəsini
tap və onu çıqqıldat
Paint proqramının simgəsi üzərində iki dəfə
çıqqıldat
Proqram pəncərəsinin yuxarı sağ küncündəki (-) düyməsini çıqqıldat
Tapşırıq zolağında yığılmış proqram pəncərəsinin üstündə siçanla bir dəfə çıqqıldat
Paint proqraminan (x) cixis ət

Pain programinin Simgəsinin rəngi dəyişdi
Mausun sol duyməsi vasitəsilə ciqqildadan
zaman Paint proqramının pəncərəsi açıldı
Paint proqram pəncərəsi taskbar (tapsiriq
panelinə) yığıldı
Pəncərə yenidən desktopda bərpa olundu
Bu zaman ekranda (çıxiş etmək istədiyinizə
əminmisiniz deyə
HƏ? YOX?) dialoq pənərəsi görünür. HƏ
əmrini yerinə yetirib pənərcərə baglanir.

Beləliklə, müəllim bu laboratoriya işi nəticəsində pəncərənin əsas düymələrinin funksiyalarını şagirdlərə praktik başa salir. Bu izahı müəllim proyektordan istifadə edərək şagirdlərə
əyani olaraq da göstərə bilər. Daha sonra müəllim START (əsas)
menyunun əmrlərini, kompyuterin söndürmə rejimlərini və onların fərqlərini öyrədir.
İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları bütün fənlərin tədrisində geniş tətbiq olunub, istifadə olunması belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, yüksək təlim keyfiyyətinin əldə
olunması üçün bu texnologiyadan həm materialın öyrədilməsi prosesində, həm də şagird
nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi mərhələsində sistematik olaraq istifadə olunsun. Müasir
kompyuterlər orta məktəbin ibtidai siniflərində tətbiqi məsələlərin həll olunmasında, ev tapşırıqlarının verilməsində, interaktiv elektron dərsliklərin hazırlanmasında istifadə oluna bilər.
İnteraktiv elektron dərsliklər 1-4-cü sinif şagirdlərinin güclü əyani, bədii, canlı təfəkkürə malik olduğunu nəzərə alsaq, onlar üçün keçilən dərslərdə uşaqların görmə, eşitmə duyğularını,
emosiya və təsəvvürlərini cəlb edən metodların istifadəsi olduqca əhəmiyyətlidir. Dərslərin
informasiya texnologiyalarının vasitəsilə interaktiv rejimdə deyilməsi bu işdə çox faydalıdır.
Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda cəmiyyətdə kompyuterləşmə və informasiyalaşdırma
prosesi geniş vüsət alıb. Bu ictimai həyatda informasiya mübadiləsinin zəruri amilə çevrilməsinə və insan fəaliyyətinin bütün sahələrində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. İnformasiya texnologiyaları, proqram və vəsaitlər ənənəvi metodlardan
fərqli olaraq, şagirdlərə ümumtəhsil və xüsusi vərdişləri, yüksək səviyyəli məntiqi təfəkkürü
daha tez inkişaf etdirməyə köməklik göstərə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə informatika kursunun
ibtidai siniflərdə tədrisinin əsas bölmələri bir daha şərh olunur, müxtəlif siniflərdə ayrı-ayrı
fəsillər üzrə bölmələrin izahı verilir, eyni zamanda texnologiyaya aid mövzular keçilərkən
ibtidai siniflərdə öyrədilməsi vacib məsələlər qeyd edilir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən qrta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Методологический подход к обучению концепции
информационных технологий учащимся начальных классов
Pезюме
В этой статье основное внимание уделяется использованию информационных технологий (ИКТ) и методам обучения учащихся в начальной школе, особенно 2 и 4-х
классов.
N.V. Qodjali

Methodological approach to teaching the concept of information
technology to primary school students
Summary
This article focuses on the using of information technologies (ICT) and their teaching
methods in primary school, especially in the 2nd and 4th grades.
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X sinif coğrafiya dərsliyinin metodiki təhlili
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Respublikamızda bir çox sahələrdə olduğu kimi təhsil sahəsində də ciddi şəkildə dəyişikliklər və müsbət mənada irəliləyişlərin olduğu danılmaz faktdır. Müasir dövrün tələbləri yeni
təhsil islahatını tələb edir ki, bu da nəticə olaraq kurikulumunun tətbiqinə gətirib çıxarmışdır.
Milli kurikulumun tələblərinə uyğun olaraq yazılmış ilk coğrafiya dərsliyi 2013-cü ildə nəşr
olunmuşdur. X sinif coğrafiya dərsliyi isə 2017-ci ildə yazılmışdır.
Respublikamızda belə dərsliklər ilk dəfədir ki, çap olunur. Buna görə də yeni dərsliklərdə
də bir sıra nöqsanlarla qarşılaşmağımız normal hal kimi qəbul edilməlidir. Məsələn, bəzən
siniflər üzrə standartların qarışdığını görmək mümkündür. Bir sıra standartlar vardır ki, onların dərsliklərdə reallaşmadığını da görmək mümkündür. Bəzi standartlar isə tam formada
reallaşmamışdır. Bəzi mövzulara standartlarda kifayət qədər yer verilmədiyinə də şahid ola
bilərik. Dərsliklərlə bağlı yaranan problemlərdən biri də yükünün ağır olmasıdır. Bu da müəllimlər tərəfindən ən çox dilə gətirilən problemli hallardan biridir. Belə ki, onlar dərsliklə işin
bəzən 45 dəqiqə çərçivəsinə sığmamasından şikayətçi olurlar. Həmçinin bu dərsliklərdə dizayn və tərtibat, dil və yazı üslubu, illüstrasiyalarla bağlı bəzi nöqsanlı hallarla da qarşılaşa bilərik. Bu da bu sahədə çalışan heyətin təcrübəsizliyilə əlaqədardır. Əminik ki, bu çatışmazlıqlar yeni dərsliklərdə aradan qaldırılacaqdır. Buna görə də bizim üzərimizə də böyük iş düşür.
Biz belə dərslikləri dərindən təhlil etməli, onu tam şəkildə öyrənməli, öz müvafiq təklif və
iradlarımızı bildirməliyik. Bu deyilənləri nəzərə alaraq X sinif coğrafiya dərsliyinin quruluşunun, məzmununun təhlilinə və onun metodiki aparatının dərindən öyrənilməsinə ehtiyyac
vardır. Bu mənada orta məktəb müəllimlər ilə yanaşı magistr və bakalvr səviyyəsində oxuyan
tələbələr, doktorantlar, tədqiqatçılar üçün belə bir mövzunun işlənilməsi vacibdir.
X sinif coğrafiya dərsliyi 2017-ci ildə nəşr olunmuşdur, 208 səhifədən ibarətdir. Dərslik 9
tədris vahidi və 57 mövzunu əhatə edir, dərsliyin təlim materialları sadədən mürəkkəbə prinsipi ilə düzülərək məntiqi və xronoloji ardıcıllığa diqqət yetirilmişdir. X sinif coğrafiya dərsliyi kurikulumun tələblərinə uyğun şəkildə yazılaraq həm şagirdlər, həm də müəllim heyəti tərəfindən sevilən dərsliklər arasındadır. Dərslikdə elmi yeniliklərə geniş yer verilmişdir. Dərsliyin mətni də şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanan informasiyalarla zənginləşdirilmişdir.
Həmçinin mətn və mətndənkənar komponentlər arasındakı proporsiya düzgün bölünmüşdür.
Dərsliyin mətni yorucu deyildir.
Dərslikdə şəkil, xəritə və diaqramlardan geniş istifadə edilmişdir. Buna hər mövzuda rast
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gəlmək mümkündür. Bu da dərsliyi cansıxıcı olmaqdan uzaqlaşdırır.
X sinif coğrafiya dərsliyində ən müsbət hallardan biri dərslikdə diskussiya, layihə, müzakirə, praktik dərslərə geniş yer verilməsidir. Bu şagirdlərin zehni inkişafında böyük rol oynayır. Xüsusilə də X sinif coğrafiya dərsliyi digər dərsliklərlə müqayisədə “Layihə” dərslərinin
çoxluğu ilə seşilir. Dərslikdə 3 layihə, 1 diskussiya, 1 müzakirə, 5 praktik dərs verilmişdir.
Dərslik “Giriş” və 9 Tədris vahidindən ibarətdir. “Giriş” iki mövzunu əhatə edir. Tədris
vahidlərindəki mövzuların sayı isə aşağıdakı diaqramda verilmişdir.

Şəkil 1. Tədris vahidləri üzrə mövzuların sayı.
Dərslikdə verilən 9 tədris vahidini məzmun xətləri üzrə aşağıdakı şəkildəki kimibölüşdürə
bilərik.

Şəkil 2. Məzmun xətləri üzrə tədris vahidlərinin verilməsi.
Mövzular üzrə “Açar sözlər”, “Fəaliyyət (1,2 və daha çox)”, “Müzakirə edin”, “Öyrəndik-
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lərinizi tətbiq edin”, “Öyrəndiklərinizi yoxlayın”, “Dərsdən sonra” blokları verilmişdir. Həmçinin bəzi mözvularda “Bu maraqlıdır” başlığı altında şagirdlərin marağını cəlb edə biləcək
formada, mövzuya uyğun maraqlı informasiyalar verilmişdir. Praktik dərs mövzularında təkcə “Tapşırıq” blokları verilmişdir. Bu dərslər şagirdlərin hesablama işlərinə əsaslanır. Hər tədris vahidinin sonunda “Ümumiləşdirici tapşırıqlar” blokunun verildiyini görə bilərik.
Mövzularda verilən təlim materialları 5 blok arasında paylanır. Bu bloklar aşağıdakılardır:
• A bloku - bu blokun materialları həm şagirdlərin mövzuya nə dərəcədə hakim olduğunu
yoxlamağa imkan verir, həm də dərsdə şagirdləri stimullaşdırmağa şərait yaradır. Bu blokdakı
materiallar şəkil, xəritə, sxem, cədvəl, mətn və s. üzərində verilə bilər.
• B bloku- şagirdlərin tədqiqat işini qurmaq üçün B blokunda verilən təlim materialları
bizə kömək edə bilər. Dərslikdə verilən “Fəaliyyət” blokları buna xidmət edir.
• C bloku-şagirdlər təlim prosesi ərzində öyrəndikləri bilikləri C blokunda verilən
materiallar üzərində tətbiq edərək biliklərini daha da dərinləşdirə bilərlər. Dərsliyin
“Öyrəndiklərinizi tətbiq edin” bloku bunun üçün yararlıdır.
• D bloku- bu blokda verilən sual və tapşırıqlar sayəsində şagirdlərin təlim nəticələri
qiymətləndirilir. “Öyrəndiklərinizi yoxlayın” bloku burada böyük önəm daşıyır.
• E bloku- yaradıcı tətbiq etməyə xidmət edir.
Dərsliyin tədris materialları kurikulum proqramına uyğun olaraq “Coğrafi məkan”,
“Təbiət”, “Cəmiyyət” məzmun xətləri, 9 əsas, 57 alt standart üzrə reallaşdırılmışdır. Alt standartlar dərslikdə bir çox yollarla reallaşdırıla bilər. Bunun sxematik şəkildə təsvirini aşağıdakı
şəkildən görə bilərik.

Şəkil 3. Standartların dərslikdə reallaşdırılma yolları.
Məzmun standartları dərsliklə yanaşı metodik vəsaitdə də reallaşdırıla bilər. Çünki elə
standartlar vardır ki, onların dərslikdə reallaşdırılması münasib deyildir. Məsələn, bəzi mövzular vardır ki, bu mövzular şagirdlərin çöl tədqiqatı işlərinə həsr olunub. Bu zaman tədqiqat
prosesini təşkil etmənin qayda və üsullarının metodik vəsaitdə öz əksini tapması məqsədə-
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uyğun hal hesab edilir. Çünki bu materiallar metodik vəsaitdə verilməlidir ki, hər bir müəllim
metodik vəsaitdən istifadə edərək tədqiqat işini, şagirdlərin fəaliyyət prosesini düzgün planlaşdıra bilsin.
Məzmun standartlarının dərslikdə əksi 3 formada ola bilər:
1. Standartların dərsliyin hər hansı hissəsində (mətn yoxsa mətndənkənar componentlərdə)
və hansı yollarla reallaşdırılması;
2. Standartların dərsdə və sinifdənxaric işlərdə reallaşdırılması;
3. Standartların dərsliyin hansı mərhələsində reallaşdırılması;
Məzmun standartları dərslikdə mətn, şəkil, xəritə-sxem və s. illütrastiv materiallar üzərində reallaşdırıla bilər. Bəzən standartların mətn üzərində reallaşdırılmasına daha çox üstünlük
verilmişdir, lakin bu zaman əyaniliyin azaldığını müşahidə edərik. Dərslikdə standartların daha çox mətn hissədə deyil xəritə-sxem, qrafik və s. üzərində reallaşdırılmasına diqqət artırılmalıdır. Bu zaman dərsin keyfiyyəti qalxar, əyanilik yüksələr və mövzu şagirlər üçün daha
başadüşülən olar. X sinif coğrafiya dərsliyində bu məsələyə diqqət yetirilmişdir. Məsələn,
“Coğrafi məkan” məzmun xətti üzrə verilən “1.3.2.Kartoqrafik təsvirlər zamanı yaranan
təhriflərə aid hesablamalar aparır.” standartı dərslikdə xəritə-sxem, xəritələr, qlobus təsvirləri, proyeksiya təsvirləri üzərində reallaşdırılmışdır.
Standartların reallaşdırılması həm dərsdə, həm də sinifdənxaric işlərdə öz əksini tapa bilər,
lakin standartların ümumiləşdirici tapşırıqlarda reallaşdırılması məqsədə uyğun deyil.
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi bəzən standartların dərslikdə deyil metodiki vəsaitdə reallaşdığını görə bilərik. Bu o zaman baş verə bilər ki, həmin standartın dərslikdə reallaşdırılması düzgün hesab olunmur. Çünki həmin standart metodik vəsaitdə reallaşdırılmalıdır ki, müəllim tərəfindən görüləcək olan işlər planlaşdırılsın, qaydaya salınsın daha sonra şagirdlərə
müəyyən izahatlar verilsin.
Standartların dərsin istənilən mərhələsində öz əksini tapması mümkün hal hesab olunur,
lakin 6-9-cu sinif dərsliklərində standartlar “Ümumiləşdirici tapşırıqlar”da, mətn hissədə reallaşdırılmışdır. Bu o qədər də məqsədə uyğun vəziyyət deyildir. Bu baxımdan X sinif coğrafiya dərsliyini müsbət qiymətəndirmək olar. Dərslikdə standartlar daha çox motivasiya, fəaliyyət, tətbiqetmə və s. mərhələlərdə reallaşdırılmışdır.
X sinif coğrafiya dərsliyində məzmun xətləri üzrə standartların dərslikdə reallaşdırılması
tam şəkildə yerinə yetirilmişdir. Standartlar “Ümumiləşdirici tapşırıqlar”da deyil mövzulardakı bloklarda reallaşdırılmışdır. Standartların reallaşdırılması zamanı əyaniliyə diqqət yetirilmiş, şəkil, xəritə, sxem, cədvəl, qrafik və s. illüstrasiyalardan istifadə edilmişdir. Standartların
çox cuzi hissəsi mətn hissədə reallaşdırılmışdır. Standartların reallaşdırılmasında hesablama
xarakterli tapşırıqlara geniş yer ayrılmış, layihə dərslərə də xüsusi yer tutur. Həmçinin mövzularda açar sözlərin tam şəkildə verilməsini də qeyd etmək lazımdır.
İndi isə məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət baxımından dərslikdə necə reallaşdığını
təhlil edək. Məzmun standartı bilik və faəliyyəti özündə əks etdirir. Bunların hər biri haqqında
dissertasiya işinin əvvəlində məlumat verilmişdir. Bilik standartın bir hissəsi olub özündə verilməsi vacib olan yeni məlumatları əks etdirir.
Deklorativ biliyin X sinif coğrafiya dərsliyində necə reallaşdığını görmək üçün hər hansısa
bir standartı götürək. Məsələn, “Təbiət” məzmun xətti üzrə “2.1.7.Coğrafi təbəqənin qanunauyğunluqlarını izah edir” alt standartı şagirdlərdən hazır materialı oxuyub şərh etmələrini,
izahatlar gətirmələrini, yəni deklorativ bilik tələb edir.
Bildiyimiz kimi prosedural biliklər müəyyən tapşırıqların həll edilməsi zamanı tətbiq olunan biliklərdir. X sinifdə “Coğrafi məkan” məzmun xətti üzrə “1.3.2.Kartoqrafik təsvirlər za-
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manı yaranan təhriflərə aid sadə hesablamalar aparır” alt standartının reallaşdığı mövzularda
şagirdlər hesablama işləri apararaq sahib olduqları prosedural biliklərindən istifadə etmiş olacaqlar.
Biliyin növlərini əhatə edən bu standartlar dərslikdə tam şəkildə reallaşdırılmışdır.
Fəaliyyət standartda icra olunan hissəni əhatə edir. İdraki və ya koqnitiv bacarıqlar şagirddən heçbir şəkildə hərəki bacarıq istəmir. “Təbiət” məzmun xətti üzrə “2.1.7.Coğrafi təbəqənin qanunauyğunluqlarını izah edir” alt standartı şagirddən sadəcə bildiyi informasiyanı izah
etməsini istəyir, bu idraki bacarıqdır.
Reaksiya vermək, müdafiə etmək, riayət etmək, kömək etmək, dəstəkləmək, münasibət
bildirmək, qərar qəbul etmək, təqdim etmək fellərilə müşayiət olunan affektiv və ya emmosional bacarıqlarda şagirdlər mövzu ilə bağlı hər hansısa dəyərləndirmə apararkən öz emosiyalarını işin içinə qatırlar. “Cəmiyyət” məzmun xətti üzrə “3.2.5.Qlobal ekoloji problemlərin yaranmasında antropogen təsirin rolunu qiymətləndirir” alt standartı buna misaldır.
Rəqs etmək, qaçmaq, yazmaq, rəsm çəkmək, yapmaq, quraşdırmaq, icra etmək fellərilə
icra olunan psixomotor və ya hərəki bacarıqlarda şagirdlər müəyyən dərəcədə hərəki bacarıqlar sərgiləməlidirlər. Məsələn, “Təbiət” məzmun xətti üzrə “2.1.8.Coğrafi təbəqənin sxemini qurur” al standartı buna misaldır.
Beləliklə, X sinif coğrafiya dərsliyində məzmun standartlarının bilik və fəaliyyət kateqoriyaları kifayət qədər reallaşdırılmışdır.
Müasir dərsliklərdə mətndənkənar komponentlərin tərkib hissəsini təşkil edən “Mənimsəməni təşkil edən aparat” dərsliklə iş fəaliyyətinin təşkili üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bura daxil
olan sual və tapşırıqlar sisteminin dərslikdə verilən müvzularda fərqli yerlərdə verilir. Mövzunun əvvəlində verilən sual və tapşırıqlar daha çox motivəedici xarakter daşıyır. X sinif coğrafiya dərsliyində verilən “§2.Coğrafiya elminin tədqiqat metodları” mövzusu mövzusu dərsliyin ən maraqlı mövzularından biridir. Mövzuda şagirdlərin elmi tədqiqat metodları ilə tanışlığının təmini üçün bir sıra metodlara toxunulmuşdur. Mövzunun əvvəlində xəritə-sxem təsvir
edilmişdir. Xəritə-sxemdə X.Kolumbun ekspedisiyasının marşrut xətti təsvir olunmuşdur. Xəritə-sxemlə əlaqəli şagirdlərə “Sxemdə coğrafi tədqiqatın hansı növü təsvir olunmuşdur? Bu
tədqiqatlar nəticəsində hansı məlumatlar əldə edilmişdir?” sualları verilmişdir. Şagirdlər aşağı
sinif coğrafiya dərsliklərində mövzuyla əlaqəli məlumatlara yiyələndikləri üçün asanlıqla xəritə-sxemdə X.Kolumbun ekspedisiyasının marşrutunun təsvir olunduğunu və bu tədqiqat nəticəsində hansı məlumatların əldə olunduğunu izah edə bilərlər. Müəllimin yönəldici sualları
və verilmiş xəritə-sxem vasitəsilə şagirdlərin köhnə biliklərinin yada salınması işi təmin edilərək fəndaxili inteqrasiya həyata keçirilmiş olacaq. Xəritə-sxemlərə dərslikdə üstün yer verilməsi coğrafiya fənni üçün önəmlidir. Çünki məlumatın sözlə deyil xəritə-sxemlə təsviri həm
fikri daha rahat və anlaşıqlı şəkildə çatdırmağa kömək edir, həmdə əlavə yer tutumunu əngəlləmiş olur. Belə olan halda məlumat şagirdlər tərəfindən daha yaxşı qavranılaraq uzun müddətli yadda qalmağa səbəb olur.
Sual və tapşırıqların dərslikdə mətnin ortasında da verilə bilər. Bu bir çox formalarda özünü göstərə bilər. Əsasən mövzu daxilində sual və tapşırıqlar “Fəaliyyət” və “Müzakirə edin”
bloklarında verilir. Bu zaman sualların funksiyaları dəyişir. Onlar daha çox yeni bilik vermə
xarakteri daşıyaraq şagirdlərin fikirlərini istiqamətləndirməyə yönəlmişdir. Dərslikdə “Dünya
əhalisi” tədris vahidində “§44.Urbanizasiya.Regional fərqlər” mövzusuna baxaq. Mövzuda 2
“Fəaliyyət” və 2 “Müzakirə edin” blokları verilmişdir. Mövzu ortasında verilən sual və tapşırıqlar sistemi bu bloklarda öz əksini tapmışdır. Mövzunun “Müzakirə edin” blokunda “Şəhər
əhalisinin sürətli artımının yaratdığı ekoloji, sosial, psixoloji amillərdən başlıca olaraq han-
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sıları göstərə bilərsiz?” və ya “Azərbaycanda urbanizasiyanın hansı səviyyəsi üstündür və
paytaxtda urbanizasiya prosesi necə tənzimlənir?” suallarını müzakirəyə qoymaq olar.
İri mövzuların və bölmələrin sonunda verilən sual və tapşırıqlar sistemi şagirdlərə öyrəndikləri bilikləri sistem halına salmağa, onlardan nəticə çıxarmalarına xidmət edir. Bunu dərslikdə hər bölmənin sonunda verilən “Ümumiləşdirici tapşırıqlar” blokunda görə bilərik.
İllüstrativ materialların dərslikdə yerləşdirilməsi dərsliyin mövzularında verilən mətn
materialının azaldılması hesabına baş verir. Dərsliyin illüstrasiyalarla zənginləşdirilməsi coğrafiya elmində vacib hal sayılır. Belə ki, illüstrativ materiallar olmadan coğrafiyanın tədrisi
prosesi uğurlu alınmaz. İllüstrasiyalar dərslikdə verilmə xüsusiyətlərinə görə seçilir:
Yeni bilik verən illüstrasiyalar - belə illüstrasiyalarda hər hansı şəkil, rəsm və s. verilir,
onun altında isə şəkil və ya rəsmlə bağlı verilən məlumatlar informasiyanı daha da dəqiqləşdirir və zənginləşdirir. Dərslikdəki nümunəyə baxaq: X sinif coğrafiya dərsliyində “§4.Yerin
planetar inkişaf mərhələləri” mövzusunda səh.20-də verilən illüstrasiyanı təhlil edək. Mövzu
yerin inkişaf mərhələlərinə ( planetar və geoloji ) həsr olunmuşdur. Mövzuda həmçinin yerin
dərinliklərinə doğru endikcə radioaktiv maddələrin parçalanması, təzyiqin artması və süxurların sıxlığının artması nətcəsində temperaturu get-gedə artmasından danışılır. Bu məlumata
əlavə olaraq mövzuda CAR-da yerləşən “Tau-Tona” qızıl mədəninin (şaxta) şəkli verilmişdir.
“Bu maraqlıdır” başlığı altında şəklə əlavə olaraq informasiya da yerləşdirilmişdir. Lakin
verilən şəkil orijinal və aydın deyil. Həm də şəkil çox kiçikdir. Bu da şagirdlər üçün zərərlidir.
Dərslikdə verilən mətnin əyanilik səviyyəsini yüksəldən illüstrativ materiallar - onların
əsas vəzifəsi informasiyanı şagirdlər üçün daha başa düşülən etməkdir. Şagirdlər hadisə və
proseslərin təbiətdə necə baş verdiyini əyani şəkildə görə bilirlər. Məsələn, “§7.Yerin forması
və ölçüləri” mövzusunda Yerin quruluşunu şagirdlərə təsvir etmək üçün 4 təsvir verilmişdir.
Burada yerin fiziki təsviri, yer səthinin ümumi təsviri, geoid təsvir və ellipsoid təsviri
verilmişdir. Bu təsvirlərdə yerin forması şagirdlərə daha yaxşı aydın olur.
İllüstrasiyaların digər bir qrupu isə biliklərin möhkəmləndirilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunu dərslikdə verilən “Öyrəndiklərini tətbiq edin” blokunda görə bilərik. Həmçinin
hər bölmənin sonunda verilə “Ümumiləşdirici tapşırıqlar”-da verilən illüstrativ materiallar da
biliklərin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.
X sinif coğrafiya dərsliyində mövzular illüstrasiyalarla kifayət qədər zənginləşdirilmişdir.
İstər xəritə və xəritə-sxemlər, istərsə də şəkil, qrafik və cədvəllərə dərslikdə kifayət qədər
verilmişdir. Lakin verilən illüstrasiyalar arasında (xüsusilə də şəkil və xəritələrdə) bir sıra
nöqsanlı hallarla qarşılaşmaq mümkündür. İndi isə bu illüstrasiyaları təhlil edək və bu
illüstrasiyalar üzərində şagird fəaliyyətinin necə təşkil olunduğunu araşdıraq:
o X sinif coğrafiya dərsliyində verilən illüstrasiyalar lazımi qədərdir.
o X sinif coğrafiya dərsliyində illüstrasiyalar mətn hissəyə uyğun şəkildə yerləşdirilmişdir.
o Dərslikdə verilən illüstrasiyalar şagirdlərin yaş səviyyəsi nəzərə alınaraq buna uyğun
şəkildə verilmişdir.
o Şəkillər şagirdlərə çoxlu sayda əlavə informasiya vermə imkanına malikdir. Xüsusilə də
“Bu maraqlıdır” başlığı altında mövzudan əlavə verilən şəkillər maraqlı informasiyalarla
zənginləşdirilmişdir.
o Dərslikdə verilən bir sıra illüstrasiyalar ətraf mühit haqqında elmi təsəvvür yarada bilmə
imkanına sahibdir.
o X sinif coğrafiya dərsliyinin üz qabığının tərtibatı dərsliyin məzmun və quruluşuna uyğun şəkildə dizayn edilmişdir.
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o Dərslikdə verilən illüstrasiyalar fikrimcə cəlbedici və maraqlıdır.
o X sinif coğrafiya dərsliyində verilən bəzi illüstrasiyalar orijinallıqdan uzaqdır. Şəkillərin
bir qismində solğunluq nəzərə çarpır. “§30.Buzlaqlar və bataqlıqlar” mövzusunda səh.108-də
verilən dünyanın ən böyük dağ buzlaqlarından birinin (Fedçenko buzlağı) təsvir olunduğu
şəkildə də eyni hal ilə qarşılaşa bilərik. Ağ-qara formatında verilən şəkildə görüntü kifayət
qədər aydın deyil. Belə şəkillər mənimsəmə prosesində çətinlik yaradır.
o Dərslikdə mövzuların illüstrasiyalarla uyğunluğu gözlənilmişdir. Lakin bəzi mövzular
vardır ki, onlarda bu uyğunluğun pozulduğunu görə bilərik. Məsələn, səh.158-də verilən
“§45.Azərbaycanda əhalinin sıxlığı və urbanizasiya” mövzusunda mövzunun əvvəlində
motivasiya qurulması üçün verilən şəkil və ona uyğun verilmiş informasiyanın mövzuyla
bilavasitə əlaqəli olduğunu düşünmürəm. Burada sıxlıq və urbanizasiyayla əlaqəli şəkilin qoyulmağını daha uyğun görərdim.
o X sinif coğrafiya dərsliyində verilən şəkillərlə bağlı digər bir problem bəzi şəkillərin çox
xırda olmasıdır. Bəzi xəritələrdə də bu problemlə qarşılaşmaq mümkündür. Xəritələrdə yazılar çox xırda olduğu üçün oxunmanı çətinləşdirir. Bu da şagirdlərin gözləri üçün zərərlidir.
Məsələn, səh.43-də “§10.Xəritə ümumiləşdirilmiş təsvirdir” mövzusunda motivasiya qurmaq
üçün verilən hər üç xəritə kiçikdir və xəritədəki yazılar da çox xırda olduğu üçün çətin oxunur. Həmçinin eyni mövzuda səh.41-də verilən xəritələr üçün də eyni fikir keçərlidir.
Ümumilikdə götürdükdə deyə bilərik ki, X sinif coğrafiya dərsliyində verilən illlüstrativ
materiallar əyaniliyin təmini üçün lazım olan ehtiyacı ödəyir. Bu da mənimsəmənin səviyyəsini yüksəldir. Dərslikdə şəkillərin və xəritələrin çox verilməsi müsbət keyfiyyətdir. Lakin
xəritələr atlasdan götürüldüyü üçün orijinal hesab olunmur. Onların daha maraqı olması üçün
üzərində müəyyən dəyişikliklər edilib dərsliyə yerləşdirilməlidir. Dərsliyin üz qabığının dizayn və tərtibatı da məzmuna uyğundur.
Xəritə, atlas və kontur xəritələrsiz coğrafiyanı təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Elə buna
görə də coğrafiya müəllimlərinin başlıca məqsədi hər bir şagirdi stolüstü xəritə, atlas və kontur xəritələrlə təmin etməkdir. Onlarla iş fəal dərsin bir çox mərhələlərində həyata keçirilir.
Müasir standartlar əsasında tərtib edilən yeni növ coğrafiya dərslikləri də kifayət qədər xəritəsxem və kontur xəritələrlə zəngindir. Kontur xəritə-sxemlərlə təchizat baxımından X sinif
coğrafiya dərsliyi ürəkaçandır. Mövzularda bu illüstrasiyalara geniş yer ayrılmışdır. Ümumiyyətlə X sinif coğrafiya dərsliyi hər baxımdan zəngin bir dərslik olduğu üçün burada şagirdlərin kontur xəritə və xəritə-sxemlər üzərində praktik fəaliyyətlərinin təşkili üçün də geniş imkanlar vardır. Bunu bir çox mövzular üzərindən qurmaq olar. Məsələn, iqlimlə əlaqəli bir çox
tapşırıqlarda bunu reallaşdırmaq mümkündür. Şagirdlərdə hava proqnozu verə bilmə qabiliyyətini formalaşdırmaq üçün sinoptik xəritələrdən istifadə edərək kontur xəritə üzərində bir
çox tapşırıqlar vermək olar. Məsələn, sinoptik xəritələrdən istifadə edərək şagirdlər atmosfer
yağıntılarının növü və bu yağıntıların yayıldığı əraziləri, hansı ərazilərdə yüksək buludluluq
olduğunu, yüksək və alçaq təzyiq sahələrinin olduğu yerləri kontur xəritə üzərində işarələyərək sinoptik xəritə və kontur xəritələr hesabına aldığı informasiyalar hesabına hava proqnozunu verə bilərlər.
Bundan başqa X sinif coğrafiya dərsliyində verilən iqlimlə əlaqəli mövzularda şagirdlərə
kontur xəritə üzərində bir çox tapşırıqlar vermək mümkündür. Məsələn, şagirdlər iqlim xəritələrində verilən bir il müddətində enliklərin üzərində ən isti (iyul) və ən soyuq (yanvar)
aylardakı havanın temperaturunu, mütləq min. və mütləq max. temperatur göstəricilərini, yağıntıların illik miqdarını, buludluluq dərəcəsini, küləklərin aylar ərzində əsdiyi istiqamətləri,
cərəyanların axım istiqamətlərini və s. bir çox iqlim göstəricilərini kontur xəritə üzərində işlə-
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yərək onların fəaliyyətlərini təmin etmək mümkündür. Belə işlərin nəticəsində şagirdlər kontur xəritə üzərində iqlim xəritələri hazırlaya bilər və ya iqlim diaqramları tərtib edə bilərlər.
Gördüyümüz kimi dərslikdə şagirdlərin kontur xəritələr və xəritə-sxemlər üzərində praktik
fəaliyyətlərini təşkil edə bilmək üçün yetəri qədər xəritə-sxemlər və kontur xəritələr verilmiş,
bu illüstrasiyalara uyğun olaraq da tapşırıq və çalışmalar dərslikdə öz əksini tapmışdır. Dərslikdə verilən bəzi xəritələrdə orijinallıq görülməsə də, bəzi xəritələr isə atlasdan hazır olaraq
götürülsə də belə dərsliklərin ilk dəfə çap olunduğunu nəzərə alaraq və bu sahədəki təcrübəsizliyi göz önündə tutaraq bu çatışmazlıqların növbəti dərsliklərdə aradan qaldırılacağını
deyə bilərik.
X sinif coğrafiya dərsliyini təhlil edərkən dərsliyin interaktiv təlim metodları ilə uyğunluq
baxımından təhlil edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. İnteraktiv təlim “qarşılıqlı fəaliyyətə
əsaslanan təlim”dir. İnteraktiv təlim metodları isə fənn müəllimin iştirakı ilə dərsdə şagirdlərin bir çox informasiya mənbələri və yaxud öz aralarında bir-biriləri ilə qarşılıqlı fəaliyyəti
zamanı yeni informasiyalar qazanmalarına şərait yaradan təlim üsulları və dərs formalarının
cəmidir.
Fəal dərsi düzgün təşkil edə bilmək üçün ona qoyulan tələblərə diqqət yetirilməlidir. Bu
tələbərdən biri dərsdə yaradılan abu-havadır. Müəllim dərsin sonuna qədər şagirdlərin əhvalını yüksək tutmağa çalışmalıdır. Həmçinin dərs prosesində müəllim və şagird əməkdaşlığı izlənilməlidir. X sinif coğrafiya dərsliyi bu baxımdan yaxşı tərtib olunmuşdur.
Fəal dərsin qurulmasındakı daha bir vacib tələb dərsin məzmununa və məqsədlərinə uyğun
olan metodların seçilməsidir. X sinif coğrafiya dərsliyi uyğun metodları seçib tətbiq etməyə
imkan yaradır.
X sinif coğrafiya dərsliyində təlimin təşkili formaları olan ekskursiya, praktikum, coğrafi
meydançada işlər üçün geniş imkanlar vardır. Bu da fəal dərsin tələblərini qarşılayır.
Fəal dərsdə tapşırıqlar şagirdlərin biliklərini tətbiq etməsinə imkan verməli, şagirdlərin
məntiqi, yaradıcı və tənqidi təfəkkürünü inkişaf etdirməlidir. X sinif coğrafiya dərsliyinin
imkanları bu baxımdan ürəkaçandır.
Fəal dərsin digər önəmli tələblərindən biri fənlərarası inteqrasiyanın təmin edilməsidir ki,
X sinif coğrafiya dərsliyində bu tələb reallaşdırılmışdır. Dərslikdə verilmiş standartlar kimya,
biologiya, Azərbaycan tarixi, ümumi tarix, informatika fənləri ilə inteqrasiya olunmuşdur.
Fəal dərsdə təhsil və inkişafın əldə olunması təmin edilməlidir, təlim materialları yüksək
keyfiyyətli olmalıdır. X sinif coğrafiya dərsliyində şagirdlərin inkişafı tələbi nəzərə alınmış,
tədris materiallarının keyfiyyət xüsusiyyətinə də müəyyən qədər diqqət yetirilmişdir.
Şagirdlərin bütün təşkilat formalarının (fərdi, qrup, cüt, kollektiv ) həyata keçirilməsi imkanları təmin edilməlidir. X sinif coğrafiya dərsliyində bu tələblər yerinə yetirilmişdir.
Bütün bu tələblərin diqqətlə işlənib hazırlandığı bir dərs prosesindən keyfiyyətli nəticələr
və yüksək səmərə əldə oluna bilər. Hər bir müəllim dərs prosesindən dərsliklərin və metodik
vəsaitlərin xidmətlərindən də yararlanaraq bu tələblər əsasında keyfiyyətli dərs qurmağa səy
göstərməlidir.
X sinif coğrafiya dərsliyi fəal təlimin mərhələlərinə uyğun şəkildə tərtib edilmişdir.
Dərslikdə verilən mövzular üzərində fəal dərsin necə qurulduğunu görə bilmək üçün dərslikdə
verilən bir mövzu üzərində fəal dərs quraq. Bunun üçün dərslikdən “⸹49.Dünyanın siyasi
münaqişə regionları” mövzusuna baxaq.
Alt standart: 3.2.2. Siyasi münaqişələrin xəritədə yaratdığı dəyişiklikləri qeyd edir.
Motivasiya: Motivasiya qurmaq üçün müəllim dərslikdə verilmiş xəritə-sxemdən və suallardan istifadə edə bilər. Və yaxud motivasiya qurmaq üçün internet resurslarından istifadə
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edərək siyasi münaqişələrlə əlaqəli olan bir çox videoçarxdan uyğun olanını seçib nümayiş
etdirə və yönəldici suallarla motivasiya mərhələsini təşkil edə bilər. Burada aşağıdakı videoçarxı nümayiş etdirib verilmiş tədqiqat sualını ünvanlamaq olar:
This Land is
Mine.mp4

“Bu münaqişə ocaqlarının yaranmasına təkan verən əsas amilləri nədə görürsünüz?”
Tədqiqat sualı kimi metodik vəsaitdə verilən aşağıdakı tədqiqat sualını da qoymaq olar.
Tədqiqat sualı: Dünyada hansı beynəlxalq münaqişə regionları mövcuddur və onların
başvermə səbəbləri hansılardır?
Tədqiqatın aparılması: Tədqiqat üçün “Ziqzaq” metodunu biraz dəyişiklik edərək tətbiq
etməklə şagirdlərin kiçik qruplarla işini təşkil edərdim. Şagirdləri 4 qrupa bölərək içində məlumat olan işçi vərəqləri ekspert qruplara paylayıram. İşçi vərəqlərdə siyasi münaqişələr haqqında ümumi məlumat və ayrıca bir neçə münaqişə ocaqları haqqında məlumat verilmişdir.
Ekspert qrupun üzvləri bu məlumatlarla tanış olduqdan sonra öz qruplarına qayıdaraq birgə
verilən tapşırıq üzərində işləyəcəklər. Qrupların hamısına eyni tapşırıqlar verilmişdir:
İşçi vərəqlər:
1. Dünyada olan siyasi münaqişələri yaradan başlıca səbəblər hansılardır?
2. Süni münaqişə nədir və bunun yaradan tərəflərin əsas məqsədi nədən ibarətdir?
3. Dağlıq Qarabağ problemi hansı səbəblərdən yaranmışdır və bu münaqişəni yaratmaqda
gizli maraq nədən ibarətdir?
4. Bu problemin həlli üçün hansı addımlar atılır və nəticə nədən ibarətdir? (Problemin həlli
üçün öz təkliflərinizi irəli sürün.)
5. Qafqazda Dağlıq Qarabağ problemi ilə oxşar olan daha hansı münaqişə ocaqları vardır?
6. Boşluqları tamamlayın və aşağıdakı şəkildə verilmiş Klasteri uyğun olaraq genişləndirin.
İsrailFələstin
Azad
Kəşmir

?

Demarkasiya xətti

etnik

?
Siyasi
münaqişələr

ərazi

?

?

suni

ABŞ

?
Şəkil 4. Siyasi münaqişələr mövzusunda hazırlanan klaster
Məlumatın mübadiləsi: Hər bir qrupun üzvləri bir yerdə əməkdaşlıq şəraitində verilən
suallar üzərində birgə işləyərək fikir mübadiləsi aparırlar. Onlara ayrılan vaxt ərzində sualları
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cavablandırmağa çalışırlar. Vaxt sona çatdıqda isə hər bir qrup təqdimata başlayır.
Məlumatın müzakirəsi: Hər qrup tədqiqat işi ətrafında əldə etdikləri nəticənin müzakirəsini aparır, öz fikirlərini irəli sürür, bir-birilərini dinləyirlər.
Nəticələrin çıxarılması və ümumiləşdirmə: Müəllim hər bir qrupun fikirlərini dinlədikdən
sonra ümumi nəticə çıxarır.
Yaradıcı tətbiqetmə: Bu mərhələdə dərslikdə verilən “Dərsdən sonra” blokundakı tapşırığı
vermək olar - “İnternet resurslarından istifadə edərək dünyada ən nüfuzlu siyası təşkilatlarının
siyahısını hazırlayın. Onların siyasi münaqişələrin həllindəki rolu haqqında təqdimat hazırlayın”.
Qiymətləndirmə: Şagirdlər 4 səviyyə (I, II, III, IV) üzrə qiymətləndirilir. Şagirdlərin səviyyələr üzrə qiymətləndirilməsi müəllim tərəfindən dərsin bütün mərhələlərində aparıla bilər.
Həmçinin qrup işini qiymətləndirmək üçün qiymətləndirmə meyarları tərtib olunur.
X sinif coğrafiya dərsliyinin metodiki təhlilinin sonunda aşağıdakı ümumi nəticələr əldə
edilmişdir:
1. X sinif coğrafiya dərsliyi Milli Kurikulum proqramının tələblərinə uyğun şəkildə yazılmışdır. Dərslikdə verilən tələblər yerinə yetirilmişdir. Dərslikdə verilən materiallarda elmilik prinsipi gözlənilmişdir.
2. Dərsliyin sual və tapşırıqlar sisteminin təhlilindən sonra deyə bilərik ki, burada şagirdlərin bilik və bacarıqlarının səviyyəsi nəzərə alınaraq sual və tapşırıqlar sistemi hazırlanılmışdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, dərslikdə verilən tapşırıqlar şagirdlərin məntiqi, yaradıcı
və tənqidi təfəkkürünün inkişafında müstəsna rol oynayır.
3. Dərsliyin illüstrativ material təchizatı müsbət qiymətləndirilir. Dərslik əyaniliyin təmini baxımından yaxşı yazılmışdır. Mövzular kifayət qədər xəritə-sxem, cədvəl, şəkil və s. Illüstrasiyalarla zənginləşdirilmişdir. Mövzularda verilən illüstrasiyalarda əlavə məlumat vermə
xüsusiyyəti gözlənilmişdir. Şagirdlərin illüstrativ materiallar üzərində fəaliyyətinin təminatı
üçün dərslikdə kifayət qədər illüstrasiyalar verilmişdir. Lakin bəzi illüstrasiyalar vardır ki, onlar orijinal deyildir. Dərslikdə verilən bəzi şəkillərdə keyfiyyət aşağıdır, şəkilllər aydın görünmür. Bəzi şəkillər isə kiçik olması ilə səciyyələnir. Bu da şagirdlərin gözləri üçün zərərlidir.
4. Dərsliyin kontur xəritə və xəritə-sxem baxımından təchizatını dəyərləndirsək deyə
bilərik ki, dərslik bu baxımdan zəngindir. Mövzulara uyğun kontur xəritə və xəritələr, xəritəsxemlər dərslikdə öz əksini tapmışdır. Xəritələrlə bağlı bir məqamı qeyd etmək lazımdır ki,
dərslikdə verilən xəritələrin bəziləri kiçik verilmiş, yazılar yaxşı oxunmur. Bəzi xəritələr
orijinal deyil, atlasdan götürülmüşdür. Lakin ümumən desək kontur xəritə və xəritə-sxemlər
üzərində şagird fəaliyyətinin təşkili üçün dərslikdə kifayət qədər imkanlar vardır.
5. Dərslikdə mətn komponentləri və mətndənkənar komponentlərin nisbəti gözlənilmiş,
şagirdlərin praktik fəaliyyətinə imkan yaradılmışdır.
6. Dərsliyin bəzi mövzularında mətn hissəyə az yer verilmiş, bəzi mövzularda isə
“Fəaliyyət” bloklarının sayı çox verilmişdir. Bu da şagirdlərin yüklənməsinə və yorulmasına
səbəb olur. Həmçinin belə olan halda dərsi 45 dəqiqə çərçivəsinə yerləşdirmək çətin olur.
7. Dərsliyin tərtibatında sanitariya-gigiyena qaydalarına əməl edilmiş, şagirdlərin yaş və
fizioloji xüsusiyyətləri diqqətə alınmışdır.
8. X sinif coğrafiya dərsliyi debat, layihə, praktik və müzakirə dərslərin təşkili üçün geniş imkanlara sahibdir.
9. Dərslik fəal təlim prosesinin qurulması üçün kifayət qədər imkan yaradır.
Dərsliyin təkmilləşdirilərək daha yaxşı formatda tərtibatı üçün aşağıdakı təklifləri irəli
sürmək olar:
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1. Dərslikdə verilən bəzi mövzuların yükünün azaldılması daha yaxşı olardı.
2. Dərsliyin bəzi illüstrativ materiallarının (xəritə, şəkil) daha keyfiyyətli formada yenidən işlənib hazırlanması məqsədəuyğundur.
Məqalənin aktuallığı. Kurikulum proqramının tələblərinə uyğun şəkildə hazırlanan müasir dərsliklər bir çox üstün keyfiyyətləri ilə seçilsə də bu dərsliklərdə bəzi nöqsanlarla qarşılaşmaq olar. Bu mənada X sinif coğrafiya dərsliyinin quruluşunun, məzmununun dərindən öyrənilməsinə ehtiyyac vardır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik aşağıdakılardan ibarətdir:
— Dərslikdə sual və tapşırıqlar sistemi üzərində şagird fəaliyyətinin təşkili imkanları araşdırılmış və təkliflər irəli sürülmüşdür.
— Dərslikdə verilən illüstrasiyalar, xəritə sxem və kontur xəritələr mövzularaек uyğunluq
baxımından təhlil edilmiş, onlardan istifadə imkanları müəyyən edilmişdir;
— İnteraktiv təlim metodlarının dərslikdə təşkili imkanları təhlil edilmişdir;
— X sinif coğrafiya dərsliyində var olan nöqsanların aradan qaldırılmasına dair təkliflər
irəli sürülmüşdür.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dərsliyin metodiki təhlinin işlənib hazırlanması orta məktəb müəllimlərilə yanaşı magistr və bakalvr səviyyəsində oxuyan tələbələr, doktorantlar, tədqiqatçılar üçün vacib mövzudur.
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Методический анализ учебника географии для X класса
Резюме
Статья посвящено методического анализа учебника географии Х класса. Учебник
проанализирована из разных подходов. Чтобы организоватъ действие учеников еще
лучше был внесен ряд предложений относителъно учебника. Эти предложения могут
сыгратъ важную ролъ в усилении творческой активности студентов.
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Methodical analysis of the X grade geography textbook
Summary
The article is devoted to the methodical analysis of the 10th grade geography textbook.
The textbook is analyzed through different approaches. A number of suggestions have been
made regarding the textbook in order to better organize student activities. These suggestions
can play an important role in strengthening students' creative activities.
Redaksiyaya daxil olub: 06.08.2020
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Современное дошкольное образование ориентировано на разные варианты развития
детей. Для детей, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата
(ОДА), актуальным становится вопрос социальной адаптации. Само понятие «социальная адаптация» рассматривается как процесс приспособления индивида к изменившейся среде с помощью различных социальных средств. Социальная адаптация представляет собой элемент деятельности, функцией которого является освоение относительно стабильных условий среды, решение повторяющихся, типичных проблем путем
использования принятых способов поведения, действия. Основным способом социальной адаптации является принятие норм и ценностей новой социальной среды, сложивших форм взаимодействия, а также форм предметной деятельности. Результатом этого
является достижение двигательного здоровья в соответствии с современным социумом,
развитие у адаптирующегося индивида определенных необходимых личностных и
трудовых качеств, в том числе и средствами физического воспитания. [7]
Ведущим направлением социальной адаптации лиц (включая детей) с ограниченными возможностями здоровья является эрготерапия. Термин «эрготерапия» в буквальном
переводе с греческого языка означает «трудотерапия» или «лечение трудом, работой»
(греч. ἔργο — «труд» или «работа», и θεραπεία — «лечение»).
Сегодня это понятие имеет довольно широкие рамки и включает в себя множество
теоретико-методологических и прикладных практических аспектов. Эрготерапию счи-
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тают искусством и наукой о том, как помочь людям изо дня в день участвовать в тех
видах деятельности, которые важны для них, имеют значение для их здоровья и благополучно путем вовлечения их в целенаправленную активность.
В более широком и ёмком смысле эрготерапия – это исцеление через деятельность.
Нам импонирует именно такая трактовка данного понятия, поскольку она позволяет задействовать в реабилитационном процессе огромный потенциал специальной педагогики и, в частности, системы коррекционного физического воспитания детей, его двигательно-игровые возможности. В связи с этим деятельность будет рассматриваться нами как непосредственное средство реабилитации и в то же время – инструмент диагностики и цель реабилитации.
Эрготерапия относится к общему комплексу реабилитационных мероприятий, направленных на максимально возможное восстановление способности человека к независимой жизни (самообслуживанию, продуктивной деятельности, отдыху), независимо от
того, какие у него есть нарушения, ограничения жизнедеятельности или ограничения
участия в жизни общества. Комплексность воздействия на человека всегда являлась
центральным предметом основополагающей философии эрготерапии.
Главным тезисом теории Килхофнера является афоризм: Быть деятельным – залог
успеха! «Если травма, заболевание или другие факторы препятствуют участию в деятельности, то отсутствие деятельности может привести к ухудшению состояния».
[10, 15]
В более узком, прикладном значении эрготерапия в своей основе направлена на
развитие практических двигательных функций верхних конечностей. Применяется она
при коррекции и восстановлении детей с различными видами нарушений функций
опорно-двигательного аппарата и взрослых после инсультов, а также с поражением периферической нервной системы, травм разных отделов спинного мозга. Используя игровые элементы и специально разработанные тренажеры, эрготерапевты достигают выполнения главной задачи тренировок – научить ребёнка (взрослого) как можно более
самостоятельно одеваться и раздеваться, заботиться о личной гигиене и т.д.. Например,
существует специально сконструированная модель кухни, помогающая усвоить навыки
и испытать различные подсобные средства.
Часто эрготерапию называют трудотерапией, что не совсем верно. Эрготерапия, как
глобальная реабилитационная система, включает в себя следующие направления: лечебную физическую культуру (ЛФК), механотерапию, трудотерапию, арттерапию и
другие. Видимо, правильнее считать трудотерапию частью эрготерапии, использующей
весь потенциал трудовой деятельности человека. При этом видов трудовой деятельности может быть множество, включая столярные, слесарные и конструктивно-сборочные виды мануальных трудовых манипуляций. В обобщающем виде можно сказать, что
трудотерапия – это направленное вовлечение человека (ребёнка) в трудовую деятельность с целью лечения, реабилитации и дальнейшей успешной социализации.
Терапия трудом – использование с лечебной целью различных трудовых процессов,
трудовых операций. Трудотерапия (occupational therapy) – лечение (коррекция) различных физических и психических заболеваний (отклонений) с помощью привлечения детей с ограниченными возможностями к определенным видам деятельности; это позволяет им постоянно быть занятыми работой и достичь максимальной независимости
во всех аспектах их повседневной жизни. Виды трудовой деятельности, к которым
привлекается дошкольник (взрослый), специально подбираются таким образом, чтобы
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максимально использовать способности каждого человека, при этом всегда необходимо
учитывать его индивидуальные возможности, потребности и склонности.
Проводя мониторинг отечественной и зарубежной литературы, мы выделили довольно широкий спектр исследований аспектов эрготерапии для взрослых лиц с различными вариантами инвалидности. Однако, в их числе весьма скромно представлены
работы, направленные на изучение возможностей трудотерапии среди дошкольников с
нарушениями опорно-двигательного аппарата [9, 11, 12, 14].
Целью статьи является анализ возможностей эрготерапии (трудотерапии) применительно к методу терапии трудом в процессе коррекционных занятий по физическому
воспитанию у дошкольников с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
Достижение поставленной цели предусматривает решение более конкретных задач:
1. Проанализировать педагогические техники эрготерапии трудом в процессе коррекционных занятий по физическому воспитанию у дошкольников с нарушениями
функций опорно-двигательного аппарата.
2. Проанализировать возможности средств моторно-инструментального потенциала трудотерапии для включения в систему коррекционно направленного физического
воспитания дошкольников с нарушениями функций ОДР.
3. Сформулировать методическую основу применения пространственно-временных-энергетических характеристик двигательных действий, упражнений в трудотерапии данного контингента детей, как метода эрготерапии.
По определению рабочей группы Европейского регионального отделения (ЕРО)
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), можно выделить несколько общих
целевых направлений реабилитации, таких как:
– предупреждение инвалидности в период лечения заболевания и помощь больному
в достижении максимально возможной физической, психической, профессиональной,
социальной и экономической полноценности в случае развития инвалидности;
– улучшение качества жизни пациентов, т.е. создание таких условий их жизни,
которые бы вызывали удовлетворение, как у самих больных, так и у их социального
окружения;
– способствовать максимальному восстановлению нервно-психосоматических и
двигательных функций, или, если это оказывается невозможным – адаптировать людей к самостоятельной жизни в обществе, научить обходиться в повседневной жизни
без помощи посторонних: в быту, учёбе и на работе.
Применительно к коррекционной педагогике основной целью трудотерапии является постепенная адаптация ребенка к последовательному вхождению во взрослую
жизнь, которое сопровождается появлением в его жизни новых задач и контактов, увеличение их числа и т.д. Ребенок, как известно, в отличие от взрослого, всегда найдет себе занятие. Родители и воспитатели помогают направлять эту занятость ребенка таким
образом, чтобы тот приобретал навыки, которые пригодятся ему по мере взросления.
ВОЗ характеризует высокое качество жизни как состояние полного физического,
умственного и социального благополучия по собственной субъективной самооценке человека.
Главная цель эрготерапии включает в себя ряд субцелей:
1. Улучшение способности пациентов жить достойной жизнью в соответствии с их
нуждами и желаниями, а также запросами общества.
2. Не просто восстановить утраченные двигательные функции, но и заново адап-
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тировать человека к нормальной жизни, помочь ему достичь максимальной самостоятельности и независимости в быту.
3. Выявить имеющиеся нарушения, восстановить либо развить функциональные
возможности человека, которые необходимы в повседневной жизни (активности).
4. Помочь человеку с ограниченными возможностями стать максимально независимым в повседневной жизни путём восстановления (развития) утраченных функций,
использования специальных приспособлений, а также адаптации окружающей среды.
5. Создать оптимальные условия для развития и самореализации человека с ограниченными возможностями через его "занятость" в различных сферах жизнедеятельности и, в конечном счёте, улучшить его качество жизни.
6. Достижение максимально возможной самостоятельности человека в его действиях.
7. Конечной целью социальной реабилитации является наиболее полная и качественная психологическая и духовная подготовка ребёнка (взрослого) к жизни в обществе, то есть приобретение им таких навыков, которые позволят ему позитивно изменить взгляды на свое положение в обществе и максимально приблизить к желаемому
отношение общества к нему.
Задачи эрготерапии:
1. Улучшение двигательных функций (качеств): регуляции тонуса, координации,
равновесия, тренировка функциональной выносливости; торможение и ликвидация
патологических движений и поз.
2. Формирование замещающих навыков, способствующих адаптации индивида к
жизни в окружающем его социально-бытовом пространстве.
3. Компенсация физических ограничений ребенка с помощью вспомогательных
приспособлений. Обеспечение человека с ограниченными возможностями здоровья
широким диапазоном адаптационного, бытового, реабилитационного оборудования с
целью адаптации индивида к окружающей среде.
Важной функцией трудотерапевта является научно-практический подбор удобного
и эффективного оборудования для ребенка, обучение его и его семьи правильному
пользованию данными приспособлениями, а также обеспечение через социальную
службу доступа к услугам по обмену, аренде или прокату данного оборудования.
4. Тренировка бытовых навыков для развития самостоятельности в плане самообслуживания в быту и профессиональной деятельности.
5. Создание положения, которое позволяет каждому ребенку с физическими или
умственными недостатками реализовать свои возможности, быть уверенным в себе и
жить в тесном контакте с другими людьми.
6. Помощь ребенку с ограниченными возможностями здоровья в приобретении общения со своими сверстниками, расширении сферы жизнедеятельности, не замыкаясь в
своей семье.
7. Помощь окружающим − членам семьи, соседям, сверстникам − принимать, уважать индивидов с ограниченными возможностями здоровья, доброжелательно относиться к ним в быту, обеспечивать для них равные возможности и ценить способности
этих людей.
8. Преобразование и интеграция информации, получаемой через органы чувств
(сенсорная интеграция) и обеспечивающей организму отражение объективной реальности и ориентировку в окружающем мире.
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9. Развитие познавательных способностей: концентрации, внимания, наблюдательности, запоминания и памяти, узнавания предметов и восприятия пространства,
времени и лиц и т.д..
При применении трудотерапии нужно учитывать анатомо-физиологические особенности ребёнка как в норме, та и при двигательных патологиях, а подбор движений должен быть основан на характере заболевания и особенностях его течения, что определяет дозировку, сложность и исходное положение при выполнении трудовых процессов (упражнений). Упражнения должны выполняться длительно, систематически, с
постепенно возрастающей нагрузкой. Следует избегать упражнений (двигательных заданий), которые могут привести к закреплению порочного (ненужного для данной
профессии) двигательного стереотипа.
Методика лечения трудом применялась на практике ещё русскими врачами-клиницистами М. Я. Мудровым, Г. А. Захарьиным, А. А. Остроумовым и др. В основе трудотерапии лежит систематическая тренировка учебных, бытовых и трудовых движений,
восстановление утраченных двигательных навыков и умений для дальнейшей социальной адаптации. Трудотерапия нормализует психику людей с нарушениями в развитии,
стимулирует функции пораженной системы (органа) и является важной составляющей
в общей системе коррекционной работы с детьми дошкольного возраста, имеющими
различные нарушения функций ОДА. В трудотерапии применяют различные виды Деятельности для формирования и развития двигательных действий, направленных на
адекватность развития двигательных качеств, умений и навыков для трудовых действий, таких как работа в саду и огороде, уборка помещений, плетение, шитье, столярные
и слесарные работы, лепка и др.
Таким образом, трудотерапия – универсальный метод реабилитации детей с самыми
разными диагнозами и степенями нарушения психических и/или двигательных
функций.
Основные направления в трудотерапии:
1. Занятия трудом.
2. Терапия трудом.
3. Сочетание этих направлений.
Нас в большей степени интересует терапия трудом на занятиях по коррекционному
физическому воспитанию детей с нарушениями функций ОДА. [1, 3]
Различают три основные формы терапии трудом:
1. Восстановительная трудовая деятельность, направленная на предупреждение
двигательных расстройств или восстановление нарушенных функций.
2. Трудотерапия, направленная на общее укрепление, поддержание функционального состояния и трудоспособности в случае длительного течения заболевания.
3. Производственная трудотерапия, подготавливающая дошкольника к социальной
деятельности (профессиональному труду), осуществляемая в близких к производству
условиях (тренажерах, стендах, на станках и пр.).
4. Сочетание вышеперечисленных вариантов.
Учитывая клинику заболевания, имеющиеся функциональные изменения (функциональный дефект), подбирают и вид трудовой терапии. Реабилитация утраченной двигательной функции осуществляется двумя путями: посредством развития утраченных
двигательных функций и приспособления (адаптации) больного к труду. [1, 3]
Выделяют три группы трудовых операций (упражнений):

169

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

1. Трудотерапия в облегченном режиме (картонажные работы, сматывание ниток,
изготовление игрушек из поролона, марлевых масок и др.);
2. Трудотерапия вырабатывающая (развивающая) силу, выносливость мышц рук
(лепка, работа рубанком, напильником и др.);
3. Трудотерапия вырабатывающая (развивающая) тонкую координацию движений пальцев, повышение их чувствительности (вязание, плетение, печатание и др.).
4. Сочетания вышеперечисленных трудовых операций.
Общеукрепляющая трудовая терапия является средством повышения физической
работоспособности. Под влиянием трудовых занятий улучшается психическое, эмоциональное состояние больного и функции опорно-двигательного аппарата.
Двигательные нарушения могут рассматриваться как симптомы, имеющиеся у нормальных детей. Если симптомы не очень выражены, то трудно установить нарушения в
движениях, тонусе и рефлексах у детей даже впервые 6‒9 месяцев жизни. И хотя тактика лечения детей с нарушениями функций ОДА – коррекционно-восстановительные
мероприятия ребенка с самого рождения, установить диагноз двигательных нарушений
при рождении не удается во всех случаях, кроме тяжелых форм. После точного установления диагноза приступают к правильному и эффективному лечению, которое
заключается в предотвращении развития гипертензивного синдрома, установлении нормального кровообращения и устранении судорожного синдрома. В комплекс лечебных
мероприятий входят массаж, специальная лечебная физкультура, физиотерапевтические процедуры и другие специальные методы. Трудовое обучение в специализированных детских учреждениях – одно из важнейших средств выработки самостоятельного
приспособления и компенсаторных приемов, необходимых для жизни в обществе.
Трудотерапию для детей с нарушениями функций ОДР следует проводить, начиная с 3летнего возраста, причем эти занятия должны носить игровой характер.
Трудовая деятельность, нацеленная на результат, закрепляет достигнутые движения,
отрабатывает их комплексно, используя движения в качестве физиологического стимулятора, способствует увеличению амплитуды движений, выработке автоматизма,
снижению мышечной ригидности, повышению силы мышц и их пластичности.
Использование труда в лечении представляет собой патогенетическое воздействие,
восстанавливающее нарушенные двигательные функции. По сути, трудотерапия
является лечебной гимнастикой на основе трудовых движений.
Трудовая деятельность, нацеленная на результат, закрепляет достигнутые движения,
отрабатывает их комплексно, используя движения в качестве физиологического стимулятора, способствует увеличению амплитуды движений, выработке автоматизма,
снижению мышечной ригидности, повышению силы мышц и их пластичности.
В процессе выполнения тех или иных работ контакт с разнохарактерными материалами, отличными друг от друга по форме, объему, упругости, стимулирует восстановление чувствительности. Различные трудовые процессы включают мышцы в работу
с разной степенью активности. Поэтому при назначении трудотерапии следует специально подбирать трудовые операции с учетом биомеханических особенностей той
или иной технологии, ориентируясь на функциональный дефект, учитывая клинические
особенности случая и двигательные возможности ребёнка с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Объем и интенсивность трудовых движений наращивают постепенно. Методика
трудотерапии в целях восстановления движений изложена рядом авторов [2, 6, 8]. Наи-

170

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

более полно она отражена в серии работ [1, 13]. В этих работа также предложены наборы средств и приспособлений, адаптированных для трудотерапии, а также приспособления, фиксирующие руку к инструментам при отсутствии захвата или недостаточной силе для их удержания. Эти приспособления удобны, физиологичны и полностью отвечают запросам трудотерапии.
Восстановление утраченных функций способом использования дифференцированных видов труда в основных своих положениях сводится к следующему.
Лечебные трудовые процедуры разделяют по силовой нагрузке, целенаправленности, степени включения в работу тех или других мышц.
Трудовые операции могут быть облегченными, с обычной силовой нагрузкой и с
увеличенной нагрузкой.
Трудовые процессы, выполняемые в изометрическом режиме, увеличивают силу
мышц.
Процессы, связанные с частым повторением движений слабой интенсивности, повышают выносливость.
Трудовые процессы можно разделить на увеличивающие объем движений в суставах, увеличивающие силу и выносливость мышц, отрабатывающие только координированные движения. Поэтому важно с самого начала определить терапевтическую цель
занятий и последовательность усилий.
Говоря о трудотерапии, следует вести речь о таком глобальном коррекционном направлении, как ручная предметно-манипулятивная деятельность, подразумевающая под
собой различные взаимодействия одной или двумя руками с предметами с целью развития кистевых функций, ручной умелости, а также для достижения какого-либо игрового, педагогического или спортивного результата. Данный раздел обозначен в авторской программе Н. Н. Ефименко [4] в виде 45 направлений ручной предметной Деятельности. Однако, трудовые ручные предметные манипуляции автором в программе
не представлены.
Укреплению мышц плечевого пояса способствует работа рубанком, ножовкой, напильником, требующая большого мышечного напряжения. Выполнение этих операций
сопряжено с удержанием рук на весу и силовым захватом инструмента. Такое статическое напряжение повышает выносливость мышц.
Работа с вертикальным положением рук способствует увеличению объёма движений в плечевом суставе.
Столярные работы (с ножовкой, рубанком, фуганком, подгонкой деталей, их зачисткой) целесообразны для разработки движений в плечевых и локтевых суставах. Кроме
того, эти трудовые операции вовлекают в активную деятельность мышцы шеи, верхнего плечового пояса, спины.
Ручное сверление отверстий (коловоротом, дрелью, центровкой) развивает ротационные движения предплечья. Завёртывание болтов, гаек, работа с отверткой, чеканка
тренируют движения в лучезапястном суставе. Способствуют этому также выжигание,
раскрашивание, работа лобзиком и др.
Лечебные программы по трудотерапии составляют строго индивидуально с включением в работу тех или других мышц при различных видах трудовой деятельности и
на основании биомеханического анализа дефекта функций в каждом конкретном случае. В этих целях удобнее всего использовать таблицы Каптелина по основным движениям при трудовых операциях. [5]
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В настоящее время трудотерапия приобретает важное, значение в двигательной реабилитации детей с различными видами нарушений функций ОДР дошкольного возраста. Для проведения трудотерапии необходимы тренажёрные средства, приспособленные для детей дошкольного возраста. В спортивном зале или зале ЛФК необходимо
создавать специальные относительно укромные уголки, где дети могли бы побыть
наедине с собой, отдохнуть после функциональной нагрузки (бег, подскоки, прыжки,
метания и т.д.). Одновременно формируя и усовершенствуя свои навыки в точности
движений, зрительно-моторной координации, предметно-манипулятивной деятельности, мелкой моторике, обогащаясь сенсорно и т.д.
Отдельные тренажёры, предназначенные для выполнения различных трудовых операций, можно объединить в отдельную группу трудо-тренажёров для трудотерапии детей с различными отклонениями в опорно-двигательном аппарате. Их можно применять как для автономной реабилитационной работы только на них, так и в сочетании
с коррекционным физическим воспитанием и другими средствами коррекции, формируя и развивая у них необходимые трудовые умения и навыки, столь важные в повседневной жизни.
Подводя предварительные итоги статьи, сформулируем следующие выводы:
1. Эрготерапия (трудотерапия) как метод реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата имеет свою продолжительную историю и накопленный теоретико-методологический базис.
2. Возможности трудотерапии позволяют в значительной степени использовать её
моторно-инструментальный потенциал для включения в систему коррекционного
физического воспитания данной категории лиц.
3. В литературе нами практически не было найдено системных исследований применения метода трудотерапии в коррекционном физическом воспитании дошкольников
с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.
4. Элементы трудотерапии следует интегрировать в коррекционное физическое
воспитание данного контингента детей на основе варьирования различными физкультурно-трудотерапевтическими режимами.
Перспективы разработки этого направления видим в поисках новых вариантов
комплексного применения возможностей трудотерапии в сочетании с другими направлениями общей системы реабилитации: коррекционным физическим воспитанием, лечебной физической культурой, арттерапией, массажем, формированием кистевых функций и тому подобное.
Актуальность статьи. Следует заметить, что исследования аспектов трудовой терапии в общей системе коррекционного физического воспитания дошкольников с нарушениями функций ОДА практически отсутствуют. Это и предопределило актуальность
данной статьи.
Научная новизна статьи. Научная новизна статьи состоит в том, что теоретически
был сделан анализ возможностей эрготерапии применительно к методу терапии трудом
для преодоления проблем в моторной сфере у детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Практическое значение и применение статьи. Практическое значение статьи заключается в анализе конкретных методических техник, приёмов, возможностей трудотерапии для достижения максимального коррекционного эффекта занятий по физическому воспитанию у дошкольников с нарушениями функций опорно-двигательного ап-

172

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

парата с использованием средств моторно-инструментального потенциала трудотерапии; отобран перечень наиболее эффективных характеристик двигательных действий,
упражнений в трудотерапии данного контингента детей.
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Əzələ-skelet sistemi pozğunluğu olan məktəbəqədər uşaqların
korreksional bədən tərbiyəsində peşə terapiyası metodu
Xülasə
Məqalə erqoterapiya (peşə terapiyası) reabilitasiya potensialından istifadəyə əsaslanan,
əzələ-skelet sisteminin disfunksiyası olan məktəbəqədər uşaqların korreksional bədən tərbiyəsi imkanlarının öyrənilməsinə həsr edilmişdir. Ergoterapiyanın müasir konsepsiyası nəzərdən keçirilir, reabilitasiya pedaqoji sistemlərinin inkişafı üçün əsas götürülə bilən universal
metodoloji mövqelər vurğulanır.
Bu kateqoriyalı uşaqların ictimailəşməsi, həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması və böyüklər həyatına tədricən tam hüquqlu daxilolma şəraitində peşə terapiyasının əsas məqsədi məlum olur. Peşə terapiyasının daha spesifik sub-məqsədləri formalaşdırılmışdır. Ergoterapiyanın daha konkret vəzifələri kas-iskelet sisteminin disfunksiyası olan şəxslərə münasibətdə
sistemləşdirilmiş və tərtib edilmişdir. Peşə terapiyasının düzgün metodoloji imkanları əmək,
əmək terapiyası və onların birləşməsi istiqamətində əzələ-skelet sisteminin pozğunluqları olan
məktəbəqədər uşaqların düzəldici bədən tərbiyəsi kontekstində təhlil edilir.
Əmək terapiyasının dörd əsas forması göstərilir: bərpaedici əmək fəaliyyəti; xəstəliyin
uzun müddət davam etdiyi təqdirdə ümumi gücləndirməyə, funksional vəziyyətini və iş qabiliyyətini qorumağa yönəldilmiş peşə terapiyası; sənaye peşə terapiyası, məktəbəqədər uşağı
sosial fəaliyyətə hazırlamaq (gələcək peşə işi); yuxarıdakı variantların birləşməsi.
Əzələ-skelet sistemi pozğunluğu olan məktəbəqədər uşaqların düzəldici bədən tərbiyəsi ilə
əlaqədar peşə terapiyasının əsasını təşkil edə biləcək əmək əməliyyatlarının növləri qısaca xarakterizə olunur: yüngül rejimdə peşə terapiyası; güc inkişaf etdirən (inkişaf edən) peşə terapiyası, əllərin əzələlərinin dözümlülüyü; barmaq hərəkətlərinin incə koordinasiyasını inkişaf
etdirən (inkişaf etdirən) peşə terapiyası, həssaslığını artırmaq; yuxarıdakı əmək əməliyyatlarının birləşmələri.
Motor hərəkətlərinin məkan-müvəqqəti və enerjili xüsusiyyətlərinə əsasən peşə terapiyası
üçün məşqləri aşağıdakı növlərə təsnif etmək tövsiyə olunur: müxtəlif dərəcədə əzələ gərginliyi (yüngül, orta, yüksək); süni rahatlama və ya məşqlərin çətinləşməsi ilə; izometrik, izotonik və ya qarışıq rejimlərdə; kiçik, orta və ya böyük bir hərəkət diapazonu ilə; yavaş, orta və
ya yüksək sürətlə və s.
Məktəbəqədər uşaqlar üçün uyğunlaşdırılmış müxtəlif alətlər ilə əmək əməliyyat təlimlərinin xüsusiyyətlərinin qısa təsviri təqdim olunur: çəkic, bir bambuk, tornavida, mişar, bir
qazma, açarlar və s.
Əzələ-skelet sisteminin disfunksiyası olan məktəbəqədər uşaqların korreksional bədən
tərbiyəsi kontekstində peşə terapiyasının ümumi metodunun inkişaf perspektivləri açıqlanıb.
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Method of occupational therapy in corrective physical education of
preschoolers with musculoskeletal system disorders
Summary
The article describes study of corrective physical education possibilities of preschool
children with musculoskeletal system disorders based on the use of the rehabilitation potential
of occupational therapy. The modern concept of occupational therapy is considered, universal
methodological positions that can be taken as a basis for the development of rehabilitation
pedagogical systems are distinguished.
The main goal of occupational therapy is revealed in the context of socialization of this
children category, improving the quality of their life, their entry into adulthood. It is
formulated more specific sub-goals of occupational therapy. More specific tasks of
occupational therapy are systematized and formulated in relation to persons with disorders of
musculoskeletal system functions. The methodological possibilities of occupational therapy
itself are analyzed in the context of corrective physical education of preschool children with
disorders of musculoskeletal system functions in the direction of labor, occupational therapy
and their combinations.
Four main forms of occupational therapy are indicated: recovery labor activity;
occupational therapy aimed at general strengthening, maintaining the functional state and
working capacity in case of a long course of the disease; occupational therapy, preparing a
preschooler for social activities (future professional work); a combination of the above
options.
Types of labor operations that can form the basis of occupational therapy in relation to
corrective physical education of preschool children with disorders of musculoskeletal system
functions are briefly characterized: occupational therapy in light mode; occupational therapy,
generating (developing) strength, endurance of the muscles of the hands; occupational
therapy, developing coordination of finger movements, increasing their sensitivity; a
combination of the above labor operations.
Based on the spatial-temporal-energetic characteristics of motor actions, it is
recommended to classify exercises for occupational therapy into the following types: with
varying degrees of muscle tension (light, middle, high); with artificial relief or complication
of exercises; in isometric, isotonic or mixed modes; with small, medium or large range of
motion; at slow, medium or high tempo, etc.
A brief description of the features of labor-related operational exercises with various tools
adapted for preschool children is presented: a hammer, a mallet, a screwdriver, a saw, a drill,
keys, etc.
Prospects for the development of a general method of occupational therapy in the context
of corrective physical education of preschool children with disorders of musculoskeletal
system functions are distinguished.
Поступило в редакцию: 17.08.2020
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Təhsilalanların sağlamlığının qorunmasında və mühafizə
edilməsində pedaqoji valeologiyanın imkanları
Rauf Lütvəli oğlu Sultanov
biologiya üzrə elmlər doktoru, professor,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
E-mail: RSultanov@bk.ru
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos.G.N. Hacıyeva,
p.ü.f.d., dos. H. Hacıyeva
Açar sözlər: pedaqoji valeologiya, insanın həyat tərzi, sağlamlığı, təhsilalanların valeologiyası, sağlamlıq kompleks anlayışıdır
Ключевые слова: педагогическая валеология, образ жизни и здоровья человека,
валеология студентов, здоровье это сложное понятие
Key words: pedagogical valeology, man’s way of life and health, valeolgy of students,
health is a complex notion
Əhalinin ən başlıca vəzifələrindən biri sağlamlığın təmin olunması, qorunması, möhkəmləndirilməsi və xəstəliklərə qarşı mübarizə aparılmasından ibarətdir. Bununla yanaşı ayrı ayrılıqda hər bir insanın sağlam həyat tərzinin motivasiya mexanizmləri sağlamlıq mədəniyyətinin formalaşdırılması ilə birgə həyata keçirilməlidir.
Beləliklə, valeologiyanın yaranması insanın bioloji, fizioloji konkret həyat fəaliyyəti, orqanizmin vəziyyəti, diaqnostikası eləcədə onun ətraf mühitlə qarşılıqlı münasibəti haqqında
daha dərin və mötəbər biliklərə yiyələnmək zərurətilə şərtlənmişdir.
“Valeologiya” (latınca “valeo” – “sağlam yaşayış”, “loqos” – “elm, təlim” deməkdir) yeni
fənlərarası, inteqrativ elm istiqamətidir. Valeologiya sağlam həyat tərzi haqında təlimdir.
Ümumi qəbul olunmuş rəyə əsasən, bu elmin banisi hesab olunan İ.İ Brexmanin fikrincə, valeologiya sağlamlıq haqqında təlim kimi özündə ekologiya, biologiya, psixologiya, tibb bədən
tərbiyəsi və digər elmlərin nəzəriyyə və təcrübəsinin formalaşdırılmasını birləşdirməkdədir
Tibb elminin strukturuna aşağıdakı komponentlər daxil edilir: xəstəlik haqqında elm (paleologiya); mühitdə sağlam yaşamaq haqqında elm (gigiyena); haqqında elm (sanologiya). Oxşar cəhətləri ilə yanaşı valeologiyaya bir sıra elmlərdən müəyyən özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Belə ki, səhiyyə sahəsində diqqət mərkəzində xəstə və xəstəlik, gigiyena
sahəsində - insanın konkret həyat fəaliyyəti şəraiti və xarici mühiti dayanırsa, və valeologiyanın obyektin pedaqoji aspekti də sağlam insan və onun sağlamlığı təşkil edir.
Valeologiyanın (tibbi, pedaqoji, psixoloji, ekoloji, bioloji) başlıca istiqaməti hər bir insanın psixi sağlamlığının təmin olunması, möhkəmləndirilməsi və qorunması; əsas doktrinasıinsan və onun fərdi sağlamlığı, sağlam həyat tərzi, öyrənmə obyekti praktik cəhətdən sağlam
insan; tədqiqat predmenti fərdi sağlamlıq və onun düzgün qiymətləndirilməsi, insanın funksional imkanlarının inkişaf etdirilməsi; tədqiqat üsulları-fərdi sağlamlıq kəmiyyət və keyfiyyət dəyəri, profilaktikası və korreksiyası; məqsəd və nəticəyə nail olma yolları-fərdi sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin qorunması və onun möhkəmləndirilməsidir. Valeologiya yunan
filosofu Sokratın “insan, özünü dərket!” və Çin filosofu Konfutsinin “insan, özünü yarat!”
müdrik kəlamlarının sintezinə əsaslandırmaq özünü başlıca strategiyasını müəyyənləşdirir:
“İnsan özünü dərk et və özünü yarat!”.
Pedaqoji valeoloqiya inkişafını mərhələ-mərhələ həyata keçirilir. Bu müəllimə təlim pro-

176

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

sesindəki pedaqoji fəaliyyətini mərhələlər üzrə təşkil edilməsinə imkan verir. Belə vəziyyət
tələbəyə öz valeoloji qabiliyyətlərini formalaşdırmağa və inkşaf etdirməyə kömək edir.
Təhsilalanlarin sağlamlığının qorunmasında və mühafizə edilməsində pedaqoji valeologiyanın əsas vəzifələri bunlardan ibarətdir. 1) İnsanın sağlamlığının funksional ehtiyatlarının
kəmiyyət dəyəri, sağlamlıq vəziyyətinin tədqiqidir; 2) İnsanın sağlam həyat tərzinə yönləndirilməsinin yol və vasitələrinin formalaşdırılması; 3) İnsanın sağlamlığının qoruması, mühafizə
edilməsi və möhkəmləndirilməsi; 4) Sağlamlıq ehtiyatlarının insanın sağlam həyat tərzinə uyğunlaşdırılması və s.
İnsanların dünyada normal həyat sürməsi və fəaliyyət göstərməsi üçün bir çox amillərin
yerində olması vacibdir. Bunların ən başlıcası insanların valeoloji sağlamlığıdır. İnsan bədəni
sağlam olmadıqca heç bir normal fəaliyyətdən və inkişafdan söz gedə bilməz. Sağlam insan
dedikdə təkcə onun bədəninin sağlamlığı deyil, həm də onun əqli sağlamlığı nəzərdə tutulur.
Yaşından asılı olmayaraq hər kəsin sağlam yaşamasını təmin etmək və rifah halını yaxşılaşdırmaq valeologiyanin əsas faktorlarından biridir. Orta yaş həddinin artırılması, geniş yayılmış uşaq və ana ölümünə səbəb olan ölüm faktorlarının azaldılması ilə bağlı əhəmiyyətli
addımlar atılıb. Hər il 6 milyondan çox uşaq 5 yaşına çatmadan dünyasını dəyişir, inkişafdan
qalan regionlarda isə qadınların yalnız 50 faizi lazımi tibbi yardımı ala bilir.
Valeoloji kontekstində təhsilalanlarin sağlamlığının qorunmasında və mühafizə edilməsində pedaqoji valeologiyanın rolu böyukdür. Əhalinin valeoloji sağlamlığı aspektlərinə insanların ömür uzunluğu, əhalinin yaşlaşması, doğum, reproduktiv sağlamlıq və digər geniş sahəli məsələləri özündə cəmləşdirir. Valeoloji sağlamlığın inkişafının təmin edilməsi ölkədə
ilk növbədə tibb və təhsil xidmətlərinin düzgün təşkilini tələb edir.
BMT-nin Minilliyin İnkişaf Məqsədləri dünyada əhəmiyyətli dərəcədə müsbət dəyişikliyə
və insan inkişafına nail olmaq məqsədini güdən topludur. Minilliyin inkişaf məqsədləri arasında ən birinci vəzifə dünyada yoxsulluğun və aclığın aradan qaldırılmasıdır. Bu sahədə əsas
göstəricilərdən biri 5 yaşına qədər uşaqların çəki azlığının qarşısını almaq və lazım olan enerji
dəyərindən az qidalanan əhalinin sayını azaltmaqdır.
Valeoloji sağlamlıq cəmiyyət tərəfindən müəyyən olunmuş dinamik bir anlayış olduğu
üçün onun müəyyən və standart tərifi mövcud deyildir. Daha geniş tərkibdə götürsək, valeoloji sağlamlıq aşağıdakı konseptual modellərin bir çoxunun bir arada olması deməkdir. Bura
insan orqanizminin xarici və daxili tarazlığının olması, insan bədənində xəstəliklərin olmaması, normal yaşamaq və fəaliyyət göstərmək bacarığı və sosial rifahın olması daxildir.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) sağlamlığın tərifini belə vermişdir: “Valeoloji sağlamlıq fiziki, əqli və sosial rifahın bütöv bir şəkildə mövcud olması, xəstəliklərin və bəlanın
insan bədənindən uzaq olmasıdır.” İnsan sağlamlığı həmçinin yaşam şəraiti və resursların
mövcudluq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir. Bunlara yaşamaq üçün yer, müvafiq təhsil, ərzaq
təminatı, maddi gəlir, sülh və əmin-amanlıq, sosial ədalət, bərabərlik və səmərəli ətraf mühit
daxildir.
Sağlamlığı xarakterizə edən əsas amillərdən biri də, insanın öz daxili səhhəti ilə onu
müəyyən edən kənar amillərin qarşılıqlı əlaqəsidir. Bu kənar amillərin təsirindən asılı olmayaraq əsas məsuliyyət hər bir fərdin öz üzərinə düşür və hər bir şəxs öz sağlamlığını özü
təmin etməlidir. İnsanlar öz iqtisadi və siyasi güclərindən asılı olmayaraq sosial mühitlərini
fərdi şəkildə özləri idarə edir və tənzimləyirlər.
İnsan sağlamlığını müəyyənləşdirən əsas valeoloji amillər üç hissəyə bölünmüşdür:
− Həyat tərzi, ətraf mühit və bio-tibbi amillər.
Həyat tərzinə yaşamaqla bağlı fərdi şəkildə verilmiş qərarlar daxildir. Bu qərarlar normal
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həyat yaşamaq məqsədilə verilsə də, bəzən xəstəliklərə və ya ölümə yol aça bilər.
Ətraf mühit amillərinə insanların bədənlərinə təsir edən kənar ünsürlər daxildir. Bu ünsürləri insanlar fərdi şəkildə idarə edə bilmirlər. Bunlara hava, su, iqlim və digər ətraf mühit
amilləri daxildir.
Biotibbi amillərə isə insanların bədənlərində genetik olaraq yaranan həmçinin fiziki və əqli sağlamlıq da daxil olmaqla insanlarda mövcud olan tibbi amillər daxildir. Bunlara anadangəlmə və ya sonradan formalaşan müxtəlif xəstəliklər, viruslar və ya bədənin fəaliyyət göstərməsi üçün lazım olan həyati ünsürlər daxildir.
Sağlam həyat tərzinin strukturuna mühit (makro və mikromühit, bu mühitlərdə baş verən
ictimai-iqtisadi, siyasi, təbii hadisələr və s.), orqanizmin mənəvi-psixoloji, emosional, intellektual və fiziki saflaşması, sağlamlaşması daxildir. Bir-biri ilə sıx dialektik əlaqədə olan bu
amillər həm də bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərir. Məsələn, uşaqların həyat fəaliyyətinin ictimai və psixoloji şəraiti, şübhəsiz, onların orqanizmindəki mübadilə proseslərinə, yaxud, əksinə, fizioloji vəziyyət uşağın zehninə və psixikasına təsir göstərir.
Təhsilalanların sağlamlığı bilavasitə sinir sisteminin tipləri və müvəffəqiyyət qazanmaq
üçün start şəraitindəki hazırlıq səviyyəsi ilə şərtlənir. Belə təlim-tərbiyə müəssisəsində sağlam
həyat tərzinin formalaşdırılmasının, təhsilalanların fərdi inkişafının, onların psixoloji-fizioloji
və yaş-cins xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasına şərait yaradılması üçün təhsilin məzmunu və
strukturu, təlim prinsipləri və üsullarını dəyişmək zərurəti meydana çıxır.
Təhsilalanın pedaqoji valeoloji fəaliyyətinin müşayiəti təhsil müəssisəsində insanların tələbənin sağlamlığı üçün mövcud şəraitin yaradılmasına istiqamətləndirilmiş olan müəllimin
fəaliyyətidir. O, tibbi-sosial, pedaqoji-psixoloji yardım, tədris-tərbiyə komponentlər olan əsaslı ekoloji və valeoloji monitorinq kimi işində tələbənin psixoloji-fizioloji imkanlarını qeydə
almaqla, yeni fəaliyyət növlərini özündə birləşdirir.
Pedaqoji valeoloqiya təhsil təhsilalanın özünün şəxsi sağlamlığı və onu əhatə edən insanların sağlamlığı ilə bağlı məsuliyyət hissi yaratmaq, fərdi sağlamlığa istiqamətlənmiş dəyər
meyllərinin formalaşdırılmasına və inkişafına istiqamətləndirilmiş məqsədyönlü bir prosesdir.
Pedaqoji valeoloqiyanın fəaliyyətin əsas məqsədi insanın ona təbiət tərəfindən verilmiş
bioenergetik imkanlarını, o cümlədən, şəxsi-intellektual bacarıq və vərdişlərini fəallaşdırmaqdan ibarətdir. Ali məktəb müəssisənin valeoji fəaliyyət sistemi yalnız tələbələrin sağlamlığının qorunmasını yox, həm də onlarda spesifik valeoloji biliklər sistemini formalaşdırmaq,
sağlam həyat tərzinə motivasiya yaratmaq, orqanizmin bütün imkan və ehtiyatlarının fərdi cəhətlərinin üzə çıxarılması üçün hər cür şərait yaratmaqdır.
Təhsilalanın valeoloqiyanın inkişafı orqanizmin ahəngdar inkişafına və onun fərdi sağlamlığının formalaşdırılmasına istiqamətləndirilmiş fəaliyyətdir. Onu müəllimin köməyi ilə təşkil
olunmuş tələbənin özünüdərkini və özünü reallaşdırılmasını müəyyən edən öz fəaliyyəti kimi
nəzərdən keçirmək olar. Bu, həmçinin özünü nizamlanmanın nəticəsidir.
Məqalənin aktuallığı. Dövlətin ictimai-iqtisadi quruluşundan asılı olmayaraq təhsilalanların sağlamlığının qorunmasında və mühafizə edilməsində pedaqoji valeologiyanın imkanları Azərbaycan cəmiyyətində həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Respublikamızın müasir
müstəqil inkişaf mərhələsində isə gənc nəslin sağlamlığı xüsusi ictimai-siyasi və pedaqoji-psixoloji əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsilalanlarin sağlamlığının qorunmasında və muhafizə edilməsində pedaqoji valeologiyanın imkanlari üzrə işin öyrənilib təkmilləşdirilməsi, onların sağlamlığının təmin edilməsinə, qorunmasına, son nəticədə isə onların təlim fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına, bütövlükdə həyat tərzinin məzmununun, keyfiyyətinin və elmi biliklərin mə-
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nimsənilməsi səviyyəsinin yüksəldilməsinə nəzərəçarpacaq təsir göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın başlıca müddəalarından və nəticələrindən bütövlükdə Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində, xüsusilə pedaqoji
ali təhsil məktəblərinin iş təcrübəsində istifadə oluna bilər.
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Возможности педагогической валеологии в защите
и охране здоровья студентов
Резюме
Изучение и совершенствование работы педагогической валеологии по охране здоровья студентов оказывает существенное влияние на обеспечение и защиту их здоровья
и, в конечном итоге, на улучшение их учебной деятельности, улучшение содержания,
качества и уровня научных знаний.
R.L. Sultanov

Possibilities of pedagogical valeology in protection of health of students
Summary
The study and improvement of the work of pedagogical valeology in the protection of the
health of students has a significant impact on ensuring and protecting their health, and
ultimately on improving their learning activities, improving the content, quality and level of
scientific knowledge.
Redaksiyaya daxil olub: 01.07.2020
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İbtidai sinif şagirdlərində ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması
Gülnar Fikrət qızı Allahverdiyeva
Cəbrayıl rayon K. Məmmədov adına Böyük Mərcanlı
kənd orta məktəbin ibtidai sinif müəllimi
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Bütün dünyanı narahat edən, düşündürən qlobal problemlərdən biri ekoloji tarazlığın qorunması məsələsidir. Ekoloji tarazlığın pozulması bir tərəfdən insanın təbiətə təsiri, digər tərəfdən bu təsirlərin gözlənilməz təbii fəlakətlərə gətirib çıxarmasının nəticəsində yaranmışdır.
Müasir dövrdə ətraf mühitin, təbiətin qorunması dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir.
Respublikamızda da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir.
Şagirdlərdə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılmasından danışmazdan əvvəl onun, yəni ekoloji tərbiyənin mahiyyətini izah etmək lazım gəlir. Belə ki, hər hansı anlayışı aydın təsəvvür etmədən onun haqqında fikir söyləmək və onu başqalarına aşılamaq çətin olur. Ekologiya yunan sözü olub, yurd, məkan haqqında təlim deməkdir. Ekoloji tərbiyə ahəngdar şəxsiyyət tərbiyəsinin mühüm tərkib hissəsidir. O gənc nəsli ekoloji biliklərlə silahlandırmağa, ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmağa yönələn tədbirlər sistemidir. Ekoloji tərbiyənin əsasını təbiətə sevgi, onun mühafizəsi işi təşkil edir. İnsan təbiətin bir hissəsidir. Təbiət insanı öz nemətləri ilə
bəsləyir. Lakin bəzən insan öz kortəbii istifadəsi ilə təbiəti, yaşadığı mühiti korlayır. Bu yolla
insan öz-özünü məhvə aparır. Bunun qarşısını almaq üçün uşaqları təbiətə qayğılı münasibətdə böyütmək, ekoloji şüur formalaşdırmaq lazımdır.
Məktəblərdə şagirdlərin ekoloji tərbiyəsi üzrə aparılan işin məzmunu olduqca geniş və
çoxşaxəlidir: təlim prosesi ilə yanaşı sinifdən xaric işin təşkili, məktəbdənkənar tədbirlərin keçirilməsi zamanı da şagirdlərin mənəvi aləminə təsir göstərilir.
Əlbəttə, bütün fənlər, ayrı-ayrı sahələr üzrə keçirilən tədbirlərin təsir gücü bir-biri ilə eyni
olmur. İbtidai siniflərdə ekoloji tərbiyənin inkişaf etdirilməsi üçün “Həyat bilgisi” fənninin
tədrisində daha geniş imkanlar vardır. Ekoloji tərbiyə “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində ən
başlıca vəzifələrdən biridir. Bu tərbiyədə əsas məqsəd şagirdlərə təbiəti mühafizənin, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadənin, nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvanların qorunmasının və
artırılmasının vacibliyi haqqında biliklərin verilməsidir. Hər bir şagirdə respublikamızın “Qırmızı kitabı”, təbiətdə davranış normaları və qaydaları haqqında məlumat verilməlidir.
İbtidai siniflərdə ekologiya ilə bağlı şagirdlərin əldə edəcəkləri bilik və bacarıqlar “Təbiət
və biz” məzmun xəttində, “1.4. Ekoloji bilik və bacarıqlara yiyələndiyini nümayiş etdirir”
əsas standartı və ona uyğun alt-standartlarda öz əksini tapmışdır. “Təbiət və biz” məzmun
xətti üzrə fənnin məqsədi şagirdlərdə:
• təbiətdə obyekt və hadisələr, canlı və cansız aləmin qarşılıqlı əlaqəsi, təbii mühitin insan
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fəaliyyəti nəticəsində dəyişməsi haqqında biliklər formalaşdırmaq;
• müşahidələr, ölçmələr və təcrübələr aparmaq, onların nəticələrini təsvir etmək bacarıqları aşılamaq, özünü və təbiəti öyrənməyə həvəs yaratmaq;
• təbiətə sevgi və qayğı hisləri, onunla təmas zamanı ekoloji normalara uyğun davranmaq
mədəniyyəti formalaşdırmaqdır.
Şagirdlərdə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması məsələsində biz müəllimlər daha yaxından iştirak etməliyik. Odur ki, mən də tədris prosesində şagirdlərin ekoloji tərbiyəsini daim
diqqət mərkəzində saxlayıram, təbii sərvətlərə, ətraf mühitə qayğıkeş münasibət formalaşdırmağa çalışıram. Bu məqsədlə aşağıdakı istiqamətlərdə işlər aparıram:
1. Dərs prosesində müvafiq mövzuların şərhində təbiətin ayrı-ayrı komponentləri, təbiət
və cəmiyyət arasında qarşılıqlı təsir və əlaqələrin mahiyyətinin açılmasına geniş yer verirəm,
ayrı-ayrı kursların məzmununa uyğun ekoloji biliklər verirəm. Hər bir dərsin ekoloji tərbiyə
ilə əlaqələndirilməsi müəllimdən xüsusi yanaşma metodu tələb edir.
2. Sinifdənxaric tədbirlər (ekoloji axşamlar, viktorinalar, ekskursiyalar, yürüşlər və s.) təşkil edirəm. Bu tədbirlər zamanı məktəbimizin yerləşdiyi Abşeron iqtisadi rayonunun “dərdləri” - çirklənmiş havası, neft və mazutla çirklənmiş torpaqları, son zamanlarda daha da aktivləşən sürüşmələr barədə şagirdlərə geniş məlumat verirəm, bu problemləri doğuran səbəbləri şagirdlərə izah edirəm. Bütün bu işlərdə şagirdlərin özlərinin üzərinə düşən məsuliyyəti və borcu onlara başa salıram.
3. Şagirdləri təbiəti mühafizə xarakterli işlərə cəlb edirəm: ağac və kolluqların əkilməsi,
yaşıllıqlara qulluq və s.
4. Şagirdlərə ekoloji mövzularda referatlar, məruzələr və layihələr hazırlamağı tapşırıram.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dünyamızı narahat edən ən başlıca qlobal problemlərdən
biri də təbii ki, ekoloji tarazlığın qorunması məsələsidir. Ekoloji tarazlığın pozulması insanın
təbiətə təsiri və bu təsirlərin gözlənilməz təbii fəlakətlərə gətirib çıxarmasının nəticəsində yaranmışdır. Hazırkı dövrdə ətraf mühitin, təbiətin qorunması dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzindədir. Aydın məsələdir ki, respublikamızda da bu məsələyə xüsusi diqqət yetirilir. Bu
baxımdan cəmiyyət üzvlərində hələ erkən yaşlardan ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması əsas
məsələlərdən sayılmalıdır. Xüsusən də təlim-tərbiyə müəssisələrində, şagirdlərdə ekoloji tərbiyənin formalaşdırılması pedaqoji kollektivin qarşısında duran həlli vacib problemlərdən biri
hesab olunmalıdır. Məqalə də bu kimi əhəmiyyətli mövzuya həsr olunduğundan onu aktual
hesab edə bilərik.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “ekoloji tərbiyə” anlayışının təsnifatı verilməklə mahiyyəti açıqlanır və onun ahəngdar şəxsiyyət tərbiyəsinin mühüm tərkib hissəsi olduğu xüsusi vurğulanır. Eyni zamanda, ibtidai siniflərdə ekoloji tərbiyənin inkişaf etdirilməsi üçün “Həyat bilgisi” fənninin tədrisinin geniş imkanlara malik olduğu
konkret nümunələrlə əsaslandırılır. Həmçinin ibtidai siniflərdə ekologiya ilə bağlı şagirdlərin
əldə edəcəkləri bilik və bacarıqların öz əksini tapdığı məzmun xətti, əsas standart və ona uyğun alt-standartlar göstərilir. Məqalə müəllifi fənni tədris edən müəllim kimi dərs prosesində
şagirdlərin ekoloji tərbiyəsini daim diqqət mərkəzində saxlamaqla, onlarda təbii sərvətlərə, ətraf mühitə qayğıkeş münasibət formalaşdırmaqla, həmin pedaqoji fəaliyyətin əsas istiqamətlərin şərhini verir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin
müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.
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Формирование экологического образования
у младших школьников
Резюме
Одна из главных глобальных проблем нашего современного мира, безусловно, - это
защита экологического баланса. Экологические дисбалансы являются результатом антропогенного воздействия на природу и воздействия этих воздействий на непредвиденные стихийные бедствия. В связи с этим ключевым вопросом следует считать формирование экологического образования в обществе с раннего возраста. Формирование
экологического просвещения в образовательных учреждениях и у студентов, особенно
в образовательных учреждениях, следует рассматривать как одну из важных задач, стоящих перед педагогическим коллективом.
В статье раскрывается сущность понятия «экологическое образование» с помощью
классификации и подчеркивается, что оно является важной частью гармоничного воспитания личности. Вместе с тем, на конкретных примерах подтверждается, что преподавание предмета «Знание жизни» имеет широкие возможности для развития экологического образования в начальной школе. Он также показывает линию содержания,
основной стандарт и соответствующие подстандарты, которые отражают знания и навыки, которые учащиеся приобретут в области экологии в начальной школе. В процессе обучения основные направления этой педагогической деятельности объясняются
тем, что всегда делается акцент на экологическом воспитании учащихся, формируя у
них бережное отношение к природным ресурсам и окружающей среде.
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Formation of ecological education in primary school students
Summary
One of the main global problems of our modern world, of course, is the protection of
ecological balance. Ecological imbalances are the result of human impact on nature and the
impact of these impacts on unforeseen natural disasters. In this regard, the formation of
environmental education in society from an early age should be considered a key issue. The
formation of ecological education in educational institutions and students, especially in
educational institutions, should be considered as one of the important problems facing the
teaching staff.
The article explains the essence of the concept of "environmental education" by giving a
classification and emphasizes that it is an important part of harmonious personality education.
At the same time, it is substantiated by concrete examples that the teaching of the subject
"Knowledge of Life" has a wide range of opportunities for the development of environmental
education in primary school. It also shows the content line, the main standard and the
corresponding sub-standards, which reflect the knowledge and skills that students will acquire
in the field of ecology in primary school. In the process of teaching, the main directions of
this pedagogical activity are explained by always focusing on the ecological education of
students, forming in them a caring attitude to natural resources and the environment.
Redaksiyaya daxil olub: 08.09.2020
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У молодых преподавателей особый интерес всегда вызывает методика работы над
художественным произведением. В различное время этот сложный процесс нашел свое
отражение в трудах представителей разных школ и направлений. Неудивительно обращение исполнителей и преподавателей к данной литературе так, как постижение
чего-то нового и расширение привычных рамок познания, поднимает процесс работы
над произведением на качественно новый уровень. В ансамблевом исполнительстве
возникает ряд трудностей и задач, требующих своего разрешения. В этом процессе
большое значение имеет степень мастерства каждого участника ансамбля, его широкие
познания в области приемов и правил техники ансамблевого исполнительства. Нельзя
воспринимать работу над музыкальным произведением как единую формулу. В каждом
конкретном случае принципы и методы будут значительно отличаться друг от друга
так, как любое ансамблевое исполнительство – это отдельно взятый живой организм со
своим специфическим уровнем развития и опыта. Таким образом, залогом успешного
результата в процессе работы над любым художественным ансамблевым произведением будет индивидуальный подход к выбору критериев и формул. Следует отметить, что опытные исполнители всегда смогут найти подходящие в том или ином случае принципы работы над произведением, не обходя вниманием некоторые сложности
ансамблевого исполнительства. В этом случае, как уже упоминалось выше, большое
значение имеет степень опыта музыкантов.
Важным условием в процессе работы над ансамблевым произведением, также как и
в остальных случаях, является бережное отношение к авторскому тексту. Учитывая тот
факт, что оба партнера находятся в равноправном положении, соответственно значение
каждого из них является идентичным. Достижение единого художественного видения
всех участников ансамбля интерпретации выбранного произведения, возможно при условии совпадения итогового результата процесса работы. Здесь немаловажное значение
приобретает акцент, сделанный на совместном поиске единства музыкального дыхания
произведения. Необходимо определить правильную фразировку музыкальной ткани
исполняемого материала для того, чтобы достичь единой пульсации исполнительской
интерпретации. Обязательным условием при построении фраз каждым из музыкантов
является совпадение трактовки, и, в общем, ее внутренняя целостность, ясность музы-
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кального языка, единство в артикуляции и штрихах. Одним из распространенных приемов ансамблевого исполнительства является имитация, то есть попеременный повтор
ярко выраженной музыкальной мысли в партии исполнителей. Прием используется
достаточно часто в музыкальной литературе камерного ансамбля и обозначает равноправие каждого из партнеров в процессе исполнения. Основное ядро, заложенное автором, переходит от одного участника ансамбля к другому, подчеркивая одинаковое
значение каждого из них. Здесь важно учесть, насколько композиторский замысел понятен и доступен музыкантам. Залогом успеха будет идентичное его восприятие.
Большое значение имеет творческая индивидуальность каждого участника ансамбля, насколько твердо он может проявить исполнительскую волю и насколько точно она
совпадет с волей партнера. В зависимости от каждого конкретного случая видоизменяется использование тех или иных принципов воплощения. Такое творческое взаимодействие, несомненно, окрасит в совершенно новые оттенки воплощаемый образ и поможет еще лучше раскрыть внутренний потенциал каждого исполнителя. Немаловажным факторов является определение и выбор правильного темпа исполняемого
произведения. И тут участники ансамбля должны проявить единство в восприятии и
ощущении. Известно, что одно и то же произведение может совершенно по-разному в
темповом отношении исполняться музыкантами. Опять-таки это обуславливается творческой индивидуальностью и личной восприимчивостью каждого из участника ансамбля, его отношением к данному конкретному произведению и композитору. Это не
говорит о том, что они своевольно вмешиваются в замысел автора, не учитывая его
пожеланий. Наоборот, это помогает расставить новые акценты каждый раз, когда одно
и то же произведение исполняется различными музыкантами. Здесь подключается
понятие интерпретации, которое ни в коем случае не умаляет заложенной авторской
идеи. Известно, что обозначение Allegro в первой и третьей частях инструментального
концерта существенно отличается друг от друга, с учетом композиторского замысла.
Как правило, Allegro первой части будет звучать спокойнее в темповом отношении,
нежели жизнеутверждающее, заключительное Allegro в третьей части. Тот же принцип
можно применить и в различных трактовках каждого конкретного участника ансамбля.
На начальном этапе обучения мастерству ансамблевого исполнительства, педагог,
как правило, прививает свое ощущение темпа в каждом конкретном произведении. Но
по прошествии времени, когда студент набирается исполнительского опыта, умеет
правильно воспринимать те или иные принципы ансамблевого искусства, повышает
уровень своего мастерства, педагог может предоставить ему полную свободу выбора и
самовыражения, давая возможность проявить свой творческий потенциал. В этом случае речи о навязывании темпа уже не идет. Тем самым грамотный педагог направляет
музыкальное развитие своего студента в правильное русло, не ограничивая его в выражении исполнительской воли. Определив для себя верный темп произведения, участники ансамбля планомерно, поэтапно, начиная с изучении его в медленном темпе, приходят в итоге в задуманный изначально темп. Конечно же, все это должно происходить
с учетом всех поставленных исполнительских задач таких, как фразировка, артикуляция, штрихи и т.д. Работая совместно, либо сольно музыканты не должны упускать ни
малейшей детали. Несомненно, весь процесс работы займет определенное количество
времени.
Немаловажным приемом ансамблевой техники является такое понятие, как формула
общего движения. Остовом ритмической устойчивости каждого конкретного ансамбля
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становится данная формула. Что же имеется в виду под этим понятием? Это определенные ритмические фигурации, которые при повторениях образуют некую пульсацию
всего произведения. Под этим подразумеваются как симметрия ритмического рисунка,
так и синкопированные группировки нот и долей. Без постижения представленной
формулы невозможно ансамблевое исполнительство в целом. Таким образом, важную
роль играет то, насколько музыкант по мере своего становления сумел постичь этот
немаловажный принцип ансамблевого исполнительства. Постижение этой формулы
является гарантом того, что в случае неоднородной в ритмическом отношении партий
исполнителей того или иного ансамбля, это не создаст особых трудностей в совместном исполнении так, как каждый из участников определенно четко способен дифференцировать свою и партию партнера, одновременно сливаясь в единое целое. Обязательным условием является определение участниками ансамбля точек опоры, сильных
долей, так сказать основной пульсации всего произведения. В самом начале разучивания произведения можно применить прием подчеркивания сильных долей такта. По
мере разучивания, когда основная пульсация станет привычной в восприятии этот
прием нужно отложить, если такое подчеркивание не обуславливается художественным
замыслом произведения. После того, как будет определена основа метроритмического
рисунка, можно приступить к последующему художественному воплощению основной
идеи избранного произведения.
Овладение формулой общего движения станет отправной точкой для поиска нужной
динамики и создания единой фразировки. Говоря о динамике, следует признать, что
эта область является одной из самых сложных и многогранных. В каждой эпохе композиторами применялись свои конкретные динамические формулы и правила их применения. Таким образом, принципы использования динамических оттенков видоизменялись, в зависимости от исторического периода развития музыкального искусства. Так,
например, Бетховенское f значительно отличается от аналогичного обозначения у
В.Моцарта или композиторов эпохи барокко. Оно более жизнеутверждающее, оптимистичное. В то же время, это же f совершенно иначе звучит и интерпретируется в произведениях К.Вебера или И.Брамса. Совершенно по-другому динамические формулы используются композиторами XX века. Все эти отличительные особенности должны быть
в обязательном порядке учтены и воплощены в каждом конкретном случае. Иначе это
приведет к неизбежному искажению содержания и характера исполняемого произведения.
Важным условием в совместном исполнительстве является умение слышать и Контролировать не только свой динамический план исполнения, но и проявить гибкость в
отношении своего партнера. Учитывать силу звука его инструмента, специфику его
звукоизвлечения, ни в коем случае не заглушать партнера, добиться единого совпадения динамических оттенков. Следует принять во внимание взаимосвязь динамики
с такими понятиями, как регистр и тембр. Выявление нужного динамического плана
становится итогом художественного воплощения исполняемого произведения так, как
помимо фразировки, артикуляции, штрихов, динамические оттенки придают завершенность общей концепции. В совместной работе над ансамблевым произведением, исполнители проходят сложный путь постижения основных приемов ансамблевого исполнительства таких, как воплощения идеи произведения, постижение единой фразировки,
метроритмическая синхронность, тембровый и динамический баланс. Освоение всех
этих приемов позволяет говорить о профессиональном исполнительстве. Таким обра-
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зом, работа над ансамблевым произведением представляет собой длительный и сложный процесс, при котором необходима в равной степени вовлеченность обоих участников. Начиная с самых элементарных формул ансамблевого исполнительства, каждый
из них привнося свою лепту, наслаивает и обогащает музыкальную ткань новыми художественными градациями и нюансами.
Как указывалось выше, важное место занимает умение исполнителей использовать
принцип имитации, то есть, способность вести равноправный «диалог» друг с другом в
процессе создания требуемого образа. Стоит одной лишь детали быть упущенной из
вида, как на глазах возникнет картина полной потери целостного единства. Поэтому
очень важно, чтобы музыканты, привлеченные к исполнительству какого-то конкретного ансамблевого произведения, были приблизительного одного уровня профессиионального развития и подготовки. Немаловажным условием успешного итогового исполнения станет такой прием, как мысленное освоение партии партнера. То есть нужно настолько хорошо знать другую партию, чтобы суметь, играя свою, «пропеть партию партнера про себя». Когда этот этап будет преодолен, тогда можно приступать к
совместным репетициям.
Актуальность статьи. Актуальность статьи выражена в том, что на практике ансамблевое исполнительство представляет определенные сложности и создает необходимость обозначить ключевые моменты процесса совместной работы музыкантовисполнителей, что, и сделано автором.
Научная новизна статьи. Это заключается в том, что вышеизложенные методы и
принципы ансамблевого исполнительства представлены в доступной форме изложения
и адаптированном виде.
Практическое значение и применение статьи. Данная статья дает представление
об основных принципах ансамблевого исполнительства и станет полезной в практической деятельности как педагогического состава Вузов и музыкальных организациях
среднего звена, так и студентам.
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Birgə ifaçılığın prosesinin bəzi xüsusiyyətləri
Xülasə
Bu məqalədə ansambl ifaçılığına əsas yer verilmişdir, ansambl ifaçılığının əsas prinsipləri
də göstərilmişdir. Ansamblda çalma ixtisas fortepiano, konsertmeyster sinfində məşğələlərin
mühüm tərkib hissəsidir. Əgər tədris prosesində musiqiçi bu incəsənətə yiyələnərsə, onda
onun kollektiv ifaçılığın spesifikasını ümumilikdə müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsinə böyük
ümid var.
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Some features of the collaborative execution process
Summary
This article gives an important place to ensemble performance, and presents the basic
principles of ensemble performance. Playing in the ensemble occupies an important part in
special piano classes, in the concertmaster class. If this art is learned by a musician, it is
hoped that he will successfully master the specifics of collective musicization.
Поступило в редакцию: 07.07.2020.
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Xalq rəssamı Qəzənfər Xalıqovun rəngkarlıq əsərlərində
bədii ifadə vasitələri tədris mövzusu kimi
Xəyalə Nüsrət qızı Yusifova
Bakı Qızlar Universitetinin baş müəllimi
E-mail: khayalayusifova1@ gmail.com
Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova,
p.ü.f.d., dos. F.M. Allahverdiyeva
Açar sözlər: rəngkarlıq, təsvir, obraz, kompozisiya, portret, üslub, tədris
Ключевые слова: картина, описание, изображение, композиция, портрет, стиль,
обучение
Key words: painting, description, image, composition, portrait, style, teaching
XX əsr Azərbaycan incəsənətinin və təsviri sənətinin yüksək xətt ilə inkişaf etmə mərhələsinə qədəm qoymuşdur. Bu isə o deməkdir ki, orta əsrlərdən gələn ənənəvi sənətin forma və
qaydalarını yerinə yetirmək mümkün deyildi. Yeni dövr, yeni ideyalar, yeni üslub, yeni formalarla daha da zənginləşməsi üçün mütləq zəmin yaratmışdır. Məzmun və forma arasındakı
bu uyarsızlıq ənənəvi kitab miniatürləri, ornamental - dekorativ formadan realistik təsviri sənət görünüşünə sıçrayışa, keçidə səbəb oldu. Təsviri sənət üçün geniş meydan açıldı və yeni
imkanlar yarandı. Bu illər ərzində öz inkişaf mərhələsini yaşayan təsviri sənət, professional
janrların yaranması prosesi genişləndi satirik qrafika və dəzgah rəngkarlığının daha da
inkişafı üçün zəmin yaranmışdır. Bunun sayəsində sonradan Azərbaycan incəsənətində bir
sıra görkəmli şəxsiyyətlərin, ziyalıların, rəssamların formalaşmasına ədəbiyyatımızın və
incəsənətimizin inkişafına mühüm təsiri olmuşdur. Azərbaycan təsviri sənətinin öndə gedən
simaları içərisində öz dəsti xətti və üslubu ilə seçilən, rəng və koloritin sehrinə bələd olan
fırça ustalarımızdan biri də Qəzənfər Xalıqovdur.
Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olmuş rəssamlardan biri Qəzənfər Xalıqovun sənət əsərləri üzərində araşdırmalar apararkən, onun geniş diapozonlu yaradıcılığında mənalı rəngkarlıq əsərlərinin xüsusi sevgi və ürəklə yaradıldığını deyə bilərik.
Onun yaradıcılığı öz başlanğıcını keçən əsrin 30-ci illərdən götürərək böyük bir dövrü əhatə
edir. Yaşlı nəslə mənsub rəssamın əsərləri Azərbaycan milli rəngkarlıq sənətinin də parlaq səhifələrindəndir. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan təsviri sənəti yeni növlərin, janrların, sənət
formalarının yaranması ilə əlamətdardır. Rəssamlıq məktəbinin yaranmasında Azərbaycanda
və əsasən Bakıda realist rus rəssamlarının böyük rolu olmuşdur. Realist rus rəssamlıq məktəbinin nümayəndələri yerli milli ənənələrə böyük maraqla yanaşaraq, yerli bədii məktəb yaradıcılığının zənginləşməsinə də xeyli xidmət göstərmişlər. Bir sıra Azərbaycan rəssamları
inqilabi dövrün yeni bədii dilini və milli forma problemini incəsənət kontekstində həll etməyə
çalışırdılar. Q.Xalıqovun «Jenotdel» və S.Salamzadənin «Sap sexi» kimi əsərləri müntəxəbat
baxımından belələrindəndir. Bunları və bəzi digər rəssamları şərti dekorativ çəkmə üsuluna,
plakatvariliyə yol verməkdə, mövzunun təqdiminə səthi yanaşmaqda, həmçinin XIX əsrin
sonu Avropa rəssamlığındakı bir sıra bədii cərəyanları yamsılamaqda günahlandırırdılar.
Boyakarlıq bölməsində təqdim olunan əsərlərin kompozisiya və koloritlərində arabir dekorativ-səthilik başlanğıcının üstünlük təşkil etməsinə baxmayaraq, mövzu müxtəlifliyi və aktuallığı rəssamların realizm cəhdlərini sübuta yetirirdi. Bu, rəssamların nəinki hələ realist bo-
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yakarlığın vacib üsullarına bir o qədər yiyələnmədiklərini göstərirdi, daha çox xalis xarici,
formal üsullarla «milli üslubu» yaratmaq cəhdlərini qabardırdı. Ayrı-ayrı rəssamların əsərlərində Qərb postimpressionizminin təsiri də hiss olunurdu. Bir sıra müəlliflər qeyd edirdilər ki,
Q.Xalıqov, Ş.Qazıyev, S.Salamzadə və digər rəssamlar belə üslubun qəsdən təbliğinə çalışırdılar, bununla da onlar incəsənətin milli özünəməxsusluğunu və müasir üslub problemlərini
eyni zamanda həll etməyə meyllidirlər. Lakin bu səpkili əsərləri təhlil edərkən qeyri-ixtiyari
belə bir fikrə gəlmək olur ki, məhz rəssamlıq peşəsinin əsaslarına malik olmaq problemi həmin illərdə vacib və həlledici sayılmışdır.
1930-cu illərin ortalarında Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Məktəbinin tədris-pedaqoji sistemini yenidən qurmaq və onun şagirdlərini Moskva və Leninqradın (indiki Sankt-Peterburq)
bədii Ali Təhsil Müəssisələrinə ezamiyyətə göndərmək vacib məsələyə çevrildi. Bədii sərgilərin təşkili xüsusi yer tutdu. Onlardan birincisi 1930-cu ilin aprelində “10 ildə Azərbaycanın
nailiyyətləri” adı ilə açıldı. Bu sərgidə müasir mövzuya həsr olunmuş 150-dən artıq eksponat
təqdim olundu: «Kolxoz» (Ş.Qazıyev), «Gəncə tekstil fabriki», «Sap sexi» (S.Salamzadə),
«Jenotdel», «Mədəni yürüş» (H.Xalıqov) və b. Əsərlərin mövzularında rəssamların yeni həyat
hadisələrini əks etdirmək cəhdləri hiss edilirdisə, onların icrasında vəziyyət heç də yaxşı deyildi. Bu rəssamların ümumi qüsuru təsviretmə, ifadə dilinin realist vasitələrinin zəif olması
idi.
Qəzənfər Xalıqov Azərbaycan rəssamlıq tarixinə məhz özünün erkən əsərlərilə, xüsusilə
də 1930-cu ildə yaratdığı «Jenotdel» tablosu ilə daxil olmuşdur. Bu tablonun kompozisiyası
şəkildə üstünlük təşkil edən effektli parlaq göy, narıncı, sarı, qara, yaşıl, çəhrayı, nəhayət,
tünd al tonlu lokal rənglərin ahəngdarlığına əsaslanıb. «Jenotdel» tablosunda rəssamın işə dekorativ yanaşması aydın görünür. Süjetin açıq həlli — qadının-fəalın iflasa uğramış bəyə, yaxud qolçamaqa, ərinə qarşı ifşaedici jesti bu işə plakat səciyyəsi verir. Rəssam öz vəzifəsini
tablonun başlıca ideyasını aydın və sadə tərzdə ifadə etmək, bununla yanaşı, zamanın əsas
problemini — qadın hərəkatını, Azərbaycan qadınının köləlikdən azad olmasını, onun yeni
həyat quruculuğuna fəal qoşulmasını qabarıq təsvir etməkdə görürdü.
Azərbaycanda qadın azadlığı mövzusu mədəniyyətimizin o illərinin aktual mövzularından
idi (C.Cabbarlının «Sevil» pyesini xatırlamaq kifayətdir). Əgər qadın, ailə probleminin Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurularkən, çətin bir vəziyyətdə olduğu nəzərə alınarsa, Q.Xalıqovun bu mövzunu plakat janrında verməsi pozitiv məna kəsb edirdi. Azərbaycan boyakarlığında avanqard problemi birmənalı deyil. İncəsənətimizdə avanqardizm bədii bir cərəyan
kimi üç inkişaf mərhələsi keçib. Erkən mərhələ Azərbaycanda yeni incəsənətinin yaranma
dövrü ilə əlaqədardır. Moskva və Peterburq kimi mərkəzi şəhərlərdə olduğu kimi, milli
respublikalarda da incəsənətin inkişaf yolları ilə bağlı ideoloji mübarizələrə aram verilmirdi.
Azərbaycanda da «sağçılar» — realist şərhetmə üsulunun tərəfdarları və «solçular» — Avropa
incəsənətindəki yeni cərəyanlara kəskin maraq göstərən rəssamlar var idi. Yəqin ki, onlar
impressionizm, postimressionizm, fovizm və XIX sonları – XX əsrin əvvəllərinin digər novator cərəyanlarından tam xəbərdar deyildilər. Lakin bu rəssamlar intuitiv tərzdə öz bədii istedadlarının gücü ilə üstünlüyü tamamilə boyakarlığın bədii ifadə vasitələrinə — rəngə, xətlərlə, süjetə, kompozisiyaya verirdilər. Bu rəssamlar məhz bədii ifadəli təsvir vasitəsilə (ən
parlaq nümayəndələri Q.Xalıqov, Ş.Qaziyev, S.Salamzadə) çağdaş milli incəsənətin özünəməxsusluğunu aşkarlamağa çalışırdılar. Lakin qeyd edildiyi kimi, təsvir olunan sadələşdirilmiş tərzdə yanaşmanın əsas səbəbi hər şeydən öncə adi peşəkarlıq vərdişlərinin olmamasından irəli gəlirdi. Buna baxmayaraq, Q.Xalıqovun «Jenotdel», yaxud S.Salamzadənin «Sap
sexi» kimi tabloları təsviri sənətdə milli identikliyin erkən axtarışlarına nümunə kimi Azər-
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baycan boyakarlıq tarixinə əbədi daxil olmuşdur.
Qəzənfər Xalıqovun yaradıcılığı öz mənbəyini milli sənət kökləri ilə yanaşı, folklor, klassik və müasir ədəbiyyatdan almışdır. Belə əsərləri rəssamın doğma torpağın gözəlliyinə məhəbbəti, heyranlığı milli koloritin harmoniyası ilə özünün sənət kamilliyinə yüksəlmişdir.
Onun “Qadınlar şöbəsi” (1930) və “Firdovsinin dəfni” (1934) əsərlərindəki bədii stilizə, dekorativ və lakonik rəng həlli diqqətçəkən və özünəməxsus idi. Lakin zamanında bu özünəməxsusluq heç də yaxşı qarşılanmadı. Heç kəs bu gənclərə qədim və milli ənənələrə yeni nəfəs verdiklərinə görə quruca bir “Sağ olun!” demədi. Əvəzində, kommunist ideoloqları onları
burjua incəsənətinə meyllilikdə suçlandırıb, bolluca tənqid etdilər. Düzdür, onlar Moskvadan
bütün SSRİ məkanına ixrac edilən “sosialist realizmi” bədii prinsipinin tələblərinə uyğun gəlmirdilər. Ancaq əvəzində gənclərin əsərlərində görünənlər Azərbaycan miniature sənətinin üslub prinsipləri ilə səsləşən bədii-estetik məziyyətlər idilər. Qəzənfər Xalıqovun uğurlu kompozisiya qurmaq bacarığını süjetli-tematik tabloları ilə yanaşı, zaman-zaman müraciət etdiyi
digər janrlarda da nümayiş etdirmişdir. Bunu onun ən müxtəlif janrlarda eyni uğurla fəaliyyət
göstərməsi də təsdiqləyir. Bununla belə demək lazımdır ki, rəngkarlıqda süjetli tabloları cəlbedici və düşündürücü kompozisiyada birləşdirmək kifayət qədər çətin məsələdir. Belə ki, burada hər bir rəssam özünün məna-məzmunla bədii-texniki ifadə imkanlarını bir araya gətirmək
istedadını sərgiləyir və bu qovuşağın necəliyindən asılı olaraq özünün yaradıcı simasını
müəyyənləşdirir.
Fransız filosofu D.Didro zamanında kompozisiyanın sadə və aydınlığının hər bir əsər üçün
önəm kəsb etdiyini vurğulamışdı. Bunu Azərbaycan rəngkarlığının otuzuncu illər mərhələsində yaradılan əksər tablolarda müşahidə etmək mümkündür. Bu mənada Qəzənfər Xalıqovun
“Qadınlar şöbəsi” əsərində qadınların ictimai fəallığının obrazlı bədii həlli kifayət qədər cəlbedicidir. Fiqurları qırmızı masa ətrafına toplayan müəllif süjetin açılmasına yönəli bədii şərhində forma-biçim şərtiliyinə və rəng lakonikliyinə tapınsa da qədim miniatürlərdə olduğu kimi tablonun təsirliliyinə nail ola bilmişdir. O, bunu heç şübhəsiz kompozisiyanı forma-biçim
və rəng həlli ilə ifadə olunan dramaturji təzada təslim etməklə əldə etmişdir. Kommunistlərin
ölkəyə gətirdiyi və Kremldən idarə olunduğu danılmaz olan yarımçıq “azadlıq” ideyalarının
Azərbaycanda gerçəkləşməsinə həsr olunmuş bu tablo duyulası zaman distansiyasından
özünün əsil mahiyyətini duyulan etsə də, bütünlükdə süjetin rəssam baxışı ilə reallaşması və
baş verənlərə obrazlı görkəm vermək baxımından diqqətə layiqdir... Rəssamın dörd il sonra
yaratdığı “Firdovsinin dəfni” tablosu da duyğulandırıcı təxəyyülün nəticəsi kimi yaddaqalan
və artıq zamanın sınağından uğurla çıxmış rəngkarlıq nümunəsidir. Əsərdə məşhur “Şahnamə”yə görə hökmdardan alacağı mükafata vaxtında yetişməyən dahi Firdovsinin faciəsi əks
olunub. Rəssam məzmunun açımı üçün çox uğurlu kompozisiya həlli tapıb. Mahiyyətcə kifayət qədər təzadlı olan bu bədii həll özünü şəhər mənzərəsi ilə əlaqəli təzahür etdirir. Belə ki,
qala divarları ilə əhatələnmiş şəhərin bir darvazasında şairi son mənzilə aparanların dəstəsi,
digər qapıda isə Firdovsiyə çatacaq mükafatı şəhərə çatdıran dəvə karvanı təsvir olunub. Bu
əsərdə də miniature ənənələrindən gəlmə şərtiliyin tətbiqi kompozisiyanın yığcamlığını təmin
etməklə, həm də onun bədii-psixoloji təsirliliyini şərtləndirmişdir. Elə qədim ənənələrə xas
olan lakonik rəng həllini ifadə vasitəsinə çevirməyə nail olan bununla hadisənin obrazlaşmasını təmin etmişdir, desək, yanılmarıq...
1940-cı ildə Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinin qeyd olunmasına hazırlıqla bağlı onun portretinin yaradılması üçün keçirilən müsabiqədə Qəzənfər Xalıqovun birinci
mükafata layiq görülməsi də, heç şübhəsiz onun obraz yaratmaq sahəsində malik olduğu bədii
potensialın ifadəsinin yeni mərhələsi oldu. Bu gün hamıya yaxşı tanış olan bu portret zahirən
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nə qədər real biçimli görünsə də, daha çox dövrünün yaradıcı şəxsiyyətlərinin ən yaxşı etikinsani keyfiyyətlərini özündə əks etdirən obraz kimi qəbul olunur...
1939-cu ildə Nizami Gəncəvinin bədii obrazının yaradılması üçün rəssamlar arasında müsabiqə elan edilmişdi. Baxmayaraq ki, Qəzənfər Xalıqov müsabiqənin birinci mərhələsində iştirak etməmişdi, lakin, rəssam böyük şairin dərin ifadəli portretini işləmişdi. Məşhur şərqşünas və nizamişünas alim Yevgeni Bertels bu portret haqqında qeyd etmişdir ki, şairin tarixi
obrazına uyğundur və Nizami belə görünüşə malik ola bilərdi. Portretin çəkilişinə Xalıqovu
öz məsləhətləri ilə Y. Bertels, filosof Heydər Hüseynov və ədəbiyyatşünas Həmid Araslı
ilhamlandırmış və təşviq etmişlər. Nəticədə bu üç alimin söylədiklərini nəzərə alan Qəzənfər
Xalıqov Nizami Gəncəvinin bədii portretini işləmişdir. 1940-cı ildə müsabiqənin ikinci mərhələsində bu portret müsabiqəyə təqdim edilmiş əsərlər arasında ən yaxşısı seçilərək, birinciliyə layiq görülmüşdür. Müsabiqədə Xalıqovla yanaşı K. Xanlarov, A. Qasımov, T. Tağıyev, M. Nəcəfov, B. Semyonov, R. Topçubaşov və başqaları da iştirak etmişdilər.
1939-cu ildə Azərbaycan SSR MK tərəfindən Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi keçirilməsi qərara alınır. Amma bu yubileydə Nizamini əyani surətdə canlandıracaq hər hansı şəkli olmur. Buna görə də müsabiqə elan olunur, ədəbiyyatşünaslar, tarixçilər və rəssamlar işə
cəlb olunur. Müxtəlif variantlarda Nizaminin portretini çəkirlər. Nizamişünas-Yevgeni Bertels, filosof Heydər Hüseynov və ədəbiyyatşünas Həmid Araslı Nizaminin xarici görünüşünün
təxmini necə olduğunu dedikdən sonra Üzeyir Hacıbəyov deyir ki, siz dediyiniz parametrlərdə
Ağcəbədidən bir axund tanıyıram. Həmin axunda Tarix – Diyarşünaslıq Muzeyindən alınmış
geyimlər geyindirildikdən sonra, rəssam Qəzənfər Xalıqov Nizami Gəncəvinin portretini
yaradaraq müsabiqənin qalibi olur. Əsər hazırda Bakı şəhərində, Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində saxlanılır. Əsərin ikinci nüsxəsi Gəncə şəhərində, Gəncə
Tarix Diyarşünaslıq Muzeyindədir. Bu portret Xalıqovun ciddi yaradıcılıq nailiyyəti hesab
olunur. Portretdə Nizami dizində kitab tutmuş şəkildə təsvir edilmişdir. Sənətşünas N.
M.Miklaşevskaya qeyd edir ki, tünd rəng koloritinə baxmayaraq, nəcib üz quruluşu və xarakterik baş geyimi, həmçinin ciddi geyim xətləri ilə insanı cəlb edir.
XX əsrdə bir çox rəssamlar xalq kütlələrinin və şəxsiyyətin rolunu realist boyalarla dolğun
obrazlar dilində əks etdirən əsərlər yaratmışdılar. Şəxsiyyətə pərəstiş məfkurəsi sənətdə öz
mənfi izini qoyurdu. Bununla bərabər, bu sahədə uğurlu axtarışlar da aparılırdı. Azərbaycan
rəssamlarının bir sıra müvəffəqiyyətli tablolarında inqilab tarixinin parlaq səhifələri, xalq işi
uğrunda fədakarcasına çalışan ictimai xadimlərin fəaliyyəti və obrazları görünməyə başlamışdır. Yüksək sənətkarlıqla işlənən ən kamil əsərlər incəsənətimizin qızıl fonduna daxil olmuşdur. Bu dövrdə zavod və fabriklər, neft və qaz mədənləri, su elektrik stansiyaları, dəmir yolları, yeni şəhərlərin tikildiyi sovetlər ölkəsində müşahidə olunan industrial yüksəliş, gündəlik
insan əməyinin coşqun romantikası rəssamların yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Xəzərin
yeraltı sərvətinin incəsənətin bütün sahələrini əhatə etməsi ona olan yüksək qiymətin təsiri idi.
Müasir insanın, fəhlənin, tarla əməkçilərinin, ziyalıların, mədəniyyət xadimlərinin mənəvi
zənginliyi rəssamlar üçün tükənməz mövzu təşkil etmişdir. Gənc rəssamın tələbəlik işləri arasında portret janrında çəkilmiş əsərlər də az deyildir. Onların arasında çöhrələri iri planda təqdim olunmuş yaşlı adamların portretləri realistik bədii həllinə görə diqqət çəkir. Hər iki portretdə rənglərdən naturanın canlılığının əldə olunmasına duyulası səy göstərildiyi hiss olunmaqdadır. Gürcü mənşəli saqqalı qocanın nurlu baxışlarında müəllif həyat eşqini sona qədər
göstərməyə nail olmuşdur. Başı gürcülərə xas papaqlı yaşlı kişinin portretini həm də onun isti
tünd rənglərlə əhatələnməsi şərtləndirmişdir, desək, yanılmarıq.
Məqalənin aktuallığı. Təsviri sənətin tədrisində xarici rəssamlarla yanaşı Azərbaycan
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rəssamlarının həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi vacib olan nüanslardan biridir. Tədris zamanı doğma rəssamlarımızın yaradıcılıq yolları, onlar tərcih etdikləri üslublar izlənilməlidir.
Məqalə bu mövzuda aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan rəssamları timsalında xalq rəssamı Qəzənfər Xalıqovun yaradıcılıq yolunun belə incəliklərlə öyrənilməsi bu yolda irəliləmək arzusunda olan
hər kəs üçün işıq ola bilər. Məhz bu səbəbdən rəssamlarımızın yaradıcılıq yollarının tədrisinə
xüsusi diqqət yetirilməlidir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tarix sübut etmişdir ki, özünə yaradıcılıq yolu
seçən şəxs, bu yolda uğur qazanmış səxsiyyətlərin təcrübələrindən faydalandıqda, daha əmin
addımlarla irəliləyərək nailiyyətlər əldə edə bilər. Tədris mövzusunda bu mövzunun təkcə nəzəri cəhətdən deyil, təcrübi cəhətdən də tədrisi öz müsbət nəticəsini göstərəcəkdir.
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Средства художественного выражения в картинах народного
художника Газанфара Халикова как предмет обучения
Резюме
Необходимо более четко проследить творческий путь азербайджанских художников
в преподавании изящных искусств. Исходя из этого, в статье рассматривается путь,
опыт и успехи живописи как одного из стилей, предпочитаемых народным художником
Газанфаром Халиковым.
X.N. Yusifova

Means of artistic expression in the paintings of People’s
Artist Gazanfar Khalikov as a teaching subject
Summary
The creative ways of Azerbaijani artists in the teaching of fine arts should be followed and
taught more clearly. On this basis, the article discusses the path, experience and success of
painting as one of the styles preferred by People’s Artist Gazanfar Khalikov.
Redaksiyaya daxil olub: 18.09.2020
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Правильная организация процесса усвоения знаний
у студентов в классе фортепиано
Земфира Салим кызы Султанова
старший преподаватель
Азербайджанского Государственного
Педагогического Университета
Е-маил: зема_султанова@mail.ru
Рецензеты: д.ф.п.п., доц. Н.Н. Абутидзе,
д.ф.п.п., доц. А.А. Гусейнова
Ключевые слова: музыка, принцип, развитие, искусство, сочинение
Açar sözlər: musiqi, prinsip, inkişaf, incəsənət, əsər
Key words: music, principle, incompatible, art, cycle
В проводимой опытно – экспериментальной работе ставилась задача накоплений
знаний интеллектуально развивающих учащихся, способствующих развитию их мышления.
С этой целью необходимо было:
а) правильно организовать процесс усвоения знаний студентами, что предполагало
последовательность, системность, поэтапность в изучении музыкальных произведений
в классе фортепиано;
б) выработать сознательный подход к разнообразным музыкальным явлениям.
В процессе обучающего эксперимента стояла задача правильной организации процесса усвоения знаний студентами. Так как, экспериментальные занятия проходили в
условиях индивидуального обучения необходимо было установить контакт и взаимопонимание между студентом и педагогом, создать положительную мотивацию и необходимую направленность обучения. С этой целью использовался метод беседы.
Дидактическая беседа наиболее эффективна на начальных этапах работы со студентом для определения уровня знаний и создания положительного настроя процесса обучения в рамках данного предмета.
Большое внимание собеседованию с обучающимся уделяли многие выдающиеся педагоги – пианисты (А.Б.Гольденвейзер, К.Н.Игумнов, А.Корто, Л.Николаев, Г.Г.Нейгауз и др.). А.Корто, рассматривая фортепианной урок, отмечал положительную роль
собеседования, указывал, что необходимо «объяснить ему (обучающемуся –М.Д.), что
он может или что он должен увидеть в произведении, обращаясь к воображению. Не
касаться ненужных деталей, широко определить место произведения таким образом,
чтобы не ограничивать личных качеств интерпретация ученика» (4, с. 35).
Проводя беседу, учитель не только уточняет, но и дополняет знания учащихся, сообщает новые факты, события, необходимые для понимания музыки.
Поскольку каждое произведение представляет собой совокупность многих задач,
тесно связанных между собой, то в начале работы, в последовательно построенной беседе его следует рассмотреть как нечто целое с определенным стилем, характером, значимостью, а затем переходить к частным вопросам, постепенно вникая во все новые и
новые подробности и тонкости исполнения. Такое отношение к исполняемому произ-
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ведению поможет развить у студента умение слушать, воспринимать и воспроизводить
музыку аналогично. Расширяя и усложняя материал беседы мы тем самым способствуем росту профессионализма и развитию его индивидуальности, не даем студенту останавливаться на уже достигнутом.
Так, при изучении любого музыкального произведения, отобранного преподавателем для исполнения его студентом в классе, необходимо предварительно дать задание
на самостоятельное изучение материала об эпохе, когда жил композитор, об историических событиях, явившихся толчком к творчеству и т.д. Далее в беседе с преподавателем вспоминаются известные студенту композиторы, писатели, художники, творчество которых связано общими мотивами, либо могло повлиять на мировоззрение композитора.
После предварительной беседы, проведенной со студентами экспериментальной
группы необходимо было целостно охватить, услышать изучаемое музыкальное произведение.
Выдающийся американский педагог Эбби Уайтсайд писала: «Для того чтобы осознать произведение в целом, лучше понять общую структуру музыкальной пьесы, следует привлекать внимание прежде к беспрерывному физическому действию от начало
до конца, без остановки на деталях».
Целостный охват музыкального произведения давал возможность студенту услышать и сравнить музыкальный язык данного композитора с музыкальным языком произведений других композиторов, выяснить стиль данного произведения.
Проведенная нами экспериментальная работа показала, что широкое использование
показа или прочтения студентом музыкального произведения в начальной стадии Работы сказывается весьма благотворно на пианистическом продвижений студента не
только не подавляя индивидуальность последних, но, наоборот, помогая ее раскрытию.
Следующий этап в освоение музыкального произведения это его теоретический анализ.
Для выявления исполнительской концепции произведения необходим исполнительский анализ.
В ходе его обучающийся должен конкретизировать и обосновать особенности музыкального содержания, стиля и формы, жанра, основные музыкально – выразительные
средства и исходя из этого выбрать соответствующие средства воплощения музыкально
– художественного замысла.
При анализе музыкального произведения возникает множество вопросов. В практике фортепианного урока вопросы занимают значительное место. Вопросы, ответы на
которые требовали размышления, собственных выводов и суждений, высоко ценились
Г.Г.Нейгаузом, А.Б.Гольденвейзером, Л.Николаевым, К.Леймером, А.Корто, М.Лонг и
другими. Так, А.Корто находил нужным не только задавать вопросы обучающимся, но
и предлагать ученику задавать вопросы педагогу (2).
Если при работе над музыкальным произведением появляется вопрос, требующий
объяснения, или же раскрывающий противоречивость определенных моментов последнего, то процесс обучения способствует активизации мыслительной деятельности студентов. Вопросы – это продуктивная форма мысли. (1, с. 44)
Знания и навыки, полученные студентом в процессе самостоятельной постановки
системы усложняющихся вопросов и самостоятельного решения их, становится достоянием личности студента и служат основой для практической деятельности в даль-
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нейшем.
Крайне важно добиваться, чтобы необходимые знания и способы действий были бы
самостоятельно осознаны и отобраны обучающимися – в этом случае они превратятся в
одну из ориентировочных основ его деятельности.
Чтобы понять музыкальное произведения, студенту надо знать основные единицы
его строения, узнавать их при последующих проявлениях, уметь дифференцировать
различные их изменением в процессе музыкального развития.
Так, при работе над полифоническим произведением чем больше развита полифоническая ткань, чем значительнее должен быть разбор тематического материала, тем
больше внимания надо уделять раскрытию его композиционной структуры и освоению
выразительных элементов.
Как мы уже отметили, в задачу формирующего эксперимента входило накопление
знаний интеллектуально развивающих студента. Необходимость накопления знаний,
умений и навыков исполнительного опыта была продиктована, прежде всего, тем, что
формирование интеллектуальных возможностей связано с ростом его художественной
культуры. Накопление знаний и расширение исполнительного опыта в классе фортепиано решалось в процессе включения пройденного в структуру нового. Данная методика способствовала присоединению нового материала к имеющемуся уже в опыте студента материалу, так как новые восприятия шли, хотя бы частично, по проторенным
путям.
Учитывая тот факт, что восприятие музыкального произведения зависит от прежнего опыта студента, от его психической организации, темперамента, национальных
особенностей характера, окружающей культуры, то необходимо было через восприятие
доступных, эмоционально – непосредственных произведений подготовить студента к
восприятию более сложных и глубоких произведений искусства.
Это решалось в процессе последовательного накопления слухового и исполнительного опыта, что предлагало преемственность, то есть опору на уже достигнутый уровень слухового развития.
Необходимо было создать в процессе обучения такую последовательность, при которой образование новых представлений естественно опиралось на имеющиеся уже
представления, созданные на основе прежних восприятий.
Обосновав необходимость интеграции в педагогической и исполнительской подготовке студентов, следует найти аналогичную интеграционную основу в теории познания, то есть предложить по возможности эффективный синтез общепедагогической и
музыкально – исполнительской теории. Осуществления интеграции педагогической и
исполнительской теории не предполагает дополнительного количества учебного
времени, так как сама суть процесса интеграции поможет объединить обе теории в одном учебном предмете. А именно, эмпирический опыт и длительная практика вузовского преподавания показывает, что изучение студентами – музыкантами предметов
педагогического цикла (общей педагогики, общей психологии), не способствует их
качественной музыкально – педагогической подготовке. Они воспринимают читаемый
курс совершенно изолированно от практической педагогической деятельности, так как
он не соответствует ей теоретически. И причину этого явления не исправить простым
увеличением количества учебных часов либо на педагогическую практику, либо на общую педагогику.
Опыт длительных наблюдений, осуществляемый автором в процессе преподавания
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соответствующих дисциплин, показывает, что причина этого явления кроется в отсутствии единой, общей и фундаментальной музыкально – педагогической теории с одной
стороны и в необходимости соответствия этой теории практике музыкально - педагогической деятельности с другой. Ошибка, как мы предполагаем, заключается в том что,
для повышения качества и эффективности музыкально – педагогической деятельности,
мы используем общепедагогическую теорию, которая не соответствует ее специфике.
Другими словами, мы пытаемся интегрировать теорию и несоответствующую ей деятельность («несоответствующую» означает, что не учитывается специфика этой деятельности). Общая педагогика как фундаментальная наука может и должна служить
методологической основой для создания специальной музыкально – педагогической
теории, учитывающей специфику музыкально – педагогической и исполнительской
деятельности и потому непосредственно соответствующей этому виду деятельности.
Практика работы свидетельствует, что реальное внедрение, воплощение теории в практику возможно лишь в том случае когда теория целиком и полностью соответствует
практической деятельности, отвечает ее задача, требованиям, учитывает ее специфику.
На более позднем этапе работы со студентами экспериментальной группы мы использовали предварительный анализ музыкального произведения без инструмента. Он
предшествовал игровому акту и был связан с мысленным представлением музыкального материала до его прочтение с листа, разбора, работы над ним. Такое мысленное
«проигрывание» связано с внутри слуховыми процессами, которые активизируют работу музыкально слуховых представлений.
Мысленное представление музыкального материала способствовало более глубокому осознанию исполняемого.
Так, с помощью анализа студент раскрывает и осознает музыкально – художественный замысел произведения. Осознание музыкально – художественного замысла рисует
в воображении исполнителя яркую картину, которая приводит его к поиску собственных исполнительских средств, соответствующих художественной цели.
После такого анализа студенты старались передать в музыке не только общее настроение пьесы, ее художественный образ, но и малейшее нюансы, штрихи, динамическое разнообразия, способствующее точной передачи авторского замысла.
Таким образом, ход экспериментального исследования выявил, что углубленное
изучение музыкальной ткани позволяет выявить диалектическое единство всех явлений
в музыке. Посредством анализа музыкальных произведений происходило их рациональное восприятие. В процессе объяснения вводились теоретические понятия, которые составляли один из важных компонентов мыслительной деятельности. Со стороны
испытуемых проявления выражалось в форме ответов на вопросы.
Актуальность статьи. Актуальность заключается в правильной организации урока
со студентами на уроке фортепиано.
Научная новизна статьи. Новизна заключается в том, что теоретические основы
музыкальной педагогики представляют собой теоретический фундамент музыкальнопедагогической науки.
Практическое значение и применение статьи. Знакомство со статьёй позволит
создать верную интерпретацию данной статьи как педагогам , так и студентам.
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Fortepiano sinfində tələbələrin biliklərini mənimsəmə
prosesinin düzgün təşkili
Xülasə
Azərbaycan xalqının musiqisinin bədii xəzinəsi çox genişdir. Milli bədii yaradıcılığı səciyyələndirən mədəni kompleksin anlaşılması müasir musiqiçi və vətəndaşa çox vacibdir. Bundan başqa, burada musiqi ilə məşğul olanın milli formalarına meyl etmək lazımdır. Azərbaycan musiqisinin milli spesifikasının dərk edilməsi, bu sahənin dərinliklərinə getmə Azərbaycan musiqi pedaqogikası üçün aktual olan bir sıra problemlərlə bağlıdır. İşdə musiqi pedaqogikasının bir elm kimi mətləbi tədqiq edilir. Onun fənni, əsas kateqoriyaları, məsələləri və ictimai elmlər sistemində yeri öyrənilir. Şəxsin musiqi inkişafı sirrini dövriliyin xüsusiyyətləri
təhlil edir.

Z.S. Sultanova

The correct organization of the process of mastering
the knowledge of students in the piano class
Summary
Artistic treasure of Azerbaijan folk music very large. Comprehensibility of cultural
complex characterizing national artistic creation is very important for modem musicians and
citizens. Moreover, it is necessary to keep an inclination to national form of involvement with
music. Understanding of the national specific of Azerbaijan music, to go into its roots is
related with numerous problems that are urgent for the music pedagogic of Azerbaijan. The
natural of musical pedagogic as sciences is studied in the activity. Its subject, the basic
categories, problems and its location in a public system of sciences is also studied. The
features of an age periodization of a person in the music development are analyzed.
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Жанр романса в творчестве С. Рахманинова
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В развитии русской музыкальной культуры роль романса исключительна. Особые
качества этого жанра, соединившего музыку и поэтический текст, жанра демократиического по своей природе, обладающего высокой степенью художественного обобщения, являющегося выразителем чувств и настроений эпохи, способствовали его бурному развитию и широкому распространению во времена, когда рождалась передовая
русская музыка. Именно в романсе кристаллизовался, по выражению Асафьева «интонационный словарь эпохи».
Гражданские, общезначимые темы занимали в нем не менее важное, значимое место, чем личные, интимные. К жанру романса, за редким исключением, обращались почти все русские композиторы. Если провести беглый обзор романсовой культуры, начиная с конца 18 века, то можно констатировать, что, с точки зрения ее эволюции, вокальное творчество С. Рахманинова явилось обобщающим и завершающим этапом развития
данного жанра в русской музыке 19 века. Важно отметить, что в творчестве Рахманинова романсы и фортепианные сочинения все время создавались параллельно и они,
соприкасаясь друг с другом, находились в определенном, скорее естественном взаимодействии. Это, конечно же способствует общности образных сфер, стилистических
приемов, характерных для того или иного периода его творчества.
Одновременно с этим, в каждом из обозначенных жанров раскрываются присущие
только ему специфические черты. Таким образом, дополняя друг друга, романсы и фортепианные сочинения способствовали созданию своеобразной картины, позволяющей
увидеть путь творческих исканий композитора. Надо отметить, что такое соприкосновение и даже, в определенной степени равноправие романса с другими жанрами, нередкое явление, но, в то же время, оно весьма индивидуально. К примеру, в тесном взаимодействии развивались романс и опера у Мусоргского, Чайковского. Но здесь точки
соприкосновения возникали между вокальными жанрами, находящимися на весьма и
весьма разных уровнях. Союз же возникший между инструментальными и вокальными
жанрами у Рахманинова осуществлялся впервые; параллельные процессы в фортепианной и вокальной музыке определили значимость, масштабность вокальной миниатюры.
Особенности фортепианной фактуры, которая так сложна, разнообразна и является выразителем высочайшего уровня виртуозного мастерства его фортепианных сочинений,
не могли не сказаться на качестве романса, который становится у Рахманинова ярким,
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открытым выразителем мыслей, чувств композитора. Здесь было бы уместно обратиться к трактовке фортепианной партии в романсах Шуберта, Шумана, которые разносторонне использовали в них достижения пианизма своего времени. Эта составляющая
и была унаследована Рахманиновым и развита в новых условиях.
Романсы композитора с их невероятной патетикой, страстным вещанием, призывным тоном можно поставить на один уровень с оперой, всегда бывшей для русских
композиторов выразителем значимых идей, нравственных и социальных проблем. Как
отмечают исследователи его творчества: «У Рахманинова романс как бы заменил оперу
и оказался гораздо значительнее его оперных произведений, так что в данном случае
речь может идти о преломлении традиций русской оперы в целом» (3,74). Да, с этим
трудно не согласиться, но при всем том он, прежде всего, остается романсом по своей
природе. В этом жанре Рахманинов проявляет себя как новатор; он, не выходя за пределы романса, обогащает его лирическую сферу и усложняет внутренне; он опирается на
традиции русского романса, свойствами которого являются особая общительность,
открытость и пафос лирического высказывания. Продолжая эту мысль, отметим, что и
проблематика романсов находится в русле этих традиций; масштабность, декларативность его вокального творчества является не только свойством музыки композитора,
но, в равной мере, и свойством ее образности. Через личное, индивидуальное музыкальное высказывание находят определенное выражение серьезные, общественно значимые идеи. Сам композитор констатировал: »Моя родина определила мой талант и
мое мировоззрение»(2, 617).
В его произведениях, в том числе и в романсах, находят выражение атмосфера психологически сложного, весьма противоречивого периода жизни страны, весь драматизм
и неоднозначность времени, в котором жил и творил Рахманинов и его сподвижники.
Отсюда глубокая печаль, скорее скорбь в его романсах и тех размышлениях, которые в
них так или иначе проявляются, а также обостренное чувство любви к родной природе
и устремленность к весеннему обновлению. Направленность вокального творчества
Рахманинова определяется его отношением к поэтическому тексту; значительность
мысли, эмоциональная выразительность стихотворного сочинения являются основополагающими при их отборе. Музыкальная логика диктует и определяет структуру романса в целом, его драматургию и воплощение самого текста. В то же время необходимо отметить влияние поэтической интонации на движение мелодии, в которой подчеркиваются, выделяются особенно значимые речевые моменты и которая находится в
постоянном взаимодействии с речевым интонированием. Объемность музыкального
текста соединяется с тонкой психологической составляющей; степень и характер их
взаимодействия индивидуальны в каждом романсе, что зависит от конкретного замысла, содержания сочинения в целом.
Уже в ранних сочинениях камерной вокальной лирики ярко вырисовываются черты
творческой индивидуальности и характерная для Рахманинова трактовка романсного
жанра. Как отмечает в своем фундаментальном труде Ю. Келдыш: «Это прежде всего
соединение напряженной лирической экспрессии, широты и яркости вокальной мелодии с бережным отношением к поэтическому слову и тщательной разработкой декламационных деталей. Стремясь к обобщенной передаче душевных состояний в динамике
и развитии, Рахманинов вместе с тем чутко и внимательно следует за смысловыми и
выразительными оттенками словесного текста» (4,119).
Обращаясь к традиционным типам русской вокальной лирики, композитор вносит в
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них свои коррективы, проявляющиеся, к примеру, в опоре на жанровые принципы бытового романса: закономерность, общая для камерного вокального творчества всех русских композиторов, свидетельствующая об образной емкости; устойчивость сложившихся в сфере вокальной лирики типов национального мышления. Примером могут
служить романсы в жанре «русской песни», обращение к которому явилось одним из
путей композитора к национальной характерности. Оригинальным, глубоко самобытным претворением вышеназванного жанра предстает «Вокализ», явившийся своеобразной кульминацией рахманиновской мелодичности, одним из самых вдохновенных
сочинений композитора; он стал выразителем его творческого кредо: «Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в
музыке. Мелодия – это музыка, главная основа всей музыки… Мелодическая изобретательность в высшем смысле этого слова – главная жизненная цель композитора» (3, 80).
Это сочинение явилось своеобразным объединяющим звеном между вокальной и инструментальной музыкой Рахманинова; отсутствие текста обусловило высочайшую
степень обобщенности, которая так характерна для инструментальных жанров.
В свою очередь звучание вокальной партии без текста (слов) придало произведению
невероятную проникновенность, теплоту; необычайно широкая по своей протяженности, мягкая, плавно развивающаяся мелодия свободно «льется» и идет на одном дыхании. Применение в данном сочинении различных полифонических приемов роднит ее с
баховской музыкой, но при этом следует отметить их соединение с признаками русского хорового многоголосия. Наибольшей выразительности мелодического голоса,
яркости и ее небывалой проникновенности способствует большая насыщенность фортепианной партии полифоническими элементами.
Одна из ярких страниц вокального творчества Рахманинова представлена, так характерной для русских композиторов ее жанровой разновидностью, как «восточный
романс». Три романса композитора – «Она, как полдень, хороша», «В моей душе» (на
слова Минского), «Не пой, красавица, при мне» (на стихи Пушкина), примыкают к линии русского ориентализма. Последний, из названных выше романсов, был написан
композитором в юношеские годы, в 1893 году, в период глубоких душевных переживаний и явился своеобразным прочтением молодого композитора поэтического текста,
в котором он услышал психологическую двойственность чувства, так созвучного его
собственному состоянию. Две ориентальные темы романса появляются в фортепианной
партии во вступлении и в интерлюдии между первой и второй строфами; широкие
аккорды арпеджиато подчеркивают экспрессию вокальной фразы. Такое соотношение
вокальной и фортепианной партий, невероятная находка композитора, которая придает
сочинению глубокий психологический смысл. Говоря о «восточном романсе», необходимо отметить, что восточный колорит названного сочинения довольно условен; важным для композитора является передача глубокой печали, переживания, тоски, сожаления об утраченном: как далекое воспоминание, сквозь дымку времени, звучит песня
красавицы. Особо следует подчеркнуть характерную для данного сочинения составляющую: основная тема, в большинстве случаев, предоставляется фортепиано, в то
время как вокальная партия выступает как своеобразный подголосок, вторящий партии
фортепиано.
Психологический динамизм сочинения осуществляется в рамках строфической формы как непрерывное взаимодействие образно-стилистических пластов, их совмещения
и развития. В первой строфе хрупкая мелодия фортепианного вступления находит свое
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повторение в вокальной партии. Драматический диалог во второй строфе – восточная
песнь, получающая все более яркое развитие, переходящее в страстную речь декламационного характера. Третья строфа, в которой слышатся смятенное звучание фортепианной партии, основанное на секундовых интонациях, широкие восходящие скачки в
вокальной партии, ее устремленность к самой высокой звуковой точке, настойчивое
многократное повторение аккорда - это драматическая вершина романса. И, наконец,
четвертая, последняя строфа, где господствует элегически мягкая, проникновенная
атмосфера; здесь объединяются все основные интонационные сферы.
Несмотря на небольшие масштабы данного сочинения (это вокальная миниатюра),
сложность психологических переплетений в партии вокала и значимость фортепианной
составляющей, которые можно определить в совокупности как истинно симфоническое
динамическое развитие, позволяют приблизить его по своей драматургичности к оперному монологу. Музыкально-поэтические образные сферы вокальных сочинений Рахманинова во многом традиционные для русского романса, но их преломление происходит через мироощущения художника рубежа ХХ века, обогащающего его новыми
свойствами; преобладание индивидуального над типичным, что отнюдь н приводит к
субъективизму. «Музыка должна быть в конечном счете выражением всей личности
композитора… всей суммы жизненного опыта. Изучите шедевры любого великого
музыканта и вы найдете в них все аспекты его личности и окружающей среды» (2, 616).
Актуальность статьи. Опора на единство музыкального и словесного текста вокальных сочинений композитора – ключ к их осмыслению и убедительной трактовке.
Научная новизна статьи. Обращение к романсному творчеству Рахманинова позволит понять сложную и неоднозначную эпоху, в которой творил композитор и, которая явилась своеобразным источником их создания.
Практическая значимость и применение статьи. Вокальные сочинения композитора, высокохудожественный материал для развития мастерства музыканта в качестве
аккомпаниатора.
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N.N. Abutidze

S. Raxmaninovun yaradıcılığında romans janrı
Xülasə
S. Raxmaninovun yaradıcılığında onun romansları hər zaman fortepiano əsərləri ilə paralel
yazılaraq əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. Bu da təbii olaraq bəstəkarın vokal miniatürlərinə
təsir edərək, müəyyən mənada həcm genişliyi, əhəmiyyətlilik və konsert xüsusiyyəti vermişdir. Poetik mətnə,onun məzmunundakı çalarlara böyük həssaslıqla yanaşan bəstəkar musiqili-
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poetik mətnin əsas yükünü fortepiano partiyasına yönəldərək romans janrının səciyyəvi quruluşunu müəyyənləşdirmiş və bununla onun yaradıcılığındakı fərdiyyatı üzə çıxmışdır.

N.N. Abutidze

Romance genre in S. Rachmaninov’s works
Summary
In Rachmaninov’s works a large place is occupied by romance, which was created all the
time in parallel with his piano works. This determined the scale, significance of vocal
miniature. The careful attitude to the poetic text, its semantic nuances, as well as the
significant, important role of the piano part, often bearing the main burden in the embodiment
of the musical and poetic concept, determined the characteristic interpretation of the romance
genre by Rachmaninov and revealed the creative personality of the composer.
Поступило в редакцию в : 13.07.2020
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ФЯЛСЯФЯ, СОСИОЛОЭИЙА ВЯ
ПСИХОЛОЭИЙА ЕЛМЛЯРИ
Müasir elmi araşdırmalarda rasional olmayan
məlumatlardan istifadə zərurəti
Əhməd Qəşəmoğlu
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
AMEA-nın Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
E-mail: ahmgmm@gmail.com
Rəyçilər: f.e.d., prof. S.Y. Hüseynov,
f.e.d. Q.N. Vəliyev
Açar sözlər: “Fazzy-logic”, “Z ədədlər nəzəriyyəsi”, “irrasional”, “rasional olmayan”,
“ahəngyol”
Ключевые слова: «Fazzy-logic», «теория чисел Z», «иррациональный», «нерациональный», «ахенгйол»
Key words: "Fazzy-logical", "Z- number theory", "irrational", "no rational", "ahengyol"
Müasir fəlsəfənin bir sıra suallara cavab tapa bilməməsinin, müxtəlif elm sahələrinin arzu
olunan səviyyədə inkişaf etməməsinin əsas səbəblərindən biri də, elmi araşdırmalarda bütün
məsələlərə rasional məntiq çərçivəsindən baxılmasıdır. Bu araşdırmalar zamanı problemlərin
həllinə yalnız rasional məntiq çərçivəsindən baxdıqda bir çox mühüm amillər nəzərdən qaçır. Müasir elm, rasional məntiqlə bir çox ciddi uğurlar qazansa da, rasionallıq çərçivəsi ona
mahiyyətə lazımınca varmağa həm də mane olub.
Belə bir vəziyyətin yaranmasının əsas səbəblərindən biri XIV əsrdən sonra elmin inkişafına qərb düşüncəsinin daha çox hakim olması oldu. Qərb düşüncəsində müəyyən tarixi proseslərin, coğrafi mühitin təsiri nəticəsində rasional, praqmatik yanaşma daha mühüm rol oynayır. Onlar elmin inkişafında estafeti orta əsr islam alimlərindən aldıqda, elmi biliklərin formalaşmasında mühüm rol oynayan bir sıra incə, mühüm amilləri nəzərə ala bilmədilər. Ona
görə də rasional olmayan amillər barədə təsəvvürləri lazımi şəkildə olmadı. Yeni elmi dünyagörüşünü əsasən həmin rasional və praqmatik məntiq əsasında formalaşdırdılar. Ona görə də
orta əsr islam alimlərinin, xüsusi ilə təsəvvüf alimlərinin getdiyi dərinliyə gedə bilmədilər.
Təəssüf ki, həmin təsəvvüf alimlərinin də müasir qərbin elmi faktları ümumiləşdirmə vərdişləri, bacarıqları yox idi. Ümumilikdə Şərq fəlsəfəsində rasional olmayan aləmi duyma hər
zaman daha dərin olsa da, onlar bunu lazımi şəkildə ortaya qoya bilmirdilər. Görünür, idrakın
xüsusiyyəti elədir ki, insan o dərinliklərdəkiləri dünyəvi elmlərin dilinə çevirmələri üçün əvvəlcə rasional aləmlə bağlı elmlərdə müəyyən təcrübə qazanmalıdır.
Bir qədər “rasional olmayan amil” termini barədə. Bir çox mütəxəssislər əsasən iki termindən istifadə edirlər. “Rasional” və “irrasional”. Bir sıra mütəxəssislər isə “qeyri-rasional” terminindən də istifadə edirlər. Onların fikrincə “irrasional” və “qeyri-rasional” terminləri tamamilə üst-üstə düşmür (1, s.11). Bu fikir doğrudur. “İrrasional” terminində bir sonsuzluğa qədər davam etmə, xəyalilik var. “Qeyri-rasional” isə, rasional olmayandır. Bizim araşdırmalarımızda isə daha çox “rasional olmayan” terminindən istifadə edilir. Bu termin qeyri-səlis riyaziyyatın gətirdiyi dünyagörüşünün təsiri altında formalaşmışdır. “Qeyri-rasional” terminində
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bir sərtlik var. “Rasional olmayan” terminində isə qeyri-səlis məntiqin tələblərinə uyğun olaraq yumşaq yanaşma nəzərdə tutulur. Yəni, yalnız rasionalın əksi olan yox, həm də rasionallığa yaxın olan, amma tamamilə rasional olmayan. Qeyd etmək lazımdır ki, həm real həyatda,
həm də elmi araşdırmalarda belə hallara tez-tez rast gəlmək olur. Belə hallarda hər şey aydın
olsa da, nəticə gözlənildiyi şəkildə alınmır. Hiss olunur ki, hansısa bir duyulmayan təsir vasitəsi var ki, nəzərə alına bilmir.
Qeyd etmək lazımdır ki, elm aləmində rasional olmayan məlumatlardan, biliklərdən bəhrələnmək sahəsində uzun əsrlər boyu xeyli axtarışlar aparılmış, müəyyən təcrübə əldə edilmişdir. Misal üçün elə Misir məbədlərində, Pifaqor məktəbində, Sokrata qədərki yunan elmində, Hind, Cin təlim sistemlərində, Orta əsr İslam elmində bu sahədə xüsusi təlimlər yaradılmışdır. Aristotelin metafizika sahəsindəki tədqiqatları da rasional olmayan amillərin diqqət
mərkəzində saxlanılmasının vacibliyini ortaya qoymuşdur. Qeyd etdiyimiz kimi, elmin XIV
əsrdən sonrakı inkişafı rasional olmayan amilləri diqqət mərkəzindən kənarda saxladı. Amma
XX əsrin ikinci yarısından duyulmağa başlandı ki, rasional olmayan amillərin nəzərə alına
bilməməsi daha əhatəli elmi araşdırmalar aparmağa mane olur. XX əsrin ortalarından başlayaraq, bir sıra elm sahələrində ortada olan boşluq hiss olunmağa başlandı. Kvant fizikası, biologiya, astronomiya, statistika, sosiologiya və s. elmlərdə aparılan araşdırmalar ortaya xeyli
ciddi faktlar qoydu. Eyni zamanda, bu da hər kəsə aydın idi ki, dünyəvi elmlərin o rasional olmayan amilləri nəzərə almağa hələ güçü catmır. Elm adamlarına o da məlum idi ki, rasional
olmayan amilləri nəzərə ala bilmək üçün müasir elmin paradiqmasında mühüm dəyişikliklər
baş verməlidir. Bu paradiqmada ciddi dəyişkliklər isə o zaman mümkün ola bilərdi ki, riyaziyyat elmində ciddi, məqsədyönlü dəyişikliklər baş versin. Belə bir dəyişiklikliyin baş verməsi isə dünyəvi elm sahəsində inqilab deməkdir. Belə bir inqilabı başlamaq xoşbəxtliyi ötən
əsrin 60-cı illərində azərbaycanlı alim, dahi Lütvi Zadəyə nəsib oldu. Onun təklif etdiyi qeyrisəlislik prinsipi, nəzəriyyəsi ilk növbədə riyaziyyat elmində öz əksini tapdı. Bu nəzəriyyə
müxtəlif elm sahələrinin nümayəndələrinə öz araşdırmalarına yeni gözlə baxmaq imkanı verdi. Bu nəzəriyyə elmi araşdırmalar zamanı müəyyən bir sərhəd pərdəsini keçməyə imkan yaratdı.
Qeyri-səlis riyaziyyatın yaranması ilə kompüter sürətlə inkişaf etdi. Digər elm sahələrində
tədqiqatların xarakteri dəyişməyə başladı. Ümumiyyətlə dünyəvi elm sahəsində çiddi bir canlanma baş verdi. Elm, insan həyatına daha çox müdaxilə etməyə başladı. Artıq robotlar haqqında olan fantaziyalar həqiqətə çevrilməyə başladı. Elmin yeni bir ön cəbhəsi yarandı. Açıq
etiraf edilməsə də qeyri-səlistlik prinsipi politologiya elmində də öz əksini tapdı. Postmodernizm cərəyanının formalaşmasında da rol oynadı – inkişafın çoxvariantlılıq prinsipləri
formalaşdı.
Qeyri-səlistlik nəzəriyyəsinin ən mühüm cəhətlərindən biri, hələ də bu potensialdan lazımi
şəkildə istifadə edilməyən rasional olmayan məlumatları müəyyənləşdirmək, bilik əldə etmək,
ondan istifadə etmək imkanlarıdır. Bu nəzəriyyənin ən böyük uğuru bəlkə də elə bu imkanın
yaradılmasıdır. Şübhəsiz ki, müasir elmin gələcək inkişafı bu potensialın daha çox acılması ilə
bağlıdır. Bu sahədə əldə edilən nəticələr həm də sistem nəzəriyyəsinin daha çox təkmilləşməsinə
kömək edəcəkdir. Sistem nəzəriyyəsininsə bu gün təkmilləşməyə böyük ehtiyacı vardır (2).
“Sistem” anlayışı ilə bağlı indi ortada olan təriflər, nəzriyyələr də əsasən rasional düşüncənin nəticəsidə formalaşmışdır. “Sistem” anlayışının mahiyyətini dərindən düşündükcə, bu anlayışın yalnız rasional məntiqlə izah edilməsinin mümkün olmadığını görürük. “Sistem” anlayışına indi verilən təriflərə görə, bir neçə obyekt müəyyən bir nizam əsasında, qarşılıqlı əlaqədə özlərinin heç birində olmayan yeni bir xüsusiyyət yaratdıqda deyilir ki, həmin obyektlər

205

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

sistem əmələ gətirir (3), (4). İlk baxışdan aydın olan bu tərifdə xeyli qeyri -müəyyənliklər var.
Məsələn: 1) necə olur ki, bu obyektlər qarşılıqlı əlaqdə olur? 2) onlar qarşılıqlı əlaqdə olanda
nəyi və necə mübadilə edirlər? 3) onlar qarşılıqlı əlaqədə olanda bu mübadilə etdikləri hansı
amillərin təsiri altında baş verir? 4) yaranan yeni xüsusiyyət yalnız bu obyektlərinmi təsiri,
qarşılıqlı əlaqələri nəticəsindəmi yaranır? və s. Misal üçün, necə olur ki, iki qaz - bir hidrogen
özündən iki pay artıq oksigenlə birləşib maye – su əmələ gətirir? Yanaşı bulaqların suyu
nədən biri-biri ilə kəskin şəkildə fərqlənə bilirlər, minerallar nədən bu şəkildə suyun tərkibinə
daxil olurlar? Nədən su müxtəlif səslərə müxtəlif reaksiyalar verir? Sadalanan bu sualların cavabları yalnız rasional məntiqlə verilə bilməz. Çünki, rasional yanaşma birtərəfli yanaşmadır.
Su isə mükəmməl təbiət hadisəsidir və onun yaranmasında bir çox rasional olmayan amillər
də iştirak edir. Bu suallar təkcə suya aid deyil. Cəmiyyət mürəkkəbləşdikcə, daha dərin araşdırmalara ehtiyac yarandıqca belə suallar hər bir məsələdə ortaya cıxır. Ona görə də elmin gələcək inkişaf yolu rasional olmayan amillərin ortaya çıxarılıb araşdırmaya cəlb olunması ilə
sıx şəkildə bağlıdır.
Bir qədər rasional olmayan məlumatlar, rasional olmayan, adətən “irrosaniol” adlanan
biliklər və onlardan istifadə haqda. İrrasional biliyin mahiyyəti barədə prof. K. Bünyadzadənin maraqlı, dəyərli “Şərq və Qərb. İlahi vəhdətdən keçən özünü dərk” kitabında (5) da xeyli
məlumat vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, irrasional biliklərdən danışanlar əksər hallarda məsələni olduqca mürəkkəbləşdirirlər. Ola bilsin ki, bu həmin müəlliflərin özündə irrasional biliklər barədəki təsəvvürlərin olduqca mücərrədliyindən irəli gəlir. Dəqiqlik üçün belə bir fərqləndirmə edək. Bir var “irrasional amil”, bir var “irrasional məlumat, bir də var “irrasional bilik.
“İrrasional amil” insanın dərk etmədiyi bir şəkildə təsir edir. “İrrasional məlumat” isə insanın
artıq 5 məlum duyğu sistemindən kənar da olsa duya bildiyi bir məlumatdır. Bu məlumat insana intutiv olaraq da məlum ola bilər, müəyyən ilhamlı vaxtında da insan o məlumatı əldə
edə bilər. Təsəvvüf fəlsəfəsinə görə, insan öz qəlb aləmini daha çox təmizlədicikcə belə məlumatları daha çox duya bilir. Bu sahədə ən yüksək məqam insanların bu məlumatları “vəhy”
yolu ilə duya bilməsidir. “Vəhy” yolu ulə alına bilən məlumatlar kainatın nizamı barədə daha
dəqiq məlumatdır və bu məlumatları ala bilənlərə peyğəmbər deyilir. Amma məlumdur ki,
peyğəmbərlər öz imkanlarına görə fərqlidirlər. Peyğəmbərlərdən fərqli olaraq, alimlərin bu sahədə əldə etdikləri məlumatların bir daha yoxlanmasına, dəqiqləşməsinə ehtiyac vardır.
Bəs, qəlb aləmi həmin məlumatları nə cür əldə edir? Burada yenə də mütəxəssislər tez-tez
izahlarını olduqca qəlizləşdirir, dini, ezoterik, mistik terminlərdən istifadə edir və s. Kimisi bu
məlumatların bir başa Allah tərəfindən verildiyini, bir başqaları isə başqa qüvvələri, mələkləri, cinləri, iblisi “hərəkətə gətirirlər”. Nəticədə xeyli abstrakt bir mənzərə yaranır. Ən xoşagəlməz hallardan biri odur ki, bəzən irrasional bilik rasional biliyə qarşı qoyulur, ona fövqəl
bir məna verilir və s. Əslində, bir qədər diqqətli düşünsək belə yanaşmaların heç birinə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq bilmək lazımdır ki, rasional biliklə irrasional biliyin hər ikisi bizə
məxsusdur, amma onları müxtəlif yollarla əldə etmişik.
Bəs bu məlumatlara nə zaman “irrasional bilik” demək olar? Əvvala, bilik dedikdə, məncə, insanın hər hansı bir varlıq, fakt, hadisə və s. barədə malik olduğu sistemləşmiş məlumatlar küllisini nəzərdə tutmaq olar. Aydındır ki, hər bir irrasional məlumata irrasional bilik
demək olmaz. O irrasional məlumatları irrasional bilik adlandıra bilərik ki, onlar müəyyən
qədər sistemləşmişdir (öz aralarında bir əlaqə, nizam hiss olunur) və rasional biliklərlə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə, onları ahəngdar olaraq tamamlayır, dərinləşdirir. Məsələyə bu cür
yanaşdıqda ortada olan bir sıra qeyri-müəyyənliklər aradan götürülür. Aydındır ki, həyatdakı
hər bir varlığın, prosesin mövcudluğuna, fəaliyyətinə “irrasional amillər” də təsir edir. Aydın-
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dır ki, o elmi araşdırma daha dəqiq olacaqdır ki, həmin “irrasional amilllərin” də təsirini nəzərə ala bilsin, araşdırmaya cəlb edə bilsin. Təəsüf ki, indiki vaxtda, indiki elmi təfəkkür bu imkanlara demək olar ki, malik deyil. Lütfi Zadənin qeyri-səlislik prinsipi – fazzy logic (6) belə
bir imkanın yaranmasına kömək edir.
İndiki vaxtda araşdırılan problemlər barədə fikir əldə etmək istədikdə belə bir mənzərənin
şahidi oluruq. Həmin problem barədə dünyəvi elm nümayəndələri “irrasional amilləri” nəzərə
almadan bir çür, ilahiyyət alimləri isə əksinə, rasional amilləri lazımi qədər nəzərə almadan
tamamilə başqa cür danışırlar. Bir çox hallarda onlar biri-birinə əks fikirlər deyirlər. Qeyrisəlislik prinsipi isə bu iki tərəf arasında ortaq mövqeni müəyyənləşdirməyə kömək edə bilər.
Get-gedə elm daha mürəkkəb sistemlərlə işləməli olduğu bir vəziyyətdə bu köməyə fövqalədə
bir ehtiyac vardır.
İndi bu köməyin necə olduğu ilə bağlı kiçik bir misala müraciət edək. Rasionallıq prinsipi
ilə araşdırmalar aparan elmi düşüncə öyrənilən problemə təsir edən amilləri nəzərə aldıqda,
aşkar duyulan amilləri sadalayır - α1, α2, α3,...... αn.
Müasir elm əksər hallarda bu amillərdən hansı birinin təsiri varsa onu 1, yoxdursa 0 kimi
nəzərdə tutur. Amma qeyri-səlislik prinsipi deyir ki, bu bir başa duyulan amillər arasında elə
- µ1 , µ2 , µ3,.......µk amilləri də var ki, onlar birbaşa duyulmasa da öyrənilən problemə təsir
edir. Bəlkə də birbaşa duyulan amillərdən də güclü təsir edir. Aydındır ki, araşdırıcı həmin
amilləri hələ aşkar edə bilmir. Bu bilgi ya elmin, yaxud da elə ümumilikdə insanın imkanı xaricindədir. Fazzy logic – qeyri-səlistlik prinsipindən isə belə alınır ki, araşdırıcı hələ həmin –
amillərini nəzərə ala bilməsə də onun təsirinin nəticələrini – həmin amilin əlamətlərini aşkar
edə bilər. Bu aşkar olunmuş məlumatlar elmi araşdırılmalarda nəzərə alınmalıdır. Fazzy logic
yarandıqdan sonra L. Zadə və onun davamçıları tərəfindən əldə edilmiş bir çox uğurlu nəticələr həyatda öz nəticəsini tapdı. Bir az əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, müasir elmi düşüncəni və
müasir texnikanı xeyli qabağa apardı. Amma hələ, indi bu sahədə məlum olanlar elmdə baş
verəcək böyük dəyişiklikərin başlanğıcıdır. Bu sahədə L. Zadə məktəbinin ən tanınmış davamçılarından biri olan R. Əliyevin araşdırmaları (7) da bu sahədəki biliklərin xeyli dərinləşməsinə, bununla da irrasional məlumatların, biliklərin əldə edilib istifadə edilməsinə böyük
şərait yaradır. Misal üçün, onun tədqiqtaları müxtəlif tipli informasiyalara, məlumatlara nə dərəcədə etibar edilə biləcəyini üzə çıxarmağa kömək edir. Bu informasiyalar deterministik, ehtimal şəklində, statistik formada, ya elə qeyri-səlis olsun, onlara nə dərəcədə tamamilə etibar
etmək olar? R. Əliyevin tədqiqatlarında indi hər bir məlumatı ifadə edən çoxluğun yanında
həm onun dürüstlük dərəcəsiini ifadə edən çoxluq, həm də ehtimallar çoxluğu da yazılır.
Əməliyyat bu üçlük üzrə aparılır. Məsələ ilk baxışdan, kimlər üçünsə sadə, yaxud elə də aktual olmayan bir problem kimi də görünə bilər. Amma əslində cəmiyyət mürəkkəblişdikcə,
müxtəlif proseslərin idarə olunması, problemlərin həlli zamanı, eləcə də elm inkişaf etdikcə
daha həssas texniki vasitələrin yaradılmasında məsələnin bu şəkildə qoyulması və yeni metodların yaranması olduqca aktual bir məsələdir. Bu məsələ sosial, iqtisadi, tibbi və digər sistemlər üçün də olduqca aktualdır.
İndi R. Əliyevin nəzəriyyəsinin rasional olmayan amillərin üzə çıxarılmasına necə kömək
edə biləcəyini nəzərdən keçirək. Fərz edək ki, elmi araşdırmanı davam etmək üçün müəyyən
məlumatlar əldə etmişik. Bu nəzəriyyə dərhal ortaya belə bir sual qoyur. Bu məlumat nə dərəcədə dürüstdür, ona nə dərəcədə etibar etmək olar? Bu dürüstlüyə hansı ehtimalla inanmaq
olar? Tutaq ki, həmin amil statistikaya görə idarəetmə prosesində ümumən, böyük ehtimalla
uğurlu nəticələr əldə etməyə imkan verir. Bütün rasional amillərə, rasional məntiqə görə, bizim variantda da uğurlu nəticələr alınmalıdır. Amma o amildən istifadə etdikdə nəinki uğurlu
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nəticələr vermədi, hətta daha pis nəticələr alındı. Deməli, aydındır ki, burada hansısa latent
təsirlər vardır. Onlar rasional olmayan amillər ola bilər. Bu zaman R. Əliyevin nəzəriyyəsindən istifadə etməklə o rasional olmayan amilləri axtarmaq sahəsində daha konkret istiqamətdə
araşdırmalar aparmaq imkanı yaranır. Ümumiyyətlə, daha dəqiq, həssas metodlarla təhlillər
apardıqda bu öyrənilən sahə barədə ümumi entropiyanı azaldır və latent amillərin üzə çıxarılması üçün axtarış sahəsini daha çox konkretləşdirməyə imkan yaranır. Alınmış uğursuzluqların xarakterini təhlil etməklə, bu uğursuzluqların nəyin əlaməti olduğunu müəyyənləşdirməklə, həmin rasional amilin təsir dairəsini konkretləşdirmək olar. Sonrakı təhlillər rasional olmayan məlumatların, biliklərin alınmasına kömək edə bilər.
Qeyri-səlis riyaziyyat sahəsində əldə edilmiş bir çox başqa misalları da nümunə kimi göstərmək olar. Bu sahədə əldə edilmiş hər bir nəticə, rasional olmayan amillərin üzə çıxarılması,
araşdırmaya cəlb olunması sahəsində yeni bir imkan yaradır. Ona görə də bu nəticələrin bütövlükdə gözdən keçirilməsi və irrasional olmayan amillərin üzə çıxarılması sahəsində onların
imkanlarını birlikdə təhlil etməklə elmin sonrakı inkişafı üçün olduqca əhəmiyyətli nəticələr
əldə etmək olar.
Müəllifin təklif etdiyi ahəngyol nəzəriyyəsi (8) də bu sahədə axtarışların aparılması istiqamətlərinin konkretləşməsində mühüm rol oynaya bilər.
Məqalənin aktuallığı. İndiki vaxtda bütün elm sahələrində rasional olmayan amillərin
araşdırmaya cəlb olunması zərurəti hiss olunur. Bu problemin həll olunması yolları axtarılır.
Təqdim olunan məqalə, bu sahədəki axtarışlar baxımından olduqca aktualdır. Bu axtarışların
əsas istiqamətlərinin müəyyən olunmasına kömək edə bilər.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik rasional olmayan amillərin araşdırmalara cəlb
olunması üçün qeyri-səlis riyaziyyatın geniş imkanlarının olduğunu irəli sürmək və bununla
bağlı konkret yollar müəyyənləşdirməkdir. Eyni zamanda elmdə ilk dəfədir ki, qeyri-səlis
məntiq əsasında “rasional olmayan amillər” termininin elmi izahı verilmişdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İrəli sürülən mülahizələrin ciddi, konkret
praktik əhəmiyyəti vardır. Elmin bütün sahələrində rasional olmayan amillərin də təsirinin nəzərə alınması üçün yeni metodların işlənib hazırlanmasına kömək edə bilər. İqtisadiyyat, sosiologiya, tibb, astronomiya, fizika və s. sahələrdə olduqca faydalı ola bilər. Ahəngyol elminin tədbiqi sahələrini xeyli genişləndirə bilər. Diaqnoz qoyma, qərar qəbul etmə, idarəetmə
məsələlərində və s. istifadə oluna bilər.
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Необходимость использования нерациональной
информации в современных научных исследованиях
Резюме
Исследования во многих областях науки в наше время подчеркивают необходимость вовлечения в исследования иррациональных факторов. Хотя в последние десятилетия эта потребность стала более заметной в современной науке, она всегда была в
центре внимания на Востоке, начиная с Египта, Индии, Китая, древней Греции и средневековой исламской мысли. Суфийские ученые добились больших успехов в этой области и достигли важных результатов. Однако развитие науки в то время не позволило
получить необходимые результаты. После XIV века под влиянием европейской культуры - рационального и прагматического мышления - в науке рассмотрение иррациональных факторов постепенно отошло на второй план и было забыто. Современная
научная мысль явно чувствует этот пробел. Ряд результатов, полученных в естественных науках (физика, биология, астрономия, математика и т. Д.) В двадцатом веке, привлекли внимание к этой проблеме.
Нечеткая математическая наука, созданная Л. Заде, создает определенные возможности для исследований в этой области. В статье рассматриваются эти возможности и
способы их использования.
A. Gashamoglu

The need to use irrational information in modern
scientific research
Summary
Research in many fields of science in modern times highlights the need to involve
irrational factors in research. Although this need has become more pronounced in modern
science in recent decades, it has always been in the spotlight in the East, beginning with
Egypt, India, China, ancient Greece, and medieval Islamic thought. Sufi scholars have made
great strides in this area and have achieved important results. However, the development of
science at that time did not allow to obtain the necessary results. After the fourteenth century,
under the influence of European culture - rational and pragmatic thinking - in science, the
consideration of irrational factors gradually faded into the background and was forgotten.
Modern scientific thought clearly feels this gap. A number of results obtained in science
(physics, biology, astronomy, mathematics, etc.) in the twentieth century have increased
attention to this issue.
The fuzzy mathematical science created by L. Zadeh creates certain opportunities for
research in this field. The article discusses these opportunities and ways to use them.
Redaksiyaya daxil olub: 03.08.2020
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Azərbaycan demokratik maarifçilik
fəlsəfəsində müasirlik ideyaları
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Gəncə Dövlət Universitetinin baş müəllimi,
fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
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özünüdərk, vətənpərvərlik
Ключевые слова: Азербайджан, демократические просветители, философское мировоззрение, современность, национальное самосознание, патриотизм
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Məlumdur ki, maarifçilik Avropada yaranmışdır. Avropa və Azərbaycan maarifçiliyinin
arasında əlaqələrin bir sıra mühüm aspektləri vardır
Kanta görə, maarifçilik insanın öz günahları üzündən düşdüyü yeniyetməlik vəziyyətindən
çıxış yoludur. Yeniyetməlik kənardan idarə olunmadan öz ağlından istifadə edə bilmək bacarığının olmamasıdır. Öz günahı üzündən həddi-buluğa çatmama ağılın yetərsizliyindən deyil,
digərinin onu kənardan idarə etmədiyi təqdirdə, ondan (yəni ağıldan) faydalanmasında qətiyyətin və cəsarətin çatışmazlığındandır (12). Maarifçiliyin də, nəticə etibarilə, əsas çağırışı
bundan ibarətdir. Kant bir çox məsələlərdə dahidir, lakin onun dahiliyi ağıl, tarixi hermenevtika və əxlaqın təhlilində bir daha özünü göstərir. Kantın, bütövlükdə, fəlsəfəsi, onun əxlaq fəlsəfəsi, “şübhələri və tənqidləri” bu gün müasir fəlsəfə adlandırdığımız dövrə ciddi təsir göstərmiş Maarifçilik fəlsəfəsinin ayrılmaz hissəsidir. Maarifçilik fəlsəfəsinin müxtəlif məsələlərinə dair filosoflardan M.Fukonun, Y.Habermasın, Hegelin, B.Rasselin V.F.Asmusun, E. Kassirerin, Marksın və b. mövzu ilə əlaqədar fikirləri mövcuddur, bunlar arasında paralellər vardır.
Qərb fəlsəfəsində, sonralar isə mədəniyyətində kontrmaarifçilik, daha sonra özünəməxsus
ənənəyə malik və xüsusi diqqət tələb edən postmaarifçilik və postmodernizm formalaşdı.
Azərbaycanda maarifçiliyin, maarifçi demokratiyanın sosial-mədəni və fəlsəfi qaynağı ingilis Con Lokkdan tutmuş alman Kanta qədər fransız D.Defo, C.Svift, D.Didro,Volter, Russo,
Monteskiyö, alman Göte, Herder, Şiller kimi görkəmli maarifçi-filosofların dünya şöhrətli
əsərləridir.
Azərbaycan maarifçiliyinin daha da inkişaf etməsində ictimai həyatın bütün sahələrinin
modernləşməsində milli mədəniyyətin, milli ideyanın və sonralar mollanəsrəddinçilik təliminin formalaşmasında M.F. Axundzadə və H. Zərdabi əsas rol oynadılar.
Azərbaycanda demokratik maarifçiliyinin fəlsəfi irsinə müasirlik kontekstdən yanaşan
Ulu Öndər Heydər Əliyev bu istiqamətdə aparılan tədqiqatların arasıkəsilməz xarakter daşımasının zəruriliyi haqqında öz tövsiyələrini vermişdir. Azərbaycan ədəbi-bədii fikir xəzinəsi-
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nin önəmli tərkib hissəsi olan mollanəsrəddinçilərin fəlsəfi irsi Ulu öndər Heydər Əliyevin
fikrincə hər yeni nəslin müraciət etməsi və ona müasirlik prizmasından yanaşmalıdır. Ən başlıcası isə Azərbaycan xalqının milli müstəqil dövlət quruculuğu və yeni mənəvi sərvətləri yaratması prosesində digər klassiklərlə birlikdə Mirzə Cəlil başda olmaqla mollanəsrəddinçilərin zəngin ədəbi-fəlsəfi irsindən faydalanmaq zəruriliyini irəli sürən, onların xalqımızın milli
şüurunun formalaşmasındakı rolunu qiymətləndirən Heydər Əliyev demişdir: “Cəlil Məmmədquluzadə dühası “Molla Nəsrəddin” jurnalında öz əksini tapdı. “Molla Nəsrəddin”, onun
vasitəsilə Cəlil Məmmədquluzadə və jurnalın işinə cəlb olunmuş Azərbaycanın başqa mütəfəkkir adamları xalqımızın milli şüurunun formalaşmasında, milli ruhunun yüksəldilməsində,
milli oyanışında böyük rol oynadılar” (1, s. 273-274).
Azərbaycan ictimai-fəlsəfi, ədəbi-mədəni fikir tarixində öz yeri və rolu olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı bütün Şərqdə ən qabaqcıl, mütərəqqi fəlsəfi ideyalar təbliğ edən, mühafizəkarlığa ağır zərbə vuran, dövrün sosial-siyasi bəlalarını tənqid edən, xalqı maarifləndirən bir
orqan kimi dünyada şöhrət qazandı. C. Məmmədquluzadənin redaktorluğu ilə 25 il xalqımızın
ictimai-fəlsəfi düşüncəsinə təsir edən “Molla Nəsrəddin” öz ətrafına “mollanəsrəddinçilər”
adı ilə tanınan M.Ə. Sabir, Ö.F. Nemanzadə, Ə. Haqverdiyev, Ə. Qəmküsar, Ə, Nəzmi, M.S.
Ordubadi kimi yaradıcı qüvvələri birləşdirdi.
Bunlarla yanaşı Molla Nəsrəddin ədəbi məktəbinə jurnalla əməkdaşlıq edən digər satirik
ədiblər, publisistlər və rəssamlar da mənsub edilir. Mollanəsrəddinçilərin dövlətçilik uğrundakı istiqlal davamlılığı əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri və həmin mübariz yürüşünün
lokomotivi hesab edən akademik İsa Həbibbəyli “Molla Nəsrəddin” jurnalının Azərbaycan və
Şərqdə, Avrasiyada oynadığı rolu yüksək qiymətləndirərək yazır: “Azərbaycana, türk-müsəlman dünyasına və Qafqaza istiqlal məfkurəsinin, demokratiya ab-havasının ən zəruri və şərəfli yükünü “Molla Nəsrəddin” qatarı çəkib gətirmişdir. Azərbaycanda və Türkiyədəki müstəqillik uğrunda mübarizədə, İrandakı Məşrutə hərəkatında, Xəzərin o tayında milli proseslərin dərinləşməsində, Qafqazda millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində “Molla Nəsrəddin”in əli vardır.
Özünün dərin ideya-məzmununa, forma və üslubuna görə “Molla Nəsrəddin” dərgisi Qərbin ən tanınmış mətbuat orqanları ilə yanaşı durmaq imkanlarına malikdir. “Molla Nəsrəddin”
Azərbaycanda Qərb standartları ilə nəşr olunan mükəmməl Şərq jurnalıdır. Bundan başqa,
“Molla Nəsrəddin” Şərqlə Qərbin sintezindən yoğrulmuş ilk Avrasiya dərgisidir. Azərbaycan
ədəbiyyatı, mətbuatı və ictimai fikri Avrasiya səviyyəsinə “Molla Nəsrəddin” nərdivanı vasitəsilə çıxmışdır” (2, s. 634).
Mollanəsrəddinçilər Azərbaycan ədəbiyyat, mətbuat ictimai-fəlsəfi fikir tarixində “Molla
Nəsrəddin” jurnalının yaratdığı ilk ədəbi məktəb hesab edən onun yüksək ədəbi məktəblərdən
fərqli olaraq ədəbi yaradıcılıq istiqamətlərin və janrları ictimai fikri hətta rəssamlıq sənətini də
əhatə etdiyini göstərən akademik İsa Həbibbəyli özünün “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi və
mollanəsrəddinçilik haqqında yazır: “Özündən əvvəl və sonra yaranmış heç bir ədəbi məktəb
“Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi qədər çox yazıçını, şairi və rəssamı öz ətrafında birləşdirə
bilməmişdir.
Cəlil Məmmədquluzadənin ardıcıl və böyük səyləri sayəsində XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan yaradıcı ziyalılarının “Molla Nəsrəddin” ordusu formalaşmışdır. Bu mübariz, demokratik və milli ziyalı ordusunun Baş komandanı görkəmli Azərbaycan yazıçısı Mirzə Cəlil
Məmmədquluzadə idi. Geniş mənada “Molla Nəsrəddin” dərgisi tənqidi-realist ədəbiyyatın
möhkəm ədəbi cəbhəsi, mollanəsrəddinçi ədiblərin əsərlərinin çoxcildlik külliyyatıdır. “Molla
Nəsrəddin” jurnalı bütün zamanlar üçün aktual və müasirdir” (2, s. 635).
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XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikrində milli mənlik şüurunun
formalaşmasında və milli özünüdərketmənin inkişafında mühüm xidməti olan mütəfəkkirlərdən biri də görkəmli maarifçi, şair M. Hadidir. M. Hadinin ictimai-siyasi və fəlsəfi baxışları
Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixinin inkişafına böyük təsir göstərmişdi. Onun
ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşlərində milli özünüdərkdən gələn vətənpərvərlik amalı və onun
təbliği, azad müstəqil dövlət haqqında, cəmiyyətdə insanın hüquq və azadlıqlarına dair fikirləri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlətçiliyin inkişafında rolu haqqında fəlsəfi mühakimələri bu
gün də öz aktuallığını itirməmişdir.
Milli özünüdərk prosesində «Azərbaycan romantiklərindən, xüsusilə M. Hadi yaradıcılığında vətənpərvərlik, hürriyyət, azadlığa çağırış ideyaları ana xətt təşkil edirdi. M. Hadiyə görə, ölkə vətəndaşlarının ictimai-siyasi hadisə və proseslərin subyektinə və iştirakçısına çevrilməsi üçün onlarda siyasi mədəniyyətlə bərabər, siyasi şüuru da formalaşdırmaq lazımdır. O,
insanı təbiətən azad varlıq sayır və azadlıq insanın təbii mahiyyətindədir deyirdi. “Məhəmməd
Hadiyə görə, insan yaranmış olsa da, çox çevik, müstəqil düşünən, hərəkətlərində sərbəst və
həm də yaradandır, qurandır. İnsan elmin, maarifin gücü ilə dünyanı dəyişdirir; həm zinətləndirir, həm də xarabaya çevirir. Elm-maarif və səyin, qeyrətin, zəhmətin nəticəsidir.
Dünyanı bəzəyən insan birinci növbədə öz həmcinsinin qəlbini, vicdanını, mədəniyyət,
elm və irfanla gözəlləşdirməlidir. Cəhaləti yalnız maarif məhv edə bilər, insanın idrak düzgünlüyünü yalnız maarif silib parlaq hala sala bilər” (4, s. 146). XX əsrin əvvəllərində Rusiya
imperiyasının bir sıra yerlərində inqilabi hərəkatın başlanması və geniş vüsət alması M. Hadi
yaradıcılığında əsas yer tuturdu. Onun fikrincə bu inqilablar ölkədə milli ictimai şüurun oyanmasına, milli özünüdərkə təkan verəcək və geniş xalq kütlələrini sosial-siyasi fəaliyyətə qoşulmağa çağıracaqdır. M. Hadi öz əsərlərində elm ilə cəhaləti, maarif ilə nadanlığı üz-üzə gətirir və belə bir qənaətə gəlir ki, elmin, maarifin yayılması insanların həyatının daha yaxşı qurulması üçün ciddi amildir.
“Elm insana paxlava yedirir” adlı məqaləsində cəhalətlə maarifi müqayisə edib bunların
insana verdiyi nəticələr barəsində yazır: “Elm insana şəkərləmə yedirir, cəhalətin yedirəcəyi
isə zəhrimari-fəlakətdir” (3, s. 214). O, xalqın milli özünüdərkini elm və maarifin inkişafında
görürdü. Beləliklə, vətənə, millətə, insanlığa sevgi, milli mənlik şüuruna, milli özünüdərkə,
milli-mənəvi dəyərlərə hörmət, soykökə ehtiram Məhəmməd Hadi yaradıcılığının əsasını təşkil edirdi.
Azərbaycan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində özünə məxsus yeri olan, xalqın milli
özünüdərk prosesində siyasi şüurunun formalaşmasında və milli özünüdərk ideyalarının inkişafında mühüm xidməti ilə seçilən şəxsiyyətlərdən biri də görkəmli ictimai-siyasi xadim Nəriman Kərbəlayi oğlu Nərimanov idi. Onun dünyagörüşünün formalaşması üç mərhələ ilə səciyyələnir: maarifçilik, inqilabi-demokratizm və marksizm. O, ictimai-siyasi problemləri əks
etdirən çoxlu dəyərli əsərlərin müəllifidir. Həmin əsərlərdən “Nadanlıq”, “Şamdan bəy”, “Nadir şah”, “Bahadır və Sona” xüsusilə diqqəti cəlb edir. Bu əsərlərlə yanaşı mütəfəkkirin yaradıcılığında sosial və mədəni məsələlərə, milli özünüdərkə aid ictimai-siyasi və fəlsəfi məzmunlu məqalələri də mühüm yer tutur.
Mütəfəkkirin “Bir kəndin sərgüzəşti” hekayəsindəki milli özünütənqid daha kəskindir, həqiqət daha açıqdır, çünki burada qonşu timsalında məkrli, yırtıcı düşməni olan bir xalqın
avamlığının, sadəlövhlüyünün, ətalətinin daha acınacaqlı nəticələrə səbəb olduğu onun bir
millət kimi hüququnun, mənliyinin tapdalanmasına, başqa xalqlar arasında hörmətsizliyinə,
dəhşətli bəlalara düçar olmasına aparıb çıxardığı göstərilir. Sakit tərzdə, təmkinlə və hətta bir
qədər də soyuqqanlıqla nəql edilən bu hekayə aydın məzmunu ilə şəffaf görünsə də başdan –
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ayağa rəmzlərdən ibarətdir. Əsas rəmz Qafqaz kəndlərindən birinin camaatının “Ata-babalardan bir-birinə düşmən gözü ilə baxan” İnəmre və Namləsüm adlanan iki məhəllənin adlarında
gizlənmişdir. Rəmzi açmaq üçün vaxtilə məhəllələrin abadlığına çalışmış iki böyük adamın
adı kimi təqdim edilən bu əсayib sözləri yalnız tərsinə oxumaq kifayətdir: İməmre, yəni erməni, Namləsüm, yəni müsəlman, o vaxtlar azərbaycanlılara belə müraciət edirdilər. Bunu
bildikdən sonra o biri rəmzləri açmaq artıq çətin deyil” (8).
Mütəfəkkirin din haqqında fikirləri də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. N.Nərimanov “Tibb
və İslam” əsərində yazır: “İslam əqli və təbii dindir. Əsl dindar heç bir elmdən qorxmaz, çünki elm təbiət aləmindən alınmışdır. Ancaq bu şərtlə ki, elmləri oxuyan şəxs gərəkdir öz dilini
və dinini bilsin” (10, s. 22). Mütəfəkkirin dinə münasibəti haqqında tədqiqatçı alim Müstəqil
Ağayev “XX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikrində din problemi” adlı monoqrafiyasında
yazır: “Nəriman Nərimanov din haqqında yazdığı əsərlərdə dinə mədəni-mənəvi və sosial bir
hadisə kimi baxmış və onun cəmiyyətin tərəqqisi və inkişafının müəyyən bir mərhələsində
meydana gəldiyini qeyd etmişdir.
Nəriman Nərimanovun dinə münasibəti dini bütövlükdə mürtəce və zərərli bir hadisə kimi
dəyərləndirən ifrat ateistlərin münasibətlərindən çox fərqlidir. O, din anlayışına ciddi elmi
mövqedən yanaşır, dinin daxili aləminin mürəkkəbliyini tərkibində gerçəklikdən uzaq düşmüş
ünsürlərlə yanaşı, real əsasları olan sağlam mənəvi-ruhi dəyərlərin də olduğunu qeyd etmiş,
yeri gəldikcə, bu dəyərlərin ümumbəşəri mənasını öz yazılarında izah etmişdir.
Nəriman Nərimanova görə, din məhz özündə cəmləşdirdiyi mütərəqqi, sağlam mədəni-əxlaqi dəyərlərinə görə cəmiyyətdə, insanların həyatında böyük rol oynayır, tərəqqinin mühüm
amili kimi çıxış edir” (5, 48-49). Qeyd etmək lazımdır ki, islam ideyalarının yeni dövrə uyğunlaşdırılması, yeniləşdirilməsinə, Quranın yeni oxunuşuna və şərhinə ehtiyacın olduğunu
M.F. Axundovdan bəri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda müxtəlif mövqelərdən, müxtəlif
ictimai təmayüllərin təmsilçiləri qeyd etmişlər. Bu məqam N. Nərimanovun irsində də özünü
göstərir (66, 179). N.Nərimanov din məsələsində olduqca ehtiyatlı olmağı tövsiyə edirdi.
Azərbaycan K(b) P-nin 1920-ci ilin oktyabrında keçirilən II qurultayında. Bu dövrdə cəmiyyət həyatının ictimai məsələlərinə diqqət yetirən N. Nərimanov dinə münasibətdə ittihadi–
islamçılara nisbətən daha rassional mövqe tuturdu.
N.Nərimanov müəyyən məsələlərdə pantürkistlər, panislamistlərlə həmrəy olmuş və yaxud islama münasibətdə onların baxışlarında ümumi cəhətlər şəksiz nəzərə çarpır. N.Nərimanov çarizmin istibdad üsul-idarəsinə dərin nifrət bəsləyirdi. O, xalqlar həbsxanası adlandırılan
çar Rusiyasının bütün siyasətini, şərq istibdad üsuli-idarəsinin mənfur təbiətini kəskin tənqid
edir, bu idarəçilik sistemlərinin hər ikisinin humanizmə, insan hüquqlarına zidd qayda qanunlarına nifrətini açıq şəkildə bildirirdi. N.Nərimanov bütün həyatını və mənalı fəaliyyətini xalqının azadlığı, xoşbəxtliyi uğrunda mübarizəyə, onun milli mənlik şüurunun və milli özünüdərk ideyalarının inkişafına həsr etmişdir. Bu dövrdə «Azərbaycan xalqının qonşu xalqlara
nisbətən siyasi, iqtisadi, mədəni və milli cəhətdən geridə qalması, daxili və xarici işlərini müzakirə edə bilmək üçün məclislərinin olmaması, müxtəlif təşkilatlarda, məclislərdə mötəbər
bacarıqlı milli nümayəndə və kadrların yoxluğu Nəriman Nərimanovu millətini sevən, onun
yüksəlişinə, tərəqqisinə var qüvvəsi ilə çalışan, xalqının qeyrətini çəkən bir övlad kimi, bir vətəndaş kimi həmişə düşündürmüşdür. Onun ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşlərində xalqın milli
mənlik şüurunun oyanması və milli özünüdərkilə yanaşı dövlət məsələsi də əsas yer tuturdu.
“Nərimanov Azərbaycan xalqının milli-mədəni tərəqqisinə, din problemlərinə, Azərbaycan dilinə dövlət statusu verilməsinə, milli ziyalılara və təhsilə xüsusi diqqət yetirmiş, bütün
bunlara milli dövlət quruculuğunun tərkib hissəsi kimi baxmış, milli adət-ənənələri qorumuş,
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elm, maarif və mədəniyyətin inkişafına qayğı göstərmişdir. Onun bu fəaliyyəti birmənalı qarşılanmamış, əleyhinə geniş kampaniya aparılmışdır. Nərimanov fəaliyyətə başlayarkən Azərbaycan artıq İrəvan və Dərbənd ərazilərini itirmiş, Zaqatala, Zəngəzur, Naxçıvan, Qarabağ və
Bakının taleyi isə mürəkkəb olaraq qalırdı. Onun qətiyyəti sayəsində Naxçıvan, Qarabağ,
Zaqatala Azərbaycanın tərkibində saxlanılmış, Bakı Azərbaycanın paytaxtı kimi tanınmışdır.
O, Naxçıvanın Azərbaycandan təcrid olunmaması üçün Mehridən yol almaqdan ötrü ardıcıl
mübarizə aparmış, Zəngəzurun isə Azərbaycandan ayrılmasının qarşısını ala bilməmişdir.
Azərbaycanı Sovet Rusiyasının müttəfiqi, müstəqil bir respublika kimi görən Nərimanov qarşılıqlı etimad əsasında mərkəzlə Azərbaycan arasında siyasi və iqtisadi hüquqların bölgüsü,
Bakının milli simasını itirməsinin qarşısının alınması, milli və dini ənənələrin qorunması uğrunda ardıcıl mübarizə aparmışdır.
Mərkəzin Azərbaycana qərəzli münasibətini, ruslara, ermənilərə və b. qeyri millətlərə xüsusi imtiyazların verilməsini pisləyərək, “kommunist cildinə girmiş daşnakların» məkrli fəaliyyətini ifşa etmişdir. O, Azərbaycan nümayəndəsinin bilavasitə iştirakı olmadan mərkəzdə
Azərbaycana aid heç bir məsələnin müzakirə edilməməsini, mərkəzi strukturlarda Azərbaycanın tam səlahiyyətli nümayəndələrlə təmsil olunmasını, neft istehsalına və satışına Azərbaycan hökumətinin nəzarətinin artırılmasını tələb etmişdir” (6, s. 262).
N. Nərimanovun ictimai-siyasi və fəlsəfi görüşlərinin təhlili belə bir nəticəyə gəlməyə
əsas verir ki, “onun dünyagörüşü Azərbaycan həyatının irəli sürdüyü vəzifə və tələblərlə, xalqımızın ictimai və milli zülmə qarşı mübarizəsi ilə sıx əlaqədə təşəkkül tapmışdır” (7, s. 16).
Eyni zamanda N. Nərimanov milli özünüdərk prosesində xalqın, ölkənin tərəqqisini, dininin,
dilinin, mədəniyyətinin inkişafını millətin hürriyyətilə bağlayır və mütəfəkkirə görə istibdad
kökündən yox olmayınca, bu mümkün deyildir. N. Nərimanova görə, fəsadlar törədən istibdadı yıxmaq və hürriyyətə çatmaq yolunda mübarizə zəruridir. “Təbiidir ki, millətin özü siyasi, iqtisadi azadlıq əldə etməzsə, onun dininin, dilinin, ümumiyyətlə vicdanının azadlığından
danışmağa belə dəyməz” (11). N. Nərimanova görə, millətin özünüdərketməsi və özünütanıması onun birliyinin və təşəkkülünün vacib şərtidir. Ona görə özünüdərketmə millətə inkişaf
və tərəqqi yolunu göstərir. Onun fikrincə, bu ideya müxtəlif cəmiyyətlər vasitəsilə yayılıb
reallaşa bilər. N Nərimanovun milli özünüdərk ideyalarının inkişafında əsas amillərdən biri
olan dil haqqında fikirləri də çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
N. Nərimanova görə, ana dili millətin əsas atributudur, onsuz millətin nə xüsusi məsləki,
nə də “pak milli hissiyyatı” ola bilər. Odur ki, daim onun inkişafının qayğısına qalır, onu qoruyur, başqalarından da bunu tələb edirdi. N.Nərimanov dili xalqın milli mənlik şüurunun və
milli özünüdərk ideyalarının inkişafında əsas amil hesab edirdi. Onun irsi bu gün də Azərbaycan xalqının milli özünüdərk və milli özünəqayıdış mənbələrindən biridir.
N. Nərimanovun tərbiyə haqqındakı fikirləri içərisində diqqəti cəlb edən cəhətlərindən biri
də verilən tərbiyənin tamlığını və ardıcıllığını tələb etməsidir. N. Nərimanova görə, tərbiyəçi
tərbiyə işində ardıcıl olmalı, uşağa verilən tələblərdə natamamlığa yol verməməlidir.
N. Nərimanov təbliğ etdiyi vətənpərvərliyi məhdud mənada deyil, geniş mənada götürürdü. O, öz sevimli vətəninin gələcək istiqlaliyyətini və xoşbəxtliyini heç bir vaxt başqa xalqın
səadətindən ayırmır, onların birini digərinə qarşı qoymur, əksinə, bütün xalqların səmimi və
mehriban yaşamaları uğrunda ardıcıl mübarizə aparırdı. Onun fikirlərində fərdin mənafeyi
Vətən və xalqın mənafeyi ilə birləşdirilir. O yazırdı: Siz özünüzü bir millətdən hesab edirsinizsə, özünüz üçün müəyyən bir vətən var isə, həmin millətin, həmin vətənin dərdi, qəmi
sizin dərdiniz, qəminizdir və ya bir millət və ya Vətən üçün ümumi dərd və qəm olacaqdır.
N. Nərimanovun fikrincə, hər iki tərəf bir-birinin mənafeyini müdafiə etməlidir. Yəni
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“Vətən, millət, xalq üçün, ayrı-ayrı üzvlər üçün, ayrı-ayrı şəxslər isə Vətən, millət üçün, onun
tərəqqisi üçün çalışmalıdır”. Nərimanov söz ilə deyil, özünün gündəlik əməli fəaliyyətilə Vətənin tərəqqisinə çalışanları yüksək qiymətləndirirdi.
N. Nərimanov vətənpərvərliyi əmək ilə, həm də hamının xeyrinə olan əmək ilə əlaqələndirir və Vətənin bütün övladlarını onun tərəqqisi yolunda çalışmağa çağırır. Onun fikirlərində
həm fiziki, həm də zehni əmək yüksək qiymətləndirilir. O, bəşəriyyətin səadətini əməkdə görür, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərin yaranmasında əməyə üstünlük verirdi.
N. Nərimanov gənc nəslin əmək tərbiyəsi işində məktəbin rolunu ayrıca qeyd edirdi. Azərbaycan müəllimlərinin qurultayında N. Nərimanov deyirdi ki, əməyin nə olduğunu gənclərə
bildirən məktəbdir. Bu da ki, bizim həyatımız və bütün fikrimizdir. Çünki biz yer üzərində ancaq zəhmətin hökmranlığının bərqərar olmasına çalışırıq. Öz zəhməti ilə Vətənə xidmət etməyi, o, ən yüksək mənəvi borc hesab edirdi.
Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan demokratik maarifçilərinin fəlsəfi dünyagörüşündə müasirlik ideyaları inkişaf etmiş, bu prosesdə Azərbaycanın maarifçi yaradıcı ziyalıları mühüm rol oynamışlar.
Məqalənin aktuallığı. Demokratik maarifçilik fəlsəfəsində müasirlik ideyalarının, Azərbaycan maarifçiliyinin zəngin dövrünün inkişaf qanunauyğunluqlarının, fəlsəfi ideyaların aşkar edilməsinin araşdırılması məqalənin aktuallığını təşkil edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Demokratik maarifçilərin ideyalarının müasirlik baxımından dəyərləndirilməsi məqalənin elmi hesab olunmalıdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Demokratik maarifçilərin fəlsəfi irsi doktorantlar, eləcə də ali məktəblərin magistr və tələbələri üçün faydalı ola bilər.
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Идеи современности в философии демократических
просветителей Азербайджана
Резюме
В статье исследованы социально-философские основы, высокие ценности философского мировоззрения азербайджанских демократических просветителей. Их социальнофилософское наследие проанализировано с точки зрения современности и изучено их
место в истории философской мысли и в системе современных ценностей.
U.K. Balakishiev,Y.S. Kuliyeva

Ideas of modernity in the philosophy of Azerbaijan's
democratic enlighteners
Summary
The article examines the socio-philosophical foundations and high values of the
philosophical worldview of Azerbaijani democratic educators. Their socio-philosophical
heritage is analyzed from the point of view of modernity and their place in the history of
philosophical thought and in the system of modern values is studied.
Redaksiyaya daxil olub: 22.08.2020
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Müasir Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarında
təfəkkürün tənqidilik problemi
Sona İbrahim qızı Əliyeva
ADPU-nun Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi
E-mail: sonasi83@mail.ru
Rəyçilər: psixol.ü.f.d. Y.B. Əskərova,
psixol.ü.f.d. S.H. Əlizadə
Açar sözlər: təfəkkürün tənqidiliyi,konsepsiya, iradi tənzim, yaradıcılıq, paradoks, şüursuzluq.
Ключевые слова: критичность мышления, концепция, волевое регулирование,
творчество, парадокс, бессознательность.
Key words: criticism of thinking, concept, volitional regulation, creativity, paradox,
unconsciousness
Təfəkkürün tənqidilik konsepsiyası ilk növbədə pedaqoji psixologiyada idrak proseslərinin
öyrənilməsi məsələsi ilə bağlı araşdırılmışdır. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda
təfəkkürün inkişafı, o cümlədən ağlın müstəqilliyi və tənqidiliyi psixoloji planda XX əsrin 20ci illərindən sonra tədqiq olunmağa başlanılmışdır. Azərbaycan psixoloqlarından A.K.Zəkuyev, A.V.Makovelski, F.Ə.İbrahimbəyov, Ə.S.Bayramov, Ş.S.Ağayev, M.Ə.Həmzəyev,
Ə.Ə.Əlizadə, Z.M.Mehdizadə, Ə.Ə.Qədirov, E.M.Quliyev, B.İ.Rzayev, B.H.Əliyev, S.İ.Seyidov, R.İ.Əliyev, M.S.Nəcəfov, R.Ə.Cavadov, С.Cumalıyev, O.F.Kərimov, Z.A.Veysova,
S.Məcidova, E.Bəylərov, R.Qədirova, K.R.Əliyeva və başqalarının adlarını qeyd etmək olar.
Onların əsərləri əsasən təlim-tərbiyə işlərinin psixoloji xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına həsr
olunmasına baxmayaraq, təfəkkür məsələləri, xüsusilə onun formaları, əqli keyfiyyətlər,
təfəkkür prosesləri pedaqoji-psixoloji aspektdən bu və ya digər dərəcədə tədqiq olunmuşdur.
A.K.Zəkuyev və A.V.Makovelskinin əsərlərində təfəkkür problemi ümumnəzəri planda öyrənilmişdir.
Təfəkkürün müstəqillik və tənqidilik keyfiyyətləri B.H. Əliyev tərəfindən hüquq psixologiyası sahəsində - “Cinayət və mülki prosesdə məhkəmə-psixoloji ekspertizası problemləri”
(Bakı, 1996) adlı tədqiqat işində araşdırılmışdır. B.H.Əliyev “Psixi hadisələrin qrupda və qarşılıqlı təsir prosesində təzahürünə görə ekspertizası” adlı bölmədə affektogen şərait və bu şəraitdə insanın davranışını izah edərkən psixi vəziyyətin ekspert qiymətləndirilməsi, diaqnostikasını prinsipial əhəmiyyətli məsələ hesab edir və bu zaman Ə.S.Bayramov tərəfindən işlənən
təfəkkürün tənqidiliyi və müstəqilliyi konsepsiyasına əsaslanmağı vacib sayır. Daha sonra
müəllif təfəkkürün tənqidiliyinə verilmiş tərifə (təfəkkürün tənqidiliyi idrak ziddiyyətlərini aşkarlanmağa və həll etməyə hazırlıq vəziyyətidir) öz münasibətini bildirir. O, hesab edir ki, həmin tərifdə müsbət cəhət odur ki, onun təsbit olunmuş ustanovkanın növ müxtəlifliyi kimi
müəyyən edilməsi, tənqidilik keyfiyyətinin bir fenomen kimi özündə həm qabiliyyət, həm
şəxsiyyətin xassəsi, həm də xarakter əlaməti kimi başa düşülməsi ilə bağlı meydana çıxan anlaşılmazlıqları aradan götürür. B.H.Əliyevə görə, əgər tənqidilik təsbit olunmuş növ müxtəlifliyidirsə, onda tənqidilik təfəkkür müstəqilliyinin struktur komponenti, elementidir.
Bir daha tərifə nəzər salaq – tənqidilik idrak zidiyyətlərini aşkarlamağa və həll etməyə hazırlıq vəziyyətidir. Əgər tənqidilik təsbit edilmiş yönəlişin növ müxtəlifliyidirsə, onda bizim
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qeyd etdiklərimiz onun tərifinə daxil olmalıdır. Belə ki, tənqidilik təfəkkür müstəqilliyinin
struktur komponenti, elementidir. Biz əminik ki, yalnız ağlın tənqidiliyi və müstəqilliyi (şəxsiyyətin xarakterinin iradi əlaməti kimi) bir-birinə qoşulması, bağlanması ilə təfəkkürün müstəqilliyi yaranır. Bu halda aydın olur ki, təfəkkürün “yetkin” səviyyələri iradi müstəqilliklə
əvvəlcə əlaqədə olur, sonra təfəkkürün müstəqilliyini əmələ gətirərək bir-biri ilə sıx bağlanır.
B.H.Əliyevə görə, tənqidilik təfəkkürün keyfiyyət xarakteristikası olmaqla yanaşı, həm də
şəxsiyyətin xarakterinin iradi əlaməti və təfəkkür müstəqilliyinin struktur komponentidir.
Burada deyilənləri kriminogen şəraitlə əlaqələndirsək, onda qəribə bir nəticə alınır. Belə
ki, təfəkkür müstəqilliyinin hər iki komponenti zəif inkişaf etmiş olduqda affektogen şəraitin
səbəbini anlama səviyyəsi son dərəcə aşağı olur. Digər tərəfdən, həmin komponentlərdən biri,
yəni idrak müstəqilliyi zəifləyirsə, onda ziddiyyətin aradan qaldırılması üçün seçilmiş hərəkətlərin iradi tənzimi qismən zəifləyir. Bu cəhət apardığımız eksperimentlərin materialları ilə
də təsdiq edilir.
B.H.Əliyevin eksperimental tədqiqatlarında təfəkkürün tənqidiliyi ilə şəxsiyyətin emosional-iradi xüsusiyyətləri arasında qarşılıqlı əlaqənin olduğu təsdiq edilir. Belə ki, həll üçün verilmiş məsələdə ziddiyyətin olduğunu görə bilməyən və onu kor-koranə üsullarla həll etməyə
cəhd edən yoxlanılanların davranışında həm də güclü emosional partlayış və ya əsəbi-psixi
sarsıntı təzahür etmişdir. Müəllif də haqlı olaraq bunun səbəbini heç də təsadüfi saymır.
B.H.Əliyev bu faktın səbəbini belə izah edir: “Ona görə ki, “hazır reseptlərlə” fəaliyyət göstərməyə öyrədilən, müstəqil düşüncə və həll tələb edən yerlərdə “özünü itirən ağıl” ziddiyyətləri tənqidi və müstəqil surətdə aşkar etməyi xoşlamır. O, mühafizəkar, tapdanmış və keçilmiş
yollarla dönə-dönə qayıtmaqla ziddiyyətlərin yanından keçməyə çalışır” (1, s. 124).
Beləliklə, müəllifin qənaəti belədir ki, təfəkkürün tənqidiliyi və müstəqilliyinin zəif olması
insanın davranışının əqli və iradi tənzimini zəiflədir. Tədqiqatlarının nəticələrinə əsaslanaraq
B.H.Əliyev qeyd edir ki, məsələ həlli zamanı ziddiyyətin tapılması onu doğuran səbəbin tapılmasından nisbətən asandır. Bu da onunla bağlıdır ki, ziddiyyəti tapmaq təfəkkürün tənqidiliyinin müəyyən səviyyəsini tələb etdiyi halda, səbəbin tapılması, ziddiyyətin həll edilməsi tənqidiliklə başlayan fikri prosesi təsdiq edən müstəqilliyin də olmasını və iştirakını tələb edir.
Yəni təfəkkür müstəqilliyi bu iki komponentin birgə cərəyanı, işləməsi kimi özünü biruzə verir. Odur ki, təfəkkür müstəqilliyinin təzahürü üçün əlverişli şərait müayinə olunan şəxsi daha
çox “idrak ziddiyyətlərini” həll etməyə yönəltməklə bağlıdır. Bununla da B.H.Əliyevin irəli
sürdüyü fikir, yəni tənqidiliyin təfəkkür müstəqilliyinin struktur komponenti, elementi olması
fikri təsdiq olunur.
Bildiyimiz kimi, təfəkkürlə hiss vəhdət təşkil edir. Rus psixoloqu S.L.Rubinşteyn yazır ki,
intellektual olan həm də emosional olanları əhatə edir. Bu mənada B.H.Əliyevin məhkəmə
psixologiyası müstəvisində apardığı eksperimentlər təfəkkürlə hisslər arasındakı əlaqənin öyrənilməsi üçün böyük elmi-nəzəri və praktik əhəmiyyət kəsb edir. Müəllif yazır ki, təfəkkürün
tənqidiliyi və müstəqilliyinin zəif olması insanın davranışının əqli və iradi tənzimini zəiflədir.
İdrak ziddiyyətinin yaranması və subyekt tərəfindən onun həll edilməməsi daxili emosional
gərginliyi artırır. Bu isə öz növbəsində təfəkkür prosesinə güclü təsir göstərir. Nəticədə stereotip, rigid davranış təzahür edir və subyektin öz hərəkətlərini dərk etmək qabiliyyəti zəifləyir.
Bu həm də ondan irəli gəlir ki, yaranmış şəraitdə subyektin “gözlədiyi” və buna uyğun seçdiyi, hazır olduğu davranış əvəzinə “gözləmədiyi”, “tanış olmayan” şəraitlə rastlaşır. Yaranmış
şəraitin səbəbini anladıqda vəziyyətdən dərk edilmiş çıxış yolu tapır, amma anlamadıqda və
ya kifayət qədər anlamadıqda, yəni tənqidiliyin yalnız bir səviyyəsi bu prosesə qoşulduqda
adekvat, daha doğrusu, dərk edilmiş çıxış yolu tapa bilmir (1, s. 125). Onu da qeyd etmək la-
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zımdır ki, B.H.Əliyevin tədqiqat işi təfəkkürün tənqidiliyi, müstəqilliyi ilə hiss və emosiyaların qarşılıqlı təsiri məsələsinin eksperimental yolla öyrənilməsi istiqamətində atılmış uğurlu
addımdır.
Hesab edirik ki, prof. B.H.Əliyevin ekperimental psixoloji tədqiqatı Azərbaycan psixoloji
fikir tarixində təfəkkürün tənqidilik konsepsiyasının təşəkkülündə özünəməxsus yer tutur.
Müasir Azərbaycan psixologiyasında şəxsiyyət və yaradıcılıq psixologiyası sahəsində
tədqiqat aparan prof. S.İ. Seyidov təfəkkürün tənqidilik xüsusiyyətinə şəxsiyyət və yaradıcılıq
məsələləri müstəvisində toxunmuşdur.
Qarşılıqlı əlaqə və asılılıq prinsipi psixoloji tədqiqatlarda nəzərə alınması zəruri olan metodoloji prinsipdir. Məlumdur ki, insanın istər psixi prosesləri, istərsə də psixi xüsusiyyətləri
heç də bir-birindən təcrid olunmuş halda deyil, vəhdət halında fəaliyyət göstərir. Odur ki, hər
hansı bir idrak prosesini öyrənərkən bu asılılığın təsiri nəzərdən qaçırılmamalıdır. Müasir
Azərbaycan psixologiyasında təfəkkürün tənqidiliyi keyfiyyəti, yaradıcılıq və şəxsiyyət psixologiyasında prof. S.İ.Seyidov tərəfindən araşdırılmışdır. Onun “Социальная психология
творчества” (1994) və “Yaradıcılığın fenomenologiyası” (2009) adlı əsərləri bu baxımdan
tədqiqat işimizlə bağlı olaraq təhlil obyektimiz olmuşdur. S.İ.Seyidov yaradıcılıq fenomeni ilə
bağlı aşağıdakı paradokslar göstərmişdir: məntiq paradoksu; əxlaq paradoksu; miqdar paradoksu; başadüşülən paradoksu; arzuedilən paradoksu; axtarış paradoksu; tamamlanma paradoksu; dərketmə paradoksu; determinantlar paradoksu;məhsul paradoksu.
S.İ.Seyidovun müəyyən etdiyi yaradacılıq paradokslarına diqqət yetirdikdə məlum olur ki,
bu paradoksların heç biri tənqidi təfəkkür olmadan cərəyan edə bilmir. Məsələn, əxlaq paradoksu ilə bağlı müəllif yazır: “Məntiq – ağlın əxlaqıdır. Məntiq paradoksuna görə, yaradıcılıq
aloqikdir. Bu iki hökmə əsasən üçüncü hökmü alırıq: yaradıcılıq – qeyri-əxlaqidir. Yaradıcılığın qeyri-əxlaqi olması onda özünü göstərir ki, o mövcud əxlaqı pozur və yenisini yaradır.
Məgər Nikolay Kopernikin Ptolomeyin geosentrik sisteminin əksinə yaratdığı heliosentrik sistem “qeyri-əxlaqi” addım olmamışdır? Yaxud A.Eynşteyinin nisbilik nəzəriyyəsi klassik fizikanın məkan və zaman haqqında olan mütləq təsəvvürlərini dəyişməsi o dövrün əxlaqının pozulması demək deyildir?”. Deməli, təfəkkürün tənqidiliyi olmadan heç bir yaradıcılıq aktının
baş tutması mümkün deyil. Mövcud olandan imtina, onun dəyişdirilməsi, yeni bir baxış bucağının əmələ gəlməsi tənqidi təfəkkürdən nəşət edir. S.Seyidov (4, s. 199-213) aşağıdakı qabiliyyətləri yaradıcı şəxsiyyət üçün səciyyəvi olan keyfiyyətlər kimi göstərmişdir:
— metaforik təfəkkür qabiliyyəti
— çeviklik
— daxili görmə qabiliyyəti
— vizual ustanovkaları neytrallaşdıra bilmək bacarığı
— nizamsızlıq və xaosda harmoniya görmək qabiliyyəti
— ağıl və yaxud nisbi yüksək intellekt
— verbal cəldlik
— orijinallıq
— zəngin təxəyyül
— qeyri-adi fəaliyyət sahələrində aktivlik
— qeyri-verbal informasiya qabiliyyəti
— sərbəstlik.
S.Seyidovun təfsirində bu keyfiyyətlərin bəzilərinin təhlili ilə tanış olaq:
Metaforik təfəkkür qabiliyyəti – adi bir əşyanı, sözü, jesti, obrazı qeyri-adi formada işlədə
bilmək yaradıcı şəxsiyyətin fərqli xüsusiyyətidir. Bizi əhatə edən əşyalar, onlarla baş verən
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hadisələr, ünsiyyətdə olduğumuz insanlar çoxtərəfli və həddən ziyadə mürəkkəbdirlər. Əlaqə
və ünsiyyətdə olduğumuz hər bir şeyin çoxsaylı aspekti və nüansları var, amma bizlərdən heç
də hamımız, onlardan bəzilərinin xüsusiyyətlərini görə bilmirik. Çoxumuzun əksəriyyəti, ən
çox gözə görünəni görürük. Lakin, əşyanı başqaları kimi yox, heç kimin ağlına gəlməyən şəkildə qavrasaq, onda bax bunun metaforik təfəkkürə malik olması göz qabağındadır.
Çeviklik – yaradıcı aktiv şəxsiyyətin digər ümumi qabiliyyəti onun çevikliyidir. Bu qabiliyyət insanın tez-tez dərk etməsi və fikri fəaliyyətin bir sinifdən digərinə keçməsinə imkan
verir. (3, s. 141) Bu cür qabiliyyət hesabına insan lazım gəldikdə bir problemdən, onunla tam
şəkildə bağlı olmayan başqa bir problemin öyrənilməsinə kömək edəcəkdir.
Vizual ustanovkaların neytrallaşdırılması – yaradıcı şəxsiyyətin daxili görmə qabiliyyəti
onun vizual ustanovkanı kənarlaşdırma qabiliyyəti ilə sıx bağlıdır (3, s. 677). Onun hesabına
yaradıcı insan obyektdə ilk baxışda nəzərə çarpmayan, lakin səciyyəvi xüsusiyyətləri daha dəqiq tanıya bilmək imkanı verir. Məlumdur ki, hər hansı problemi öyrənərkən ona xas olan əsas
xüsusiyyətlərin pərdələnməsi çox rast gəlinən haldır. Ona görə də məhz vizual ustanovka və
illuziya insana məsələnin həllini tapmaqda maneçilik törədir. “Adi” insan üçün belə ustanovkaları və illuziyor maneələri dəf etmək çox çətin olur. İstedadlı, yaradıcı insanların öyrəndiyi hadisəyə xas olan əsas cəhətləri görmək üçün illuziyaları kənarlaşdırmaq bacarığı onların
əsas xüsusiyyətidir.
Nizamsızlıq və xaosda harmoniya görmək qabiliyyəti – yaradıcı şəxsiyyətin daha bir qabiliyyəti onun nizamsızlıq və xaosda nizam-intizam tapmasıdır (3, s. 139, 65, 134, 103-116,
153, 609). Nizam-intizam və xaos anlayışı kifayət qədər subyektiv məzmuna malikdir. Biri
üçün nizamlı olan, başqası üçün tam xaosdur və ya əksinə. Bu ziddiyyəti dağıdılmış elementlərdən yaradılan yaradıcı şəxsiyyət tərəfindən yaradılan harmoniya anlayışı həll edə bilər.
Orijinallıq. İstənilən fəaliyyət sahəsində yaradıcılıq həmişə orijinallıqla, qeyri-standart həll
yolu, yeni ideyalarla, başqalarına bənzərsizliklə müşayiət olunur. Orijinallıq yaradıcı şəxsiyyətin əlaməti kimi iki planda özünü göstərir: birincisi, yaradıcılıq məhsulunda, onun orijinallığında öz əksini tapır; ikincisi, yaradıcı şəxsiyyətin davranışında, yəni orijinallıq onun əsərləri
ilə yanaşı həm də geyimində, zövqündə, danışığında və s. öz əksini tapır.
Verbal cəldlik. Hərfi mənada yaradıcı şəxsiyyətin tez danışan olduğu qənaətinə gəlmək olmaz. Ola bilər ki, əksinə olsun. Verbal cəldlik, yaradıcı şəxsiyyət əlaməti olaraq insanın eşitdiyi kəlməni, fikri elə “göydə” başa düşməsi mənasında izah olunmalıdır.
Zəngin təxəyyül. Ttəxəyyülün insanın yaradıcılıq fəaliyyətində oynadığı rol mübahisəsiz
faktdır. Lakin, bu, o demək deyildir ki, təxəyyül və fantaziya yalnız yaradıcı insanlara aiddir.
O, hamıya aiddir və insanın psixoloji xüsusiyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Zəngin təxəyyül və zəngin fantaziyanın olması yaradıcı şəxsiyyətin fərqləndirici əlamətidir. Təxəyyülün
köməyi ilə yeni şəklə salınmanın səviyyəsi və keyfiyyəti, onu “adi” insanlardan fərqləndirir.
Qeyri-adi fəaliyyət sahələrində aktivlik. Öz təbiətinə görə yaradıcı insan qəribədir və daxili zənginliyinə görə ətrafdakı adamlardan fərqlənirlər. Belə insanı köhnə, standart işlər heç
vaxt diqqətini cəlb edə bilməz. O, həmişə yenilik, qeyri-adilik axtarışında olur. Hətta qeyri-adi
olmayan fəaliyyət prosesində də yaradıcı insan nə isə yeni bir şey tapmaqla onu yaradıcı edir.
Beləliklə, qeyri adi fəaliyyət sahəsində aktivlik şəxsiyyət əlaməti kimi iki aspektdə təzahür
edir. 1. Daima yeni orijinal, cəlbedici, maraqlı və qeyri-adi fəaliyyət sahəsində. 2. Adi, yeknəsəng bir işin yaradıcı işə çevrilməsi.
Qeyri-verbal informasiya tutmaq qabiliyyəti – paralinqvistik və ekstralinqvistik işarələr
sistemindən ibarətdir. Paralinqvistika – səsin keyfiyyəti, onun diapazonu, tonu məsələlərindən
bəhs edir. Ekstralinqvistik sistemə nitqdəki fasilə vermə, öskürmə, gülüş, nitqin sürəti və s.
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daxildir. Paralinqvistik və ekstralinqvistik sistemlər yaradıcı insan şəxsiyyəti üçün həddən
ziyadə vacib olan məlumatın semantik əhəmiyyətini artırır. Məkan və zaman özü də əlavə bir
işarə sistemi kimi çıxış edir. Qeyri-verbal informasiyanı tutmaq qabiliyyəti, başqalarının bacarmadığını “oxumaq”, yaşamaq və hiss etmək yaradıcı şəxsiyyəti başqalarından fərqləndirir.
Sərbəstlik – şəxsiyyətin koqnitiv üslublarından biri olub, digər növləri ilə müqayisədə daha dərindən öyrənilmişdir. Tədqiqatçılar müəyyən ediblər ki, sərbəstlik ünsiyyətcilliklə, şəxsiyyətin istiqaməti və ustanovkası ilə əlaqədardır (3, s. 70, 131-132). Bu cür əlaqə özlüyündə
xüsusidir və bizə elə gəlir ki, sərbəst şəxsiyyət yaradıcı fəallığa, o halda müraciət edir ki, boynuna qoyulan gerçəkliyin qeyri-adekvat əks etdirmə formaları, onun daxili etalonlarını təhlükəyə məruz qoysun.
Yuxarıda göstərilən xüsusiyyətlərin psixoloji məzmununa diqqət etsək, aydın olar ki, bu
xüsusiyyətlər əsasən təfəkkürün tənqidilik və müstəqillik keyfiyyətlərilə əlaqədardır. Prof.
S.İ.Seyidovun şərhindən aydın görünür ki, yaradıcılıq üçün səciyyəvi olan qabiliyyət və bacarıqlar əsasən təfəkkürün tənqidilik xüsusiyyəti ilə vəhdət təşkil edir və onunla şərtlənir.
Məqalənin aktuallığı. Dünya psixologiyası ilə yanaşı Azərbaycan psixoloji fikir tarixində
də təfəkkürün tənqidiliyi məsələləri yetərincə tədqiq olunmuş və onun inkişaf etdirilməsi ilə
bağlı konseptual istiqamətlər formalaşdırılmışdır. Bu baxımdan müasir Azərbaycan psixoloqlarının tədqiqatlarında təfəkkürün tənqidilik probleminin araşdırılması aktualdır.
Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycan psixoloji fikir tarixində təfəkkürün tənqidiliyinə
həsr olunmuş tədqiqatlarda əks olunmuş ideya və fikirlərin müasir dövrdə aparılmış tədqiqatlarla müqayisəsi, əldə olunmuş eksperimental faktların ümumiləşdirilməsi müasir təhsil konsepsiyasına və şəxsiyyətin formalaşdırılması işinə mühüm töhfə ola bilər
Mövzunun praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalədən psixologiya ixtisası üzrə təhsil
alan tələbə, magistrant və doktorantlar üçün nəzərdə tutulan “Azərbaycanda psixoloji fikrin
inkişaf tarixi” adlı kursda istifadə oluna bilər.
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С.И. Алиева

Проблема критического мышления в исследованиях
современных Азербайджанских психологов
Резюме
Концепция критического мышления изучалась прежде всего в связи с изучением
когнитивных процессов в педагогической психологии. Следует отметить, что развитие
мышления в Азербайджане, включая его качества: самостоятельность и критичность
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мышления, стали изучать после 1920-х годов. Исследовательская работа Б.Х. Алиева
является успешным шагом к экспериментальному изучению взаимодействия чувств и
эмоций с критическим и самостоятельным мышлением. Так же, в исследованиях С.И.
Сеидова вопросы критического мышления изучаются в области творчества и психологии личности.
S.I. Aliyeva

The problem of critical thinking in researches of
modern Azerbaijani psychologists
Summary
Primarily the concept of critical thinking has been studied in connection with the study of
cognitive processes in educational psychology. We should note that the development of
thinking started to be researched after the 1920-ies. B.H. Aliyev's research work was a
successful step towards experimental study of interaction of feelings and emotions together
with critical and independent thinking. The problems of critical thinking in artistic and
personal psychology have been studied in S. I. Seyidov’s research works as well.
Redaksiyaya daxil olub: 25.08.2020
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Pedaqoji ustalıq və pedaqoji fəaliyyətin əsas elementləri
Yeganə Baxış qızı Əskərova
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin
Ümumi psixologiya kafedrasının müəllimi
E-mail: у.askerova@inbox. ru
Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. R.İ. Əliyev,
psixol.ü.f.d., dos. Ç.Q. Verdiyeva
Açar sözlər: müəllim, məktəb, pedaqoji ustalıq, şagird, təhsil, uğur, təlim, bilik, fəaliyyət
Ключевые слова: учитель, школа, педагогическое мастерство, студент, образование, успех, обучение, знания, деятельность
Key words: teacher, school, pedagogical mastery, student, education, success, training,
knowledge, activity
“Böyük yunan filosofu Platondan soruşurlar: «Sən atanı, yoxsa müəllimini çox istəyirsən?» O, «Müəllimimi», – deyə cavab verir. «Çünki atam məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə yerdən göylərə qaldırdı»”(1, s.152).
Pedaqoji fəaliyyətin əsas simalarından biri olan müəllimlər gənc nəsillərin tərbiyə olunması kimi məsul işi yerinə yetirirlər. Pedaqoji ədəbiyyatda müəllimə bir çox təriflər verilmişdir.
Müəllim – gənc nəsli və digər təhsil alanları sistemləşdirilmiş milli və ümumbəşəri dəyərlərlə
məqsədyönlü, planlı və mütəşəkkil şəkildə silahlandıran, nəsillər arasında mənəvi əlaqə yaradan, xalq təsərrüfatının, elmin, mədəniyyət və incəsənətin sonrakı inkişafına güclü təkan verən pedaqoji təhsilli işçidir (şəxsdir).
Мüəllimlik pеşəsi yаrаnаn vахtdаn müəllimin nеcə оlmаsı, оnun hаnsı kеyfiyyətlərə mаlik
оlmаsı hаqqındа хеyli fikirlər, mülаhizələr söylənmişdir. Pedaqoji fəaliyyət tələbatdan yaranır
və tələbatların ödənilməsi ilə təşəkkül tapır. Pedaqoji fəaliyyət prosesində müəllim şəxsiyyəti
formalaşır, zənginləşir və inkişaf edir. “Pedaqoji fəaliyyət mürəkkəb və çoxcəhətli bir fəaliyyətdir. Qarşıda duran konkret vəzifələrdən (funksiyalardan) asılı olaraq pedaqoji fəaliyyətin
müxtəlif növlərini fərqləndirirlər(öyrətmə, tərbiyə, təşkilatçılıq, təşviqatçılıq, özünütəhsil və
s.). Pedaqoji fəaliyyətin həmin növləri ümumi struktura malikdir. Pedaqoji vəzifələrin həll
edildiyini şərait pedaqoji şərait adlanır. Bu cür şərait 2 cür yarana bilər: 1) Qabaqcadan müəllim tərəfindən düşünülüb, planlaşdırılıb hazırlana bilər. (məs.problemli dərs); 2) gözlənilmədən, şagirdin davranışı ilə əlaqədar də yarana bilər. Bu zaman müəllim müəyyənlik şəraitində
hərəkət etməli olur” (2).
Pedaqoji fəaliyyət böyük ictimai, sosial əhəmiyyət daşıdığı kim, onunla sıx bağlı olan pedaqoji ustalıq da bu işə, vahid təlim-tərbiyə məqsədinə xidmət etdiyi üçün böyük sosial əhəmiyyət daşıyır. Pedaqoji ədəbiyyatda göstərildiyi kimi, şəxsiyyət strukturunda pedaqoji ustalıq öz-özünü təşkil edən sistemdir. Bu sistemin yaranmasında müəllimin daxili insansevərliyi,
humanizmi, onun cəmiyyətə, müstəqil dövlətimizə bağlılığı mühüm rol oynayır. Müəllim öz
ölkəsinin bugünki və gələcək perspektivlərini dərk edərək öz pedaqoji fəaliyyətini qurur. Bunları nəzərə alaraq pedaqoji ustalığın 4 əsas elementdən ibarət olduğunu qeyd edirlər:
1. Müəllimin fəaliyyətinin humanist istiqamətliliyi.”Humanistik psixologiynın əsas ideyası
budur ki, insan anadangəlmə özünü təkmillşdirməyə meyllidir, insanın mahiyyəti onu şəxsi
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inkişafa, yaradıcılığa və sərbəstliyə tərəf daim hərəkətə gətirir” (3, s.23). L.V.Tolstoy bu barədə çox gözəl demişdir: “İşinə və şagirdlərinə məhəbbəti birləşdirməyi bacaran şəxs, əsil
müəllimdir”. Müəllimin humanist istiqamətliliyi onun idealında, maraqlarında, dəyərlərində,
fəal mövqeyindədir. Hər bir müəllim şəxsiyyətinin pedaqoji istiqamətliliyi rəngarəngdir. Onu
təşkil edən dəyər istiqamətləri bunlardır:
a) Özünə qarşı – özünütəsdiq. Bu ona görə vacibdir ki, uşaqlar məndə bilikli, tələbkar, əsil
bir müəllimi görsünlər; b) pedaqoji təsir vasitələrinə; c) məktəbliyə, uşaq kollektivinə; ç) pedaqoji fəaliyyətin məqsədlərinə – humanist strategiya, təsir vasitələrinin, fəaliyyətin obyektinin yaradıcı şəkildə dəyişdirilməsi. Müəllim üçün istiqamət növlərindən əsas məqsədə, humanist fəlaiyyətə yönəldilmiş aparıcı istiqamət vacibdir. Müəllimin professional ustalığı onun
gələcək qarşısında öz məsuliyyətini duymaq şərtilə, şüurlu məqsədyönlülük və uşaqlara böyük məhəbbətin əlaqələndirlməsi ilə formalaşır. Humanist istiqamətlilik ən yüksək bir vəzifə
kimi usta müəllimin gündəlik fəaliyyətində həmişə onun konkret vəzifələrini müəyyən edir.
Uşaqları dərindən sevın usta müəllim həmişə, hər şeyin düzünü onlara deməli, düzgün istiqamət verməli,çətin situasiyalardan çıxmaqla, düzgün yol seçməklə onlara yaxından kömək etməli, hər vaxt Vətənin, millətin gələcəyini düşünməlidir.
2. Müəllimin professional bilikləri. Bu pedaqoji ustalığın fundamental əsasıdır. Müəllimin
bilikləri bir tərəfdən elmə, tədris etdiyi fənnə, digər tərəfdən isə onu öyrənən şagirdlərə doğru
yönəldilmişdir. Bunun məzmununa müəllimin tədris etdiyi fənni, onun metodikasını, psixologiya və pedaqogikasını bilməsi daxildir. Pedaqoji peşə biliyinin özünəməxsusluğu onun kompleksliliyində, ümumiləşdirilməsində, müəllimin şəxsi münasibətində xarakterizə olunur.
(Məs. “Düşünürəm ki”, “Mənə belə gəlir ki”, “Məncə” və s.). Müəllimin ustalığı biliyin insaniləşdirilməsində, canlandırılmasında, onun sadəcə kitabdan verilməsində deyil, müəllimin
dünyaya, həyata öz baxışları kimi təqdim edilməsindədir. Şagirdlər tərəfindən şəxsi mövqeyi
kimi qavranılmasındadır. Peşə biliyinin əsasında müəllimin pedaqoji şüuru, onun pedaqoji
fəaliyyətinin və davranışının əsasını təşkil edən prinsiplər, qaydalar formalaşır. Bunları da
müəllim öz təcrübəsi əsasında əsasında qurur. Lakin onu dərk etmək, onun qanunauyğunluqlarını görmək isə yalnız elmi biliklərin köməyi ilə mümkündür.
3. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri. Bu pedaqoji ustalığın mayasıdır və onun əsasında
təkmilləşir, inkişaf edir. Müəllimin ən başlıca qabiliyyəti onun bütün digər qabiliyyətlərini
birləşdirən əsas obyektə, formalaşan şəxsiyyətə qarşı olan həssaslığıdır. Qalan qabiliyyətlər
bunlardır: didaktik, akademik, konstruktivlik, qnostik-idraki.
4. Pedaqoji texnika. Bu pedaqoji fəaliyyətin quruluşunu ahəngdar edən bütün təsir vasitələrinin kompleksidir. Bu elementlər bir-biri ilə sıx bağlıdır və bir-birinə təsir göstərirlər.
Gələcək müəllimlərin hazırlamasında onlarda pedaqoji ustalığın formalaşdırılması ən vacib məsələlərdən biridir. Pedaqoji ustalıq təlim-tərbiyə fəaliyyətinin bütün növlərini optimallaşdırmaq, onları şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafına və təkmilləşməsinə yönəltmək, onun dünyagörüşünü, qabiliyyətlərini, ictimai fəaliyyətindəki tələbatlarını formalaşdırmağı yüksək professional səviyyədə bacarmaqdır. Ustalıq fəaliyyətdə təzahür edir. Pedaqoji ustalıq təlim-tərbiyə fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərin – müəllim və tərbiyəçilərin professional ustalığıdır.
O, pedaqoji fəaliyyətin yüksək səviyyəsi və ya ən uca və daim təkmilləşən təlim-tərbiyə sənətidir. Metodiki ustalığın elmi biliklər, bacarıqlar, vərdişlər və müəllimin şəxsi keyfiyyətlərinin
sintezidir. Bu işin əsas mahiyyəti müəllimin şəxsiyyətində, onun mövqeyində, fəaliyyətini
yüksək professional səviyyədə idarə etmək qabiliyyətindədir. Bundan ötrü isə müəllim pedaqoji fəaliyyətdən baş çıxarmalı, onun məqsədini, vasitələrini, obyektini, subyektini yaxşı bilməlidir, bu işə yaradıcı yanaşmalı, uşağın maraqlarını nəzər almalıdır. “Vaxtilə V.A.Suxom-
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linski yazırdı: “Yer üzündə insan şəxsiyyətindən mürəkkəb və ziddiyətli heç nə yoxdur. Onun
hərtərəfli inkişafı, mənəvi kamilliyi tərbiyənin məqsədidir.” (4, s.155). Müəllimin işinin məqsədi cəmiyyət tərəfindən müəyyənləşdirilir. Çünki, müəllim öz əməyinin son nəticələrini seçməkdə azad deyil, onun hərəkətləri məktəbli şəxsiyyətinin hərtərəfli inkişafına doğru yönəlməlidir. Lakin məqsəddən doğan konkret vəzifələri pedaqoji şəraitlə əlaqələndirməkdə müəllim özü işini qurmağı bacarmalıdır.
Мüəllimin əməyi öz hörmət və pеşəsinə görə, məsuliyyət və mürəkkəbliyinə görə bütün
pеşələrdən fərqlənir. Мüəllimin əməyi çохcəhətlidir. Мüəllim, şаgirdlə işləyərkən, həm təbiət
hаdisələrindən, həm tехnikаdаn, həm də bədii оbrаz, işаrə sistеmlərindən istifаdə еdir. Dеməli, müəllim sənəti insаnın fiziki, intеllеktuаl-еmоsiоnаl inkişаfınа, mənəvi kеyfiyyətlərinə,
ümumiyyətlə şəхsiyyətinin bütün sаhələrinə müəyyən tələblərlə yаnаşır. Hər şеydən əvvəl
yüksək iş qаbiliyyəti, gərgin əmək tələb еdən bu sənət müəllimin tаm sаğlаmlığını əsəb sistеminin sаkitliyini tələb еdir. Мüəllim əməyinin bаşlıcа хüsusiyyətlərindən biri оnun оbyеktidir. Мüəllimin оbyеkti uşаqdır. Мüəllim əməyinin məhsulu isə bаşqа аdаmın dаvrаnışındа,
biliyində, əхlаqındа, bаcаrıq və vərdişində mаddiləşir. Мüəllimin оbyеkti оlаn uşаq еyni zаmаndа subyеktdir. Çünki uşаqlаr dа müəllimə təsir еdirlər, оnun işini təhlil еdir və qiymətləndirirlər. Мüəllim əməyinin хüsusiyyəti еyni zаmаndа vахt və məkаnlа bаğlıdır: Sааtlа tənzim
оlunаn vахt və tənzim оlunmаyаn vахt. Мüəllimin sinifdəki fəаliyyəti sааtlа tənzim оlunur,
sinifdənkənаr işləri, dərsdənkənar fəaliyyəti isə vaxtla tənzim оlunmur. Мüəllimin səmərəli
fəаliyyəti üçün bаşlıcа аmillərdən biri onun iхtisаsа uyğun və ümumi biliklər sistеminə yiyələnməsidir. Bura ixtisas biliyi ilə bərabər pedaqoji, psixoloji, fəlsəfi, mеtоdiki biliklər daxildir. Fəаliyyət prоsеsində həmin biliklər vəhdətdə birbirilə əlаqəli şəkildə istifаdə оlunur. Bununlа bərаbər müəllimin sənəti yüksək şüurluluq, əхlаqi sаflıq, ümumi mədəniyyət, intellektual səviyyə tələb еdir.
Müəllimin fəaliyyəti başqasının fəaliyyətini idarəetmə mahiyyəti, bir növ şagirdin fəaliyyətinə uyğunlaşdırmaq xarakteri daşıyır. Orada həm müəllimin, həm də uşağın istəyi öz ifadəsini tapmalıdır, hər iki istək üst-üstə düşməlidir. ”Tərbiyə prosesində nəzərə alınması zəruri
olan cəhətlərdən biri də həmin prosesin tərbiyə olunanın fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsindən
ibarətdir. Hər bir yaş dövründə o dövr üçün əsas olan fəaliyyət növünə istinad etməklə həmin
fəaliyyət prosesində müvafiq tərbiyəvi iş aparmaq mümkündür ”(5, s.529). Məhz bu zaman
əməkdaşlıq pedaqogikası özünə yol tapır. Sonra pedaqoji fəaliyyətin mürəkkəbliyi onun şagirdin gələcəyinə inamın obyektivləşməsində, ifadəsində özünü göstərir. Tərbiyənin əsas vasitələri əmək, ünsiyyət, oyun və təlimdir. Uşaqlar bu fəaliyyət növlərində müntəzəm iştirak edirlər.
Pedaqoji əməyin obyekti təkrarolunmaz fərdi keyfiyyətləri, baş verən hadisələrə şəxsi münasibəti və dərketmə olan fəal varlıqlar – canlı insandır. O daima dəyişir, inkişaf edir, özünə
yaradıcı münasibət, axtarış tələb edir. O, pedaqoji prosesin fəal iştirakçısıdır. Müəllimlərlə yanaşı, ona əhatə olunduğu həyat da, çox vaxt kortəbii şəkildə, çoxplanlı və müxtəlif istiqamətlərdə təsirlər edir. Ona görə də pedaqoji əmək uşağa olunan bütün təsirlərin düzəlişlərlə verilməsini, lazım gələrsə, tərbiyə ilə yanaşı yenidəntərbiyə və özünütərbiyədən də istifadə edilməsini nəzərdə tutur.
Pedaqoji fəaliyyətin subyekti isə tərbiyə edilənə təsir göstərən müəllim, valıdeynlər və
kollektivdir. Ən əsas təsir aləti isə müəllimin şəxsiyyəti, onun bilik və bacarıqlarıdır. Əgər şagirdlər müəllimin şəxsiyyətini qəbul etmirlərsə, onun biliklərinə, hərəkətlərinə tənqidi yanaşacaq, təsirinə qarşı çıxacaqlar. Şagirdə bir şəxsiyyət kimi yalnız düzgün əxlaqi təsir göstərən
şəxs əsil tərbiyəçi ola bilər. Bu isə pedaqoqun mütamadi olaraq özünütəkmilləşdirməsi şərti
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ilə mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Müəllimin professional bilikləri onun pedaqoji ustalığının əsasıdır.
Pedaqoji prosesdə qarşıya qoyulan təlim məqsədlərinin (tərbiyəedici, təhsilləndirici və inkişafetdirici) reallaşdırılmasında yaranan maraqların (hər iki tərəfin) üst-üstə düşməsi vacib
amillərdəndir. Yəni əməkdaşlıq pedaqogikasından bacarıqla istifadə olunmalıdır. Onun biliklərinin məzmununa tədris etdiyi fənni, metodikanı, psixologiya və pedaqogikanı aid etmək
olar. Təlim fəaliyyətinin quruluşunu ahəngdar edən bütün təsir vasitələrinin kompleksini pedaqoji texnika təşkil edir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Pedaqoji ustalığı müəllimin özünəməxsus qabiliyyətləri ilə bağlıdır. Müəllimin ən başlıca qabiliyyəti onun bütün digər qabiliyyətlərini birləşdirən əsas obyektə, formalaşan şəxsiyyətə (şagird) qarşı olan həssaslığıdır. Bizə məlum olan didaktik, akademik, konfruktivlik, qostik-idraki qabiliyyətlərin hər birinin həssaslıqla əlaqəsi vardır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən məsələlər təlimin səmərəsini artırılması, təsir vasitələrinə daxil olan elementlərin bir-biri ilə sıx əlaqələndirilməsi və
onun keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün mühüm amil kimi istifadə edilə bilər.
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2007.
Е.Б. Аскерова

Основные элементы педагогической компетентности
и педагогической деятельности
Резюме
В статье говорится об профессии учителя, о самых тонкостях того, чтобы стать хорошим учителем. Утверждается, что те, кто преуспевает в педагогической профессии,
терпят только боль, трудности, бессонные ночи, и любят свою профессию. В статье
также упоминается роль учителя в создании современной школы с высоким профессионализмом, глубокими знаниями и широким кругозором, необходимым для учителей.
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Y.B. Askarova

Pedagogical mastery and main elements
of pedagogical activity
Summary
The article talks about the art of teaching, all the details and difficulties of being a good
teacher. İt is noted that people who succeed in teaching are those who endure all the
hardships, sufferings and sleepless nights. İt is also indicated that the role of teachers in the
development of modern school and high professionalism, deep knowledge and broad outlook
required from teachers.
Redaksiyaya daxil olub: 07.09.2020
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Parapsixologiyanın ümumi anlayışları
Səbinə Telman qızı Nağıyeva
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fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı
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Açar sözlər: parapsixologiya, psi-təzahürlər, ekstrasensor qabiliyyətlər, ekstrasensor
qavrayış, telepatiya, yuxugörmə, paranomal proseslər
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Parapsixologiya sahəsində tədqiqat aparan tədqiqatçılar bu anlayışın müxtəlif təriflərini
vermişlər. Parapsixologiya – psixikanın anomal təzahürlərinin tədqiqi ilə məşğul olan elmi sahədir.
Parapsixologiya – ortodoksal elmi psixologiya tərəfindən inkar olunan və ya təcrid olunan
psixi fenomenlərin öyrənilməsidir.
Parapsixologiya – müasir konvension elmin şərh etdiyi kimi bu təcrübənin elə növünün
tədqiqidir ki, onlar öz mahiyyətinə görə insan bacarıqlarından kənarda mövcuddur (1).
Parapsixologiya – bu qarşılıqlı təsirin məlum olan məşhur mexanizmlərindən və insanlar
arasında, həmçinin insanla ətraf mühit arasında informasiya ötürülməsinin mexanizmlərindən
asılı olmayaraq mövcud olan davranış və təcrübənin anomaliyasının tədqiqidir (2).
Parapsixologiya sözünün özü yunan sözü olan para – “yaxınlığında, ətrafında, sərhəddə”+
psyche – “ağıl, şüur” + logos “rasional diskussiya, səbəb, mahiyyət” deməkdir. Əsasən məlum
informasiya qəbulu vasitələrini təmin edən, duyğu üzvlərinin fəaliyyəti vasitəsilə izah oluna
bilinməyən hissiyyat forması və həmçinin canlı varlığı orqanizmdən kənarda baş verən bir
sahə kimi araşdıran tədqiqat sahəsidir.
Anlayış ilk dəfə alman tədqiqatçısı Maks Dessuar tərəfindən 1889-cu ildə irəli sürülmüşdür. Lakin o dövrdə bu anlayış adı altında indi psixopatalogiya adlanan tədqiqat sahəsi nəzərdə tutulurdu. “Parapsixologiya” termini müasir anlamda ilk dəfə 1908-ci ildə işlədilmişdir.
Cozef Rayn bu anlayışı ingilisdilli ölkələr arasında geniş yayaraq anlayışa məşhurluq gətirmişdir (5). Cozef Rayn tərəfindən 1930-cu ildə tədqiqatların eksperimental metodologiya və
akademikliliyi istiqamətində əhəmiyyətli dəyişikliyin sübutu üçün “psixi tədqiqatlar” termininin əlavə olunması məqsədilə qəbul olunmuşdur və təsdiqləmişdir (8).
Müasir parapsixologiyanın tarixi Londonda (1882) və ABŞ-da (1885) Psixi Tədqiqatlar
Cəmiyyətinin yaradılması ilə başlayır. Amerikan psixoloqu və filosofu Uilyam Ceyms (18421910) parapsixoloji təzahürlərin tədqiqi ilə məşğul olan ilk tədqiqatçılarından biri hesab olunur. Psixi Tədqiqatlar Cəmiyyətinin əsası (PTC) ilk dəfə 1882-ci ildə Londonda qoyulmuşdur.
PTC-nin formalaşdırılması paranormal təzahürlərin davamlı və tənqidi tədqiqi məqsədilə tədqiqatçıların təşkili üçün ilk sistematik cəhd idi. PTC-ə Henri Sicvik, Artur PK tədqiq edən
ikinci böyük tədqiqat mərkəzinə çevrildi. Psixoloq Uilyam Makduqqalın rəhbərliyi altında
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Karl Zener, Cozef Rayn və Luiza Reyn ESQ-ın laborator tədqiqinə könüllü universitet tələbələrinin tədqiqi ilə başladılar (6).
Reyn Karl Zener ilə birlikdə ESQ tədqiqi üçün statistik tədqiqatlar sistemi işləyib hazırladılar. Bu tədqiqat nəticəsində düzgün tapılmış simvollar faizi ehtimal olunandan əhəmiyyətli
dərəcədə çox oldu. Bu nəticə parapsixoloji qabiliyyətlərin mövcudluğunun sübutu kimi qəbul
olunurdu. Reyn özünün “Ekstrasensor qavrayış” (1934) kitabında qeyd etmişdir ki, 90000 təcrübədən sonra hiss etdi ki, ESQ “faktiki olaraq mövcuddur və bu təcrübələr bu faktın açıq aydın təzahürdür” (2).
B.Reynin “Ağılın yeni sərhədləri” (1937) kitabının nəşri eksperimentlərə məşhurluq qazandırdı. Öz kitabında Reyn Maks Dessuar tərəfindən hələ 40 Balfur, Vilyam Kruks, Rufus
Osquda Meyson və Şarl Rişe kimi filosoflar, tədqiqatçılar, alimlər və siyasətçilər daxil idilər.
Parapsixologiya təsnif olunur:
1. Ekstrasensor qavrayış (yuxugörmə, öngörmə, retrokoqnisiya, telepatiya və s.)
2. Şüur və materiyanın qarşılıqlı təsiri (makro-psixokinez, mikropsixokinez, psixotronika)
3. Ölümdən sonrakı həyat fenomeni (reankarnasiya, bədən öldükdən sonra ruhun yaşaması, ölüməbənzər təcrübə, qarabasma və s.) (2).
1911-ci ildə Stenford universiteti ABŞ-da ekstrasensor qabiliyyətləri və psixokinezi laborator şərtlərdə tədqiq edən ilk tədqiqat mərkəzi oldu. Tədqiqatlara Con Edqar Kuver başçılıq
edirdi. 1930-cu ildə ABŞ-da Dyukis universiteti ESQ və bir neçə il əvvəl irəli sürülən “parapsixologiya” terminini məşhur etdi. Həmçinin Reyn parapsixologiyanın avtonom laboratoriyasının əsasını qoydu və “Parapsixologiya” jurnalının nəşrinə başladı. Bu jurnalı Reyn Makduqqal ilə birlikdə redaktə edirdi.
Artıq 1937-ci ildə ABŞ-da “Parapsixologiya jurnalı”nın ilk nəşrindən sonra termin geniş
yayılmağa başlandı. Uzun müddət ərzində bu jurnalın redaktoru Cozef Benks Rayn olmuşdur.
1942-ci ildən etibarən çoxçeşidli (müxtəlif) parapsixoloji fenomenləri yunan hərfi olan Psi
adlandırmağa başladılar. Məhz psi-təzahürlər, psi fenomenər, psi-faktorlar kimi ifadələr burdan irəli gəlir (2). Termin müasir anlamda 1940-cı ildə Tausel və Vizner tərəfindən telepatiya,
aydıngörmə, xəyalət və psixokinez kimi təqdim olunan kollektiv təzahürə əsaslanmaq, istinad
etmək üçün irəli sürülmüşdür (11).
Psi-təzahürlərin əsas növləri kimi hisslərdən kənar qavrayış, telepatiya, telekinez (psixokinez), aydıngörmə (və aydıneşitmə), aydındüşünmə, aydınşüur, polterqeyst, öngörmə, keçmişi
görmə, uzaqgörmə, suqqestiya (fikri təlqin), retropsixokinez, pirokinez (pirogeniya), biolokasiya, informasion-perseptiv biolakasiya, energetik-perseptiv biolakasiya, Psi-şəfalılıq, bioenergetik tamlıq, ölüməbənzər təcrübə, bədəndənkənar təcrübə, astral proyeksiya, astral ekiz
(astral bədən), kabus (qarabasma, kabus), yönəltmə (ing. channeling), spiritizm, reinkarnasiya, “düşüncə formasında” maddiləşdirilmə, teleportasiya, levitasiya, dəri-optik qavrayış, aydın iybilmə və aydın dərketmə, PİD effekti, telemetriya (parapsixologiya), psixometriya (parapsixologiya), aerokinez – düşüncələrin köməkliyi ilə hava axınını idarəetmə bacarığı, proskopiya – keçmiş və gələcək hadisələri aşkara çıxartma bacarığı, kriokinez – düşüncələrin gücü
ilə məsafədən temperaturu aşağı salma və buzu idarəetmə bacarığı qeyd olunurdu.
Bütün bu Psi-təzahürlər insan qabiliyyətləri adı altında təsnif olunur. İnsan qabiliyyətlərinə münasibətdə “biolokasiya” termini radioesteziya və lozoxodstva anlayışları ilə sinonim
anlayış kimi işlədilir.
Radioesteziya (lat. radio - radiasiya, yaymaq, dalğalar; yunanca hiss, duyğu, qavrayış)
hərfi tərcümədə “radiasiyanı hiss edirəm” – radiasiyanı və ya dalğaları duymaq, müəyyən etmək qabiliyyəti kimi qəbul olunur.
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Lozoxodstvo - əşyaları (obyektləri) müəyyənləşdirmək bacarığıdır. Adətən obyektlər yer
boşluğunda, su axıntılarında və yataqlarda yerləşən “magik gücün” xətti, “geopatogenik zonalar” və s.-də axtarılır. Biolokasiya operatoru onları xüsusi qurğular vasitəsilə axtarıb tapırlar.
Əvvəllər lozoxodstvo magik və ya ritual praktika kimi təqdim olunurdu və qurunt sularının,
filiz yataqlarının müəyyənləşdirilməsi, xəzinə axtarışı zamanı və s. məqsədlərlə istifadə olunurdu.
Parapsixologiyanın tədqiqat sahəsini ekstrasensor qavrayış, şüur və materiyanın qarşılıqlı
təsiri, ölümdən sonrakı həyatın mövcudluğu haqqında hipoteza təşkil edir. Daha doğrusu parapsixologiyanın ekstrasensor qabiliyyəti tədqiq etdiyini söyləmək düzgün olmazdı. Demək
lazımdır ki, parapsixologiya ekstrasensor qavrayış təcrübəsini ekstrasensor persepsiya fenomeninin özü haqqında informasiya, məlumat toplayaraq paralel olaraq tədqiq edir (1). Biz
“ekstrasensor qavrayış” fenomeni haqqında danışarkən “ekstrasensor” anlayışı artıq müasir elmi biliklər çərçivəsindən kənarda bu təzahürün paranormal təbiətinin mövcudluğuna dəlalət
edir. “Ekstrasensor” termini hərfi tərcümədə “ali hissiyyat” kimi tərcümə olunur (2).
ESQ-ı ilk dəfə 1930-cu ildə formulə etmiş, bu anlayışı irəli sürmüş B.Reyn həmçinin
“PSİ” terminini də təsdiqləyirdi. ESQ-ın sonrakı bəzi növlərinin təsnifatı Taules və Vizner tərəfindən irəli sürümüşdür. Onlar ESQ üçün “psi-qamma”, PK (Psixokinez) üçün “psi-kappa”
terminlərini irəli sürmələrinə baxmayaraq bu anlayışlar geniş yayılmadı (5).
Ekstrasensor qavrayış dedikdə paranormal qavrayış və ya insan qabiliyyətlərini izah etmək
üçün istifadə olunan termin kimi nəzərdə tutulur. Bacarıqların və qavrayışın bu paranormal
formasının mövcudluğu elmi əsaslarla sübut olunmayıb (4).
Ekstrasensor qavrayışın təzahür xüsusiyyətlərinə telepatiya, proskopiya, aydıngörmə,
“biointroskopiya” (səhv adlandırılan biolakasiya), orqanizm və fiziki təzahürlər – telekinez və
psixokinez, ekstrasensor məqsədyönlülük və s.
Rayn və Soul telepatiya anlayışı adı altında hissiyyat kanallarının vasitəsi olmadan beyindən beyinə informasiya ötürülməsini başa düşürdülər. Kripteziya dedikdə isə, hissiyyat orqanlarının köməyi, vasitəsi olmadan müəyyən məsafədən istənilən yolla gizlədilmiş maddi predmetlər haqqında informasiyanın beyin vasitəsilə əldə olunmasıdır. Psixokinez dedikdə isə, onlar yenə də, heç bir maddi effektor olmadan tam əqli cəhdlərin köməyi ilə maddi əşyaları məkan baxımından manipulyasiyası qabiliyyətini nəzərdə tuturdular. Aydıngörmə dedikdə isə
maddi təzahürləri heç bir əqli nəticə olmadan məşhur faktorlar əsasında gələcək vəziyyəti,
gələcəyi görmə qabiliyyətini, bacarığını başa düşürdülər.
Ekstrasensor qavrayış (ESQ, ekstrasensor duyğu, “ekstrasensorika”) – bu hansısa insan,
hadisə, predmet, təzahürlər (keçmişdə baş vermiş, indi baş verən və ya baş verəcək) haqqında
elmə məlum olan sensor kanallardan istifadə olunmadan informasiyanın əldə olunması fenomenidir. Termin Cozef Raymon tərəfindən telepatiya, yuxugörmə, prokoqnisiya və s. kimi fenomenlərin izahı üçün təklif olunmuşdur. “Ekstrasensor qavrayış” terminin özü ingilis dilindən tərcümədə “duyğulardan yüksək qavrayış, ali qavrayış” və ya “adi hissiyyat orqanlarından
kənarda mövcud olan qavrayış” kimi tərcümə olunur. Müasir elmi təsəvvürlərə əsasən insan
beş sensor kanala malikdir – görmə, eşitmə, iybilmə, dadbilmə və taktil. Bundan irəli gələrək
“altıncı hiss” termini daha çox intuitiv anlayış kimi geniş yayılmışdır.
ESQ-ın tədqiqi zaman əsas sual ondan ibarətdir ki, həqiqətən də ekstrasensor qavrayış
elmə bəlli olmayan paranormal proseslər hesabına baş verir?
Ceyms Rendi öz adına Maarifçilik fondun əsasını qoymuşdur. Ceyms Rendi bildirmişdir
ki, ciddi təşkil olunmuş tədqiqatlarla öz ekstrasensor qabiliyyətlərini sübut edə bilən, nümayiş
etdirə bilən şəxsə milyon dollar verəcəyini vəd etmişdir. Rusiyada isə ekstrasensor qabiliyyət-

230

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

lərin nümayişi və sübutu üçün Qarri Qudini adına mükafat vəd edilib ki, bu mükafatın məbləği də milyon dollardır (4).
Yüksək inkişaf etmiş psixoloji qabiliyyətlər psixoterapiyaya və konsultasiyanın digər formalarına böyük nailiyyətlər qazandırar.
Məqalənin aktuallığı. Parapsixologiyanın tədqiq etdiyi ümumi anlayışların təhlili рrоblеmləri müasir dünyada müхtəlif sаhələrdə çalışan mütəхəssislərin diqqət mərkəzində durur.
Sivil ölkələrin əksəriууətində bu рrоblеmlərlə bağlı əldə оlunаn eksperimental tədqiqat materiallarına əsаslаnаrаq insanların parapsixologiya sahəsində mааrifləndirilməsi üzrə məqsədyönlü iş араrılır. Вunun sayəsində parapsixologiyada müxtəlif təsnifat və anlayışların tədqiqi
böyük əhəmiyyətə malikdir ki, bu da məqalənin aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırdığımız problemin tədqiqinə həsr edilmiş elmi ədəbiyyatların təhlili göstərir ki, bu problemin müxtəlif aspektləri psixoloq, sosial-psixoloq və digər
xarici mütəxəssislər tərəfindən araşdırılıb. Tədqiqat obyekti kimi müxtəlif elm sahələri tərəfindən araşdırılır. Eyni zamanda elmi yenilik həm də ondan ibarətdir ki, hal-hazıradək Azərbaycanda bu mövzuda əsaslı məqalə nəşr olunmamışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Общие концепции парапсихологии
Резюме
Парапсихология является новой областью, и исследования в этой области еще не
нашли четкой научной основы. Общие понятия парапсихологии включают экстрасенсорное восприятие (сновидения, предвидение, ретро-познание, телепатия и т. Д.), Взаимодействие сознания и материи (макропсихокинез, микропсихокинез, психотроника),
феномен посмертной жизни (реинкарнация, переживание тела после смерти, выжива-
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ние души, кошмары и т. д.) засекречены. Экстрасенсорные способности включают экстрасенсорное восприятие, астрологию, общение с мертвыми, телепатию и телекинез,
левитацию и биолокацию, внеземные переживания и ауру, телепортацию и видение будущего. Высоко развитые психологические способности делают большие успехи в психотерапии и других формах консультирования.
S.T. Nagiyeva

General concepts of parapsychology
Summary
Parapsychology is a new field, and research in this area has not yet found a clear scientific
basis. General concepts of parapsychology include extrasensory perception (dreaming,
foresight, retrocognition, telepathy, etc.), the interaction of consciousness and matter (macropsychokinesis, micropsychokinesis, psychotropic’s), the phenomenon of post-mortem life
(reincarnation, the experience of the body after death, the survival of the soul, nightmares,
etc.) are classified. Extrasensory abilities include extrasensory perception, astrology,
communication with the dead, telepathy and telekinesis, levitation and biolocation,
extraterrestrial experience and aura vision, teleportation, and vision of the future. Highly
developed psychological abilities make great strides in psychotherapy and other forms of
counseling.
Redaksiyaya daxil olub: 14.07.2020
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Bəşəriyyətin həm ümummilli, həm də dünya miqyasında min illər boyu qoruyub saxladığı
əxlaqı, mədəni dəyərlər, meyllər, adət-ənənələr cəmiyyətdə çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Tarix boyu həyatımızda hər kəs tərəfindən qəbul edilən davranış qaydaları və normaları mövcud olmuşdur. Müasir dövrdə isə uşaq və yeniyetmələrdə müxtəlif xarakterli davranış qüsurları problemi geniş yayılmış və həllini gözləyən aktual problemlərdən birinə çevrilmişdir.
Konkret elmi tədqiqatların nəticələrinə görə, məktəb yaşlı uşaq və yeniyetmələrin 12% 25%-də müxtəlif mənşəli davranış qüsurlarına təsadüf olunur. Bu göstərici qızlara (15%) nəzərən oğlanlarda (85%) dəfələrlə yüksəkdir. Dərsdən yayınan, evdən qaçan, dilənçilik edən,
oğurluq və qarətlər törədən, siqaret çəkən, alkoqollu içkilər qəbul edən, aqressiv, destruktiv
davranışlı uşaq və yeniyetmələr müasir dövrdə risk qrupuna aid edilir (1, s. 48).
Güzəran psixologiyasında davranış qüsurları “ağılsız hərəkətlər” kimi qiymətləndirilir.
Çünki psixoloji gərginlik vəziyyətində bəzi insanların davranışında, rəftar və münasibətlərində psixatrik mənşəli xəstəliklərin simptomları müşahidə olunur. Xüsusilə böhran mərhələsində olan yeniyetməlikdə belə hallar daha çox qeydə alınır. Psixiatriyada bu hal şüurun və şəxsiyyətin pozulması kimi izah edilir. Sosial baxımdan zərərli, normadan yayınmış, qaydaları
pozmuş kimi görünən davranışın fərd tərəfindən daxili qiymətləndirilməsi isə çox zaman fərqli olur.
İnsanları belə hərəkətlərə sövq edən bir sıra səbəblər var. Belə davranış məhz hissləri,
emosiyaları, bir sözlə, “daxili –Mən”i razı salmaq üçün qurulur. Ona görə də tədqiqatçıların
gəldikləri nəticələrə görə, yalnız duyğular davranışın daimi, ayrılmaz yoldaşıdır, onunla birgə
yaşayır. Davranışın “şüursuzluq” adlandırdığımız instinktlər, hisslər və tələbatlarla qurulan
səviyyəsində digər idrak proseslərinin iştirakı zəifləyir. Hər şey arxetipik şüurun, stereotip
davranışın ixtiyarına verilir. Məhz belə davranışda pozulmuş və delikvent hərəkətlər aydınlığı
ilə üzə çıxır (2, s. 98).
Müəyyən bir səbəbdən psixoloji narahatlıq keçirən yeniyetmələrdə özünü göstərən müxtəlif reaksiyalar əsasən iki qrupa bölünür: Daxilə yönəlmiş uyğunsuz davranışlar və xaricə yönəlmiş uyğunsuz davranışlar.
1. Daxilə yönəlmiş uyğunsuz davranış göstərən yeniyetmələr əsasən çox qəmgin, qorxmuş, günahkarlıq duyğusu içində bəzi təzyiqlərə məruz qalmış, özlərinə inam hissini itirmiş
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və ətrafdakı insanlar və mühitlə münasibətləri qopmuşdur.
2. Xaricə yönəlmiş uyğunsuz davranışlar: Bir yeniyetmə tez-tez yalan danışırsa, ya ataanasının ondan gözlədiklərini doğrultmaqda çətinlik çəkir, ya da cəzadan qorxur. Yeniyetmənin istəkləri və narahatlıqları rahat dinlənilsə və həll yollarını tapmağa şərait yaradılsa duyğularını gizlətmək üçün yalana ehtiyac qalmaz. Oğurluq isə psixoloji və maddi çatışmazlıq nəticəsində ortaya çıxan bir davranışdır və şəxsi həyatdan qaynaqlanır. Gənclər dostları ilə sırf
əyləncəyə görə də oğurluq edə bilər. Birinci oğurluğun ağır cəzalandırılması digər oğurluqların davamlılığına gətirib çıxarır. Aqressiv gənc isə psixoloji problemləri səbəbindən yaşıdları
və ətrafı ilə normal münasibətlər qura bilmir. Neqativ davranışlar uşaqdakı yetərsizlik, sayılmama və dəyər verilməmə hisslərindən ortaya çıxır. Bu səbəbdən müəllim, ata-ana ona dəyər
verdiyini fürsət olduqca hiss etdirməlidir.
Uşaq və yeniyetmələrdə müşahidə olunan davranış qüsurlarını eyni zamanda xarakterik
(qeyri-patoloji) və patoloji olmaqla da iki əsas qrupa ayırmaq olar. Xarakterik davranış pozğunluqları keçici, situativ cəhətdən şərtlənmiş davranış dəyişkənliyidir və o, daha çox müəyyən mikromühitdə (məsələn, yalnız evdə, yalnız məktəbdə, yalnız küçədə) təzahür edir (3, s.
105).
Patoloji davranış qüsurları isə uşaq və yeniyetmənin həyatının bütün sahələrində total
məzmunlu, psixogen mənşəli davranış reaksiyaları kimi əks olunur, müxtəlif davranış pozğunluqları şəklində təzahür edir, daha çox nevrotik, kliniki xarakterli simptomları ilə fərqlənir. Patoloji davranış qüsurlarına nümayişkəranə üsyankarlıq, hiperaktivlik, autistik xarakterli
pozğunluqları misal göstərmək olar. Bu davranış qüsurlarının genezisi psixi xəstəliklərlə, psixi və əqli inkişafda geridəqalma, autizm, mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnməsi, hiperaktivliklə diqqətin çatışmazlığı sindromu və sairə ilə əlaqədardır, tibbi və psixoterapevtik korreksiya tələb edir. Uşaq və yeniyetmələrdə müşahidə olunan xarakterik davranış qüsurlarının
profilaktikası və korreksiyasında anlatma, təəccübləndirmə, məyus etmə, müsbət emosiyaların
canlandırılması, yarış və sairə kimi psixoloji xarakterli stimullaşdırıcı metodlardan istifadə etmək səmərəli nəticə verə bilər.
Addiktiv davranışlı gənclərdə şəxsi avtonomiya ilə bağlı motivasiya üstünlük təşkil edir
və real həyatda onların çoxunda passiv qiyam, az bir qismində emansipasiya reaksiyaları, bir
qismində isə öz “mən”ini müdafiə motivasiyası daha yüksək səviyyədə ifadə olunur. Yeniyetmə və gənclərdə addiktiv davranışın təzahürlərini aradan qaldırmaq üçün onlarda sosial immuniteti inkişaf etdirmək, sosial davranış mədəniyyəti aşılamaq, həmyaşıdlar qrupunda pozitiv sosial status qazanmaq üçün öz yerini tapmaq motivləri formalaşdırılmalıdır.
Yeniyetmə və gənclərdə yenidəntərbiyə metodları vasitəsilə həyat strategiyasını düzgün
anlamaq və düşüncəli məqsədlər əsasında kreativ nəticələrə nail olmaq qabiliyyətləri, konstruktiv dünyagörüşü və xarakterin əxlaqi tərbiyəlilik səviyyəsinin mərhələli şəkildə yüksəldilməsinə çalışmaq lazımdır. Uşaqlarda davranış qüsurları nə qədər tez aşkar olunarsa və ya
qabaqlayıcı-profilaktik tədbirlər vasitəsilə qarşısı vaxtında alınarsa, onları daha tez və səmərəli şəkildə aradan qaldırmaq, daha ciddi patoloji pozğunluq halına keçməsi riskini azaltmaq
olar. Valideynlər, məktəb psixoloqları, məktəb həkimi, sosial pedaqoqlar və sinif rəhbəri qarşısında duran ən mühüm və təxirə salınmaz vəzifələrdən biri məhz davranış qüsurları olan
uşaq və yeniyetmələrlə aparılacaq psixoloji profilaktika və korreksiya işlərinin sistemli şəkildə, konkret proqramlar əsasında həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir. Bu məqsədlə
uşaq və yeniyetmələrin daxil olduğu ailələrdə ailədaxili münasibətləri sağlamlaşdırmaq məqsədilə maarifləndirici tədbirlər həyata keçirilməli, belə uşaq və yeniyetmələrlə fərdi və qrup
şəklində aparılan iş formalarına istinad edilməlidir (4, s. 201).
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Bununla belə davranış pozuntusunun əsas xüsusiyyəti təkrarlayıcı və qalıcı davranış modelləridir ki, burada başqalarının haqları yaxud şəxsin yaşına uyğun sosial normaları pozulur.
Bu davranışlar dörd əsas qrupa bölünürlər:
1. İnsanlara və heyvanlara qarşı hücum
2. Əşyaları qırıb dağıtmaq
3. Oğurluq və xuliqanlıq
4. Qaydaları pozmaq
Bu davranış pozuntusu sosial, məktəb və ya iş ilə bağlı funksionallıqda klinik olaraq
müəyyən zəifliyə gətirib çıxardır. Tez-tez başqalarına qarşı kobudluq edir, qorxudur, tez-tez
dalaşmaq, başqalarını ağır yaralayacaq vasitələrdən istifadə edir (taxta, daş, qırıq şüşə, bıçaq,
odlu silah), heyvanlara qarşı kobud davranma, insanların gözü önündə nə isə oğurlamaq və ya
cinayət törətmək (hücüm edib soyğunçuluq etmək, məcbur pulunu almaq, kiməsə qarşı cinsi
məzmunlu davranışlar etmək, ağır zərər vermə məqsədi ilə qəsdən yanğın törətmək, başqalarının əşyalarına bilə-bilə zərər vermək, başqasının evinə və maşınına zorla girmək). Davranış
pozuntusu diaqnozu qoymaq üçün yuxarıda sadalanan kriteriyalardan ən azı üçünün son 6
ayda davam etməsi ilə özünü göstərməlidir.
Peşmançılıq ya günahkarlıq hiss etməmə: Səhv bir hərəkət etdiyi zaman özünü pis his etmir və ya günahkarlıq keçirtmir. Həmin şəxs gördüyü işin mənfi nəticələri ilə bağlı olaraq narahat olmur. Məsələn: insan birini yaraladıqdan sonra peşmançılıq hiss etmir və ya qaydaları
pozduğu zaman nəticələr onu maraqlandırmır (5, s. 231).
Duyğusuzluq – empatiya əksikliyi: Başqaların duyğusu onu maraqlandırmır, soyuq və heç
nəyə fikir verməyən biri kimi insanda təəssürat yaradır. Öz əməlləri ilə başqalarına böyük ölçüdə pislik etsə də, həmin davranışların başqaları üzərində təsirindən çox öz üzərindəki təsirindən maraqlanır. Səmimilikdən uzaq və hər zaman duyğularını öz mənfəəti üçün istifadə
edir.
Bir şeyi etmənin narahatçılığını keçirtməmə: Məktəbdə, iş yerində ya da hansısa başqa bir
yerdə yaxşı bir iş ortaya çıxara bilmir və ya yaratdığı problemlə maraqlanmır. Ona qarşı gözləntilər çox olsa da bir işi yaxşı görmək üçün cəhd göstərmir və işinin nəticəsi yaxşı olmadıqda başqalarını günahlandırır.
Yeniyetmənin müxtəlif cür yan təsirlərə, içkiyə, siqaret çəkməyə, üzərində silah gəzdirmək kimi hallara meyilənməsi düşünmədən edilən hərəkətlərdir. Belə hərəkətlərin qarşısının
vaxtında alınmadığı təqdirdə isə istənilən hadisə baş verə bilər. Ailənin uşaq üzərində nəzarəti, valideynlərin övladlarına diqqət ayırması kimi hallar uşaqları cinayətlərdən çəkindirir.
Müəyyən bir ictimai nəzarət mexanizmi olan ailə və qohumların nəzarəti də öz müsbət rolunu
oynayır (6, s. 301).
Valideynlərarası gərginliyin uşaqda yaratdığı davranış qüsurları çox aktual mövzudur.
Klassik davranış pozuntusu valideynlərarası gərginliklə bağlıdır Məsələn, valideynlər arasında davranış birbaşa uşağa təsir etmir, əgər ana və ya ata öz problemində uşaqdan istifadə edirsə, bu zaman təsir öz gücünü göstərir. Bu zaman uşaq öz uşaqlığını yaşaya bilmir. Lev Tolstoya görə: “İnsan ömrünün sonuna qədər bütün yaş mərhələlərini (uşaqlıq, yeniyetməlik,
gənclik, qocalıq) yaşamamış ölmür". Hər yaşın öz əlaməti və bacarığı var ki, onu yaşamaq həmin yaşda gözəldir. Ailədə “hakim” rolunda çıxış edən uşaq məcburdur ki, özünü böyük kimi
aparsın, ancaq yeniyetməlik vaxtında o, özünü uşaq kimi aparmağa başlayacaq və valideynləri
üçün başqa bir problem yaranacaqdır. Klassik davranış qüsurları faktoru özünü ən çox bu hallarda göstərir, məsələn; uşağın harasısa ağrıyır, uşağı həkimə aparırlar, ancaq müəyyən olur
ki, uşaqda heç bir problem yoxdur. Uşaq bu ağrısı vasitəsilə ana və atası arasındakı münaqi-
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şəni şüuraltı olaraq idarə edir.
Valideynlər övladları ilə davranışlarında psixoloqlarla məsləhətləşməlidirlər. Düşünmək
lazımdır ki, hazırda uşaqların intellektləri, təfəkkür tərzləri valideynlərin intellektindən, düşüncələrindən bir qədər fərqlidir. Bəzi valideynlər bunlardan xəbərsiz olduqlarına görə, öz
köhnə qayda-qanunlarını ailədə, uşaqlar üzərində tətbiq edirlər. O da öz növbəsində valideynövlad münasibətlərinin gərginləşməsi ilə nəticələnir. Valideynlərə aşağıdakı beş metodu davranış addımı kimi izləmək məsləhət görülür:
1. Uşağınızın qəbul edilməz davranış hallarını diqqətlə müşahidə edin.
2. Uşağınızın nə üçün bu cür davrandığını başa düşməyə çalışın.
3. Uşağınızın zəruri ehtiyaclarını və onun inkişaf səviyyəsini nəzərə alan real məqsəd hazırlayın.
4. Həmişə yaxşı davranışı qiymətləndirməklə və pis davranışın heş bir məmnunluq, diqqət, mükafat göstərməməsini əmin etmək yolu ilə məqsədə doğru kiçik addımlarla irəliləyin.
5. Uşağın davranışı yaxşılaşandan sonra onunla daha təbii yolla rəftar edin.
Bu məqsədlə ailənin, təhsil müəssisələrinin, inzibati orqanların, uşaq və gənclərlə işləyən
dövlət təşkilatlarının sistemli əlaqəsini yaratmaq və bu problemə vaxtında müdaxilə etməklə
daha yaxşı nəticələr əldə etmək mümkündür.
Məqalənin aktuallığı. Yeniyetmələrdə davranış pozuntularının psixokorreksiyası və profilaktikasının düzgün iş formalarının və istiqamətlərinin araşdırılıb seçilməsi məqalənin aktuallığını göstərir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik şəxsiyyətlərarası münasibətlərin düzgün inkişaf etdirilməsinin bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsindən ibarətdir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu
ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrantları istifadə
edə bilər.
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Дефекты поведения, наблюдаемые у подростков
Резюме
В духовном мире подростка есть некоторые опасения. Наряду с удовольствием от
одиночества, желанием присоединиться к группе, конфликтами со взрослыми, но, тем
не менее, их принятием, тревогой и отчаянием, а также большим энтузиазмом в отно-
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шении будущего являются главными заботами этого периода. Каждое поведенческое
расстройство имеет абсолютную причину.
G.H. Alikhanova

Behavioral disorders observed in adolescents
Summary
There are some concerns in the spiritual world of a teenager. Along with the pleasure of
loneliness, the desire to join a group, the conflict with adults, but nevertheless the acceptance
of them, anxiety and despair, as well as the great enthusiasm for the future are the main
concerns of this period. Every behavioral disorder has an absolute cause.
Redaksiyaya daxil olub: 11.09.2020
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Психологические проблемы патриотического
воспитания студенческой молодежи
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В современных социально-экономических условиях развития общества роль и значение патриотического воспитания молодежи актуализируется. Это связано с тем, что
патриотическое воспитание рассматривается сегодня как социальная потребность общества, где основным институтом патриотического воспитания является система образования.
Cегодня в нашем искусстве, в театре, в кино вновь растет интерес к отечественной
истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем. Это без сомнения начало нового духовного подъема. Очевидно, что для разработки адекватных стратегий воздействия на патриотическое сознание современной молодежи необходимо изучить по возможности весь спектр социально-психологических детерминант, определяющих формирование патриотических установок.
Процесс обучения в школе выполняет ведущую, развивающую функцию, оказывает
равное влияние на становление будущего патриота, поскольку в содержании учебных
предметов отражены важнейшие нравственные и культурные традиции нашего народа.
Однако не достаточно ограничиться введением в этот процесс отдельных компонентов
содержания патриотического воспитания. Важно, чтобы он в целом мог оказать всестороннее, активное, действенное влияние на состояние всех компонентов патриотизма.
(1)
Учебный процесс реализует свои функции при моделировании основных видов деятельности человека и создание возможности для вовлечения в них школьников (таковы
познавательная, общественно-политическая, трудовая, военная и другие виды деятельности). Чем успешнее происходит моделирование, тем активнее этот процесс обеспечивает формирование всесторонне развитой гармоничной личности.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что проблема патриотизма и
патриотического воспитания представляет собой ключевую проблему социума, госу-
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дарства, а также самой личности на протяжении многих веков существования человечества как социального феномена. Появление идейной основы содержания патриотизма
как сложнейшего социально-психологического личностного качества человека в историческом контексте, прежде всего, связано с возрождением государственности, с ее
необходимостью в защите, с сохранением ее целостности как государства, языка, уклада жизни, безопасности и т.д. Эти ценности не утратили своей значимости и по сегодняшний день, а только трансформировались в соответствии с современными реалиями,
поскольку они играют важную социально-объединяющую роль в многонациональной
человеческой общности. Как свидетельствует история развития государств, патриотизм
всегда оставался важным духовным началом в защите интересов, свободы и независимости народов, что во многом способствовало их процветанию, спасая их от вымирания, прежде всего, как этноса. Поэтому проблема патриотизма выходила на первый
план во все времена. Она глубоко интересовала и продолжает интересовать все социальные группы и слои общества. Не случайно к феномену патриотизма проявляли
особый интерес философы, психологи, педагоги, а также многие деятели культуры и
искусства, писатели и поэты в своих творческих изысканиях.
Особую роль в формировании патриота и гражданина К.У. Ушинский отводил нравственному воспитанию, которое, по его мнению, основано «на чувстве народности, являющееся единственным источником исторической жизни государства, позволяет человеку, – отмечал К.Д. Ушинский, – стать членом общества, так как оно включает и
воспитание гражданского долга, и чувство патриотизма» (2)
Благодаря знанию профессорско-педагогическим составом и воспитателями форм,
методов и принципов воспитательного процесса, с использованием как традиционных
так и инновационных информационно-коммуникационных технологий, можно создать
такие условия, при которых эффективность и результативность патриотическое воспитание будет наиболее высокой.
Огромную роль играет эмоциональный фактор, поскольку убеждения всегда единство знания и переживания. Сформировать необходимые убеждения, пробудить любовь
к Родине можно в условиях эмоционального общения на уроках, когда преодолены скука и равнодушие. Важно, чтобы знание, помимо глубокого научного содержания и эмоциональной насыщенности, имели общественно полезную направленность, расширяли
социальный опыт учащихся.
Культура патриотизма нашей молодежи, в том числе студенческой, должна выражаться в бережном отношении к истории страны, традициям народа, уважении к ветеранам войны и пожилым людям, ко всем достижениям, которые молодые люди получили в наследство от предшествующих поколений.
Сегодняшним педагогам нельзя забывать о том, что большую роль в культуре общества играет историческая память, преемственность поколений, передача нравственно-ценностных традиций, убеждений и чувство гордости за страну, в которой живешь.
Для общества очень важно на практике утвердить концепцию естественной потребности человека быть патриотом. В учебных заведениях при этом весьма существенную
роль играет наличие программы патриотического воспитания на весь период обучения.
Ее значимым элементом является психологическая подготовка личности студента к
восприятию и действиям в конкретных жизненных условиях. Действенность патриотического воспитания определяется субъективной сферой человеческого бытия, т.е отношением и поведением в повседневной жизни. Нельзя упускать из виду, что идеалы,
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нравственные ценности, которые существуют в обществе, всегда носят цивилизационный характер. Для личности очень важно воспитание чувства собственного достоинства, дисциплинированности, которые влияют на позиции человека в обществе, гармонизируют его национальные чувства и находят подтверждение в политико-нравственной ориентации общества. (5)
Воспитание патриотизма рассматривается как педагогический процесс целенаправленного и систематического взаимодействия со студентами в целях формирования у
них патриотических чувств, умений, знаний, понимания важности и необходимости работы в учреждениях сферы культуры. Оно предполагает педагогическое взаимодействие между воспитателями и воспитуемыми, направленное на достижение соответствующих воспитательных целей.
В учебно-воспитательном процессе вуза, как показывает опыт, достаточно четко
просматриваются следующие черты патриотического воспитания. Первое – это когнитивный подход в воспитательном процессе. Он состоит в том, чтобы заложить определенный уровень знаний по истории страны, народа, конкретного места, где живет студент. Это дает возможность развивать у студентов чувство гордости за историческое
прошлое своей страны, за вклад в цивилизационные процессы развития. С этим связан
второй подход к патриотическому воспитанию – мотивационный. Он заключается в
формировании у молодого поколения морально-ценностной ориентации на активное
участие в жизни общества. Неотъемлемой составляющей патриотического воспитания
является формирование эмоционального отношения к историческим событиям в стране
и мире.
И еще один компонент – творческое проявление активной жизненной позиции по
отношению к людям и событиям, которые происходят в окружающем мире. (6)
Таким образом, патриотическое воспитание состоит из многих элементов учебного
процесса, призванных сформировать активное патриотическое сознание студента, в соответствии с которым определяются жизненная позиция молодого человека; его повседневное поведение опирается на ценностную ориентацию, которая является основой
выполнения общественного долга – приносить пользу, хорошо учиться и работать, позитивно влиять на окружающий мир, сохраняя при этом все положительное, что было
создано обществом, старшими поколениями.
Актуальность статьи. Актуальность заключается в том, что учебный процесс, а
именно педагоги и учителя играют очень важную роль в воспитании таких высших
чувств, как патриотизм, любовь к Родине, уважение исторических корней своей страны. Иными словами, воспитание патриотизма у студенческой молодежи это и есть
педагогическое взаимодействие между воспитателями и воспитуемыми, направленное
на достижение соответствующих воспитательных целей.
Научная новизна статьи. Научная новизна состоит в том, что теоретический анализ исследований позволяет выявить различные взгляды, точки зрения о патриотическом воспитании, о смысловом значении самого научного термина, а также как учебный
процесс влияет на развитие высших чувств таких как патриотизм, любовь к Родине.
Практическое применение и значимость исследования. Авторы делают попытку
рассмотреть и выявить факторы, оказывающие существенное влияние на развитие
патриотического воспитания в студенческой молодежи.
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Ş.R. Aslanova, C.E. Səfərova

Tələbə gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin psixoloji problemləri
Xülasə
Məqalədə müasir təhsil sistemində gənclərin (yuxarı sinif şagirdləri və tələbələrin) vətənpərvərlik tərbiyəsinin psixoloji problemləri təhlil olunur. Hər fərdin cəmiyyətdəki mövqeyinə
təsir edən intizam və şəxsiyyətin ləyaqət hissinin tərbiyəsi çox əhəmiyyətlidir. Vətənpərvərlik
tərbiyəsi tələbələrdə vətənpərvərlik hissinin, bilik və bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədilə həyata keçirilən məqsədyönlü və sistematik qarşılıqlı fəaliyyətin pedaqoji prosesi kimi
təhlil olunur.
Müasir dövrdə müəllimlər və pedaqoqlar unutmamalıdırlar ki, tarixi yaddaş, mənəvi dəyərlərin ötürülməsi ənənəsi, inanc və ölkəsinə qarşı qürur hissi cəmiyyətin mədəniyyətində
mühüm rol oynayır.
Sh.R. Aslanova, J.E. Safarova

Psychological issues of patriotic education of student’s youth
Summary
The article describes the possibility of using the social and cultural activities in institutes
of higher education and there is identified its impact on patriotic upbringing of modern youth;
for a person, it is very important to nurture self-esteem, discipline, which affects on a person's
position in society. The upbringing of patriotism is viewed as a pedagogical process of
purposeful and systematic interaction with students in order to form their patriotic feelings,
skills, knowledge, understanding the importance and necessity of work in cultural institutions.
Nowadays, teachers and educators should not forget that historical memory, the
transmission of moral and value traditions, beliefs and a sense of pride in the country in which
you live play an important role in the culture of society.
Поступило в редакцию: 11.09.2020
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Yaradıcı potensial anlayışı
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Q.Uolles (1926) yaradıcılıq xüsusiyyətini istifadə edərək yeni bir şeyin ortaya qoyulması
prosesini 4 əsas mərhələdən ibarət olduğunu qeyd etmişdir. Bu mərhələlər hazırlıq mərhələsi,
inkubasiya mərhələsi, ilham mərhələsi və doğrulama mərhələsi olaraq sıralana bilər.
Hazırlıq mərhələsi, bir problemə fərqində olaraq, sistematik, məntiqi yaxınlaşmağı əhatə
edir. Problem, ehtiyac, ya da gerçəkləşdirilməsini istədiyimiz şeyləri müəyyənləşdirir. Həll
yolu ya da faydalı şeylər üçün məlumatlar toplanar və bunlar həllin etibarlılığı, meyarların
istifadə aktuallığına əsasən qeyd olunur. İnkubasiya mərhələsi hazırlıq mərhələsinin ardınca
gəlir. Bu mərhələdə şüur nəzarəti olmadığından yeni sintezlər və orijinal bəzi fikirlər orataya
çıxar. Problemdən çıxaraq geriyə qayıdılar, problem zehn incələnməsinə və təhlilinə buraxılar. İlham mərhələsində fikirlər yaradıcılığa bir bünövrə yaratmaq üçün zehində yaranar. Bu
fikirlər nəticə ya da məhsulun parçaları ola biləcəyi kimi nəticənin özüdə ola bilər. Bu mərhələ çox hallarda ani bir zaman çərçivəsini əhatə edir, bir neçə dəqiqə və ya bir neçə saat davam edə bilər. Arximedin hekayəsini bura aid edə bilərik. Doğrulama mərhələsi şüurlu və rasional bir mərhələdir. Daha əvvəl tapılan yaradıcı şeylər təkrar gözdən keçirilərək doğruluğu
yoxlanılır. Bu prosesin nəticəsində yaradıcı məhsullar ortaya qoyula bilər. Bu dörd mərhələdən uğurlu bir şəkildə istifadə edən fərdlər, hər an yeni bir məhsul, ya da üsul orataya qoya bilərlər. Bu da özlərinin və cəmiyyətlərinin uğurlu bir həyat yaşamalarına səbəb olur. Yaradıcı düşünmənin və yaradıcılıq potensialının inkişafı fərd üçün son dərəcədə önəmlidir.
Fərdlər içində olduqları bir problemdən qurtulmaq üçün yeni bir çıxış yolu istehsal etməyə
ehtiyac duyduqda, çıxış yolunu ancaq yaradıcı bir şəkildə fikirləşərək tapa bilərlər. Yaradıcı
bir şəkildə düşünmək üçün bütün fərdlərdə var olan bu fikirləşmə metodunun inkişafının təhsillə dəstəklənməsi gərəklidir. Müasir təhsil fəlsəfələrinin cəmiyyətlər tərəfindən qəbul edilməsinin bir nəticəsi olaraq təhsilin məqsədlərində də dəyişikliklər olduğunu görə bilərik. Təhsilin bir-biri ilə yaxından əlaqəli iki məqsədi; fərdlərin daha yaradıcı hala gətirərək cəmiyyətin
fayda vermək gücünü artırmaq, hər şagirdə və ya tələbəyə potensialını ən yüksək səviyyədə
inkişaf etdirməsinə kömək etmək şəklində yaranmışdır (5, 6).
Bəs ümumiyyətlə yaradıcı düşüncə nədir? Bu suala cavab tapmağa çalışaq. Mütəxəssislərin 80% yaradıcı düşünmə anlayışını “yüksək düşüncə qabiliyyəti” olaraq qiymətləndirirlər.
Eyni şəkildə bu istiqamətdə fikirlər irəli sürən insanların bir çoxu yaradıcılığın anadangəlmə
və hər kəsdə olan bir qabiliyyət olduğuna inanırlar. Bununla bağlı aşağıda bəzi fikirləri qeyd
edə bilərik;
“Yaradıcı düşüncə, təbii ki, yüksək səviyyədə bir düşüncə bacarığıdır. Ən mühüm olan
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amillərdən biridir. Çox insanda bəlkə də vardır. Amma bunu istifadə etmək gərəklidir. O, istifadə olunduğu zaman çox yaxşı nəticələr ortaya çıxa bilər. Toplum içərisində ixtiralar ya da
əhəmiyyətli sahələrdəki yeniliklər həmişə yaradıcı düşüncə növləri nəticəsində ortaya çıxır”
“Yaradıcı düşüncə üstün düşünmə bacarığıdır. Hər bir fərddə var, ancaq mən bunu adətən
açıqlayıram. Bir göydələn fikirləşin. Bu göydələndə hər fərdin pilləkənlə çıxa biləcəyi bir sərhəd vardır. Bacarıqlarına görə bəziləri üç, bəziləri beş, bəziləri isə iyirmi qat belə çıxa bilərlər.
Yaradıcı düşüncə də bu şəkildə hər kəsdə bir az vardır. Amma bəzilərininki üç qatlıq, bəzilərininki beş qatlıqdır. Bəzilərininki isə əlli qata qədər çıxa bilinəcək şəkildədir” (3, 23).
“Yaradıcı düşüncə üstün bir düşüncə qabiliyyətidir. Çünki sıradan olmağı, fərqliliyi, estetik yəni gözəl olanı tutmaq hər kəsin bacara biləcəyi şey deyildir”
Bəziləri yaradıcılığı “fərqli düşünmə” olaraq ifadə etmişlər. Bu fikirləri irəli sürənlər yaradıcılığı fərqli düşünmə, fərqli məhsul ortaya çıxarma, fərqli həll yolları ortaya çıxarma, fərqli
baxış açısından hadisələrə baxa bilmək kimi təsvir edirlər (2, 45).
Yaradıcılıq potensialına təsir edən bir sıra faktorlar vardır. Tədqiqatçılar yaradıcılıq potensialına nələrin təsir etdiyi haqqında ciddi araşdırmalar aparmışlar. Yaradıcılığa təsir edən
faktorları “Şəxsi faktorlar”, “Affektiv faktorlar”, “Genetik faktorlar”, “Mühit faktorları”,
“Təhsil faktorları” kimi bir neçə yerə ayırmışlar.
Şəxsi faktorlar; hər kəs kimi düşünməyə və həmıişə tək bir doğru cavab olduğuna ilişib
qalmaq yaradıcılığa əngəldir. Çox qatı olmaq, riyazi düşüncəyə, şəkli düşüncəyə bağlanmaq
kimi yaradıcılığı əngəlləyən zehni şəkilləndirmə əngəlləri də var. Ya da daimi olaraq məntiqi
düşünmək kimi düşüncə tərzində sorğulamaq davranışı dayanmağa başlayır. Müasir dövrdə
gənclərin, uşaqların fikirləşməsinə demək olar ki, şərait yaratmırıq, onlar fikirləşmək istəmirlər. Təhsildə yaradıcılığın inkişaf etməsi üçün ən vacib olan təsirlərdən biri uşaqlara fikirləşməyi öyrətməkdir. Düzgün tənqidi, ətrafını müşahidə etmək qabiliyyətini uşaqlara öyrətmək
lazımdır. Çünki bunun nəticəsində uşaqlar və eyni zamanda tələbələrdə problemlərini daha
yaxşı həll edə bilərlər.
Affektiv faktorlar; dərsin məzmunuda problem ola bilər. Hər şeyi sadələşdirməyə bilərsiniz və ya dərsin məzmunu uşağa uyğun olmaya bilər. Yəni uşaqların ehtiyaclarına uyğun
gəlməyə bilər (4, 34).
Mühit faktorları; xarici universitetlərdəki tələbələr universitetdə olarkən çox aktivitələrdə
iştirak edirlər. Bizdə isə tələbələr universitetdə olduğu müddət ərzində yalnız fənn dərslərinə
vaxtlarını ayıra bilirlər. Tələbələrin və ya şagirdlərində əylənərək öyrənə biləcəyi, tələbələrin
öyrənərək istirahət edə biləcəyi fəaliyyətlər yaradılmır. Müəllim keçəcəyi mövzuları müəyyən
vaxt ərzində bitirməsi lazımdır, əgər bu cür olmazsa müəllim üçün bu stress faktoruna çevrilir. Müəllim bu qədər vaxt ərzində fərqli fəaliyyətlərə zaman ayırmaq əvəzinə ona verilən
proqramı bitirməyə çalışır. Müəllimlərə verilən proqramı nə qədər müddət ərzində tələbəyə
çatdırılmasını müəllimin öz müstəqil fəaliyyətinə buraxmaq lazımdır. Çünki zamanın dar olmasıda yaradıcılığı öldürən faktorlardan biridir. Məsələn, məktəbdə müəllim uşaqlara bir tapşırıq verir və 10 dəqiqə vaxtınız var bu vaxt ərzində tapşırığı bitirmək lazımdır. Verilən tapşırığın müəyyən bir zamana bölünərək verilməsi yaradıcılığı öldürən faktorlardandır. Hətta
məktəblərdə, təhsil müəssisələrində dərsin bitməsi ilə bağlı zil səsinin qaldırılarsa, tələbələrin
yaradıcılığına təsir edəcək dərslər zamanı daha rahat və beynlərinin sakit olmasına şərait yarada bilərik. Təhsil idarəedicilərinin ənənəvi davranışları ilə məhsula deyil, şəklə əhəmiyyət
vermələri təlim mühitindəki yaradıcılığın əngəllərindən biridir.
Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə gənclərin yaradıcı potensialının üzə çıxmasında
müəyyən bir əhəmiyyəti vardır.
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Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə Azərbaycanda yaradıcı potensiala maneə olan faktorlar
mövzusuna toxunulmuşdur.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənclər, eyni zamanda müəllimlər
tədris zamanı müəyyən psixoloji məqamlara diqqət etməsi üçün əhəmiyyət daşıyır.
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Концепция творческого потенциала
Резюме
Есть факторы, которые влияют на творчество. Исследователи провели серьезное исследование того, что влияет на творчество. Факторы, которые влияют на творчество,
включают личные факторы, аффективные факторы, генетические факторы, факторы
окружающей среды и образовательные факторы. разделены.
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The concept of creative potential
Summary
There are factors that affect creativity. Researchers have done serious research on what
affects creativity. Factors that affect creativity include personal factors, affective factors,
genetic factors, environmental factors, and educational factors, separated.
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Həyat tərzi sosial – psixoloji fenomen kimi müxtəlif aspektlərdən tədqiq olunur. Lakin bu
günə qədər həyat tərzinin mahiyyəti kifayət qədər öyrənilməmişdir. Sosial-psixoloji ədəbiyyatlarda bəzən bir-birinə zidd olan bir sıra yanaşmalara rast gəlmək olar.
Həyat tərzi (latınca modus vivendi) - ünsiyyət, davranış, vərdişlər, düşüncələri özündə birləşdirməklə insanın fərdi həyati fəaliyyət formasını, yaşama üslubunu əks etdirir. Başqa sözlə,
həyat tərzi fəaliyyət, maraqlar, fikirlərdə təzahür edən insanın dünyada mövcud olma formasıdır. Yəni həyat üslubu - həyat istiqamətlərini müəyyən edən, insanın həyat və fəaliyyətinin
bir sıra xüsusiyyətlərinin məcmusudur. Həyat tərzinin formalaşmasında, təkmilləşməsində və
dayanıqlı hal almasında insanın maraqları, tələbatları, vərdişləri, dünyagörüşü, savadı, dəyərləri mühüm rol oynayır. Onun əsas əlamətləri - əmək, gündəlik həyat, insanların ictimai-siyasi
və mədəni fəaliyyəti, habelə müxtəlif davranış vərdişləri və təzahürlərdir [1, s. 34].
Həyat tərzi anlayışı ilk dəfə M.Veber tərəfindən işlənilmiş və daha sonralar psixologiya
elminə A.Adler tərəfindən gətirilmişdir. İnsanın həyat tərzi, üslubu xüsusilə son illər ərzində
yerli və xarici ədəbiyyatın ən çox tədqiqat mövzusu olmuşdur: P.Burde, T.Veblen, S.Kostes,
F.Toffler, V.Uorner və s. Qərb sosiologiya məktəbi üçün həyat tərzi problemini cəmiyyətin
sosial strukturunun xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirən, ilk növbədə fərdin müəyyən bir sosial
qrup, sinfə aid olması fikirləri xarakterikdir (P.Burde, M.Veber, T.Veblen). Digər tədqiqatçılar həyat üslubu anlayışını şəxsiyyətin bütövlüyü, onun daxili və xarici təzahürləri, həyat
yolunu formalaşdırma prosesi baxımından təhlil edirdilər (A.Adler, X.Ansbaxer, Q.Olport).
Müasir dövrdə həyat üslubu anlayışı aktiv həyat tərzi və istehlakçı üslubunun xüsusiyyətləri, asudə vaxtla əlaqəli şəkildə təhlil edilir (T.Liloviç, Y.A.Stebbinq, L.Steynberq və b.).
Başqa tədqiqatçılar isə KİV-in kütləvi auditoraiyaya təsir ilə həyat tərzinin formalaşmasında
rolunu xüsusi qeyd edirlər (R.S.Alen, A.Bandura, M.Eslin, T.F.Hartneqel və b.) [2, s. 145].
A.Adler fərdi həyat üslubunu “fərdiliyin tamlığı” kimi müəyyən edərək, həyat üslubunun
insanın bütün davranış formalarında təzahür edən müxtəlif motivlər, xarakter, maraq və
dəyərlərdən ibarət olması fikrini irəli sürür. Onun fikrinсə, həyat üslubu insanın öz həyati
məqsədini gerçəkləşdirmək üçün seçdiyi özünəməxsus yoldur. Bu, həyata uyğunlaşmaq və
onunla qarşılıqlı əlaqədə olmaq üçün inteqrasiya olunmuş üslubdur. Hər hansı bir xəstəliyin
simptomları və şəxsiyyət əlamətləri yalnız həyat üslubu konteksində onun özünəməxsus
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təzahürü kimi başa düşülə bilər.
Adlerdən sonra həyat üslubu anlayışı heç bir psixoloji nəzəriyyədə əhəmiyyətli dərəcədə
tədqiq olunmamışdır. Fərdin həyat üslubu və xüsusiyyətləri digər anlayışlarla təsvir edilmişdir: “fərdiləşdirmə” (K.Q.Yunq), “üslub əlamətləri”, “ekspressiya”, “təzahür planı”, “həyat
ssenariləri” (E.Bern), “həyat strategiyaları (yolu, perspektivləri) (L.S.Rubinşteyn, A.Abulxanova, A.Kronik), “həyat variantları” (Drujinin), “fərdi həyat yolu”(Ş.Brüyler), “həyatın mənası” (V.Frankl) və s. Ümumi psixologiyada "fərdi fəaliyyət tərzi" və "koqnitiv üslublar" anlayışları ilə əvəzlənmişdir [3, s. 203].
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, V.Frankl əsərlərində həyat üslubu anlayışı “həyatın mənası” kimi səslənmişdir. Müasirliyi əsrin həyəcanı adlandıran Franklın fikrincə, əgər insan həyatının mənasını tapa bilmirsə, demək o, yaşaya bilməz. Əgər o, ölümün mənasını tapa bilmirsə, demək o, yaşamağa məhkumdur və ölmək üçün heç bir səbəbi yoxdur. V.Frankla görə, "həyatın mənası nədir" sualı “şahmatda ən yaxşı gediş hansıdır?" sualına bənzəyir. Çünki
şahmat oyununda daşların ən son vəziyyəti, eləcə də rəqibin özünəməxsus şəxsi keyfiyyətləri
nəzərə alınmazsa, ən yaxşı gedişin nə olduğunu söyləmək qeyri-mümkündür. Bu, insan həyatına da aiddir. Belə ki, hər bir insan üçün həyatın mənası fərqlidir.
Həyat tərzi anlayışını tədqiq edən digər tədqiqatçılardam biri də E.Berndir. E.Bernə görə,
ssenari, erkən uşaqlıqda valideynlərin təsiri altında formalaşan, daim inkişaf edən həyat planıdır. Ailənin ssenarisində nəsildən-nəslə uğurla ötürülən ailənin hər bir üzvü üçün qurulmuş
ənənələr və gözləntilər var. Valideynlərdən hazır resept əldə edərək uşaq, psixoloji mövqe tutaraq həyat dramının reallaşması üçün zəruri rolları oynamağa başlayır. Beləliklə, ssenarilər
hər bir insanın həyatı boyu fəaliyyət göstərir. Bunlar uşaqlıqda və valideyn proqramlarında
verilən qərarlara əsaslanır. E.Bern aşağıda sadalanan ssenariləri yaşamaq üçün 6 üsul təklif
edirdi. Onları sadəcə ssenari nümunələri və ya ssenari prosesləri, bəzən də sadəcə ssenari adlandırırdı. Hər bir ssenariyə müəyyən Qədim Yunan mifi uyğun gəlir: 1) “Heç vaxt” ssenarisi
və ya Tantala ssenarisi; 2) “Hələ yox” ssenarisi və ya Herakl ssenarisi; 3) “Sonra”(Sonradan)
ssenarisi və ya Damokl ssenarisi; 4) “Həmişə” ssenarisi və ya Araxn ssenarisi; 5) “Təqribi”
ssenarisi və ya Sizifin ssenarisi; 6) “Açıq sonluqlu” ssenari və ya Filemon və Bavkidin ssenarisi [4, s. 165].
Müasir baxışlara əsasən, insanın fərdiliyi öz fəaliyyətinin məhsuludur. Belə ki, sosial təcrübə sahələrinin seçilməsində, fərdin özününküləşdirdiyi fəaliyyət sahələri və münasibətlərdə
özünü göstərir. Bu səbəbdən də insanın həyatının fərdi – xüsusi əlamətlərinin məcmusu deyil,
məhz özünəməxsusluğu D.A.Leontyevin psixoloji tədqiqatlarının başlanğıc nöqtəsidir.
D.A.Leontyevə görə, həyat üslubu insanlar tərəfindən məqsədə nail olmaq üçün seçilmiş təkrarolunmaz üsuldur. Həyat üslubu çərçivəsində hər bir insan özü və ətraf mühiti haqqında öz
subyektiv fikrini yaratmış olur. Başqa sözlə, bu ətrafa uyğunlaşmaq üçün vasitələrin kompleksidir.
İnsanın həyat tərzinin fərdiləşməsi həyat üslubunda onun sabit xüsusiyyətləri, zövq, davranış və meyllərini təyin edən davranış nümunələrinin məcmusunda əks olunur. Eyni zamanda, həyat tərzi təkcə ayrı-ayrı fərdlərin deyil, sosial qruplar və bütün nəsillərin xüsusiyyətidir.
Bu həm müvəqqəti, konkret – tarixi əlamətdir. İnsanın şəxsiyyətlərarası və qrup münasibətlərinin xarakterinə təsir göstərən həyat tərzinin struktur komponentlərini aşağıdakı kimi
fərqləndirə bilərik:
— əxlaqi (müəyyən əxlaq normalarına və davranış qaydalarına riayət etmək üçün);
— dəyər (müəyyən dəyərlərə və prinsiplərə yönəlik);
— hərəki (vərdişlər, müxtəlif sosial situasiyalara və qrup münasibətlərinə cavab vermənin

246

Bakı Qızlar Universiteti

Elmi əsərlər

Cild 11 №3 2020(43)

davamlı yolları);
— idraki (dünya şəklinin məzmunu, şüurlu proseslər və stereotiplərlə bağlı);
— kommunikativ (davranışın müəyyən kommunikativ proqramına riayət etmək);
— konkret kommunikativ (fəaliyyət, hərəkət) [3, s. 241]
Orta və Şərqi Avropanın sosial-mədəni üslublarının krosskultural müqayisəli tədqiqini
aparan A.M.Demidov beş əsas həyat üslubunu təsvir etmişdir:
1."Qaliblər" (həyat fəaliyyətində liderlik xüsusiyyətlərinin təzahürünə, iradəli lider imicinə
yönəldilmiş);
2. “Yenilikçilər” (təfəkkürə yönəlmiş, inkişafa doğru gedən);
3. “Retroqrad” (keçmişə yönəlmiş, “əvvəl daha yaxşı idi” fikri ilə yaşayanlar);
4. “Ənənəviçilər” (konservativ həyat obrazını saxlayanlar)
5. “Quruluşçular” (hakim dairələr, üstünlüklərə, prestijə yönəldilmiş)
Akademik T.P.Lisiçın professor İ.V.Bestujeva-Ladı və digərlərinin həyat tərzi haqqında
təsnifatından bəhrələnərək həyat tərzində 4 əsas kateqoriyanı fərqləndirir: 1. İqtisadi – “həyat
səviyyəsi”; 2. Sosioloji – “həyat keyfiyyəti”; 3. Sosial – “psixoloji – həyat üslubu”; 4. Sosial –
“iqtisadi – həyat quruluşu” [5, s. 92].
Həyat səviyyəsi iqtisadi kateqoriyaya aiddir və daha yüksək səviyyədə rifahı nəzərdə tutur. Bura istehsal fəaliyyəti (iş) daxildir. Həyat üslubu sosial-psixoloji kateqoriyadır. O, əsasən özündə gündəlik həyata yönəlmiş, fərdi və ya qrup davranış xüsusiyyətlərini əks etdirərək,
davranışın xarici formaları ilə qiymətləndirilir: iş və asudə vaxtın təşkili; işdən əlavə məşğuliyyət, həyat quruluşu; davranış manevrləri; zövq, dəyər seçimləri və s.
Həyat keyfiyyətləri – sosioloji kateqoriyadır. Y.P.Lisiçınanın fikrincə, bu sosial fəaliyyət
sferası kimi intellektual fəaliyyətə daxil ola bilər. Həyat quruluşu - insan həyatını və mədəniyyətini əhatə edən sosial-iqtisadi kateqoriyadır. Burada onun tibbi, fiziki aktivlik (idman
və fiziki mədəniyyət) kimi komponentlərini qeyd etmək olar. Qeyd olunanları ümumiləşdirərək deyə bilərik ki, həyat üsulları subyektin həyat fəaliyyəti formalarının ictimai təşkili prinsiplərini, "həyat üslubu" isə cəmiyyətin həyatını təşkil edən müəyyən prinsiplər və sosial normalar çərçivəsində mümkün həyat fəaliyyəti variantlarını əks etdirir. Beləliklə, həyat üsulu –
insanların sosiomədəni həyatını təşkil edən davamlı üsul və formalarının məcmusudur.
Məqalənin aktuallığı. Həyat tərzi həyat istiqamətlərini müəyyən edən, insan həyat və
fəaliyyətinin bir sıra xüsusiyyətlərinin məcmusudur. Həyat tərzinin formalaşmasında, təkmilləşməsində və dayanıqlı hal almasında bir sıra amillər mühüm rol oynayır. Elmi ədəbiyyatlarda bu mövzuya az toxunulmasını nəzərə alaraq həyat tərzi anlayışının, eləcə də həyat tərzinin
formalaşmasına təsir edən amillərin ətraflı öyrənilməsi, təhlil edilməsi olduqca əhəmiyyətlidir.
Məqalənin elmi yeniliyi. Moda psixoloji, iqtisadi, tarixi-mədəni və sosial amillərin təsiri
ilə formalaşan mürəkkəb sosial-psixoloji fenomen kimi səciyyələnir. Müxtəlif elmi mənbələrə
əsaslanaraq həyat tərzi, həyat üslubu anlayışının, eləcə də sağlam həyat tərzinin gündəlik həyatımızada rolunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məqalənin nəzəri və praktik əhəmiyyəti. Bildiyimiz kimi, hazırki dövrə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında həyat tərzi anlayışı səthi öyrənilmişdir. Bunu nəzərə alaraq, demək olar ki,
məqalə həyat tərzi haqqında təsəvvürlərin daha da dərinləşməsi baxımından ciddi əhəmiyyət
daşıyır. Həyat tərzi anlayışının təhlil edilməsi, onun növləri və səviyyələrinin fərqləndirilməsi, eləcə də həyat tərzinin gündəlik həyatımıza təsir mexanizminin araşdırılması məqsədilə
aparılan tədqiqat işlərinin nəticələri, ümumilikdə insanların həyatlarına təsirinin öyrənilməsi
baxımından müəyyən praktik biliklər verməkdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
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Психологический анализ концепции образа жизни
Резюме
Автор статьи рассказывает о образ жизни, подчеркивая актуальность стиль жизни в
жизни людей. Образ жизни – это уникальный, устойчивый способ действия человека;
состоит из множества мотивов, черт, интересов и ценностей человека и проявляется во
всем поведении.
В статье образ жизни рассматривается как ключевой компонент современного человеческого общества, жизни, определяющая динамику его развития. В статье также
подробно анализируются подходы разных ученых к понятии образа жизни.
D.R. Ibrahimova

Psychological analysis of the concept of lifestyle
Summary
The author of the article talks about lifestyle, note`s important of life style in people's
lives. Lifestyle is a unique, sustainable way of human action; consists of many motives, traits,
interests and values of a person and manifests itself in all behavior.
The article considers lifestyle as a key component of modern human society, life, which
determines the dynamics of its development. The article also analyzes in detail the approaches
of various scientists to the concept of lifestyle.
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olunmasının səmərəliliyinin tədqiqi
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PAM asılılığı, müasir dövrün qlobal miqyasda geniş yayılmış ən böyük problemləri arasında özünəməxsus yer tutur. Hər gün PAM qurbanına çevrilən insanların sayında daima artım müşahidə edilməkdədir. İnsanın davranış və düşüncələrini dəyişən PAM-dan asılılıq ən
böyük sosial-psixoloji travmalardan biri olmaqla, psixoloji, fizioloji və sosial problemlərə səbəb olan əsas amilə çevrilir. Həqiqətən də mədəni, siyasi, iqtisadi, sosial, psixoloji əsasları
olan PAM asılılığı, fərd, ailə və cəmiyyət üçün ən böyük problemlərdən birinə çevrilir. PAM
asılılığın əsas əlaməti kimi fizioloji, davranış və koqnitiv əlamətləri kompleks şəkildə götürmək lazımdır. Belə ki, fərd, PAM istifadəsi nəticəsində nəzərə çarpacaq dərəcədə problemlərə
malik olmaqla, yenə də həmin maddələrdən istifadə etməkdə davam edir (1). Buna görə də
maddə asılılığına həm fizioloji, həm də psixoloji baxımdan yanaşmaq lazımdır.
Tibbi ədəbiyyatda isə daha çox fizioloji istiqamətə diqqət ayrılmışdır. PAM-dan istifadə
və onun doğurduğu fəsadlar bəşəriyyətin qarşılaşdığı ən böyük problemlər arasında yer
almaqdadır. Statistikaya görə cəmiyyətimizdə yetkinlik yaşına çatan insanların 7,5–8%-i
PAM istifadəçiləridir. Halbuki inkişaf etmiş sənaye ölkələrində bu göstərici 1-2% civarında
dəyişir. Aparılan araşdırmalara görə PAM-dan istifadə yaşı 13-14 yaşa qədər enmişdir və bu
isə cəmiyyətimizdə PAM istifadəsinə erkən yaşlarında başlanıldığının göstəricisidir. Hətta
bəzi istifadəçilərin bir neçə PAM-dan istifadə etdikləri də məlum olmuşdur.
PAM-dan asılı olmaq o deməkdir ki, PAM və digər psixotrop dərmanların mütəmadi
istifadəsi nəticəsində fərdin bədənində müqavimət yaranmış olur. Belə ki, onu mütəmadi
olaraq təkrar etdikdə müqavimət təsirləri tədricən azalmağa doğru gedir. Buna görə də bir
müddət sonra şəxs narahatlıq büruzə vermədən psixotrop dərmanların və maddənin dozasını
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artırmış olur.
Qəbul edilən hər hansı bir zərərli maddə onun bədəninə çatmadıqda isə çəkilmə sindromu
(withdrawal syndrome) adlanan fiziki və psixi pozuntular meydana çıxır. Hal-hazırda bu
fenomenin anlaşılması üçün sosial, tibbi və psixoterapevtik modellərdən istifadə edilir. Bu
sahə üzrə mütəxəssislərə görə bu fenomenin formalaşmasında mədəni, sosial, psixoterapevtik,
genetik və ətraf mühit amilləri diferensiallaşmış şəkildə təsirə malikdir (2).
PAM-dan asılılıq ilə stress arasında əlaqənin mövcudluğu istiqamətində aparılan tədqiqatlardan alınan nəticəyə görə bunlar arasında qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. PAM stress yarada
bildiyi kimi, stress də PAM-dan istifadəyə səbəb ola bilər. Buna görə də bütün psixoloji
problemlər kimi, stress də risk faktoru hesab edilir və PAM-dan istifadə və ən əsası asılılığa
gətirib çıxara bilir. Habelə araşdırmalara nəzər saldıqda görürük ki, psixoloji xəstəliklər o
cümlədən stress və gərginlik kimi fərdi amillər də PAM-dan istifadəyə gətirib çıxaran səbəblər arasında yer almaqdadır. PAM asılılığını müalicə etdirməyə çalışan xəstələrin təqribən 3\4
hissəsinin psixi pozuntuları mövcuddur və psixoterapevtik müdaxilələrə ehtiyacları var. Məsələn, Regir və yoldaşları (3). belə qənaətə gəldilər ki, şimali Amerikada PAM asılılığı olanların təqribən yarısı digər psixi pozuntulardan da əziyyət çəkirlər. Psixoloji travmalar PAM
asılılığın müalicəsinə təsir göstərirlər. PAM-dan asılılığa bağlı olmayan psixi pozuntuların
düzgün təyin edilməsi, ola bilsin yenidən geri dönmək ehtimalını azaltmağa xidmət etsin (4).
Araşdırmalara görə, stress və davranış pozuntuları olan şəxslər adi insanlarla müqayisədə
daha çox PAM-lara aludə olurlar. Habelə PAM-lara aludəçiliyi olanlar stress və davranış pozuntularından daha çox əziyyət çəkirlər. Buna görə də stress pozuntuları kimi psixoterapevtik
şərait PAM-dan aludəçilik üçün münbit şərait yaradır. Bundan əlavə stress kimi pozuntular
PAM-dan aludə olmaq nəticəsində yaranan psixoterapevtik pozuntuların başında gəlir. Bu insanlarda birbaşa stress pozuntuları 50-60% və dolayı stress pozuntusu isə 10%-dir.
Psixi pozuntulara düçar olan xəstələrdə PAM aludəçiliyi təqribən 29% və psixiatriya xəstəxanalarına stressə görə müraciət etmiş insanlarda isə 56%-dir (5). Bu göstəricinin bipolyar affektiv pozuntuda daha yüksək və hətta 75% olduğu müəyyən edilmişdir. İstifadəçilərin
əksəriyyəti daha çox intihara meylli olurlar. Bəlkə də stress, müalicə axtarışında olmağın əsas
dəlilidir. PAM asılılığının müalicəsində iki metod mövcuddur. Biri farmakoloji və digər isə
qeyri-farmakoloji yolu ilə mümkündür. Hər iki metod “tədricən” və “qəfil” olaraq tərk etməklə mümkündür. PAM asılılığının müalicəsində əsasən istifadə olunan dərmanlar, metadon,
klonidin, lofeksidin, buprenorfin və s. adını qeyd etmək olar (6). Metadonun PAM istifadəçilərinin müalicəsində daha çox istifadə edilməsinin səbəblərindən biri kimi bu dərmanın 24
saat ərzində PAM-dan uzaq durarkən yarana biləcək asılılığı aradan qaldıra bilməsidir. Metadonun bu xüsusiyyəti 1948-ci ildə İsbell və digərləri tərəfindən aşkara çıxarılmışdır. Bu dərmanın təsirinin uzunmüddətli olması onun PAM-dan müalicədə daha çox istifadə edilməsinə
gətirib çıxarmışdır (7).
Metadondan mütəmadi olaraq istifadə edənlər öz təhsil və peşə xidmətlərində inkişafa nail
olublar. Son otuz il ərzində aparılan tədqiqatlara görə cəmiyyətə adaptasiya olmaqda da irəliləyişlər əldə edilmişdir. Metadonla müalicə o zaman daha uğurlu ola bilər ki, psixoloji konsultasiya, cəmiyyət, peşə və təhsil dəstəyi ilə birlikdə aparılsın. O cümlədən qeyri-farmakoloji
metodlar kimi gizlətmə, sakitləşdirici, həssaslığın aradan qaldırılması, PAM-a cəlb və cəzb
ediciliyin minimuma endirilməsi, şərtlənmiş strateji müalicələr və s. qeyd etmək olar.
Qeyri-farmakoloji müalicələr, asılılıq yaranan şəxsin yanlış fərziyyələri, fiziki və psixoloji
fəsadları ilə mübarizə üçün zəruri olan bacarıqların öyrənilməsi, onlardan daha yaxşı formada
uzaqlaşmaq, xəstənin mövcud olduğu mühitə müdaxilə, xəstənin müalicə olunması üçün
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ailədən dəstək almaq, onu dəstəkləmək istiqamətində bir şəbəkə formalaşdırmaq, özünə münasib bir məşğuliyyət tapması üçün peşə bacarıqları və vərdişləri aşılamaq kimi müdaxilə
hədəfləri və öz peşə vəzifələrini yerinə yetirməklə olur. Nəticə etibarı ilə adi bir fərd kimi cəmiyyətə qayıdacaq və normal həyatını yaşamaqla həyatdan zövq ala biləcəkdir (8).
Misal üçün, bir tədqiqat nəticəsində məlum oldu ki, PAM-dan asılılığı olan və stress
yaşayan gənclərin müalicəsi zamanı KDT-nin təsiri nəticəsində onlarda stress, təşviş və PAM
asılılığından qurtarma yolunda irəliləyiş müşahidə edilmişdir. Bu yaxşılaşma 6 ay (44 həftə)
davamlılıq nəticəsində özünü büruzə vermişdir. Mc Hugh, Heron və Ottonun apardığı
araşdırmalara görə KDT mükəmməl bir müalicə metodu kimi çox səmərəli olmuşdur. Fişer
(1997) isə narkoloji dispanserlərə müraciət edən asılı şəxslər üzərində apardığı araşdırmaya
görə belə qənaətə gəldi ki, KDT metodunu seçənlər PAM asılılığından yaranan problemlərin
azalmasında, sosial və ailə münasibətlərinin çoxalmasında və psixoterapevtik fəaliyyətin
yaxşılaşmasında müsbət nəticələr əldə etmişdir. Stressin idarə olunması, KDT stressin azaldılması üçün təcrübədən keçirilən metod və texnikaların məcmusuna deyilir. Bu texnikalar
çox rəngarəngdir. Onların sırasında sakitləşdirmə, davamlı həssaslığın aradan qaldırılması,
nəzarət etmə, cəsarətli olmaq təlimi, zamanın idarə edilməsi və s. adını qeyd etmək olar. Son
dövrlər müxtəlif tədqiqatlar nəticəsində psixoloji (təşviş və stress) və fiziki problemlərin
həllində bu metodun səmərəliliyi sübuta yetirilmişdir. Ölkə miqyasında bu istiqamətdə mövcud olan ədəbiyyata nəzər saldıqda KDT metodu ilə aparılan müalicənin PAM-dan asılı olan
şəxslərin psixoloji problemlərinə hər hansı bir səmərəsinin olması haqqında ədəbiyyata rast
gəlinmədi. Ona görə də PAM-dan asılılığın artmasına və bu asılılıqda psixoterapevtik amillərin roluna diqqət yetirdikdə aydın olur ki, bu problem fərd, ailə və cəmiyyətin qarşılaşdığı
ən böyük problemlərdən biridir. Bu problem bir çox fiziki, psixoloji, davranış və sosial problemlərin də yaradıcısı olur. Bu tədqiqatın məqsədi metadonla müalicə olunan maddə istifadəçilərində KDQT metodu ilə təşvişin və stressin idarə olunmasının səmərəliyinin yoxlanmasıdır (9).
Araşdırma planı. Bu araşdırma planı test sonrası və öncəsi nəzarət qrupu ilə aparılan
pilot layihədir. Burada müstəqil dəyişən yalnız eksperiment qrupunda tətbiq edilən və bu
qrupa daxil olan xəstələrdə test sonrası əldə edilən göstəricilərə təsirini araşdıran və daha
sonra nəzarətçi qrupla müqayisə edilən KDQT metodu ilə stressin idarə olunmasıdır.
Tədqiqat obyekti. Bu tədqiqat işində iştirak edənlərin hamısı 2019-cu ilin qışından Bakı
şəhərində yerləşən Respublika Narkoloji Mərkəzinə müraciət edən metadon vasitəsi ilə müalicə alan PAM istifadəçiləri arasından seçilmişdir. Seçim tam təsadüfi olaraq həyata keçirilmişdir. Belə ki, ilkin mərhələdə metadon proqramı ilə müalicə həyata keçirən narkoloji mərkəz seçilmişdir. Sonrakı mərhələdə bu mərkəzə müraciət edən xəstələr arasından təsadüfi yol
ilə əlli nəfər seçilmiş və doxsan sualdan ibarət simptomları müəyyən edən suallar onlara təqdim edilərək ən yüksək göstəricilərə malik 24 nəfər isə onların arasından seçilərək tədqiqata
cəlb edilmişdir.
Bu tədqiqata cəlb edilmək üçün meyarlar aşağıdakı kimidir:
1. Metadonla müalicə almaq
2. Kişi cinsinə mənsub olmaq
3. Daha yuxarı təhsil pilləsində qərarlaşmaq
4. Psixoloji pozuntulara malik olmamaq
Anketlərin təkmilləşdirilməsi üçün xəstələr metadon dozası almaq üçün müraciət edən zaman onlar sorğuya cəlb edilirdilər. Tədqiqatçının hər hansı bir sui-istifadəsinin qarşısını almaq üçün sınağın icrası ümumi psixologiya üzrə magistratura pilləsində təhsil alan şəxslərdən
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bir nəfərə həvalə edilmişdi. Nəzarət qrupunun xəstələrinə minnətdarlıq və əməkdaşlığa cəlb
etmək üçün 45 dəqiqədən ibarət bir iclas (bu xəstələrin çoxlu problemlərini dilə gətirmək,
narahatlıqlar, maliyyə qayğıları, üzvlərin asılılığı qəbul etməsinə çağırışlar, onları problem və
çətinliklər qarşısında səbir və dözümlü olmağa səsləmək və s.) təşkil edildi. Müalicə proqramı
Antoni və yoldaşlarının təqdim etdiyi modelə əsasən həyata keçirildi. Eksperiment qrupu həftədə doqquz dəfə və hər dəfəsi 90 dəqiqə olmaqla seanslarda iştirak etdilər. Bu zaman KDQT
metodu ilə stressin idarə olunması texnikasından istifadə olundu.
Terapiyanın məzmununu qısaca olaraq aşağıda qeyd edirik:
Birinci seans: 16 əzələ qrupu üçün tədrici əzələ istirahəti, stress anlayışı və üzvlərin izahı.
İkinci seans: 8 əzələ qrupu üçün tədrici əzələ istirahəti, stress və xəbərdarlıq.
Üçüncü seans: Diafraqma tənəffüsü və məşq, 4 əzələ qrupu üçün tədrici əzələ istirahəti,
illüstrasiya və istirahət, düşüncələrin rabitəsi və həyəcanlar.
Dördüncü seans: Xüsusi məkanın illüstrasiyası ilə birlikdə tədrici əzələ istirahəti, mənfi
təfəkkür və koqnitiv təhriflər.
Beşinci seans: Avtogenik treninq, məntiqi düşüncələrin əvəzlənməsi və onun addımları,
məntiqi və qeyri məntiqi özü ilə danışmaq.
Altıncı seans: Avtogenik məşğələ, effektik ilə qeyri-effektivin qarşılaşdırılması, tərif və
onun növləri.
Yeddinci seans: İllüstrasiya ilə birlikdə avtogenik treninq və bunlarla yanaşı günəş işığına
nəzarət etmək.
Səkkizinci seans: Nəzarət, sosial dəstək və mantra nəzarət məşğələsi
Doqquzuncu seans: Tənəffüsün sayına nəzarət, öncəki seansların istirahət məşğələlərindən
birini yerinə yetirmək, təşəkkür və minnətdarlıq.
Vasitələr:
Bu araşdırmada stress və təşvişin alt miqyaslarından əldə edilən faktları toplamaq üçün
SCL-90 R anketindən istifadə edilmişdir. Bu sınaq 1080-ci illərdə Drogatis və yoldaşları tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu test 90 sualdan ibarət özünü qiymətləndirmə vasitəsidir. Psixoloji əlamətləri 9 sahə üzrə qiymətləndirir.
Bu 9 sahə aşağıdakılardan ibarətdir:
— Somatoform
— Obsessiya
— Kompulsiya
— Şəxslərarası həssaslıq
— Təşviş
— Düşmənçilik
— Xəstəlik qorxusu
— Paranoid fikirlər
— Psixoz
Bu testdə hər bir sualın cavabı 1-5 arasında qiymətləndirilir. Testin məzmununun doğruluğu Drogatis tərəfindən dəstəklənmişdir. Drogatis və yoldaşları bu anketi 119 könüllü üzərində sınaqdan keçiriblər. Əldə edilən nəticələr iki test arasında maksimum uyğunluqdan xəbər
verirdi. Bu araşdırmada depressiyaya aid maksimum uyğunluq 0,73, xəstəlik qorxusuna aid
uyğunluq isə 0,38 olmuşdur. Azərbaycanda da bu anketin doğruluğu müxtəlif araşdırmalar
çərçivəsində öz təsdiqini tapmışdır (10). Bu testin doqquz istiqamət üzrə mötəbərliyini yoxlamaq üçün “daxili hesablama və yenidən test” olan iki metoddan istifadə edildi. Bu testin daxili mötəbərliyini hesablamaq üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarında 219 könüllü üzərində sı-
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naqdan keçirərək təkmilləşdirdilər. Sonra isə onun mötəbərlik əmsalı ALFA əmsalından istifadə edilərək hesablandı. Əldə edilən əmsalların bütün nəticələri qaneedici idi. Ən böyük korrelyasiya əmsalı 0,90 ilə stressə və ən kiçik korrelyasiya əmsalı isə 0,77 göstəricisi ilə psixoz
düşüncələrə aid idi. Bu anket üçün aparılan tədqiqatda anketin bütün miqyaslarının əmsalı
0,70 dən yuxarı göstəriciyə malik oldu. Ən böyük mötəbərlik əmsalı 0,92 göstəricisi ilə stressə aid idi. Sonrakı sıra isə 0,86 göstərici ilə təşvişə aiddir. Bu araşdırmadan əldə edilən faktlar
SPSS-16 statistik proqramı və dispersiya təhlil testindən istifadə etməklə təhlil edildi (11).
Araşdırmanın icra proseduru: Psixoterapiya iştirakçılarının bir-biri ilə tanış olması,
qrupda iştirak məqsədlərinin izah edilməsi, üzvlərin vəzifələri və qrupun qayda-qanunlarından
bəhs edən birinci seansdan başqa digər seanslarda öncə əvvəlki seanslarda qeyd edilən
təkliflərə qayıdılır və məşq prosesində qarşıya çıxan məsələlər haqqında müzakirələr aparılır
və sonra isə həmin seansın mövzusu elan edilərək qrup üzvlərindən qrup müzakirələrində
iştirak etməkləri istənilirdi. Sonra isə növbəti seansın təklifləri müəyyən edilərək qrup
üzvlərindən növbəti seansa qədər o təklifləri yerinə yetirmələri tələb edilirdi. Seansın sonunda
təqdim edilən məsələlər ümumiləşdirilərək praktikaya yönəldilirdi.
Eksperiment qrupunun üzvlərindən iki nəfər dəfələrlə seanslarda iştirakı etmədiyi üçün
seansdan kənarlaşdırılmışdır. Hər iki qrupda bərabərlik yaransın deyə iki nəfər də nəzarət
qrupundan təsadüfi seçim əsasında kənarlaşdırılmışdır. Sonuncu seansda yenə də psixoloq
tərəfindən eksperiment qrupundan və seanslar bitəndən sonra isə nəzarət qrupundan mərkəzə
metadon dozası almaq üçün müraciət edən zaman iştirakçılardan 90 sualdan ibarət
simptomları müəyyən edən suallara (SCL-90 R) cavab istənildi. Qeyd etmək lazımdır ki, istər
eksperiment qrupu istərsə də nəzarət qrupu metadonla müalicə alanlar arasından seçilmişdi.
Onların müalicəsində yeganə fərq isə koqnitiv davranış terapiyası metodu ilə stressin idarə
olunması texnikası baxımından qrup terapiyası almalarında idi (12).
Nailiyyətlər:
Eksperiment və nəzarət qrupların demoqrafik xüsusiyyətləri 1-ci cədvəldə təqdim edilmişdir:
Cədvəl 1: Eksperiment və nəzarət qrupların demoqrafik xüsusiyyətləri
Dəyişənlər

Orta yaş
Təhsili

15-25

Eksperiment
qrupu N=10
Rəqəm Faiz
6
60%

Müşahidəçi qrupu Cəm N=20
N=10
Rəqəm
Faiz Rəqəm Faiz
7
70%
13
65%

26-40

4

40%

3

30%

7

35%

2
8
2
8
2
1
7
3
7
5

20%
80%
20%
80%
20%
10%
70%
30%
70%
50%

2
8
2
8
1
4
5
0
10
7

20%
80%
20%
80%
10%
40%
70%
0%
10%
70%

4
16
4
16
3
5
12
3
17
12

20%
80%
20%
80%
15%
25%
60%
15%
85%
60%

Durum

5-8-ci siniflər
Diplom
Ailə vəziyyəti
Subay
Evli
Peşəsi
K/təsərrüfatı
İşçi
Sərbəst
Cinayət
Törədib
törətməsi
Törətməyib
Psixoaktiv
mad- 20
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dələrdən istifadənin
orta yaş dövrü

33

5

50%

3

30%

8

40%

Psixoaktiv
maddələrdən
istifadənin
müddəti

3
8

2
5

20%
50%

2
6

20%
60%

4
11

20%
55%

13

3

30%

2

20%

5

25%

İstifadə
etdiyi
psixoaktiv
maddənin növü
Psixoaktiv maddədən
istifadə
etməni
tərk
etmək sayı
Psixoaktiv
maddədən
yenidən istifadə
etməyə qayıdışın
səbəbi

Tiryək
Heroin

6
4

60%
40%

6
4

60%
40%

12
8

60%
40%

1-3

7

70%

4

40%

13

55%

5

3

30%

6

60%

9

45%

Fiziki
problemlər
Maliyyə
problemləri
Ailə
problemləri
Obsessiya

1

10%

2

20%

3

15%

1

10%

1

10%

2

10%

2

20%

2

20%

4

20%

6

60%

5

50%

11

55%

etmə Asılılıqdan
bezmək
Maliyyə
problemləri

9

90%

9

90%

18

90%

1

10%

1

10%

2

10%

Tərk
səbəbi

Eksperiment və nəzarət qrupların stress və təşvişin eksperimentdən öncə və sonrakı göstəricilər meyarının orta göstəricisi və yayınması 2 №li cədvəldə qeyd edilmişdir: Cədvəldən göründüyü kimi eksperimentdən sonra eksperiment qrupunun orta göstəricilərinin hər iki dəyişkəni nəzarət qrupunun orta göstəricilərinin dəyişənlərindən aşağıdır.
Cədvəl 2: Sınaq zamanı və qrup təsnifatına görə stress və təşvişin eksperimentdən öncə və
sonrakı göstəricilərinin təsviri statistikası
Dəyişənlər

Testdən əvvəl

Qrup
Say

Təşviş
Depressiya

Sınaq

10

Orta
göstərici
10/57

Şahid
Sınaq
Şahid

10
10
10

8/14
17/26
16/82

Standartdan
yayınma
5/31
4/54
8/42
11/34

Testdən sonra
Say
10

Orta
göstərici
2/91

Standartdan
yayınma
2/54

10
10
10

9/38
14/10
17/90

6/13
3/95
10/31

Testdən öncəki göstərici hər tərəfli dəyişən kimi müəyyən edildi və dispersiya təhlilindən
istifadə edilməklə onun eksperimentdən sonrakı göstəricilərə təsiri kontrol edildi. Dispersiya
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təhlilinin parametrik sınaqlardan olmasına rəğmən dispersiyanın bərabər və bölünməsinin
normal olmasının ehtimalları da tədqiqat obyektinə cəlb edildi. Statistik ehtimalların tədqiqatının nəticələrinə görə dispersiyaların bərabər olması (Levens testindən istifadə etməklə) və
bölgünün normal olması (Kolmoqorov-Smirnov testindən istifadə etməklə) ön şərti mövcuddur (P>0/ 05). 3-cü cədvəldə testdən sonrakı mərhələdə sınaq və nəzarət qrupunun stress və
depressiya göstəricilərinə qrup üzvlüyünün təsirinin dispersiya təhlilinin nəticələri mülahizə
edilmişdir:
Cədvəl 3: Stress və təşviş üzərində KDQT metodu ilə stressin idarə olunmasının təsirinin
dispersiya təhlilinin nəticələri:

Təşviş

Mean squares
(ortalama
kvadratlar)
182/620

Mənalıq
səviyyəsi
14/462 0/001

Təsir
miqdarı

Sınaq
gücü

testöncəsi

Sərbəstlik
dərəcəsi
1

0/46

0/94

qruplar

1

303/156

24/008 0/01

0/58

0/99

testöncəsi

1

775/891

40/804 0/01

0/70

0/93

qruplar

1

992/537

52/197 0/01

0/75

0/98

Dəyişən
əmsal

F
əmsalı

depressiya

3 №li cədvəldən göründüyü kimi, eksperiment və nəzarət qruplarında depressiya əlamətləri görünür. Nəticə etibarı ilə demək olar ki, eksperiment qrupunda depressiyanın əlamətlərinin azalmasına müalicə prosesi öz təsirini göstərmiş və hal-hazırda bu göstərici 58%-dən
ibarətdir. Habelə eksperiment qrupunda stressin əlamətlərinin azalmasına müalicə prosesi öz
təsirini göstərmiş və hal-hazırda bu göstərici 75 %-dən ibarətdir.
Nəticə: Bu tədqiqatın məqsədi metadonla müalicə alan PAM istifadəçilərində stress və
təşviş hallarının azaldılmasında KDQT metodu ilə stressin idarə olunması texnikasının tətbiqinin səmərəliyinin yoxlanmasıdır. PAM-dan istifadə edənlərin azaldılmasına KDQT metodu ilə stressin idarə olunmasının səmərəliliyi, təşvişin azaldılmasına koqnitiv davranış terapiyalarına əsaslanan əvvəlki tədqiqatların nəticələri ilə nisbətən üst–üstə düşür.
Təşvişin bir sıra dərmanlarla müalicəsindən tutmuş psixoterapevtik üsullarla müalicəsinə
qədər mümkündür. Biz təşvişin fizioloji, koqnitiv və davranış tərəflərinin olduğunu nəzərə
alsaq o zaman dərmanlar müalicənin fizioloji tərəfinə, koqnitiv davranış terapiyasının
(bundan sonra KDT) isə digər iki tərəfə təsir edəcəyini söyləyə bilərik. Fərddə hansı tərəfin
üstünlük təşkil etdiyi, necə davam etdiyi və hansı üstün dərəcəyə çatması həmişə müzakirə
obyekti olmuşdur. Bəzilərinin fikrincə koqnitiv və davranış bacarıqları inkişaf etdirməklə
təşvişin yaratdığı fizioloji problemlərin müəyyən həddə qarşısını almaq mümkündür.
KDT metodu ilə stressin idarə olunması və müxtəlif sakitləşdirici metodlar təşvişin
azaldılmasında misilsiz rol oynayır. Eləcə də fiziki təsirlərin azaldılması təşvişin azalmasında
təsirsiz ötüşmür. Ümumiyyətlə götürdükdə sakitləşdirici məşqlər fizioloji dəyişikliklərə səbəb
olur. Bu fizioloji dəyişikliklər simpatik əsəb sisteminin fəaliyyətinin azalması və habelə
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adrenalin və noradrenalin hormonlarının ifrazının azalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də
təşviş əlamətlərinin və ələlxüsus da onun fizioloji əlamətlərinin azalmasına gətirib çıxarır. Bu
tədqiqatın digər bir nəticəsi də metadonla müalicə olunan psixoaktiv maddə istifadəçilərində
stressin azaldılmasında KDT metodu ilə stressin idarə olunması müdaxiləsinin səmərəliyinin
yoxlanılmasıdır. Əldə olunan nəticələr əvvəlki tədqiqatların nəticələri ilə nisbətən üst–üstə
düşür.
KDT metodları təşvişin müalicəsi ilə uzlaşır. PA maddələrdən asılılığı olan fərdlərin
hadisələr, gələcək və nəzarət mənbəyi haqqındakı sənədləri tam təəssüf doğurduğundan PAM
asılılığı olanların stress əlamətlərinin azaldılmasında əhəmiyyətli nəticə əldə etmək üçün KDT
müalicə formasından istifadə etmək olar. Mənfi fikirlərlə tanış olmaq, mənfi fikirləri müsbət
fikirlərlə əvəzləmək kimi metodlar stressin azaldılmasında səmərəli ola bilər. Habelə bu cür
insanlara sosial adaptasiyada və sosial dəstəyin əldə edilməsində köməklik göstərmək onların
stressdən xilas olmasına öz təsirini göstərir.
Ümumiyyətlə götürdükdə isə bu cür insanların müalicəsində fərdi və qrup psixoterapiyalarından və farmakoterapiyadan yararlanmaq öz effektivliyini göstərməkdədir. Çox təəssüf ki,
hal-hazırda PAM-dan əziyyət çəkənlər üçün PAM-ı tərk etmək mərkəzləri yaradılmasına baxmayaraq burada ancaq dərmanlarla müalicə üsuluna üstünlük verilir və psixoterapevtik üsullarla müalicəyə elə də əhəmiyyət verilmir. Əslində isə PAM asılılığı olan şəxsi bu hala salan
onun bir sıra psixoloji vəziyyəti və yanlış düşüncələri olmuşdur ki, həmin problemin də aradan qalxması üçün həmin yanlış düşüncələr əvvəlcə aradan qaldırılmalıdı (13).
Ümid edirik ki, bu tədqiqat nəticəsində əldə edilən nəticələri bu sahə üzrə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər öz gündəlik terapiyalarına daxil etməklə daha uğurlu nəticələr əldə edəcəklər. Ümumiyyətlə bu tədqiqatın əsas məqsədi metadonla müalicə alan PAM istifadəçilərində yaranan stress və təşvişin azaldılmasında KDQT metodunun səmərəliyinin yoxlanılmasıdır. Bu tədqiqatın məhdud tərəfi kimi bunun uzunmüddətli təsir göstəricilərinin nəzarətdə
saxlana bilməməsini göstərmək olar. Sonrakı tədqiqatlarda bu müalicənin təsirlərinin nə dərəcədə davamlı olmasını tədqiq etmək təklif olunur. Bu müalicə üsulunun təsirlərinin daha da
dəqiq olması üçün biz PAM-dan istifadə edənlərin hər birinin istifadə etdiyi maddə üzrə təsnifatını aparmaqla həmin təsnifatlar üzrə ayrıca sınaqdan keçirmək lazımdır. Digər bir təklifimiz isə bu müalicə üsulunun qızlar üzərində də nə dərəcədə səmərəli olacağını dəqiqləşdirmək üçün ayrıca bir tədqiqat aparılmasıdır.
Məqalənin aktuallığı. Dispersiv təhlilin nəticələri göstərdi ki, eksperiment qrupunun nəzarət qrupu ilə müqayisədə stress və təşvişin testdən sonrakı orta göstəriciləri nəzərə çarpacaq
dərəcədə azdır. Məqalə də belə bir vacib tədqiqata həsr olunduğundan onu aktual hesab edə
bilərik.
Məqalənin elmi yeniliyi. Araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, PAM asılılığı olan və
Metadonla Əvəzedici Terapiya proqramının iştirakçıları üçün faydalı bir metod kimi KDQT dan stressin və təşvişin idarə olunmasında istifadə oluna bilər. Məhz bu da məqalənin elmi yeniliyini göstərir.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali və orta ixtisas məktəblərinin
müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər.
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Р.Ф. Аллахвердиев, К.Дж. Тарзилоо, X.Т. Мамедов

Исследование эффективности управления тревожностью и
стрессом методом когнитивно-поведенческой групповой
терапии в социально-психологической реабилитации
потребителей психоактивных метадона
Резюме
Основная цель этого исследования состояла в том, чтобы исследовать эффективность управления стрессом с помощью когнитивно-поведенческой групповой терапии
(в дальнейшем: CAD) в качестве полезного метода для участников программы заместительной терапии метадоном, которая зависит от психоактивных веществ (в дальней-
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шем: PAM). Группа из двадцати наркоманов PAM и участников программы заместительной терапии метадоном была выбрана случайным образом из Республиканского
наркологического центра. По десять человек были разделены на группы «эксперимент
и контроль». Экспериментальная группа была подвергнута методике управления
стрессом с KDQT в течение девяти сеансов. Девяносто вопросников по тревоге и
стрессу были заполнены всеми участниками как до, так и после эксперимента.
R.F. Allahverdiyev, K.J. Tarziloo, X.T. Mammadov

Study of the effectiveness of anxiety and stress management by
the method of cognitive behavior group therapy in the sociopsychological rehabilitation of psychoactive substance users
Summary
The main purpose of this study was to investigate the effectiveness of stress management
with cognitive behavioral group therapy (hereinafter: CAD) as a useful method for
participants in the Methadone Substitution Therapy program, which is dependent on
psychoactive substances (hereinafter: PAM). A group of twenty PAM addicts and participants
of the Methadone Substitution Therapy program were randomly selected from the Republican
Narcology Center. Ten people each were divided into "experiment and control" groups. The
experimental group was subjected to a stress management technique with KDQT in nine
sessions. Ninety questionnaires covering anxiety and stress were completed by all
participants, both before and after the experiment.
Redaksiyaya daxil olub: 14.07.2020
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N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsəri: ailə və qadın
psixologiyası məsələləri
Nurəngiz Tofiq qızı Rzayeva
ADPU-nun Ümumi psixologiya
kafedrasının dosenti,
psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru
E-mail: nurengiz.rzayeva@gmail.com
Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos.M.S. Əliyev,
psixol.ü.f.d. Ç.Q. Verdiyeva
Acar sözlər: orta əsr, əxlaq, dəyər, ağıl, ailə, hikmət elmi, şəxsiyyət
Ключевые слова: средневековье, нравоучение, ценность, ум, семья
Key words: middle age, morality, value, family, practical wisdom, personality, практическая мудрость, личность
Azərbaycanın ictimai-pedaqoji, fəlsəfi və psixoloji fikir tarixində orta əsr dövrü özünəməxsus çalarlarla xarakterizə olunur. Bu dövr özünün məzmun və mündəricəsi etibarilə əxlaqın saflaşmasına, nəfsin təmizliyinə, insanların kamilləşməsinə səbəb olmuşdur. N.Tusi də
məhz bu mündəricəyə malik komponentləri özündə ehtiva edən, dahi sələfləri olan görkəmli
dühalarından biridir. Dünyəvi elmlərin hamısından hali olmuş və onların əksəriyyətinə dair
əsərlər yazmış N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” psixoloji məziyyətlərinə görə sistemli konsepsiyaya
və kateqorial sistemə malikdir. Bu konsepsiyanın psixopedaqoji qatlarının açıqlanması psixopedaqoji fikir tarixinin uğurlarından biri kimi diqqəti cəlb edir. Özünün bənzərsiz fəlsəfi-psixoloji dəyəri ilə seçilən bu konsepsiyada hikmət elmi, onun mahiyyəti açıqlanır və bu kontekstdə ailə məsələləri, qadın psixologiyası, əxlaqi şüurun xüsusiyyətləri və xalqın mədəniyyəti, evqurma qaydaları, məhəbbət və onun fəziləti və s. məsələlər xüsusi yer tutur.
“Əxlaqi Nasiri”nin əsas qayəsini təşkil edən hikmət elmi bütövlükdə şəxsiyyətin formalaşması, onun struktur komponentləri nəfsin bütövlüyü və əxlaqın saflaşdırılması məsələlərini
özündə ehtiva edir. N. Tusi hikmətin mahiyyətini psixoloji ölçülərlə açıqlayaraq qeyd edir ki,
“hər şeyi olduğu kimi dərk etməyə, hər işi lazımi kimi yerinə yetirməyə hikmət deyilir: bunun nəticəsində insanın mənəviyyatı təkmilləşməli, arzu edilən səviyyəyə yüksəlməlidir” (5,
s. 36)
Nəzəri və əməli hissələrdən ibarət olan 3 məqalə və 30 fəsli özündə birləşdirən hikmət elmində aşağıdakı məsələlər geniş təhlil olunur. Bu təhlillərin əksəriyyətində əxlaqın saflaşdırılması və psixopedaqoji qatları açıqlanır. Nəzəri və əməli cəhətdən bu qatları öyrənmək, onların
tərkibinə daxil olan komponentləri müqayisə etmək, təhlillər aparmaq şəxsiyyətin özünüdərkində, ozünütənzimləmə və özünüidarə kontekstində əsas paradiqmalardandır və müasir dövr
üçün aktualdır.
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HİKMƏT

Nəzəri

Fəlsəfə

Riyaziyyat

Hər şeyi olduğu kimi dərk
etməyə, hər işi lazımi kimi
yerinə
yetirməyə
hikmət
deyilir.

Əməli

nübüvvət
imamət
axirət

Əxlaqın
saflaşması

ölçülər
ədədlər
səma cisimləri
ahəngşünaslıq

Evqurma
qaydası

Təbiət

təbii adlar
nəfs elmi

Şəhərsalma
siyasəti

İnsani nəfs və onun
növləri, xasiyyət,
fəzilətlər, rəzalət
zümrələri
İdarəetmə, ailə
psixologiyası, övlad
tərbiyəsi, kişi və
qadına məxsus
xüsusiyyətlər
Ölkə dolandırmaq
siyasəti, xalqın
mədəniyyətə
ehtiyacının səbəbi,
məhəbbətin fəziləti və
növləri

adlar və əlamətlər

heyvanat
maddələr dövriyyəsi
nəbatat mədəniyyət-səma təzahürləri
təbiətşünaslıq
N. Tusi qeyd edir ki, hikmət iki hissəyə bölünməlidir: biri-elmi nəzəriyyə, o biri-əməl (iş).
Bu bənzətmə psixoloji çalarları ilə də diqqəti çəkir. Nəzəriyyəsiz praktika yarımçıq məna
kəsb edir. Məhz psixoloqun da işinin əsas qayəsi nəzəriyyəni praktikada tətbiq etməkdir. Elm
və əməl özünün fəzilətləri ilə şəxsiyyətin bütün komponentlərinə cavab verən və onu formalaşdıran bütöv konsepsiyadır, kateqorial bir sistemdir.
Elm varlıqların həqiqətən necə olduqlarını düzgün təsəvvür etmək, insanın yaradıcı ağlı
(nefse-əmr) və sağlam düşüncəsi dairəsində onun xüsusiyyət və keyfiyyətlərini kəşf etməkdir.
Əməl-gizli qüvvələri ortaya çıxarmaq, müxtəlif sənət və peşələrdən fayda götürmək, müxtəlif iş vərdişləri əldə etmək üçün göstərilən fəaliyyətə deyilir, bu şərtlə ki, o, bəşəriyyətin
qüdrətinin artmasına, onun təkmilləşməsinə səbəb olsun. Kimdə bu iki fəzilətin hər ikisi varsa, o ən müdrik insan, ən kamil alim hesab edilər, onun yeri bəşər övladının tuta biləcəyi ən
yüksək mövqeyin fövqündə olar. Necə ki, müqəddəs kəlamlarda buyurublar: “Allah istədiyi
şəxsə hikmət (elm, mərifətmüdriklik) bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona çoxlu xeyir (əbədi səadət) verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər!" (1."əl-Bəqərə" surəsi,
269.)
Hikmət elmi hər şeyi olduğu kimi bilmək, hər şeyi lazımi qaydada başlamağı bacarmaq-
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dan ibarət olduğundan varlıqlar neçə yerə bölünürsə, o da elə bölünür. Varlıqlar isə iki növdür: I-si, insanın şəxsi iradəsindən asılı olmayanlar; II-si, insanların fəaliyyət və iradəsindən
asılı olanlar. Orta əsrlərdə nəfs haqqında təlimin inkişafında N.Tusi müəyyənedici rol oynamışdır. Onun kateqorial sistemində ayırd edilmiş psixopedaqoji fenomenlərin özünəməxsus
və “genetik sırası” vardır. Dünyəvi elmlərin hamısından hali olmuş və onların əksəriyyətinə
dair əsərlər yazmış N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” psixoloji məziyyətlərinə görə sistemli konsepsiyaya malikdir. Özünün bənzərsiz psixoloji dəyərləri ilə seçilən bu konsepsiyada ailə məsələləri, kişi və qadın psixologiyası xüsusi yer tutur. N. Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində ailənin
psixoloji əsasları bir sıra komponentlərlə səciyyələndirilir. Bu kontekstdə ər-arvad münasibətləri, qadın tipləri, ailə dolandırmaq, evdarlıq qaydaları və s. məsələlər diqqəti cəlb edir.
Ailə həyatı nə qədər mürəkkəb və çoxcəhətli olsa da onun vektoru bilavasitə etika problemləri ilə bağlıdır. Ailə həyatının psixologiyası və etikası məsələləri “Əxlaqi-Nasiri”də beş
fəsli özündə birləşdirən “Evadarlıq elmi haqqında” məqalədə ardıcıllıqla əks olunub və qeyd
etdiyimiz cədvəldə də öz əksini tapıb. N.Tusini ailə dolandırmaq bilavasitə strateji məsələ kimi deyil, daha çox taktiki məsələ kimi maraqlandırırdı. O bu prosesdə həm kişilərə, həm də
qadınlara xas olan məziyyətləri cinsi fərqlər baxımından xarakterizə edirdi. Belə ki, kişilərə
arvad saxlamağın qaydalarını praktik ölçülərlə aydınlaşdırarkən zəhm, kəramət və başqarışdırma kimi üsulların vacibliyini və psixopedaqoji təhlilini açıqlayırdı. Digər tərəfdən də arvadların ərlərinə layiq olmaq üçün gözləməli olduqları şərtləri qeyd edirdi. Elə bu məqsədlə
də əsərdə qadın xarakteroloji profilləri xüsusi yer tutur və tipoloji kontekstdə açıqlanır. Bu tipologiya “yaxşı qadın”, “pis qadın” dixotomiyasına əsaslanır. Hesab edirəm ki, qədim etnosa
malik olan Azərbaycan ailəsinin özünəməxsus dəyərlər sistemi ilə seçimli olduğunu nəzərə alsaq və müasir dövrümüzdə rast gəldiyimiz və mentalitetə uyğun olmayan ailə konfliktlərini
müqayisə etsək o zaman bu əsərlərin, ibrətamiz fikirlərin nə qədər vacib olduğu, eyni zamanda dəyərlərə söykəndiyi zərurəti aydın görünər. Bu sahədə istər cəmiyyət, istərsə də kütləvi
informasiya vasitələri tərəfindən vaxtaşırı maariflənmələr aparılarsa, ailələr şəxsiyyətlərarası
münasibətlər kontekstində hörmət, səmimiyyət, qayğıkeşlik və problemlərə qarşı şüurlu yanaşma nümayiş etdirərlər. Eyni zamanda Azərbaycan ailəsi, xüsusilə də türk qadını özünün
fərqliliyini duyar. Dəyərli Azərbaycan psixoloqu Ə.Ə. Əlizadə qadın psixologiyasında qadın
mentaliteti məsələlərini təhlil etmiş, bu kontekstdə arxeotiplər və neotipləri vurğulamış və
qeyd etmişdir ki, “Dünya mədəniyyətində ilk dəfə olaraq müqəddəs “Qurani-Kərim.”də qadın
mentalitetinin səhifələri qadına verilən tələblər kimi açıqlanmışdır. Namus, ləyaqət, ismət, təmizlik, toxunulmazlıq kimi mübarək kəlamlar həmişə seçimli olub” (2, s. 133).
“Əxlaqi-Nasiri”də istər qadın, istərsə də kişi üçün, eyni zamanda övlad tərbiyəsi, idarəetmə ilə bağlı seçimli məsələlər kifayət qədərdir. Əsərdə “Yaxşı qadın” ana, dost və kənizə
bənzədilir, “pis qadın” isə zalım, düşmən və oğru kimi səciyyələndirilir. Bu bənzətmələrin ayrı-ayrılıqda psixoloji məziyyətlərinin verilməsi ailə həyatının etikası üçün aktuallıq kəsb edir.
N.Tusi ailə həyatında kişi və qadın münasibətlərinin köklərini onların mənəvi həyatının xüsusiyyətlərində axtarır. Burada əsas məqsəd “nəslin davamı” olmaqla “şəhvətin söndürülməsi”
və “başqa məqsədin güdülməsi” fonunda inkişaf etmək və formalaşdırmaqdır. N.Tusi kişi və
qadın xasiyyətlərini sadəcə təsvir etmir, onun şəxsiyyətlərarası münasibətlər kontekstində ailə
həyatı üçün önəmli olduğunu vurğulayırdı.
“Əxlaqi-Nasiri” əsərində “yaxşı qadın”ın xarakteroloji təsnifatında önəmli olan əsas cəhətlər vurğulanır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu cəhətlər ailə özəkləri tərəfindən yerinə yetirilən və
funksionalistlər tərəfindən vacib mövqe kimi qəbul edilən ailə funksiyaları ilə əlaqələnir.
Psixoloji ədəbiyyatlarda ailə sosioloqları qeyd edirlər ki, ailənin təsərrüfat-iqtisadi, bərpa-
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edici, cinsi, reproduktiv, tərbiyəvi funksiyaları bütövlükdə ailənin əsasını təşkil edir. Bu funksiyalar “Əxlaqi-Nasiri”də aşağıdakı kimi qeyd olunur və müqayisələri ilə seçimlidir.
• Yaxşı arvad malda, böyüklükdə, ev dolandırmaqda kişinin şəriki ola, səliqə yaratmaqda, pul xərcləməkdə, təsərrüfatı idarə etməkdə mahirlik göstərə... – Təsərrüfat-iqtisadi funksiya (ailənin büdcəsi, idarə olunması, əmək mühiti və s.);
• Ağıl, dəyanət, iffət, həya, ismət və nəzakətdə üzüyolalıqda, ərinin sözünə baxmaqda,
fədakarlıqda misli olmaya. Qayğıkeşliyi, mehribançılığı, şux təbiəti, xoş xasiyyəti ilə ərinin
könlünü açmağa, dərdini dağıtmağa səbəb ola – Bərpaedici və cins funksiyası (ailə insan üçün
sağlamlaşdırıcı və psixoterapevtik mühitdir. Bu mühitdə ünsiyyətin və cinsi münasibətlərin
bərpası ailənin gələcək imkanlarını şərtləndirir).
• Fədakarlıqla, dostluqda tayı-bərabəri olmaya, qohum-əqrəbaları arasında vüqarlı, hörmətli hesab edilə, dözümlü ola – Reproduktiv funksiya (uşaqların dünyaya gəlməsini özündə
birləşdirir, şəxsiyyətlərarası münasibətlər əsas götürülür).
Ailənin tərbiyəvi funksiyası xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Burada əsasən ailənin nüvəsini
təşkil edən uşaqların rəftar və davranışını təmin edən proses başa düşülür. Bu prioritet istiqamət olmaqla təkcə ailənin deyil, eyni zamanda cəmiyyətin funksiyasına çevrilir. “Əxlaqi-Nasiri”də də bu məsələlər geniş təhlil olunur və “Övlad saxlamaq və tərbiyə etmək qaydaları
haqqında” adlanan fəsildə bütövlükdə bu məsələlər öz əksini tapır. Bu bölmədə əsasən N.Tusi
uşaqlara adın qoyulması məsələsini analoji təhlil etmişdir. Psixoloji cəhətdən aktuallıq kəsb
edən bu məsələni mütəfəkkir belə vurğulayır: “Namünasib ad uşağa bütün ömrü boyu xəcalət
verər, qanı qaralar”. Südəmər uşağı ağıllı, tərbiyəli dayələrə etibar etməyi məsləhət bilən
N.Tusi tərbiyənin metodlarını da “Əxlaqi-Nasiri”sə vurğulamışdır.
Psixopedaqoji ədəbiyyatlarda rəğbətləndirmə, alışdırma, cəzalandırma və s. bu kimi tərbiyəvi metodlar əsas götürülür. Əsərdə bu məsələlər də müqayisə olunur. N. Tusi inandırma
metoduna əsasən qeyd edir ki, “uşağı onun təbiətini korlaya biləcək adamlarla və şeylərlə oturub-durmağa, oynamağa qoymamaq, mehribanlıq və məhəbbət doğuran kəramətlərlə tərbiyə
etmək lazımdır. Xüsusilə ağıla, şüura, idraka təsir edən başa salmaq yolu ilə”.
Digər tərəfdən rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodları xüsusunda belə açıqlama verilir:
“Adət-ənənə, davranış qaydalarını öyrətmək, onları yerinə yetirməyə təhrik etmək, tabe olmadıqda tənbeh vermək, xeyirli işləri onun yanında tərifləmək, zərərli işləri isə pisləmək məsləhətdir”.
Göründüyü kimi, stimullaşdırıcı, şüura təsir edən, təlqinə əsaslanan metodlar əsərdə ailə
məsələləri kontekstində, valideyn-övlad münasibətləri və övladın tərbiyə edilməsi xüsusunda
geniş təhlil olunur. Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, N.Tusinin “Əxlaqi-Nasiri” əsərində ailə, onun əsasları, funksiyaları, ailədaxili münasibətlər, övladların tərbiyəsi, əxlaqi şüur,
insani nəfs və onun növləri və s. məsələlər bütovlükdə bir sistem təşkil edir və spesifik psixoloji çalarlarla xarakterizə olunur.
Məqalənin aktuallığı. Nəsirəddin Tusinin fikirlərinin təhlili, elmi kəşfləri, xüsusilə də
“hikmət” elmi bütün dövrlər üçün aktualdır və tədqiqat obyektidir. N.Tusinin konsepsiyasının
öyrənilməsi bir tərəfdən Azərbaycan psixopedaqogikasının kateqorial sisteminin formalaşması, digər tərəfdən isə təhsilin fəlsəfi-sosioloji problemlərinin, eyni zamanda tərbiyə konsepsiyasının nəzəri-tarixi məsələlərinin açıqlanması, bu xüsusda ailədaxili münasibətlərin tənzimlənməsi, övlad tərbiyəsi kimi dəyərlərin aşılanmasında aktualdır
Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə N.Tusi yaradıcılığının bəzi psixopedaqoji qatları açıqlanmış, xüsusilə də onun “Evqurma” qaydaları fəslinin komponentləri; ailə, onun funksiyaları, kişi və qadın psixologiyası, övlad tərbiyəsi, idarəetmə məsələləri psixoloji kontekstdə
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müqayisə edilmiş, təhlillər aparılmışdır.
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəb tələbələrinə psixologiya və pedaqogika tarixi fənlərində mühazirələr zamanı, orta məktəb dərslərində, tərbiyə mövzusunda
təşkil olunan seminar və tədbirlərdə istifadə nöqteyi-nəzərindən əhəmiyyətlidir. Psixologiya
və pedaqogika ilə bağlı tədqiqatlarda istifadə etmək kontekstində əhəmiyyət kəsb edir.
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Работа Н.Туси "Ахлаки-Насири": проблемы
семейной и женской психологии
Резюме
В истории становления зербайджанской национальной культуры период средневековья характеризуются своеобразными философски-психологическими оттенками. Ярким представителем того времени являлся Н. Туси. Его трактат «Ахлаги-Насири»
представляет собою систему основ и функций семьи, семейных отношений, воспитания
детей, нравственного сознания, человеческого желания и его формы, а также имеет
важное значение во многих специфических психологических нюансах.
N.T. Rzayeva

“Prose of Morality” by N.Tusi; psychological matters
of a family and woman
Summary
In the history of the formation of the Azerbaijani national culture, the Middle Ages are
characterized by peculiar philosophical and psychological shades. A prominent representative
of that time was N. Tusi. His treatise “Ahlagi-Nasiri” (“Prose of Morality”) is a system of the
foundations and functions of the family, family relations, parenting, moral consciousness,
human desire and its form, and is also important in many specific psychological nuances.
Redaksiyaya daxil olub: 07.07.2020
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