
 AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 

 

BAKI QIZLAR UNİVERSİTETİ 
 

 

 

  

 

 

 

ELMİ ƏSƏRLƏR  

НАУЧНЫЕ ТРУДЫ 

SCİENTİFİC WORKS 
 

 
 

“Elmi əsərlər” jurnalı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində 06 

yanvar 2010-cu il tarixdə qeydiyyata alınmış (№10/M-4850) və Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının Rəyasət 

Heyətinin 06 iyul 2012-ci il (protokol №10-R) tarixli qərarı ilə aşağıda gös-

tərilən elm sahələri üzrə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir: 

Filologiya elmləri; Pedaqoji elmlər; Fəlsəfə, Sosiologiya və Psixologiya 

elmləri.  

 

(jurnal ildə 4 dəfə nəşr olunur) 
 

 

 

 

                                      

Cild 11 №4 2020 (44) 

Vol. 11 №4 2020 (44) 

Tom 11 №4 2020 (44) 

 
 
 

BAKI - 2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 2 

Təsisçi 

Bakı Qızlar Universiteti 
 

Baş redaktor 

p.ü.e.d., prof. Ağarəhim Rəhimov 

 

Baş redaktor müavini 

p.ü.e.d., prof. Akif Abbasov 

 

Məsul katib 

b/m. Kamal Kamalov 

 

REDAKSIYA HEYƏTİ 

 

Filol.ü.e.d., prof. Qəzənfər Kazımov  

Filol.ü.e.d., prof. Məhərrəm Qasımlı  

P.ü.e.d., prof. Lyudmila Verbitskaya (Rusiya) 

Filol ü.e.d., prof. Nizaməddin Şəmsizadə  
Filol ü.e.d., prof. Əlizadə Əsgərli  

F.-r.ü.e.d., prof. Aqil Xanməmmədov  

P.ü.e.d., prof. Zbiqnev Kvetsinskiy (Polşa) 

T.ü.e.d., prof. Tarix Dostiyev  

T.ü.e.d., prof. Nərgiz Quliyeva  

T.ü.e.d., prof. Anar İsgəndərov  

P.ü.e.d., prof. Svetlana Bondıreva (Rusiya) 

F.ü.e.d., prof. Əlikram Tağıyev  

P.ü.e.d., prof. İntiqam Cəbrayılov  

P.ü.e.d., prof. Anastasiya Vançova (Slovakiya) 

P.ü.e.d., prof. Fərrux Rüstəmov  

Filol.ü.e.d., prof. İsmayıl Kazımov  

P.ü.e.d., prof. Hümeyir Əhmədov  

Filol.ü.e.d., prof. Nizami Məmmədov  

Filol.ü.e.d., prof. Çingiz Qaraşarlı 

P.ü.e.d., prof. Aygul Bulatbayeva (Qazaxıstan) 

Psixol.ü.e.d., prof. Ramiz Əliyev 

 

 
Bakı Qızlar Universiteti Elmi Şurasının 27 noyabr 

2020-ci il tarixli iclasının (protokol №4) qərarı ilə 

nəşr edilir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 3 

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 

 

Ağarəhimin yaradıcılığında Qarabağ müharibəsi mövzusu 
                                                             

  Akif Nurağa oğlu Abbasov 

                           Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutunun elmi katibi, 

                                pedaqogika üzrə elmlər doktoru, professor, Əməkdar müəllim 

                     E-mail: prof.akif@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. H.Ə. Əlizadə, 

                p.ü.e.d., prof.  İ.H. Cəbrayılov 

         

Açar sözlər: Qarabağ, Qarabağ müharibəsi, qarabağ müharibəsi mövzusu, “Canavar bala-

sı”, “Qırmızı qar”, “Gəlinqayada qoşa məzar” 

Ключевые слова: Карабах, Карабахская война, тема Карабахской войны, «Волчо-

нок», «Красный снег», «Двойная могила в Гелингая» 

Key words: Karabakh, the Karabakh war, the theme of the Karabakh war, "Wolf cub", 

"Red snow", "Double grave in Gelingaya" 

 

Azərbaycan xalqı tarixən müharibələrdən əziyyət çəkmişdir. Əsrləri vərəqləmədən, iyir-

minci yüzillikdən uzaqlara getmədən son müharibələri – II dünya müharibəsini və Qarabağ 

müharibəsini yada salmaq kifayətdir. 

Azərbaycan xalqı artıq iki əsrdir ki, erməni özbaşınalığından, vəhşiliyindən, barbarlığın-

dan, vandalizmindən əziyyət çəkir. 

II dünya müharibəsi illərində alman-faşist işğalçıları ilə döyüşlərdə çoxsaylı azərbaycanlı 

həlak və şikəst olsa da, şəhərlərimiz, rayonlarımız, qəsəbə və kəndlərimiz dağıntı görmədi.  

Ermənilərin ölkəmizə ərazi iddiaları, Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi ilə 

bağlı qanunsuz qərar qəbul etmələri, üstəgəl havadarlarının köməyi ilə keçmiş vilayətin ətra-

fındakı əzəli Azərbaycan torpaqlarını da işğal etməsi səbəbindən son 30 ildə həmin ərazilərdə 

daşı-daş üstə qoymadılar, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı, Laçın, Kəlbəcər, Şuşa, 

Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Xocalı və  Əsgərandan azərbaycanlıları qovub çıxarmaları sə-

bəbindən ölkəmizdə bir milyondan artıq qaçqın meydana gəldi. Ermənistandan və Qarabağda 

azərbaycanlıların çıxarılması zamanı yüzlərlə insanların qətlinə rəvac verdilər. İnsanlarımız 

məhz azərbaycanlı, türk əsilli olduqlarından dünyada misli görülməmiş xüsusi qəddarlıqla öl-

dürülür, yandırılır, diri-diri basdırılır, hamilə qadınların qarınları yırtılır, insanlar iri borulara 

doldurularaq və boruların baş hissələri qaynaq edilirək amansız ölümə məhkum edilirdilər. Bu 

sözləri oxuyanda belə adam dəhşətə gəlir. 

Birinci Qarabağ savaşında ərazilərimiz işğal olundu. Hazırda ikinci Qarabağ savaşı gedir. 

Son dərəcə böyük qüdrətə malik olan və müasir hərbi texnika ilə silahlanmış Azərbaycan or-

dusu düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir. Ermənistan silahlı qüvvələri mətin, rəşadətli döyüşçü-

ləriniz qarşısında tablaşa bilməyib qaçırlar. İşğal altında olan Qarabağ torpaqlarının çox hissə-

si artıq düşməndən azad olunub, tezliklə zəfər təbili çalacağıq. Erməni ordusu çoxsaylı hərbi 

texnika və canlı qüvvə itirib. Ordumuz demək olar ki, ermənilərdə hərbi texnika qoymayıb, 

onları ya məhv edib, ya da hərbi qənimət kimi ələ keçirib. 

Ermənilər xəbis niyyətli, vəhşi təbiətlidirlər. Onların məkrli siyasətini, silahsız, dinc mülki 
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vətəndaşlarımıza qarşı törətdikləri vəhşi hərəkətlərini, özlərini həşərat kimi aparmalarını gö-

rüb belə qənaətə gəlirsən ki, erməniləri insan adlandırmaq qeyri-mümkündür. Döyüş meyda-

nında duruş gətirə bilmədiklərindən, ordumuzla bacarmadıqlarından, bütün mövqelərini itir-

diklərindən mülki əhalimizə divan tuturlar. Gəncə, Bərdə, Tərtər, Goranboy, Daşkəsən, Ağca-

bədiyə, Xızı, Abşeron, Kürdəmir və s. rayonlarına iri çaplı silahlardan, toplardan ara vermə-

dən atəş açır, raket zərbələri endirirlər. 100-ə qədər Azərbaycan mülki vətəndaşı həlak olub,  

çoxmərtəbəli binalar, fərdi yaşayış evləri, mülki obyektlər darmadağın olunub, bəzi şəhər və 

rayonlarımız çoxlu ziyan çəkib. Mülki insanlarımız qadağan olunmuş silahlara tuş gəlib. Dün-

ya ölkələri erməni vəhşiliyini, qəddarlığını görsə də, susur. 

Reallıq budur. 

Azərbaycan ədəbiyyatında, rəssamlığında, filmlərində müharibə mövzusu özünəməxsus 

yer tutub.  Qeyd etdiyimiz kimi, biz yalnız XX və XXI əsrlərdə  baş verən müharibələri diqqət 

mərkəzinə gətirəcəyik.  

II dünya müharibə başlayanda Azərbaycan SSRİ-nin tərkibinə daxil idi. Almaniya SSRİ 

ilə müharibə aparırdı. Sovet İttifaqı müttəfiq respublikada yaşayan xalqların nümayəndələrini 

də müharibəyə səfərbər edirdi. 

II dünya müharibə başlayanda respublikamızın ərazisində 87 batalyon, 1124 özünümüda-

fiə dəstəsi yaradılmışdı. 1941-1945-ci illərdə alman-faşist işğalçılarına qarşı müharibədə 600 

mindən artıq azərbaycanlı oğlan və qız iştirak etmişdir. Beş il davam edən bu müharıbədə bü-

tün dünyanı təmsil edən 57 milyon insan həlak olmuşdu. Onlardan 27 milyonu SSRİ-dən idi. 

II dünya müharibəsi səbəbindən döyüşlərdə 300 mindən çox azərbaycanlı həlak olmuşdu. 

Sovet İttifaqının, o cümlədən Azərbaycanın kinostudiyası istər döyüşlərin getdiyi illərdə, 

istərsə də sonralar müharibənin dəhşətlərini, eyni zamanda sovet adamlarının, xalqımızın gös-

tərdiyi əzmkarlığı, qəhrəmanlığı, igidliyi və rəşadəti əks etdirən bir sıra sənədli və bədii film-

lər çəkmişlər. 

O dövrdə Azərbaycan kinostudiyasının müharibədən söz açan ilk filmlərindən biri Sovet 

İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədova həsr olunmuşdu. Həmin film “Sovet pəhləvanı” adla-

nırdı. “Biz Bakını müdafiə edirik”, “416-cı”, “Cəbhə arxasında”, “Vətən uğrunda”, “General 

Həzi Aslanov” və s. filmləri də qeyd oluna bilər. 

Müharibədən sonra çəkilmiş “Uzaq sahillərdə”, “Mən ki gözəl deyildim”, “Onun böyük 

ürəyi”, “Bizim küçə”, “Şərikli çörək”, “Skripkanın sərgüzəşti”, “Torpaq. Dəniz. Od. Səma”, 

“Tənha narın nağılı”, “Bakıda küləklər əsir”, “Bizim Cəbiş müəllim”, “Tütək səsi”, “Sizi dün-

yalar qədər sevirdim” və s. filmlərin bəzilərində ön, bəzilərində arxa cəbhə təsvir olunur. 

Azərbaycan ikinci dəfə müstəqilliyini əldə edəndən sonra Ermənistan ölkəmizə ərazi id-

dialarını gücləndirdi. Bu iddialar əslində Sovet hakimiyyətinin ilk illərindən başlamışdı. Hələ 

ötən əsrin iyirminci illərində Dağlıq Qarabağı ələ keçirə bilməsələr də, havadarlarının dəstəyi 

ilə onun vilayət statusu qazanmasına nail olmuşdular. 

SSRİ-nin dağılması ərəfəsində (1988-ci ildən başlayaraq) ermənilər yenidən ərazi iddiala-

rına başladılar. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində öz istəklərinə çatıb ərazilərimizi işğal et-

dilər.  

İlk əvvəllər jurnalistlərimiz fəallıq göstərərək mətbuatda, televiziyada çıxış edirdilər. Çin-

giz Mustafayev, Salatın Əsgərova ermənilər tərəfindən qətlə yetirildilər. Çingiz Mustafayevin 

Xocalı soyqırımını əks etdirən kadrları o zaman da, hazırda da ən qiymətli sənəd, erməni vəh-

şiliyini sübuta yetirən faktlar kimi son dərəcə qiymətlidir. 

Az sonra “Fəryad” (1993), “Haray” (1993), “Qədirin sorağında” (1993), “Laçın dəhlizi” 

(1993), “Ağ atlı oğlan” (1995),  “Ümid” (1995), “Vətən mənə oğul desə” (1996) bədii və sə-
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nədli filmləri meydana gəldi. 

Bir müddət yazıçılarımız seyrçi mövqe tutdular. Belə vacib məqamda Ağarəhim vətəndaş-

lıq mövqeyi göstərdi. 

Ağarəhim Rəhimov yazıçı deyildi. Ara-sıra hekayələr yazır, çap etdirirdi. O, bir müddət  

Ucar rayonu Boyat kənd məktəbində müəllim, tədris işləri üzrə direktor müavini işlədikdən 

sonra Bakıya gəlmiş, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Pedaqoji Elmlər İnstitutunda (hazırda Azər-

baycan Respublikasının Təhsil İnstitutu) elmi işçi kimi fəaliyyətə başlamış, burada şöbə mü-

diri, dissertant olmuş, fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru proqramları üzrə dissertasiyalar mü-

dafiə etmiş, pedaqogika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi, professor elmi adı almışdı. Bir sıra 

monoqrafiyalar, dərsliklər yazmışdır. Sonralar – 1992-ci ildə  Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Semi-

nariyasını (hazırda Bakı Qızlar Universiteti) yaratdı. Artıq 28 ildir ki, bu universitet səmərəli 

fəaliyyət göstərir, bu qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsinin yüzlərlə məzunu respublikamızın 

ümumtəhsil, orta ixtisas və ali məktəblərində, eyni zamanda müxtəlif təşkilatlarında çalışırlar. 

Ağarəhim müəllim ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Qarabağ müharibəsi mövzusunda 

əsərlərin yaradılması zərurətini nəzərə alaraq qələmə sarıldı. “Canavar balası” hekayəsini, 

“İkili dünyam” romanını, “Gəlinqayada tək məzar” povestini, “Əsgər anası” pyesini yazdı.  O 

zamandan bu vaxta qədər onun onlarla bədii əsəri – romanları, pyesləri, povestləri, kinos-

senariləri, hekayələri çap olunub. Əsərlərinin 20 cildliyi işıq üzü görüb. Bır sıra əsərləri rus və 

ingilis dillərinə çevrilərək xarici ölkələrdə nəşr edilib.    

Beləliklə, müəllim kimi fəaliyyətə başlayan, elmi tədqiqatlara qoşulan, pedaqoji elmlər sa-

həsində tanınmış alim olan Ağarəhim Rəhimov az keçmiş istedadlı yazıçı və dramaturq, kino 

ssenariləri müəllifi kimi tanındı. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü oldu. 

A.N. Rəhimovun “Əsgər anası”, “Məhəbbət və cìnayət”, “Pul hərisləri” əsərləri tamaşaya 

qoyuldu. Qarabağ müharibəsi məsələləri Ağarəhimin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu mə-

qalədə məqsədimiz yazıçının yalnız iki əsəri – “Canavar balası” filmi və “Gəlinqayada qoşa 

məzar” povesti üzərində dayanmaq istəyirik. Bu povestin motivləri əsasında 1998-ci ildə 

“Qırmızı qar”  filmi ərsəyə gəldi. 

Ağarəhim kiçik bir hekayə kimi qələmə aldığı “Canavar balası”nın üzərində işləyərək onu 

pyesə çevirdi, sonra ssenari yazdı, xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovun quruluşçu rejissorluğu 

ilə “Canavar balası” iki seriyalı filmi çəkildi, 1997-ci ildə kinoteatrlarda, televiziya kanalla-

rında nümayiş etdirildi, hazırda da tez-tez həmin filmə müraciət olunur. 

Baş rolları mərhum Həsən Məmmədov (Yusif kişi) və İftixar Piriyev (Nofəl); digər rolları 

Azərbaycanın görkəmli aktyorlarından və aktrisalarından Bəsti Cəfərova, Səmayə Sadıqova 

(Səriyyə arvad), Kübra Əliyeva, Cəfər Namiq Kamal, Məcnun Hacıbəyov, Bürcəli Əsgərov, 

Əjdər Həmidov, Sabir Məmmədov, Elxan Ağahüseynoğlu, Ələsgər Məmmədoğlu, Rövşən 

Kərimduxt, Kazım Həsənquliyev və b. ifa edirlər.   

Bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, filmin redaktoru bu sətirlərin müəllifidir.  

Yusif kişi at belində meşəyə yollanarkən ağlayan uşağın səsini eşidib ayaq saxlayır. Səs 

gələn tərəfə yollanır və yolun kənarına qoyulmuş bələkdə olan bir uşaq görür. Ətrafa nə qədər 

boylanırsa, nə qədər çağırışa (“Ay bu uşağın yiyəsi”), səsinə səs verən, körpənin dalınca gələn 

olmur. Bunu görüb uşağı qucağına alıb evə gətirir. Sən demə, Yusif kişi ilə Səriyyə arvad 

xeyli müddət ailə qurmalarına baxmayaraq övlad üzünə həsrətdirlər. Yusif kişi baş verənləri 

həyat yoldaşına  danışır. Uşağa Nofəl adı verir, onu öz övladları kimi böyüdür, uşağa təhsil və 

tərbiyə verirlər. 

İllər keçir. Ermənilər Azərbaycana torpaq iddialarındadırlar. Birinci Qarabağ müharibəsi 

başlayır. Nofəl də cəbhədədir. Zabit kimi onun üzərinə çox böyük vəzifələr düşür. Ailə, Və-
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tən, yurd sevgisidir bizi qanadlandıran, bizi ucalara qaldıran! Vətən qollarını geniş açaraq öz 

övladlarını yetişdirir, sağlamlığı qayğısına qalır, onu təhsilləndirir, işlə təmin edir. Hər bir 

şəxs milli iftixar, milli mənlik, milli və şəxsi şərəf, milli ləyaqət hissinə yiyələnməlidir. Yusif 

kişi sadə, ləyaqətli, zəhmətkeş kənd əhlidir. Halal əməyi ilə dolanır və ailəsinin ruzusunu gəti-

rir. Vətəni sevir, torpaq, yurdsevərdir, ailəcanlıdır. Nofəli öz doğma oğlu bilir, onunla fəxr 

edir. İstəməz ki, onun dırnağına da daş dəyə. 

Səriyyə arvad da eləcə. Evdar qadındır, ərinə sədaqətlidir. Nofəli sevə-sevə böyüdüb. 

Onun qayğısız böyüməsinə çalışıb. Həmişə ona elə gəlib ki, Nofəl başqasının uşağı deyil, onu 

özü doğub, doqquz ay onu bətnində gəzdirib.  

Bu ailənin dolanışığı daşdan çıxıb, həmişə Allahlarına şükür ediblər ki, bir tikə çörəkləri 

var, başqasına möhtac deyillər. Həmişə Allahlarına şükür ediblər ki, sonsuz qalmadılar, oğul 

yiyəsi oldular. Nofəl onların ümidi, pənahıdır. Onun boyuna-buxununa baxıb qürrələndilər. 

Sevindilər ki, övladları da başqa Vətən oğulları kimi cəbhəyə yollanıb, düşmənə qarşı 

vuruşur. 

Nofəlin sərəncamında əsgərlər var, onlar öz komandirlərindən tapşırıqlar alırlar, döyüşə 

yollanırlar. Bu əsgərlər komandirlərinə arxayındırlar. Cavan, təcrübəli, səriştəli, əzmli, qüv-

vətli komandirləri var. 

Fəqət son zamanlar döyüş əməliyyatları alınmır. Düşmən haradansa onların planlarından 

xəbər tutur, azərbaycanlıların mövqelərinə zərbələr vururlar. Hamı təəccüb içərisindədir. 

Sən demə... Məlum olur ki, Nofəl erməni qəsbkarlarına satılıb. Ona görə Azərbaycan tə-

rəfi uğursuzluğa düçar olub. Komandanlıq bundan xəbər tutur. Nofəlin məhkəməsi baş tutur. 

Məhkəmə iclasında Yusif kişi ilə Səriyyə arvad da iştirak edirlər. Onlar özlərinə yer tapa, xə-

calətdən başlarını qaldıra bilmirlər. Axı bu xəyanətkar onların övladıdır. Övladlığa götürsələr 

də, onlarla bağlıdır. Onun valideynləri hesab olunurlar.  

Məhkəmənin sədrinin məlumatından aydınlaşır ki, müttəhim Nofəl Kələntərli Çiçəkli dərə 

bölgəsində Azərbaycan hərbi əməliyyat qrupunun sirlərini erməni işğalçılarına satmaqda, Gü-

nəşli kənd sakinlərindən bir dəstə azərbaycanlı qocanı, qadını, uşağı meşədə qəsdən qırğına 

verməkdə təqsirli bilinir. Şahid qismində azərbaycanlı döyüşçülər, erməni əsirlər dindirilir. 

Nofəl nə qədər özünə haqq qazandırmağa çalışsa da, ona böhtan atıldığını söyləsə də, təqsiri, 

xəyanəti sübuta yetirilir.    

Sən demə, bütün hərbi sirləri - əsas hərbi hissənin yerini, strateji yüksəklikləri tutmağın əl-

verişli yollarını, hücumun vaxtını, atəş açılacaq nöqtələri, əsgərlərin sayını düşmənə xəbər ve-

rir, əvəzində onlardan pul alırmış. Eyni zamanda meyitləri ermənilərdən alıb yiyələrinə pulla 

satırmış. Satqınlıqla, Vətənə xəyanətlə qazandığı pullar Fransa bankına onun adına açılmış 

hesaba köçürülürdü. Hətta erməni kəşfiyyat orqanları ilə istədiyi vaxt əlaqə saxlamaqdan ötrü 

onun xüsusi parolu da varmış: NYK (Nofəl Yusif oğlu Kələntərli). 

Şahidlər dindirildikcə, ittihamlar səsləndikcə məhkəmə zalında əyləşmiş Yusif kişi ilə Sə-

riyyə arvad xəcalətlərindən başlarını aşağı salıb, tər tökür, canlarını hara qoyacaqlarını bilmir-

lər. Axı onlar Nofələ belə tərbiyə verməmişlər. Meşəyə atılmış kimsəsiz uşağa  gözlərinin ya-

ğını yedirtmiş, həyatlarını ona həsr edərək boya-başa çatdırmışlar. 

Yusif kişi söz alıb danışır. Bildirir ki, o, uzaq dağ kəndi Göytəpədən gəlib. Yanımda əy-

ləşən, xəcalətindən adamların üzünə baxa bilməyən ağbirçək Səriyyə arvadla Nofəli böyüdüb-

lər. Görünür onlar pis tərbiyəçi olublar, Vətən, xalq üçün oğul yox, qənim, cinayətkar, düş-

mən yetiriblər. Yusif kişi ər-arvad özlərini də günahkar sayır, məsuliyyət daşıdıqlarını deyir. 

Bildirir ki, daha onun yaşamağa, başıma papaq qoymağa, el-oba içərisində gəzməyə haqqı 

yoxdur. 
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O, Nofəli meşədə necə tapdığını, evə necə gətirdiyini danışır.   

“Yusif. Bu uşağı bizə Allah göndərib. Saxlayarıq, böyüdərik, tərbiyə edərik. O, atalı-analı 

olar, biz də övlad sahibi. Sevinmirsən? 

Səriyyə. Sevinməyinə sevinirəm. Camaata bəs nə deyərik? 

Yusif. Gedib bir müddət anangildə, öz kəndinizdə qalarsan, geriyə qayıdanda deyərik ki, 

uşaq orada doğulub. 

Səriyyə. Düz deyirsən. Lazım deyil ki bilsinlər. Yoxsa o böyüyəndən sonra bizim ögey ol-

duğumuzu ona deyə bilərlər (Səriyyə birdən susur). Bu ki, erməni uşağıdır. 

Yusif. Hardan bildin? 

Səriyyə. Erməni arvadları uşağı belə bələyirlər. Biləyindəki kiçik xaçı görürsən?  

Yusif (əhəmiyyət vermir).  Xaçı rədd elə getsin. Onun erməni olması alnına yazılmayıb ki. 

Nə fərqi var xristian, ya müsəlman. Hamısının yaradıcısı o böyük Allahdır” (1, s. 444-445). 

Yusif kişi üzünü salona tutaraq: 

“— O gündən biz ona Nofəl adını qoyduq. O bizim oğlumuz oldu (üzünü Nofələ tutur). 

Tfu sənin üzünə, nankor insan! Nə idi səni bu cinayətlərə təhrik edən? Səni küçük balası  kimi 

meşəyə atan valideynlərinə xidmət etmisən. Necə oldu ki, səni “oğul” deyə böyüdən, ərsəyə 

çatdıran Yusif kişinin zəhmətini asanlıqla yerə vurdun?! Gecələr yatmayıb beşiyin başında 

keşik çəkən, sənə analıq qayğısı göstərən Səriyyəni xar elədin? Nə idi bu xalqın, millətin təq-

siri, a namərd? Sənin erməni qanın nə qədər güclü imiş, ay yaramaz? Doğru deyirlər, ayını, 

pələngi, meymunu əhliləşdirmək, tərbiyə etmək olur, ancaq canavarı yox!!! Bu nankora oğul 

deyən yerdə dilim quruyaydı” (1, s. 445-446). 

Səriyyə arvadın dedikləri: “Xəcalətimdən özümə yer tapmıram. Mən də haqqımı tələb edi-

rəm (Nofələ baxaraq). Qaytar Kələntərli familiyasını, Nofəl adını, Yusif ata, Səriyyə ana 

adını!!!” 

Zaldan səs eşidilir: 

— Bəs onun adı nə olsun? 

Səriyyə. Canavar balası!!!” (1, s. 446). 

Haqqında danışdığımız kinossenari, onun əsasında ekranlaşdırılmış film özünün sanbalına 

görə son dərəcə dəyərlidir. Müəllif Ağarəhim oxucunun, tamaşaçının diqqətini bir sıra məsə-

lələrə cəmləşdirir. Onları nəzərdən keçirək: 

1. Vətəni, doğma torpağı sevmək, ölkəmizin maddi və mənəvi sərvətlərinə görə iftixar his-

si keçirmək, xarici ölkələrdə, bütün dünyada onu ləyaqətlə təmsil etmək, lazım gəldikdə əldə 

silah Vətəni müdafiə etmək bizim hər birimizin müqəddəs vətəndaşlıq borcumuz və vəzifə-

mizdir. Məmməd Araz demişkən, “Vətən daşı olmayandan olmaz ölkə vətəndaşı”. 

2. Vətənə xəyanət etmək olmaz. Vətən xainləri ciddi cəzalandırılır, xalqın lənətinə tuş gə-

lir. 

3. Ata-ana haqqını itirmək olmaz. Ailənin şərəfini qorumaq lazımdır. Nofəl Vətənə xəya-

nət yolunu tutarkən öz ailəsini də nəzərə almalı idi. Öz əlinin zəhməti ilə yaşayan, yoxsul hə-

yat tərzi keçirən, lakin halallığı özünə vacib sayan Yusif kişini, bütün günü evdə-eşikdə dola-

nan, ailənin dərd-səri ilə yüklənən anası Səriyyə arvadı gözləri qarşısında canlandırmalı idi. 

Yusif kişi ilə Səriyyə arvad gecə-gündüz cəbhədə olan Nofələ görə yada salır, narahat olur. 

Diqqət yetirək: 

“Səriyyə. Bilirəm, Nofəlin fikrini çox çəkirsən. 

Yusif. Gör nə vaxtdır ondan xəbər yoxdur. 

Səriyyə. Bəlkə uşağın başında bir iş var. 

Yusif. Allah eləməsin. Nofəl ağıllı oğlandır, ona heç bir şey ola bilməz.  
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Səriyyə. Təki balamız salamat olsun. Allah hamının balasını xəta-bəladan qurtarsın, bizim-

ki də onların içində” (1, s. 403). 

 Nofəl isə bir anlıq da olsa nə kəndi, nə ata-anasını yadına salır. Döyüşlər bitəndən sonra 

evlərinə qayıtmaq barədə fikirləşmir. Vətən xaini olaraq qalır, ötəri ehtirasını, erməni qızı Ri-

maya bağlılığını ata-anasından üstün tutur, satqınlıqla, xəyanətlə əldə etdiyi pulları götürüb 

xaricə qaçmaq istəyir. Fikir verək: 

“Nofəl (Rimaya).  Bu müharibə, bu “ana vətən” nə sənə lazımdır, nə də mənə. Mən ağıllı o 

adama deyərəm ki, müharibədən də öz xeyri üçün istifadə edə bilsin. Sən mənim xoşuma gə-

lirsən. Mənim pulum çoxdur. Bu Günəşli əməliyyatından sonra mənim fikrim qaçmaqdır. Gəl 

birlikdə qaçaq. Günəşli kəndinin əməliyyat planını (düşmənə təslim etmək planını – A.A.) ba-

ğışlayıram sənin qara gözlərində” (1, s. 437). 

Göründüyü kimi, sən demə, Nofəl bu müharibəyə torpaqlarımızı qorumaq üçün deyil (mü-

haribə, bu “ana vətən” nə sənə lazımdır, nə də mənə), qazanc əldə etmək üçün (ağıllı o ada-

ma deyərəm ki, müharibədən də öz xeyri üçün istifadə edə bilsin) qatılıb. Odur ki, Günəşli 

kəndini işğal etmək planını hazırlayıb ermənilərə ötürür, əvəzində çoxlu pul alıb, gedib xarici 

ölkələrin birində kef içərisində yaşayacaq. Bu sadəlövh, ağılsız adam başa düşmür ki, Rima 

onu ələ almaq üçün göndərilən düşmən agentidir, Nofəldən öz məqsədləri üçün istifadə edir. 

Diqqət yetirək: 

“Rima. Bu vətən xaini nə qədər sadəlövhdür. Mən Böyük Ermənistan yolunda ölümə də 

hazıram. Belə səfehlərin köməyi ilə Azərbaycanın hələ çox kəndlərini, çox şəhərlərini tutaca-

ğıq” (1, s. 437). 

Nofəl isə, bu düşmən qızına ata-anasından daha çox diqqətlidir. Onun bədbəxtliyi bunda-

dır. Gözləri qapanıb, ayaqlarının altını görmür. Vətəninə, xalqına, döyüş yoldaşlarına, kəndi-

nə, uşaqlıq dostlarına, ailəsinə xəyanət edir. Hansısa erməni fahişəsinin qarnından çıxan, la-

zımsız əşya kimi çöllərə atılan bu yaramaz, murdar şəxs, bu həşərat öz ehtirasının quluna, pul 

hərisinə çevrilir.   

Hazırda ölkəmiz ikinci Qarabağ müharibəsini yaşayır. Erməni faşist işğalçılarına layiqli 

cavab verir, torpaqlarımızdan onları “iti qovan kimi” qovuruq. Tezliklə Qarabağ düşmən tap-

dağından azad olacaq. Yazıçı Ağarəhimin “Canavar balası” kino ssenarisində və eyni adlı 

filmdəki ideyalar bu günümüz üçün də aktualdır. Döyüş meydanında satqınlıq edən şəxs hök-

mən Nofəlin taleyini yaşamalı olacaq! Vətən xaini ağır cəzaya layiqdir. İradəsi zəif olanlar, 

düşmənə satılanlar bunu bilməlidirlər. 

“Gəlinqayada qoşa məzar” povestində də birinci Qarabağ müharibəsi zamanı baş verən 

hadisələr dolğun bədii boyalarla öz ifadəsini tapmışdır. Əsərdə  bir azərbaycanlı ailənin üz-

ləşdiyi faciə diqqət mərkəzinə gətirilir. Azərbaycan kəndlərinin birində yaşayan Əkrəm kişi 

ilə Xədicə arvadın sevinci aşıb-daşır.  Oğul nəvələri Sədaqətlə Növrəstə, Sədaqətin  əri Rəşad 

və onların körpə oğlu Sakit bu ailəyə qonaq gəliblər.  

Kənd öz sakit həyatını yaşayır. Axşam düşüb. Xəfif külək könülləri oxşayır. Qonaqların 

gəlişinə şad olan Əkbər kişi qara qoçu onların ayaqları altında kəsir. Süfrə başında əyləşirlər.  

Yeyib-içəndən sonra söhbətə başlayırlar. Birdən ətrafın qərib sakitliyi pozulur, işıqlar sönür. 

Sən demə, erməni cəlladlar kəndə hücuma keçmiş, silahsız əhaliyə divan tutmağa başlamışlar. 

Kənddə hamı bir-birinə dəyir. Qışqıran kim, inildəyən kim, yerə yıxılaraq canını tapşıran 

kim?! Azğın ermənilər heç kimə aman vermir, misli görülməmiş qəddarlıq törədirlər.  

Diqqət yetirək. Povestdən: “Bu kənddə boya-başa çatan, onun suyunu içən, çörəyini yeyən 

ermənilər qonşu yaşadıqları, hər gün duza, çörəyə borca gəldikləri azərbaycanlılara qənim kə-

silərək, hər cür cinayət törədirdilər. İndi də gecə yarısı işıq mənbəyini onlar partlatmışdılar. 
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Bir an içərisində kənd əhlinə elə gəldi ki, dünya qopub dağılır. Mərmilər kəndin müxtəlif yer-

lərinə düşür, partlayır, evləri, damları dağıdır, yandırır, ətrafa səpələnən qəlpələr günahsız 

adamları, dilsiz-ağızsız heyvanları parçalayıb tökürdü. Yaxınlıqda  partlayan qrad mərmisinin 

zərbəsindən Əkrəm kişinin evi də silkələndi. Əkrəm kişi: 

— Yığışın, evdən çıxaq. Evə mərmi düşə bilər. 

Bu vaxt avtomat, pulemyot güllələri həyətə yağış kimi yağdı (2, s. 17-18). 

Vəhşi ermənilər Əkrəm kişi ilə Xədicə qarını, Rəşadı öldürürlər. Sədaqət qucağında balaca 

Sakit, bir də Növrəstə meşəyə qaçırlar. Kənd əhlinin bir qismi də buradadır. Ermənilər onları 

tapmasınlar deyə gizlənirlər. Düşmənlər onları izləyirlər.  

Meşədə xeyli adam vardı. Hər tərəfi qar bürümüşdü, şaxta qılınc kimi kəsirdi. İnsanlar 

ayaqyalın, başıaçıq, nazik paltarda evdən çıxan bir-birinin ardınca dar cığırla gəlib meşəyə 

çıxmışdılar. Nəfəslərini belə çəkmirlər ki, ermənilər onların yerlərini bilərlər. Fəqət qorxu içə-

risində, aclıqdan və soyuqdan rahatsız olan körpə Sakit hey ağlayırdı. Hamı təlaş içərisində-

dir... Fəqət Sakitin ağlamağı erməniləri duyuq sala bilərdi. “Bu qədər qızın, gəlinin isməti lə-

kələnəcəkdi, qocalar, günahsiz uşaqlar qırğına veriləcəkdir  (2, s. 25).  

Körpəsi ağladığına, səs qopardığına görə Sədaqət xəcalət çəkir, lakin əlindən bir iş gəlmir-

di. Hamının gözü Sədaqətə zillənmişdi. Yəni “bu körpənin səsini kəs”. Körpə sakitləşməsə,  

düşmən bu qədər adamı tapıb qətlə yetirəcəkdi.  

Əlacsız qalan Sədaqət körpəsini öz əllərilə boğur və tutduğu əməldən dəhşətə gələrək yerə 

sərilir (“Sədaqət gözlərini yumdu. Yaş yarımlıq körpəsi Sakitin başını sağ əlinə aldı, körpənin 

ağzını öz sinəsi ilə bərk-bərk  qapadı. Körpə çox çalışsa da, başını anasının əlindən çıxara, ağ-

zını sinəsindən arala ya bilmədi. Başını kəsilən quzu kimi doğma anasının isti qoynunda, bir 

zaman əlləri ilə bərk-bərk yapışdığı, əmdiyi döşləri arasında Sakitin ürəyi partladı. Ana özün-

də deyildi. Üzü üstə yerə yıxıldı. Babasının, nənəsinin, ərinin meyitləri üzərində ağlamağa 

macal tapmayan Sədaqət indi öz əlilə o dünyaya göndərdiyi balasının üz-gözünü yalayır, 

öpür, göz yaşları axıdırdı. Növrəstə Sakiti Sədaqətin qucağından aldı. Əmi dostusu Sona Sə-

daqətin qolundan tutdu: 

— Qalx, qızım, qalx! – deyə onu ayağa qaldırdı.  

Əvvəl hamı elə başa düşürdü ki, körpə anasının qucağında soyuqdan donub. Uşağa baxan-

da Kərəm kişinin heyrətdən gözləri böyüdü. Ağ sifətli, totuq Sakitin üzü-gözü, dodaqları, alnı, 

boyun-boğazı qaralmışdı. Uşaq boğularaq öldürülmüşdü” (2, s. 27). 

Yazıçı ananın bu qədər insanı xilas etmək, ölümün, işgəncənin pəncəsindən qoparmaq 

üçün qəlbparçalayan bir tədbirə əl atmasını  ürək ağrısı ilə təsvir edir. Belə hərəkətə yalnız bö-

yük ürəyə sahib olan insanlar yol verə, öz ciyərparasının qatili ola bilər. 

Ağarəhim erməni vandalizmini parlaq boyalarla, eyni zamanda böyük nifrət və hiddətlə 

qələmə alır. Erməni adlanan bu yaramazlar, həşəratlar, insan qatilləri azərbaycanlıları xüsusi 

qəddarlıqla, həzz ala-ala öldürürlər. Yazıçının məqsədi düşmənə nifrət hisslərini alovlandır-

maqdır. Bu, həmin ermənilərdirlər ki, vaxtilə qaynar samovarı azəri türklərinin kürəklərinə sa-

rıyırdılar. İndi də vəhşiliklərindən qalmırlar. Diqqət yetirək: “Arxasını dirəyə söykəyərək bo-

ğaza qədər mis məftillə Kərəməlini dirəyə sarıdılar. Surik əvvəlcə Kərəməlinin sağ, sonra da 

sol qulağını kəsdi. 

Aruşavel Babayan: 

— Burnu da bir az böyük görünür. Onu da adam burnuna oxşadın. 

Kərəməlinin burnunu da kəsdilər. 

Mərdan kişi dözə bilmədi. Şefin üstünə cumdu. 

Suren Akopyan üzünü şefə tutaraq: 
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— Əmrinizi gözləyirik! – dedi. 

— Başı kəsilsin! 

Əsirlərin gözləri qarşısında onun başını kəsdilər və qulaqlarından tutaraq onu şefin ayaq-

ları altına atdılar” (2, s. 33-34). 

Dirəyə sarılı qalan Kərəməli şefi söyməyə başlayanda əmr verildi ki, onu yandırsınlar. 

“Gəlinqayada qoşa məzar” povestində ermənilərin əsirlərlə davranış tərzi göstərilir. Onlar 

mal tövləsinə salınırlar. “Ala inəklərlə əsirləri fərqləndirən şey aralarında çəkilən taxta divar” 

olur. Ölməmək üçün əsirlərə bir-iki tikə çörək atılır, onlar hər cür təhqirə, alçaldılmalara mə-

ruz qalırlar. 

Povestdə diqqət yetirilən mövzulardan biri də qız-gəlinlərinin öz ismətlərini qorumaq 

üçün fədakarlıq etmələri, ölümə belə razı olaraq mənfur ermənilərə tabe olmamalarıdır. Diq-

qət yetirək: “Sədaqət öz körpəsini bağrına basıb, yeniyetmə bacısı Növrəstə ilə baş götürüb 

qaçırdı. Ona görə yox ki, onlar ölümdən qorxurdular, qanlarının tökülməsindən çəkinirdilər. 

əsla yox, onlar qadınlıq, qızlıq ləyaqətlərini, arlarını, ismətlərini götürüb qaçırdılar” (2, s. 22). 

Və yaxud: “Axşamdan xeyli keçmişdi. Razmik, Stepan,  Surik və Qarsevan əllərində fanar 

içəri girdilər. 

— Sədaqət bizimlə getməlidir, bu, şefin əmridir. 

Bacılar: 

— Əclaflar, sizin alçaq  niyyətiniz heç zaman baş tutmayacaq! 

İstədiklərinə nail ola bilmədiklərindən tövlənin qapısını bağlayıb şefin hüzuruna getdilər 

(2, s. 51). “Sədaqət cibindən əl dəsmalını çıxardı. Gündüz qarın altından tapdığı və əl dəsma-

lına bükdüyü köhnə, paslı alması çıxartdı. Sol qolunun bilək damarlarını kəsdi. Sonra da al-

mas bacısının əlinə düşməsin deyə onu bir neçə yerə bölüb inəklər yatan tərəfə atdı. Sədaqətin 

qolundan qan ara vermədən axırdı. (2, s. 52). 

Yazıçı Ağarəhim öz qənaətlərini Kərəm kişinin dili ilə deyir: “Kərəm kişi əsirlərə üzünü 

tutub dedi: Ermənilərə əsir düşməyək, namusumuzu, qeyrətimizi ayaqlar altına atmayaq deyə 

bir zaman doğma övladını boğub öldürən Sədaqət indi də şərəf və ləyaqətini qorumaq üçün 

özünü öldürdü. Ananın südü sənə halal olsun, qızım” (2, s. 54). 

Qapıçı Razmik Qriqoryan Növrəstəni ələ gətirmək istəyir. Tez-tez onu yanına çağırır. 

Növrəstə də etiraz etməyib onun otağına getdiyindən əsirlər elə bilirlər ki, qız ona təslim olub. 

Hətta onu “fahişə” adlandırırlar (“Əsirlər Növrəstəyə namussuz, ləyaqətsiz, milli satqın kimi 

baxır, onunla danışmaq istəmirdilər. Növbəti axşamların biri idi. Qapıçı Razmik Növrəstəni 

öz otağına apardı. Qadınlardan biri: “Fahişəni yenə apardı oğraş” deyə mızıldandı”). Sən de-

mə, Növrəstənin planları varmış. O, Razmik Qriqoryanı yaxına buraxmır. Razmik istədiyinə 

nail olacağını düşünərək tələsmir. Növrəstə bir gün fürsət tapıb bıçaqla onu öldürüb onun av-

tomatını və tövlənin açarını götürür və əsirləri xilas edir (“Növrəstə: “indi növbə mənimdir” – 

deyə düşündü. Güclü zərbə ilə bıçağı ağzı yuxarı yatan Razmik Qriqoriyanın mədəsinin düz 

üstünə endirdi. Tiyə dəstəyə qədər Razmikin bədəninə işlədi. Qız sol əli ilə onun ağzını qapa-

yaraq: 

— Alçaq! Əclaf! Yaramaz! Heyvan! Donuz balası! – deyə bıçağı çıxarmadan o tərəf bu tə-

rəfə burdu”). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Qarabağ müharibəsi yazıçının bir çox əsərlərində özünə yer tutub.  

Təbii ki, onların hamısına bir məqalə çərçivəsində münasibət bildirmək olmur. Biz Ağarəhi-

min iki əsəri ilə bağlı fikrimizi bildirdik. Ədib “Uçurum”, “Qırmızı qar”, “Canavar balası”, 

“Vicdan məhkəməsi”, “Əsgər anası”, “Ovlaq keçidi”, “Xəyanət”, “Haray” kimi dəyərli bədii 

yaradıcılıq məhsullarında da erməni qəsbkarlarının iç üzünü, xain, namərd xislətini, vəhşili-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 11 

yini, qəddarlığını, heyvani təbiətini ustalıqla, yüksək sənətkarlıqla açır. 

Ağarəhimin hekayə, roman, povest, pyes və kinossenariləri  ilə tanış olduqda adamda belə 

təəssürat yaranır ki, müəllif Vətənimizin bütövlüyü, sərhədlərimizin toxunulmazlığı uğrunda 

əlində silah erməni-faşist işğalçıları ilə döyüşmüş, onların vandalizminin, məkrli siyasətinin, 

vəhşiliyinin canlı şahidi olmuş, əsərlərini güllə yağışı altında qələmə almışdır. Əzəli torpaqla-

rımızın xain, namərd qonşularımız - ermənilər tərəfindən işğal olunması, qızların, qadınların 

əsir düşmələri onun ürəyini ağrıdır.  

Ağarəhimin qələmə aldığı “Canavar balası” hekayəsi əsasında “Canavar balası” filmi - 

1997-ci ildə, “Gəlinqayada qoşa məzar” povesti əsasında “Qırmızı qar” filmi isə, 1998-ci ildə 

ekranlaşdırılmışdır.  

Hər halda deyə bilərik ki, Qarabağ müharibəsindən bəhs edən bir çox filmlər Ağarəhimin 

haqqında söz açdığımız filmlərindən sonra meydana gəlmişdir. Diqqət yetirək: “Sarı gəlin” 

(1998), “Arxada qalmış gələcək” (2004), “Girov” (2005), “Yalan” (2006), “Biz qayıdacağıq” 

(2007), “Bir addım” (2009), “Yaddaş” (2010), “Dolu” (2012), “Xoca” (2012), “Yarımçıq xa-

tirələr” (2015), “Xüsusi təyinatlı İbad” (2016), “Son nəfəsədək” (2018), 

Ölkəmizin ərazisində II Qarabağ müharibəsi gedir. Bir-birinin ardınca vaxtilə erməni işğa-

lı altında olan şəhərlərimiz, rayonlarımız, kəndlərimiz, strateji yüksəkliklərimiz azad olunur. 

Düşmən Azərbaycan ordusu qarşında dayanmaq iqtidarında deyil. Tezliklə, lap tez bir zaman-

da bütün Qarabağ torpağıni işğaldan azad edəcəyik!.. Torpaqlarımız azad nəfəs alacaq! 

Qarabağ bizimdir! Qarabağ Azərbaycandır! 

İnanırıq ki, birinci Qarabağ müharibəsinə əsərlər həsr etmiş yazıçı Ağarəhim II Qarabağ 

müharibəsini də yüksək sənətkarlıqla, coşqun həvəs və iftixarla vəsf edəcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Qarabağ müharibəsi mövzusunda bədii əsərlərin, filmlərin, incəsə-

nət nümunələrinin yaradılması vacibdir. Bu məqalə ona görə aktuallıq daşıyır ki tanınmış ya-

zıçı Ağarəhimin bədii yaradıcılığında Qarabağ müharibəsi mövzusuna həsr edilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə Qarabağ müharibəsi mövzusu yazıçı Ağarəhimin “Ca-

navar balası” kinossenarisi və filminə, eyni zamanda “Gəlinqayada qoşa məzar” povestinə is-

tinadən diqqət mərkəzinə gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti tətbiqi. Məqalə Qarabağ müharibəsi mövzusu üzrə tədqi-

qat aparan  doktorant və dissertantlar, magistrantlar üçün faydalı ola bilər. 
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Тема Карабахской войны в творчестве агарагима 

 

Резюме 

 
Профессор, писатель Агарагим Рагимов ещё в начале 90-х годов прошлого века 

взялся за перо с учетом необходимости создания произведений о карабахской войне.  

Им были написаны рассказ «Волчонок», роман «Мой двойной мир», повесть «Двой-
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ная могила в Гелингая», пьеса «Мать солдата». С тех самых пор до настоящего времени 

опубликованы десятки его художественных произведений - романы, пьесы, повести, 

киносценарии, рассказы. Увидели свет 20 томов его сочинений. Ряд его произведений 

переведены на русский и английский языки и изданы за рубежом. 

Особое место в работе Агарагима занимают вопросы карабахской войны. В данной 

статье наша цель - сосредоточить внимание только на двух работах автора – фильме 

«Волчонок» и повести «Двойная могила в Гелингая». 

 

A.N. Abbasov 

 

Theme of the Karabakh war ın the works of agaragım 

 

Summary 

 
Professor, writer Agaragim Rahimov took up his pen in the early 90s of the last century, 

taking into account the need to create works about the Karabakh war. 

He wrote the story "Wolf cub", the novel "My Double World", the story "The Double 

Grave in Gelingaya", the play "The Soldier's Mother". Since then, dozens of his works of art 

have been published - novels, plays, stories, screenplays, short stories. We saw the light of 20 

volumes of his works. A number of his works have been translated into Russian and English 

and published abroad. 

A special place in the work of Agaragim is occupied by the issues of the Karabakh war. In 

this article, our goal is to focus on only two works of the author - the film "Little Wolf" and 

the story "The Double Grave in Gelingaya". 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.11.2020 
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“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı milli-mənəvi  
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“Kitabi-Dədə Qorqud” Azərbaycan türklərinin ulu babası oğuzların əfsanəvi və tarixi keç-

mişini əks etdirən “Oğuznamə”lərdən biridir. Türk xalqlarının yaratdığı milli mədəniyyətin ən 

ulu, ən möhtəşəm və zəngin qaynaqlarından olan “Kitabi-Dədə Qorqud” da oğuzların həyatı 

elə-obaya, ata-anaya, bacı-qardaşa məhəbbəti, hərbi yürüşləri, adət və ənənələri, inam və gö-

rüşləri, alqış və qarğışları, bir sözlə, bütün mənəviyyatları bədii ifadəsini tapmışdır. “Kitabi-

Dədə Qorqud” həm də pedaqogika elminin tükənməz mənbəyidir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” həm bir dastan, həm də bir milli (ana) kitab - epos kimi Azərbay-

can ədəbi-estetik düşüncəsinin ilkin qaynağıdır. Bu baxımdan, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

da öz poetik kökləri etibarilə birbaşa bu eposa bağlanır. Bu, ilk növbədə dastanın ədəbi-bədii 

abidə olması ilə bağlıdır.  

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı öz ədəbi-estetik başlanğıcı etibarilə “Kitabi-Dədə Qorqud” 

eposu ilə birbaşa bağlıdır. Bu da öz növbəsində “Kitabi-Dədə Qorqud” və müasir Azərbaycan 

ədəbiyyatı problemini geniş kontekstdə götürməyə imkan verir. Epos XX əsrin birinci yarısın-

da Azərbaycanda çap edilib məşhurlaşsa da, o, “etnopoetik ruh” (yaxud “Qorqud” ədəbi ru-

hu), ədəbi düşüncənin arxetipik əsası kimi müasir ədəbi düşüncənin dərin qatlarında həmişə 

var olmuşdur. Yəni eposun müasir ədəbiyyata təsirini XX əsrin birinci yarısından başlamaq, 

əslində, onun bizim milli ədəbi düşüncəyə “kənardan gəldiyini” qəbul etmək və milli ədəbi-

estetik düşüncə tariximizdə “Dədə Qorqud” ənənələrini inkar etmək deməkdir. Həqiqətdə isə 

bu epos qədim dövrlərdən (ilkin başlanğıcdan) günümüzə qədər uzun və fasiləsiz bir yol qət 

etmişdir. Həmin yolun böyük bir mərhələsini qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı təş-

kil edir. Bu dövr ədəbiyyatı “Kitabi-Dədə Qorqud”la müasir ədəbiyyatımız arasında bir körpü 

rolunu oynamışdır.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinə təsiri davamlı olmuş, ədəbi dü-

şüncə bütün tarixi boyunca prof. N. Araslının “el zəkasını və xalqın mənəvi gücünü təmsil 

edən ümumiləşmiş obraz kimi xalq yaradıcılığında abidələşmiş, şifahi və yazılı ədəbiyyatı-

mızda canlanan müdrik bilici, aqil yolgöstərən, el ağsaqqalı obrazının ən əski prototipi” hesab 

etdiyi Dədə Qorqud obrazından ədəbi-estetik güc - ruhani-poetik enerji almışdır. 

Azərbaycan etnik-ədəbi, milli-estetik düşüncəsinin mayası, bünövrəsi, milli ədəbiyyatının 

qaynağı və mərhələsi olan “Dədə Qorqud” eposu ədəbi-bədii enerji qaynağı kimi həmişə 

Azərbaycanın milli varlığının ruhunda var olmuşdur. Orta əsrlərdən eposun canlı ifaçılıq döv-
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riyyəsindən çıxması onu aktual milli yaddaşdan tədricən tarixi milli yaddaşa keçirdi. Əsrlərin, 

qərinələrin dialektikası öz işini gördü: epos tarixi yaddaşdan da arxaik yaddaşa endi. Arxaik 

yaddaş hər bir xalq üçün onun düşüncəsinin genetik simvolikası, arxetipik energetikası de-

məkdir. Bu, milli yaddaşın enerji qaynağıdır. Həmin qaynaq aramsız şəkildə müasir milli-ədə-

bi, etnik-bədii düşüncəni qidalandırmaqda davam edir. Mədəniyyətin daşıyıcıları əsrlər boyu 

bu enerji ilə yaşayır, lakin onun konkret ünvanını, mənbəyini bilmirlər. “Kitabi-Dədə Qor-

qud”un tapılması Azərbaycan milli düşüncəsində sanki bir şok effekti yaratdı. Nəyə görə? 

Çünki “Kitabi-Dədə Qorqud” ulu öndər Heydər Əliyevin bəyan etdiyi kimi, “Azərbaycan xal-

qının tarixinin, etnik yaddaşının, arxaik təfəkkürünün güzgüsü”, “nitqimizin, dilimizin, mənə-

viyyatımızın, ruhumuzun nəğməsi” idi. Xalq bu dastanın “güzgüsündə” özünün bolşeviklərin 

təqdim etdiyindən tamamilə fərqli, əsil milli simasını gördü, bu dastanın epoxaların dərinli-

yindən gələn “səsində” bolşeviklərin azərbaycanlıların milli ruhuna tamamilə yad olan “prole-

tar” himnindən fərqli olub, xalqın milli ruhunu coşduran doğma “nəğməni” eşitdi. Azərbay-

can ziyalıları milli düşüncənin energetik qaynağına birbaşa qoşulmaq imkanı əldə etdi. Epo-

sun Azərbaycanda çap olunması ilə milli şüurun coşqun oyanışı, dirçəlişi başlandı. Azərbay-

can xalqı “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında qorunub qalmış millilik sxemləri, milli birlik for-

mulları, etnik vəhdətin düsturları əsasında yenidən təşkil olunmağa başladı. Ədəbiyyat bu mil-

li coşquda misilsiz rol oynadı. 

“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” və digər dastanlarımız da xalq ədəbiyyatı kimi qəbul 

olunurdu. Lakin “Dədə Qorqud” eposunun birbaşa milli ideologiya ilə bağlı olması, Azərbay-

can xalqında kimlik ideyalarını coşdurması, etnik-siyasi tarixlə birbaşa bağlılığı və bununla da 

sovet xalqının yaradılması ideyasına zidd olması ona münasibəti dəyişdi. Heç təsadüfi deyil-

dir ki, iki böyük dastandan – “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Koroğlu”dan daha çox birincisi təqi-

bə məruz qaldı. “Koroğlu” dastanı “Dədə Qorqud” qədər təqib olunmadı: onun üzərində baş-

qa xarakterli əməliyyatlar aparıldı. Dastanda Koroğlunun sosial ədalət uğrunda apardığı mü-

barizə Azərbaycan xalqının Türkiyəyə, “türk işğalçılarına” qarşı mübarizəsi kimi redaktə edil-

di. Lakin “Kitabi-Dədə Qorqud”un kristal poetik quruluşu belə bir əməliyyatı aparmağa im-

kan vermədi. Çünki burada oğuz babalarımız onların torpağına soxulmuş “sası” (murdar - 

Y.Ġ.) dinli yağılara” qarşı mübarizə aparırlar. 

Bu tarixi salnamədə ər-arvad, oğul-ata, qız-ana, qaynana-qaynata kimi mürəkkəb və çox-

cəhətli ailə münasibətləri çulğalaşır.  

Oğuzlarda əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərin əsası ailədə qoyulur. Uşaq böyüdükcə ailədə aldı-

ğı tərbiyə cəmiyyətdə cilalanır. Akif Abbasov yazır: “Bu bir həqiqətdir ki, insanın necə təşək-

kül tapacağı, onun həyatda hansı mövqe tutacağı ailə tərbiyəsindən, anaların valideynlik və 

tərbiyəçilik funksiyalarını nə şəkildə yerinə yetirməklərindən çox asılıdır”. Bu mənada Oğuz-

lar öz övladlarını yersiz əzizləmir, onu çətinliklərə salır, sınağa çəkirdilər. Bu, uşağı ələba-

xımlıqdan, tənbəllikdən, zəhmətə xor baxmaqdan, çətinlik qarşısında özünü itirməməkdən, 

qorxaqlıqdan qoruyur. Onu mübarizlik, cəsurluq, diribaşlıq, çeviklik, igidlik, mərdlik və s. bu 

kimi nəcib sifətlər aşılayır. 

Oğuz gənclərinə, oğuz insanına məhz bu kimi sifətlər xasdır. Oğuzlarda tərbiyə məsələlə-

rinin qoyuluşu öz mahiyyəti və əhəmiyyəti etibarilə bu günkü cəmiyyətimizdə də aktualdır. 

Bu gün müasir pedaqogikada, təlim-tərbiyə nəzəriyyəsində rəğbətləndirmə, həvəsləndirmə, 

mükafatlandırma metodları ilə tez-tez rastlaşırıq. Pedaqoqlar, psixoloqlar, istər ailədə, istərsə 

də məktəbdə uşaqların təlim-tərbiyəsində bu metodlardan bəhrələnməyi tövsiyə edirlər. Bildi-

rirlər ki, həvəsləndirmə, mükafatlandırma nailiyyətlərin, uğurların sırasını genişləndirməklə, 

təlim-tərbiyə prosesində müstəsna rola malikdir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Oğuz 
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gənclərinin təlim-tərbiyəsinə məhz bu cür yanaşmanın şahidi oluruq. Onlar gəncləri əvvəlcə 

çətinliyə salırlar. Çətin şəraitdə fiziki imkanlara yiyələndirirlər. Sonra onların fiziki imkanla-

rını nümayiş etdirdikdən sonra rəğbətləndirilir, mükafatlandırılırlar. Dastanda oxuyuruq: 

 

Hey Dirsə xan! Oğlana bəylik ver, 

Taxt ver,- güclüdür, ərdəmlidir! 

Boynu uzun bədəvi at ver, 

Qoy minsin, hünərlidir. 

... Yaylağından on qoyun ver, 

Bu oğlana şişlik olsun, cüssəlidir 

Qaytabandan qızılı dəvə ver 

Bu oğlana qoy yükləsin, hünərlidir! 

 

Burada məmləkətə rəhbərlik edən şəxsin igidlik, qəhrəmanlıq göstərən gəncin əməlinə ve-

rilən yüksək qiymətin şahidi oluruq. Müasir dövrümüzdə də belədir. Ölkə başçısı müxtəlif ya-

rışlarda ölkəni ləyaqətlə təmsil edən, onun adına şərəf gətirən şəxsləri rəğbətləndirməklə onla-

rın fəaliyyətinə stimul verir, yeni-yeni nailiyyətlərin qazanılmasına yol açır. 

Oğuz cəmiyyətində ən ali ictimai qurum hesab edilən ailənin təməlində Tanrı duası, pey-

ğəmbər rizası dayanır. Onlar hesab edirdilər ki, yalnız müqəddəs xeyir-dua ilə qurulan ailələr-

də sağlam övlad dünyaya gətirmək, böyütmək, cəmiyyətə təqdim etmək olar. Ərə gedən qızın 

isməti, namusu, arı hər şeydən uca tutulur. Ailə quran oğlanlar öz sevgililərini ismətli, bakirə 

görmək istəyirlər. Dastanda Bamsı Beyrəyin dilindən eşitdiyimiz “Eyibli ərə getmək eyibdir 

ər evinə” [56,163] buna misal ola bilər. Müraciətdə onu da görmək mümkündür ki, oğuzlar ai-

lə ittifaqına dar mənada yanaşmırlar. Oğuz cəmiyyətində xas olan ailə ənənələri müasir dövrü-

müz üçün səciyyəvidir. Əgər yeni ailələrin qurulmasında, övlad tərbiyəsində, qayınata-qayı-

nana münasibətlərində ona istinad olunursa, cəmiyyət bundan çox böyük fayda götürər. Yeni 

qurulan ailə tayfa birliyinin, qəbilə ittifaqının genişlənməsinə, nəsil-şəcərənin böyüməsinə, 

qohumluq əlaqələrinin inkişaf etməsinə zəmin yaratmalıdır. Ümumiyyətlə, qohum-qəbilə mü-

nasibətləri Oğuzların mənəvi tərbiyəsində ön planda dayanır: “Salur Qazanın evinin yağma-

landığı boy”da  Qazan xanın dilindən oxuyuruq: 

 

Qohum-qəbiləli komam-yurdum! 

Qulanla sığın-keyikə qonşu yurdum! 

Səni düşmən haradan talayıb, gözəl yurdum! 

Uca evimin tikilisi, yurdu qalmış, 

Qoca anamın oturduğu yer də qalmış. 

Oğlum Uruzun ox atdığı nişan qalmış. 

Bəylərin at çapdırdığı meydan qalmış, 

Qara mətbəxin yerində ocaq qalmış. 

 

Oğuz ərləri öz qadınlarını “aslan nəsli, sultan qızı” hesab edirlər. “Öz canıma qıyaram, sə-

nə qıymaram” — deyə, öz qadınları yolunda hər cür fədakarlığa hazırdırlar. Oğuz elində evin 

qızı ilə gəlininə fərq qoyulmur, “anam gəlin, qızım gəlin”-deyə, gəlinə doğma qızı kimi yana-

şırlar. Gəlinlər isə “atamdan yaxşı qayınata”, “anamdan yaxşı qaynana”, -deyə qayınatanı 

doğma atadan, qaynananı doğma anadan üstün tuturlar. Belə gəlinin tərbiyəsi qız hələ ata 

evində ikən başlanır. Onun əsas tərbiyəçisi anadır. Çünki “qız anadan görməyincə öyüd al-
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maz”. Oğuz elində övlad arzusu çox güclüdür; fərqi yoxdur, qız-oğlan, təki ailədə övlad olsun. 

Oğuz elində deyirlər ki, “ərin ağzının kəsərini at bilər”. ”Ər comərdini, ər namərdini ozan 

bilər”. Ərləri üçün oğuz qadınları hər cür fədakarlığa hazırdırlar. “Duxa qoca oğlu Dəli Dom-

rul boyu”nda Dəli Domrulla Əzrayılın görüşdüyü səhnə buna ən yaxşı misaldır. Oğuz qadın-

ları üçün “ər qızıl taxtın yiyəsidir”, “bəy igiddir, igid bəydir”, “öyünərsə, ər öyünsün-aslandır”, 

“ər padşahdır”. “Padşahlar-Allahın kölgəsidir”. Oğul arzusunda olan ata-ana onun tərbiyəsini 

önə çəkir. Oğlu “atanın yetirməsi”, “ocağın gözü”, “ata evinin dirəyi”, “iki gözün biri”, “uca 

dağın zirvəsi”, “coşqun suların daşqını” hesab edirlər. Oğuz elində “ata malından nə fayda, 

başda ağıl olmasa” deyə hər cür oğul yox, ağıllı oğul tərbiyə edirlər. “Ata  adını ucalmayan 

fərsiz oğul ata belindən enincə, enməsə yaxşıdır, ana bətninə düşüncə, doğulmasa yaxşıdır”. 

“Ata adını yaşatmaq üçün ağıllı oğul yaxşıdır.”  

Ümumiyyətlə, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanın pedaqoji mahiyyəti, tərbiyəvi təsir qüvvəsi 

dastan boyu sətirbəsətir hiss olunur. Onun öyrədicilik, təlqinedicilik qüvvəsi istər dini-mənəvi 

dəyərlərə münasibətində, istərsə də ailəyə, dostluğa, vətənə, yoldaşa yanaşmada eyniyyət təş-

kil edir. 

Dastanda bəhs edilən ata-ana, valideyn-övlad, ər-arvad məhəbbəti bu gün üçün də böyük 

tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyır. Ata-analarına, vətəninə Oğuz igidləri kimi layiqli münasibət bəs-

ləyən gənclərimiz müasir cəmiyyətimizdə də çoxdur. Belə gənclər cəmiyyətimiz üçün də fay-

dalı insanlardır. 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında adət-ənənələrə, el-obaya, doğma torpağa, xalqa dərin 

məhəbbət və sevgi hissinin qabarıq şəkildə əks olunması da mühüm tərbiyəvi təsirə malikdir.  

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının aşıladığı mühüm mənəvi keyfiyyətlərdən biri də böyü-

yə-ağsaqqala, ağbirçəyə, rəhbərə, müdrik və ağıllı şəxslərə, qadına, anaya, ataya hörmətdir. 

Birmənalı olaraq demək olar ki, bu hiss dastanın bütün məzmunu boyunca aparıcı xətlərdən 

birini təşkil edir. İnsanın mənəvi kamilliyini göstərən böyüyə hörmət kimi mühüm keyfiyyət 

pedaqoji cəhətdən də səciyyəvidir. Dastanda böyüyə hörmət məsələlərinin inikasına həm ai-

lədə, həm də cəmiyyətdə rast gəlmək mümkündür. Oğuz cəmiyyətinin xarakterik cəhətlərin-

dən biri də məhz budur. Burada mənəvi tərbiyə məsələlərinin qoyuluşunu təhlil etdikdə belə 

nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Oğuz ailəsində tərbiyə işi cəmiyyətin tələbləri səviyyəsində 

aparılır. Eləcə də cəmiyyət sosial sifariş olaraq Oğuz ailəsinin mənəvi tələblərinə uyğun idarə 

olunur. Böyüyə hörmət hər bir kəsin mənəvi borcu kimi qəbul edilir. 

Qəhrəman və cəmiyyət münasibətləri ümumiyyətlə geniş və mürəkkəb problemdir. Məsə-

lənin genişliyi və mürəkkəbliyi tarixi, etnik, sosial və mədəni amillərin vəhdətindən yaranır. 

Əvvəla, qəhrəman və cəmiyyət münasibətləri tarixən dəyişən hadisədir. Tarixin hər bir döv-

ründə cəmiyyətin öz qəhrəmanları olur və onların münasibətləri dastan yaradıcılığında da əks 

olunur. “Kitabi-Dədə Qorqud” oğuzların epik abidəsidir. Bu dastandakı bütün qəhrəmanlar və 

onları birləşdirən, ümumiləşdirən tipoloji model oğuz cəmiyyətinin qəhrəman haqqında dü-

şüncə və təsəvvürlərini əks etdirir. Oğuzlar bir türk xalqı kimi çox qədim tarixə malikdirlər.  

Oğuz cəmiyyətində çoxlu qəhrəmanlar olmuş, onlar xalqın, elin, yurdun və Oğuz dövləti-

nin yolunda möhtəşəm qəhrəmanlıqlar göstərmiş, Oğuz elini məhv olmağa qoymamışlar. 

Oğuzlar göstərdikləri igidliklər sayəsində nəinki özlərini qorumuş, eyni zamanda tarix səhnə-

sində böyük dövlətlər qurmuşlar. Oğuz cəmiyyəti daim öz qəhrəmanlarını sevmiş, onların 

haqqında şeirlər, mahnılar, dastanlar qoşmuşlar. “Kitabi-Dədə Qorqud”da bir qəhrəmanlıq 

dastanı kimi belə qəhrəmanlıq nəğmə və əhvalatlarından yoğrularaq möhtəşəm dastan, milli 

tarix halına gəlmişdir.   

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının bütün boylarında qarşıya qoyulan əsas məqsəd vətəni 
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qorumaq, onun bütövlüyünü, istiqlaliyyətini xarici və daxili sarsıntılardan müdafiə etməkdən 

ibarətdir. Oğuz elinin igidləri məmləkətin talan olmaması, qız-gəlinin, oğul-uşağın əsir get-

məməsi üçün daim onun keşiyində  durmuş, ölkənin bol sərvətinin talan, viran edilməməsi 

üçün xarici müdaxilələrə qarşı daim hazır vəziyyətdə dayanmışlar. Vətən torpaqlarının bütöv-

lüyü oğuz igidlərinin qanları, canları bahasına başa gəlmişdir. Onlar öz canlarını şüurlu surət-

də vətən yolunda qurban verməyə hazırdırlar. Oğuz tərbiyəsi, oğuz analarının mətanət və ira-

dəsi, saf, halal südü sayəsində  ləyaqətli, vətənsevgili oğullar böyüyür, vətənin müdafiəsində 

dayanırdılar. 

Əcdadlarımız vətənin, torpağın müqəddəsliyini, şərəf və ləyaqətini hər şeydən üstün tut-

muşlar. Ağlı kəsən, əli silah tutan hər bir vətən övladı torpağını yağı düşməndən qorumağa 

borcludur. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı da gənclərə məhz bu mənəvi keyfiyyətləri təlqin 

edir. Vətənpərvərlik keyfiyyətlərinin təzahürünü yalnız Oğuz oğullarının deyil, qızlarının, qa-

dınlarının da şəxsində görürük. Bu da deməyə əsas verir ki, Oğuz qadınları və qızları da kişi-

lərlə bərabər döyüşə girməyə vətənin müdafiəsində dayanmağa hazırdırlar. Əcdadlarımızdan 

miras qalan bu xüsusiyyətlər sayəsində bu gün Azərbaycan xalqı mərd oğullarının hünəri nəti-

cəsində öz əzəli torpaqlarına qovuşdu. Azərbaycan Respublikasının ərazi bötüvlüyü bərpa 

edildi. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə toxunulan mövzu dövrümüzdə kifayət qədər aktualdır. 

Yeniyetmələrimizin, gənclərimizin tərbiyəsində dastanda olan milli-mənəvi dəyərlərimizi aşı-

lamaq hər birimizin borcudur. Milli-mənəvi dəyərlərimiz bizim soykökümüzdür. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə elmi cəhətdən yeniliklərlə zəngindir, praktik əhəmiyyətə 

malikdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də doktorantlar yararlana bilərlər. 
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 Ш.М. Надирова  

 

Эпос «Китаби Дада-Горгуд» как один из наших  

национально-духовных памятников 

 

Резюме 

 
«Китаби-Дада Горгуд» - один из «Огузнаме», отражающий легендарное и истории-

ческое прошлое огузов, прадедов азербайджанских тюрков. В «Китаби-Дада Горгуд», 

одном из величайших, самых великолепных и богатых источников национальной куль-
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туры, созданных тюркскими народами, жизнь огузов - это любовь к деревне, родител-

ям, братьям и сестрам, военным походам, обычаям и традиции, верования и встречи, 

аплодисменты и проклятия. Короче говоря, вся духовность нашла художественное вы-

ражение. «Китаби-Дада Горгуд» также является неиссякаемым источником педаго-

гической науки.  

Эпос «Китаби-Дада Горгуд» также имеет важное просветительское воздействие, от-

ражая глубокую любовь и привязанность к традициям, народу, родине, народу. 

 

                                                                   Sh.M. Nadirova  

 

The epos "Kitabi Dada-Gorgud" as one  

of our national-spiritual monuments 

 

Summary 

 
"Kitabi-Dada Gorgud" is one of the "Oguzname", reflecting the legendary and historical 

past of the Oguzes, the great-grandfathers of the Azerbaijani Turks. 

In "Kitabi-Dada Gorgud", one of the greatest, most magnificent and rich sources of 

national culture created by the Turkic peoples, the life of the Oghuzs is the love of the village, 

parents, brothers and sisters, military campaigns, customs and traditions, beliefs and meetings, 

applause and curses, in short, all spiritualities have found artistic expression. "Kitabi-Dada 

Gorgud" is also an inexhaustible source of pedagogical science. 

The epic "Kitabi-Dada Gorgud" also has an important educational impact, reflecting deep 

love and attachment to traditions, people, homeland, people. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2020 
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Ömər Faiq Nemanzadə Azərbaycan ədəbiyyatında və mətbuatında özünəməxsus yerə sa-

hib görkəmli şəxsiyyətlərdəndir. Dövrün mövcud problemlərini, çətinliklərini ustalıqla qabar-

dan ədibin əsərləri dərin mənalılığı, üslubu, dilinin sadəliyi ilə seçilir. Ö.F.Nemanzadə xalqın 

maariflənməsi üçün də böyük işlər görüb, dövrünün görkəmli mütəfəkkirləri ilə birgə bu yol-

da çiyin-çiyinə vuruşub. Dərin biliyə sahib ədib dövrün problemlərini müxtəlif əsərlərində bö-

yük sənətkarlıqla işıqlandırıb. 

Qəlbi xalqla döyünən ədib XX əsrin əvvəllərində formalaşan “mollanəsrəddinçilər” cərə-

yanına qoşulmaqla bu yolun daha da fəal iştirakçılarından birinə çevrilib. Ömər Faiqin bir jur-

nalist, publisist, ictimai xadim, qüdrətli qələm sahibi kimi yetişməsində “Molla Nəsrəddin” 

jurnalının mühüm rolu olduğu kimi, bu dərginin fəaliyyətində onun əvəzsiz xidmətləri danıl-

mazdır. “Ö.F.Nemanzadənin "Molla Nəsrəddin"dəki fəaliyyətini tədqiq edən elmi araşdırma-

lardan bəlli olur ki, jurnalda dərc olunan karikaturaların, şəkillərin bir çoxunun mövzusunu o 

verib, lüğətlərin, mətnlərin, tapmacaların xeyli hissəsini Mirzə Cəlillə birlikdə hazırlayıb” (2, 

s. 89).  

 “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyətində mühüm xidməti olan Ö.F.Nemanzadənin ya-

radıcılığının böyük hissəsi məhz bu dərgi ilə bağlıdır. Elə jurnalın əsas yazarlarından biri də 

Ömər Faiq olub. “Molla Nəsrəddin”in təsisçisi və redaktoru Cəlil Məmmədquluzadə ilk nöm-

rədən çiyin-çiyinə çalışdığı silahdaşı Ömər Faiqin xidmətlərini yüksək dəyərləndirib, öz xati-

rələrində hər zaman onun əməyini xüsusi vurğulayıb. Mirzə Cəlilin ən yaxın köməkçisi Ömər 

Faiq Nemanzadə haqqında fikirlərini Akif Aşırlı özünün "Azərbaycan mətbuatı tarixi: 1875-

1920" kitabında göstərib: “Yoldaşım Ömər Faiq Nemanzadəni mən birinci dəfə “Şərqi-rus” 

qəzeti idarəsində gördüm, onunla üns tutdum. “Şərqi-rus” qəzeti mənim üçün iki babətdən 

xoş, qiymətli yadigar oldu. Birinci tərəfi budur ki, möhtərəm ədibimiz Məhəmmədağa Şah-

taxtlı məni öz qəzetinin idarəsinə cəlb etməklə məni qəzet dünyasına daxil etdi. İkinci tərəfi 

odur ki, onun varlığı ilə, onun yoldaşlığı ilə “Molla Nəsrəddin” məcmuəsini bina etdim, daha 

doğrusu, bina etdik” (2, s. 89). 

Ö.F.Nemanzadə XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan mətbuatında geniş yer tutan felyeton 

janrına müraciət etməklə dövrün problemlərini daha geniş miqyasda təqdim edə bilib. O, xal-
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qın milli dirçəlişi, azadlığı, xoş rifahı uğrunda görkəmli maarifpərvər mütəfəkkirlərlə birgə 

cəsarətlə mübarizə aparıb. Ömər Faiq müxtəlif mövzulu felyetonlarını “Lağlağı”, “Mozalan”, 

“Dərdmənd”, “Çəhrəçi xala”, “Dəli”, “Çoban”, “Ömər Faiq Nemanzadə”, “Faiq Nemanzadə”, 

“Heyrani, “Məşrutəçi” və digər imzalarla qələmə alıb. Onun felyetonlarının hamısında müba-

rizə ruhu hiss olunmaqdadır. Ədib felyetonlarının mövzusu kimi dövrün ictimai-siyasi, sosial 

problemlərini, qadın azadlığını, avamlığı, dini geriliyi, dövlətçiliyi, xalqın milli azadlıq istəyi-

ni və s. təqdim edib. 

Ədibin felyetonlarının demək olar ki, hamısı “Molla Nəsrəddin”də dərc edilib. O, “Bilməli 

xəbərlər”, “Cavablar”, “Fatma xala”, “Xortdana məktub”, “Məktub”, “Məktəb”, “Qorxuram”, 

“Axır çərşənbə”, “Sirkə”, “Nə deyim” və digər felyetonlarını qadın azadlığı, təhsilsizlik, ca-

hillik, dini gerilik, sinfi ziddiyyət kimi ictimai-sosial mövzularda yazıb. Onun “Molla Nəsrəd-

din”də dərc etdirdiyi bu felyetonları məzmunu, mövzu genişliyi ilə seçilir, dərin mənalılığı ilə 

insanları düşünməyə vadar edir. 

Ədibin yaradıcılığında mühüm yer tutan mövzulardan biri təhsilsizlik və onun nəticəsində 

yaranan cahillik, avamlıq problemidir. Dövrünün bir sıra görkəmli yazarları kimi Ömər Faiq 

də insanların təhsil alması tərəfdarı olub və bu istiqamətdə yaradılan bütün maneələri qınayıb. 

Qələmə aldığı felyetonlarında o, təhsil problemini ustalıqla qabardıb. Onun “Molla Nəsrəd-

din”in 1907-ci il 6 yanvar tarixli sayında dərc etdirdiyi “Məktəb” felyetonu da bu siyahıda 

mühüm yer tutur. 

Felyetonda oğlunu məktəbə oxumağa qoyan, lakin sonradan başına gələnlərin məhz onun 

təhsil alması ilə əlaqələndirən atanın mollaya şikayətindən bəhs edilir. “Molla dayı! İndi evim 

yıxılıb, qapım çırpılıb, gözəl, ağıllı oğlan dəli olub. Mən ağılsız baxdım onun-bunun sözünə, 

biçarəciyi qoydum şkolaya” (1, s. 262) – deməklə ədib burada bir məsələni də qabardıb. O, 

əsrin əvvəllərində insanların başqalarının əməllərinə baxıb cəmiyyətə uymaq düşüncəsi ilə hə-

rəkət etdiklərini ustalıqla göstərib. Felyetonun qəhrəmanının övladını öz istəyi ilə deyil, ətraf-

dakılarla ayaqlaşmaq düşüncəsiylə məktəbə göndərdiyini, sonradan bu addımı atdığı üçün 

peşmançılıq çəkdiyini göstərən Nemanzadə onun əslində nadanlıqdan, avamlıqdan əziyyət çə-

kənlər sırasında olduğunu böyük ustalıqla təqdim edib – “Bilirsənmi necə dəli olub? Bax, gə-

lir dinməz-söyləməz oturur, açır kitabı, mırt-mırt deyə-deyə durur. Əgər Allahdan qorxmayıb 

çörək verməsən, istəməyəcək. Nə qədər deyirəm oğul, bir çıx küçəyə oyna, könlün açılsın, 

heç deyəsən bununla deyilsən, elə mırt, mırt, mırt…” (1, s. 262). 

Avamlıq nümunəsi kimi təqdim olunan atanın “Allah baisin evin yıxsın ki, mənim evimi 

yıxdı, uşaqcığım xarab oldu” deyərək üsyan etməsinin əslində onun təhsil almaq sevdasından 

uzaq olmasının, uşağını məktəbə göndərən biri kimi “başı yuxarı” gəzmək istəyindən irəli gəl-

diyi ortaya çıxır. Lakin həmin dövr cəmiyyətinin ən böyük problemlərindən olan avamlıq bu 

dəfə də təhsildən üstün olur. İşə qarışan ana çarəni həmin dövrün “insanların əsas yardımçısı” 

hesab edilən mollaya üz tutmaqda görür – “Neyləyək, dünən arvad gedib Çənbərəkəndə mol-

laya baxdırıb, zahm oğlu elə deyəsən yanında, deyib ki, ay arvad, sənin oğluna cadu eləyib-

lər” (1, səh.262). Övladlarının “cadu olunduğunu” öyrənən ata-ana isə mollanın tapşırıqlarına 

qəti şəkildə əməl etməyə başlayır və həll yolunu da məhz bunda görürlər – “Bir neçə dualar 

yazıb verib və tapşırıb ki, hər həftədə bir dəfə gəl ona dua yazım apar, əgər sağalmasa bir-iki 

aydan sonra apar Nuxaya “Babaratma” pirinə: nə cür dəli olsa, orda sağalar” (1, s. 263). Gö-

ründüyü kimi, əksər insnalar kimi bu felyetonun qəhrəmanı da molla tərəfdarı çıxır və cahil-

liyi yayan bu cür mollaların dediyi hər bir əməli yerinə yetirməyə həvəslidirlər. Hətta molla-

nın usağı məktəbdən uzaq tutmaq tapşırığına da dərhal əməl etməyə  hazır olan ata “...deyirəm 

ki, getmə o xarabaya, qulaq asmır” deyərək şikayətlənməsi ilə təhsil almaq istəyən gənclərə 
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yaşadıqları cəmiyyətlə yanaşı, ən yaxınları, doğmaları tərəfindən də maneələr yaradıldığının 

bir nümunəsi olaraq təqdim edilib. 

Ömər Faiqin “Dərdmənd” təxəllüsü ilə qələmə aldığı və təhsil probleminin ustalıqla qa-

bardıldığı felyeton onun yaradıcılığının ən təsirli nümunələrindəndir. 

Ədibin avamlıq mövzusunun davamı olaraq inanclarla bağlı qələmə aldığı bir felyetona da 

nəzər salaq. “Dərdmənd” təxəllüsü ilə “Molla Nəsrəddin”in 31 mart 1907-ci il tarixli sayında 

dərc etdirdiyi “Sirkə” felyetonunda ədib inancların xalqımızın həyatında necə “önəmli” yer 

tutmasını ustalıqla gülüş hədəfinə çevirir. O, dini geriliyin də sadə insanların düşüncə tərzinə 

mənfi təsir etdiyini, onların yaşamlarını məhz bu inanclara uyğun qurduqlarını göstərir – 

“Rəhmətlik nənəmin bir ağ xoruzu var idi...Çünki bu xoruz xoruzların seyidi idi. Hansı evdə o 

olsa o evə cin gəlməz, bəla enməz, həmişə təhnə-tabaqda bərəkət olar” (1, səh.264). Əsərin 

davamında bədbəxt hadisə nəticəsində yıxılaraq ölən bu xoruzun başına gələnlərin nənənin 

bağa bir küpə sirkə qoyması ilə əlaqələndirilməsi və bir ailənin dağılması felyetonun mövzu-

suna dərin məna qatır. 

Ö.F.Nemanzadənin dini gerilik haqqında qələmə aldığı “Xortdana Məktub” felyetonu da 

onun bu mövzunu açıqlığı ilə oxuculara təqdim etdiyi əsərlərdəndir. “Sirkə” felyetonunun da-

vamı olaraq qələmə alınan bu yazıda dini geriliyin, inancların bir ailənin məhvinə səbəb olma-

sından, qadınların azadlıqlarının, hüquqlarının pozulmasından bəhs olunur. Burada bağa sirkə 

qoyulduğunu pis əlamət hesab edib arvadını boşayan əsərin qəhrəmanın peşmançılığı və öz 

səhvini düzəltməyə çalışması göstərilir. Lakin o, yenə də avamlığa üz tutur. “Qohum-qardaş, 

mollalar yığılıb dedilər ki, bu sənə Övrət ola bilməz və kəbin dübarə düşməz. Vay, vay! Bəs, 

neyləmək? Dedilər: gərək zövci-axər olsun, yeni bir neçə günlüyə övrəti verməli özgə ərə, 

sonra o boşansın, onda sən ala bilərsən” (1, s. 265) – deyən Ömər Faiq dini geriliyin insanla-

rın beyninə həkk olduğunu incə məqamlarla göstərir. 

Felyetonun sonunda ədib dövrünün daha bir böyük problemini qabardıb. Bir qadının hü-

ququnun necə pozulması bütün çılpaqlığı ilə burada əks olunub. XX əsrin əvvəllərində Azər-

baycan qadınının öz azadlığı uğrunda mübarizə aparmaq üçün heç bir imkanının olmaması, 

avam cəmiyyətin təzyiqi nəticəsində hüququnun pozulması ilə barışıb bu cür yaşamağa da-

vam etmək məcburiyyətində qalması ürək yanğısı ilə təqdim olunub. 

Ö.F.Nemanzadə “Dəli” təxəllüsü ilə dərc edilən “Nə deyim” felyetonunda dini geriliyi, ca-

hilliyi çox gözəl nümunələrlə təqdim edib. O, əsərdə müsəlmanların xürafatçılığa gətirib çıxa-

ran bəzi adət ənənələrinə başqa millətlərin mənalı sualları ilə etirazını bildirir – “...tanışla-

rımdan bir nəfər rus yanımı kəsib soruşur ki, “Sizin müsəlmanlar bu gün niyə bu qədər başla-

rına vururlar? Yoxsa bunlar iranlılardır ki, vətənlərinin halına ağlayırlar?”” (1, s. 292). 

Yazarın “Təşəkkür” adlı felyetonu da dini gerilik, avamlıq mövzusundadır. Dini geriliyin 

əsarətində olan cəmiyyətdə şəriət qaydaları ilə yaşayan insanların təzyiqi qarşısında çarəsiz 

qalan qadınların əksəriyyətinin istəmədikləri halda da hicab taxmaq məcburiyyətində qaldıq-

ları burada incəliklə ifadə edilib – “İndiki islam üləması arasında münaziəli, şəkli bəhslərdən 

biri də hicab məsələsidir” (1, s. 298). 

Dini geriliyin aradan qaldırılması, qadınların hüquqlarının bərpası istiqamətində hər za-

man mübarizə aparan Nemanzadə felyetonda yazdığı fikirlərlə bu yolda növbəti addımı atıb. 

O, bu böyük problemin həllinin üç-beş adamla deyil, çox sayda elm adamı, maarifçinin birgə 

bacaracağını diqqətə çatdırıb – “...Bu məsələnin bir kərə qət olunub qurtulmasını hər sahibi-

maarif kimi məndə arzu edərdim. Lakin bunun üçün “cəsarətli”, elmli, nüfuzlu bir fazilin vü-

cudu lazımdı” (1, s. 298). 

Azərbaycan mətbuatı tarixində silinməz izlər buraxmış “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhi-
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fələrində dərc olunan bir çox yazılar insanları dini gerilikdən, cahillikdən çəkindirmək dünyə-

viliyə doğru irəliləmək üçün mühüm yazılardır. Lakin XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş 

cəmiyyət və bəzi geridüşüncəli insanlar dərgidə yer alan bu cür yazılara qarşı əməlli-başlı “si-

lahlanaraq” etiraz edir, jurnalı guya insanları dindən, şəriətdən uzaqlaşdırmağa cəhddə ittiham 

edirdilər. Ö.F.Nemanzadənin müəllifi olduğu “Bir neçə günlüyə” felyetonu da bu cür tənqid-

lərə məruz qalan yazılardandır. 

Ədib bu felyetonda jurnalın əvvəlki saylarında işıq üzü görmüş məqalələrdə qeyd olunan 

“müsəlmanların vəhşi adətləri”ni oxuyan “qeyrətli, namuslu və vicdanlı müsəlmanların dərgi-

ni və müəllifləri dəstəkləyəcəklərinə ümid bəslədiyini vurğulayıb. Lakin sonrada qarşılaşdıq-

ları “etirazlar” ilə bütün xəyalları puç olduğunu diqqətə çatdıran Ömər faiq “Molla Nəsrəddin 

şəriəti istehza edir” deyən bəzi saqqalları qırmızı və beyinləri sarı müsəlmanları qınaq obyek-

tinə çevirir. 

“Bizim sözümüz məhz insaf əhlinədir. Qoy insaf sahibləri qulaq assınlar. Biz bunu demi-

şik ki və yenə deyirik ki, övrəti üç təlaqdan sonra özgə kişiyə “bir neçə günlüyə” ərə vermək 

və Naxçıvanda Hacı Zeynal kimi və Nuxada dərdimənd kimi gedib övrəti tazə ərindən yalva-

rıb boşatmaq və evə gətirmək vəhşi, gülməli, qeyrət və namusdan bir mərrə uzaq və şəriətdən 

kənar bir işdir” (1, s. 275) – bununla ədib insanların cahilliyini göstərir, dini geriliyin əsarətin-

də qalan kişilərin öz əməllərinə şəriət qaydaları donu geyindirməyə çalışdıqlarını ustalıqla 

təqdim edib. O, insaflı insanlara səslənərək bu cür vəhşi adətlərə qarşı birgə mübarizə aparma-

ğa çağırır, ailələrindəki qadınları “şəriət qurbanı” etməyə deyil, onlara sahib çıxmağa çağırır. 

“Biz Molla Nəsrəddinik. Bizim peşəmiz vəhşi adətlərə gülməkdir, bizim xidmətimiz ilan-

qurbağaya satmaqdır” (1, s. 276) deməklə, Nemanzadə dərginin və silahdaşlarının bu yoldan 

vaz keçməyəcəklərini, bütün maneələrə baxmayaraq, sonradan ədalətsizliyə, cahilliyə, qadın 

hüquqsuzluğuna qarşı birgə, əzmlə mübarizə aparacaqlarını bir daha “qırmızı saqqallıların”, 

“sarıbeyinlilər”in nəzərinə çatdırıb. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının 26-27-ci nömrələrində Ömər Faiqin müəllifi olduğu və 

“Lağlağı” təxəllüsü ilə dərc edilən “Fatma Xala” felyetonunda qadın azadlığı mövzusundan 

bəhs edilib.  

Felyeton belə başlayır: “Dünyada çox arvadların başmaqları düşüb, gah at üstə gedən vaxt 

gah arabadan ya faytondan, gah dəmir yol ilə gedəndə. Mənim bir dostum var, nağıl edir ki, 

bir neçə il bundan qabaq övrətlə Xorasana gedən vaxt övrətinin başmaqları otuz dörd dəfə 

faytondan düşdü, iyirmi bir dəfə dəmiryolda gedən zaman pilləkənləri enib-çıxanda düşdü və 

yüz qırx altı dəfə İranda at yolu ilə gedəndə düşdü” (1, s. 256). Ədib burada çox ciddi məsələ-

yə toxunub. O, diqqəti qadınların hüquqlarının pozulması ilə yanaşı, onların lağlağı obyektinə 

çevrilməsinə yönəldib. Bir qadının həyat yoldaşı tərəfindən gülüş hədəfinə çevrilməsini usta-

lıqla təqdim edib. “İndi də haman dostum deyir ki, birisi Xorasan səfərinin adını çəkən kimi 

övrətimin “A kişi, qoyma, başmağım düşdü” çığırtısı düşər yadıma” fikrini ortaya atmaqla o, 

bəzən qadınların özləri bilmədən də bu hüquqsuzluğun, lağlağının mərkəzində yer almalarına 

şərait yaratdıqlarını qeyd edib.  

Həmin felyetonda təqdim edilən qadınların evdən çölə çıxmasına qarşı olan, onların yalnız 

ev işləri görməli olduqlarını dəstəkləyən kənd sakinlərinin söhbəti də xüsusi ustalıqla göstə-

rilib – “Arvad nədi, həyətdən küçəyə çıxdı nədi, hələ bir para binamus müsəlmanlar övrət-

lərini yanlarına salıb aparırlar qohum-qardaş evinə” (1, s. 258). 

Qadın azadlığı mövzusu ilə mətbuatda çıxışını davam etdirən Ö.F.Nemanzadə “Bir Arva-

dın Cavabı” felyetonunda “Molla Nəsrəddin” jurnalında dərc edilən qadınlarla bağlı yazılara 

bir qadının etirazı ilə diqqətə çatdırıb. Felyeton qadının jurnala müraciət edərək məktubunun 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 23 

dərcini xahiş etməsilə ilə başlayır. Hüquqsuzluqdan, azadlıqlarının məhdudlaşdırılmasından 

təngə gəlmiş qadın redaksiyaya müraciətində jurnalın müxtəlif nömrələrində qadınlara qarşı 

yazılar dərc edildiyini söyləyir. O, qadının “24-cü nömrənizdə yazırsınız ki, arvadlar pul he-

sabı bilmirlər”, “25-ci nömrədə arvadların saqqız çeynəməyinə lağ eləyirsiniz”, “26-cı nömrə-

də arvadların başmağına lağ edirsiniz” kimi etirazlarını təqdim etməklə dövrünün bir sıra 

problemlərini qabardıb. “Cəhrəçi xala” təxəllüsü ilə yazılan felyetonda ədib qadın azadlığı 

probleminə qarşı bir qadının dili ilə etirazını uğurlu şəkildə bilirib. 

Yaradıcılığında qadın azadlığı mövzusuna geniş yer ayıran Ömər Faiqin “Molla Nəsrəd-

din”in 26 may 1907-ci il tarixli sayında dərc etdirdiyi “Məktub” felyetonu qadınların jurnala 

müraciəti kimi yazılıb. Əslində isə burada o, qadınların hüquqlarının bərpası məsələsini qa-

bardan jurnala avam insanların etirazını kinayə ilə pisləyir. 

Müraciətdə qadınların adından verilən “Sən deyirsən ki, biz müsəlman arvadları da gərək 

üzüaçıq gəzək və bu iş guya xilafi-şər deyil. Sözünü qüvvətləndirmək üçün Qurandan da ayə-

lər gətirib deyirsən ki, hansı alim üz açmağı Quranın hökmü ilə haram bilirsə buyursun, cavab 

verməyə hazırıq... Mollalar həmişə bizə söylədiyi hədislərdir və o hədislərdə də yazılıbdır ki, 

naməhrəmə görünən və üzüaçıq gəzən arvadlar o dünyada cəhənnəm oduna yanacaqlar və üz-

lərinə cəhənnəm damğası basılacaqdır” (1, s. 266) fikri əslində dərgidə yer alan yazılara avam 

cəmiyyətin etirazını əks etdirir. Bu qeyd olunanlar ilə bəzi qadınların özləri də bilmədən yaşa-

dıqları dövrün qaydalarına, cəmiyyətə uyğunlaşaraq “ətrafdakılar nə deyər” düşüncəsini təm-

sil etməyə başladıqları da görünür.  

Felyetonda yer alan “Sən bilmirsən ki, bizim üzüaçıq gəzməyimizə şəriət yol versə də ki-

şilər yol vermir. Mən tək ərlərimizi demirəm, hamı müsəlmanları deyirəm...” (1, s. 267) fikri 

isə bir daha qadınların söz demək haqqının olmadığını, kişilərin qadınlarla istədikləri kimi 

rəftar etmələri və burada yenə də cəmiyyət amilinin rol oynaması təsdiqini tapır. 

Ədib “Sən elə şəriətdən danışırsan, şəriət deyil bizi bu günə salan, avam müsəlmanlardır” 

deməklə qadınların da əslində bu vəziyyətə etiraz etdiklərini, lakin səslərini avam cəmiyyətə 

çatdıra bilmədiklərini sənətkarlıqla təqdim edib. “Nə olar ki, molla kişisən, bu müsəlman qar-

daşlara bir öyüd-nəsihət verəsən ki, bizləri rahat qoysunlar!...” (1, s. 267) – bu fikri Ömər 

Faiq və “Molla Nəsrəddin” adından kişilərin avamlıqda, şəriət pərdəsi arxasında gizlənərək 

törətdikləri əməllərdən vaz keçmələrinə edilmiş mühüm və təsirli çağırış kimi dəyərləndirmək 

olar. 

Ö.F.Nemanzadənin qadın azadlığı mövzusunda qələmə aldığı digər felyetonlar da sənət-

karlıq baxımından yüksək yerlərdə durur. “Hicab məsələsi və cavabımız”, “Cəhrəçi xala”, 

“Xanpəri bacıya cavab” və digər felyetonlarda XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınlarının 

azadlığının, təhsil almaq imkanının məhdudlaşdırılması, ətraf aləmdən, ictimai həyatdan təd-

ric edilməsi, qızların dünyəvi təlim-tərbiyəsinə maneələr yaradılması və bu kimi digər mühüm 

problemləri əsas tənqid hədəflərindən birinə çevirərək satirik üsulla oxucunun diqqətinə çat-

dırıb. 

Ömər Faiq Nemanzadə sadalan mövzularla yanaşı, milli adət ənənələrin qorunmasına da 

önəm verib. Vaxt keçdikcə xalqımızın öz adətlərini unudaraq “avropalaşmaq” arzusuna düş-

məsi ədibi kədərləndirdiyindən o, yaradıcılığında bu məsələyə də yer ayırıb. Onun “Dərd-

mənd” təxəllüsü ilə “Molla Nəsrəddin”də dərc etdirdiyi “Axır Çərşənbə” adlı felyetonu bu qə-

bildəndir. Əsərin ilk cümləsi olan “Köhnə günə gün çatmaz, çalasan günü günə” ifadəsi yaza-

rın cəmiyyətə çatdırmaq istədiyi fikirləri aşkar şəkildə göstərir – “...Hanı o keçən günlər? Bir 

vaxt var idi, Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin, axır çərşənbə günü rəhmətlik xan, torpağı sanı 

yaşayasınız, əlində tənbəki çubuğu, papaq əyri, çıxardı güllüyə, hamı camaat, ağsaqqal, qara-
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saqqal dövrhadövr əyləşərdilər,..” (1, s. 263). Göründüyü kimi, Ömər Faiq burada xalqımızın 

milli bayramı olan Novruz bayramının ənənələrindən bəhs edir. İnsanların qədim adətlərimizə 

artıq əvvəlki kimi yanaşmadıqlarını təəssüf hissi ilə qeyd edir – “Cavanlar çıxıb güləşərdilər, 

boğuşardılar, ta axşama kimi. Axşam olanda hamının kefi kök dağılıb gedərdik. Bax bayram 

belə olar” (1, s. 263). 

Göründüyü kimi, milli mətbuatımızda özünəməxsus yer tutan Ömər Faiq Nemanzadə güc-

lü satirik üslubda yazdığı felyetonlarında mövcud problemləri ustalıqla qabardıb, insanları 

avamlıqdan, cahillikdən əl çəkib müasir düşüncə ilə azad şəkildə yaşamağa çağırıb. Bu yolda 

çoxsaylı maneələrlə qarşılaşan ədib yenə də maarifpərvər silahdaşları ilə birgə mübarizəsinin 

davam etdirib, çətinliklərə məhəl qoymadan həm qələmə aldığı əsərləri ilə, həm də bu müba-

rizəsi ilə təhsilli, ədalətli, avamlıqdan kənar cəmiyyətin qurulmasında müstəsna rol oynayıb. 

Məqalənin aktuallığı. Ömər Faiqin felyetonları bütün dövrlərə xas olan xüsusiyyətləri 

özündə birləşdir. Biz də məqalədə bu istiqamətdə bir çox məsələləri araşdırmağa cəlb etmişik  

ki, bunlar da birbaşa olaraq məqalənin aktuallığını təmin edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Ömər Faiq Nemanzadənin felyetonları yenidən əha-

təli şəkildə araşdırılmış, nümunələr əsasında təqdim olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tu-

tulmuşdur. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Ö.F.Nemanzadə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Şərq-Qərb, 2006, 350 s. 

2. Aşırlı A. Azərbaycan mətbuatı tarixi (1875-1920). Bakı: Elm və təhsil, 2009, 296 s. 

 

С.Г. Гулиева 

 

Жанр фельетона в творчестве Омара Фаика Неманзаде 

 

Резюме 
 

В статье повествуется о месте жанра фельетона в творчестве Омара Фаика Неман-

заде, являющегося одним из выдающихся деятелей азербайджанской литературы и 

печати. Здесь рассмотрены проблемы, возникшие вследствие общественно-политичес-

кой и социальной ситуации, сложившейся в Азербайджане в начале ХХ века. В своих 

фельетонах “Bilməli xəbərlər”, “Cavablar”, “Fatma xala”, “Xortdana məktub”, “Məktub”, 

“Məktəb”, “Qorxuram”, “Axır çərşənbə”, “Sirkə”, “Nə deyim” и т.д. классик откровенно 

говорит о таких социальных проблемах, как свобода женщины, необразованность, не-

вежество, религиозная отсталость и классовые противоречия. В статье повествуется об 

острой сатире Омара Фаика Неманзаде, умело описывающего в своих фельетонах су-

ществующие проблемы и призывающего людей отказаться от невежества, научиться 

мыслить современно и жить свободно. 
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S.H. Guliyeva 

 

Feletons in the creation of Omar Faig Nemanzadeh 

 

Summary 
 

The article is discusses the place of the feletons in the creation of Omar Faig Nemanzadeh, 

one of the prominent personalities who has a special place in Azerbaijani literature and press. 

The problems arising from the socio-political and social situation prevailing in Azerbaijan in 

the early twentieth century are considered here. He presented to the reader such social issues 

as women's freedom, illiteracy, ignorance, religious backwardness, and class conflict in all 

their nakedness in his “Bilməli xəbərlər”, “Cavablar”, “Fatma xala”, “Xortdana məktub”, 

“Məktub”, “Məktəb”, “Qorxuram”, “Axır çərşənbə”, “Sirkə”, “Nə deyim” and other 

feuilletons. The article focuses on how Omar Faik Nemanzadeh skillfully exaggerates the 

existing problems in his strong satirical feuilletons, urging people to give up ignorance and 

live freely with modern thinking. 
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Azərbaycanın Avropada etibarlı tərəfdaş kimi münasibətlərini ildən-ilə inkişaf etdirdiyi öl-

kələrdən biri də Almaniyadır. Azərbaycan-alman xalqları arasında əlaqə və münasibətlərin 

kökləri qədim tarixə malik olmuşdur. Ölkəmiz müstəqilliyini yenidən bərpa etdikdən sonra, 

Azərbaycan və Almaniya arasında mədəni əlaqələrin inkişafı yeni mərhələyə qədəm qoymuş-

dur. 

Ümumiyyətlə, Azərbaycan – Almaniya  mədəni əlaqələrinin tarixən inkişafının dinamik 

prosesini izləyərkən bu əlaqələrin mərhələ-mərhələ baş verdiyini müşahidə etmək olar. Bu 

əlaqələrin təşəkkülü, formalaşma tarixi hələ orta əsrlərdə - Ağqoyunlu, Səfəvi dövlətçiliyin-

dən başlayaraq ədəbi münasibətlərin, ibtidai formada elmi əlaqələrin qurulması ilə həyata ke-

çirildiyinin şahidi oluruq.  

Azərbaycanın Almaniya ilə siyasi və mədəni əlaqələrinin tarixinin öyrənilməsində ölkəmi-

zə səyahət edən xarici səyyahların əsərləri, XIX əsrdə Azərbaycanın qərbində salınan alman 

məskənləri, Simens qardaşlarının Azərbaycandakı fəaliyyəti ilə bağlı sənədli materiallar tarixi 

mənbə kimi mühüm yer tutur.  Bütün bunlar, həm də iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər, 

mədəni və ədəbi əlaqələrin inkişafı xalqlarımızın bir-birini başa düşməsinə, qarşılıqlı mara-

ğına, mənəvi təmasına şərait yaradır.  

Almaniyada Azərbaycanın multikulturalizm və tolerantlıq dəyərləri yüksək qiymətləndiril-

məkdədir. Azərbaycan xalqının həyatında tarixi bir dəyər olan multikulturalizm və bu gün də 

davam etdirilən tolerantlıq siyasəti sayəsində Azərbaycanda müxtəlif mədəniyyətlərin və din-

lərin sərbəst şəkildə mövcud olması və inkişaf etməsinə hər zaman əlverişli şərait olmuşdur. 

Azərbaycanda yüzillər boyu bərqərar olmuş tolerantlıq mühiti XIX əsrin əvvəllərində bu-

raya köçürüldükləri ilk vaxtlardan alman mühacirlərinin yerli əhali ilə qısa müddətdə dərin 

ünsiyyət qurması üçün əlverişli zəmin yaratmışdır. Bunu tarixi sənədlərdən də müşahidə et-

mək mümkündür. Belə ki, 1993-cü ildə Almaniyada professor Harmen Fon Lessen və doktor 

Ağabəylə birgə "Almaniya-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti" yaradıldı. Cəmiyyətin xətti ilə 

aparılan işlərin əsasını, mədəni tədbirlərin keçirilməsi təşkil edirdi. 

Azərbaycan ilə Almaniya arasındakı mədəni əlaqələrin inkişafına dair, 22 dekabr 1995-ci 

il tarixli mədəni əməkdaşlıq haqqında Saziş bağlanmışdı. Dövlət səviyyəsində əldə edilən ra-

zılaşmalar, əməkdaşlıq planları öz bəhrəsini verirdi. Belə ki, 1996-cı ilin mayında Bakıda ke-

çirilmiş Almaniya mədəniyyət günləri buna varis nümunədir. Bunun davamı olaraq, 2001-ci 
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ilin yayında isə Köln şəhərində, Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirildi. Artıq Almaniyada 

Azərbaycanın müasir musiqisi ilə yanaşı, folkloruna da diqqət yetirilir. Belə ki, mədəniyyət 

ilinin təşkili Azərbaycanın beynəlxalq mədəni əlaqələri sistemində qarşılıqlı mübadilənin yeni 

forması kimi formalaşmaqdadır. Bunlardan ən əlamətdarı, iki ölkə arasında əldə edilmiş razı-

laşmaya əsasən, 2008-ci ildə Almaniyada Azərbaycan Mədəniyyət günü, 2009-cu ildə  Azər-

baycanda  Almaniya mədəniyyət günlərinin keçirildi. Mədəniyyət tədbirləri Berlində bir həftə 

davam edib. İl boyu isə Almaniyanın Münhen, Hamburq, Mayns, Ştutqart və digər böyük şə-

hərlərində Azərbaycan mədəniyyəti təbliğ olunub. Belə ki, mədəniyyət ilinin təşkili Azərbay-

canın beynəlxalq mədəni əlaqələri sistemində qarşılıqlı mübadilənin yeni forması kimi forma-

laşmaqdadır. Bu gün Azərbaycan-Almaniya arasında ikitərəfli münasibətləri demək olar ki, 

bütün sahələrdə intensiv şəkildə inkişaf etməsi hər iki ölkənin nailiyyətidir. Azərbaycanın mə-

dəniyyətinin, ənənələrinin, incəsənətinin, musiqisinin və mətbəxinin Almaniyada təbliğ edil-

məsi, mədəni mübadilənin təşviq olunması və yerli əhali ilə təmasların intensivləşdirilməsi 

məqsədilə mütəmadi olaraq tədbirlər təşkil edilir.  

Almanlar XVIII-XIX əsrdən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yaxından maraq göstərmişdilər. 

Azərbaycan tarixən, bir-birindən dəyərli, xalqına, dilinə bağlı şəxsiyyətlər bəxş etmişdir. Şərq 

poeziyasının çoxəsrli ənənələrini layiqincə yaşadıb və yüksək insanpərvərliyi, mənəvi gözəlli-

yi tərənnüm edən diqqətəlayiq irs yaradan Mirzə Şəfi Vazehin bədii yaradıcılığı təkcə Azər-

baycan xalqı üçün deyil, bütün dünya ədəbiyyatında da dərin iz qoymuşdu.  XIX əsr görkəmli 

Azərbaycan şairi (1794-1852), xalq arasında "Gəncəli müdrik", kimi tanınan M.Ş.Vazeh Gən-

cənin ədəbi mühitində xüsusi nüfuza malik yaradıcı şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur. Onu al-

manlar “Məhəbbət-Adam” adlandırırmışlar. M.Ş.Vazehin yaradıcılıq irsi Azərbaycan ədəbiy-

yatına və mədəniyyətinə böyük töhfə vermişdir. Qısa müddət ərzində sərbəst oxuyub yazmağa 

başlayan ziyalı Şəfi, ərəb və fars dillərini öyrənir, həmçinin bu dillərdə yaranmış böyük ədə-

biyyatın klassik nümayəndələrininn (Sədi, Xəyyam, Nizami) yaradıcılığı ilə tanış olur. Poezi-

yaya böyük həvəs göstərən Mirzə Şəfi Azərbaycan və rus klassiklərinin əsərləri, sufilik fəlsə-

fəsi ilə dərindən maraqlanırdı. "İfadəli, aydın" mənalarını verən ”Vazeh” təxəllüsü altında 

Mirzə Şəfi həm Azərbaycan dilində, həm də fars dilində yazaraq, bu dillərin poeziya ənənələ-

rini inkişaf etdirərək, çoxlu qəzəllər, müxəmməslər, məsnəvilər, rübailər və s. yazmışdır. Va-

zehin əsərlərinin əsas mövzusu romantik sevginin tərənnümü və həyatdan zövq almaq idi. Bə-

zi şeirlərində isə feodal cəmiyyətin eyiblərini göstərirdi, köləlik şəxsiyyətliyi və dini fanatiz-

min əleyhinə çıxış edirdi.  

Mirzə Şəfi 1840-cı ildə doğma şəhəri Gəncəni tərk edərək, o vaxt Qafqazın mütərəqqi mə-

dəniyyət, elm və təhsil mərkəzi sayılan Tiflisə köçüb, yaradıcılığını Tiflisdə davam etdirir. 

1840-cı ildən Tiflisdə Azərbaycan və ərəb, fars dillərindən dərs demişdi. Məhz Tiflisdə Vaze-

hin Abbas Qulu Ağa Bakıxanov,  Mirzə Fətəli Axundov və digər mədəniyyət xadimləri ilə sıx 

əlaqələri yarandı. 1820-ci illərdə Gəncədə yaratdığı “Divani-Hikmət” ədəbi məclisinin fəaliy-

yətini 1844-cü ildə Tiflisdə yenidən bərpa edir. 1844-cü ildə “Divani-Hikmət” adlı ədəbi məc-

lis yaradır. Bu məclisdə azərbaycanlı şair və yazıçılarla bərabər, başqa millətdən olan şairlər, 

yazıçılar, alimlər, səyyahlar və jurnalistlər də iştirak edirdilər.  

Həmin dövrün tanınmış şairləri, yazıçıları və filosoflarının çoxu, o cümlədən Vazehin şa-

girdi və davamçısı Mirzə Fətəli Axundzadə  də, axşamlar tez-tez bu məclisə gələrdi. 1844-cü 

ildə Qafqaz həyatına böyük maraq göstərən və şərq dillərini daha yaxşı öyrənmək istə-

yən, alman yazıçısı və şərqşünası Fridrix Martin fon Bodenştedt Tiflisə gəldi. Fridrix Boden-

ştedt də sözün həqiqi mənasında mədəniyyət və ədəbiyyat mərkəzi olan Tiflisdə, Qərbi Av-

ropa, rus və Azərbaycan poeziyasını özündə birləşdirən “Divani-Hikmət” məclisinə gəlir və 
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burada Vazehdən fars və Azərbaycan dili dərsləri alırdı. 1845-ci ildə Bodenştedt şərq dillərini 

öyrənməyini davam etdirdi. Elə məhz M.Ş.Vazehlə Fridrix Bodenştedtin əlaqələri burdan baş-

ladı. Tezliklə Mirzə Şəfi ilə Bodenştedt tanışlığı dostluğa çevrilir (4,səh.254). Dostluğa səmi-

mi qəlbdən inanan şair şeirlərini Bodenştedtə oxuyur və öz əlyazmalarını ona verir. 1847-ci il-

də Bodenştedt Mirzə Şəfinin "Hikmət açarı" adlı şeir dəftərini alman dilinə çevirmək məqsə-

dilə özü ilə apararaq, Tiflisdən, doğma vətəni Almaniyaya gedir. Vazehdən Şərq dilləri dərsi 

alan Bodenştedt Almaniyaya qayıtdıqdan sonra şairin şeirlərini tərcümə edərək nəşr etdirir.  

Bodenştedtın 1850-ci ildə nəşr etdiyi "Şərqdə 1001 gün" («Tausend und ein Tag im 

Orient»)  kitabının bir hissəsi Mirzə Şəfiyə həsr olunmuşdu. İlk vaxtlarda kitabda Bodenştedt 

digər Azərbaycan və fars şairlərindən etdiyi tərcümələri də toplamışdı. O, hər bir şerin nəinki 

Mirzə Şəfi də daxil olmaqla müəllifini dəqiq göstərir, birlikdə keçirdiyi xoş günləri, hətta hə-

min əsərləri hansı şəraitdə və nə vaxt qeydə aldığını da ətraflı təsvir edir. Onun tərcüməsində 

Mirzə Şəfi Vazehin şeirləri dünya şöhrəti qazanır. Beləliklə, qərib qonağın və sevimli şagirdin 

səyləri sayəsində bütün Avropa XIX əsrin ən görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri ilə tanış 

olur. Bir sözlə, milli poeziyamızın klassiki Mirzə Şəfi Vazehin yaradıcılığı Azərbaycan və 

Avropa arasında ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında mühüm yer tutdu.  

Bodenştedt əvvəllər də ədəbi fəaliyyətlə və tərcümə ilə məşğul olmuşdu, lakin heç zaman 

belə tanınmamışdı. Onu yalnız ədiblərin dar dairəsində tanıyırdılar, birdən hətta müəllifin 

gözləmədiyi bir şəkildə ”kitab” görünməmiş bir uğur qazanır. Sevincinin həddi–hüdudu olma-

yan Bodenştedt naşirinin təklifi ilə kitabı təkrarən nəşr etdirmək fikrinə düşür. 1851-ci il-

də Bodenştedtin tərcümə etdiyi "Mirzə-Şəfi nəğmələri" («Die Lieder des Mirza-Schaffy») ki-

tabı çıxdı. İlk vaxtlarda Bodenştedt alman oxucularına kitabı təqdim etdikdə, deyirdi ki, bu 

şeirlərin əksəriyyəti mənim gözlərim önündə yarandığı üçün mən bunların orijinala xələl gə-

tirmədən alman dilinə çevirmişəm. Daha doğrusu, yeni bir kitab – "Mirzə Şəfinin nəğmələri" 

kitabı yaranır ki, bu da Bodenştedtə şöhrət gətirir.  

Bodenştedt o zaman hələ tam səmimi bir tərzdə Mirzə Şəfiyə müraciət edirdi: “Ey gəncəli 

müdrik Mirzə Şəfi! Yenə xəyalımda surətin canlanır. Sənin sözlərin həqiqət oldu, bizə vəd 

etdiklərinin hamısı həyata keçdi. Sənin nəğmələrin bizim qız-gəlinlərimizin ürəklərində özünə 

yuva tapdı. Sənin adın Qərb dünyasında şərəflə səsləndi. Mənə bağışladığın çiçəklərdən çə-

lənglər hördüm, qarşımda səpdiyin mirvariləri sənin şərəfinə sapa düzdüm, insanlara sevinc 

bəxş etdim” (14,s.1). 

Şeirlər kitabçasının şöhrətinin Avropada məşhurlaşdığını görən Bodenştedt, XIX əsrin 70-

ci illərində Mirzə Şəfinin vəfatından 20 il sonra, Mirzə Şəfinin şeirlərini, özünün zəif şeirləri 

ilə birlikdə "Mirzə Şəfi nəğmələri” başlığı altında bir neçə kitabda nəşr etdirir. Alman yazıçısı 

orada elan etdi ki, Mirzə Şəfi nəğmələri guya tərcümə deyildi, ümumilikdə müəlliflik bütöv-

lüklə şəxsən Bodenştedta məxsusdur. "Nəğmələr"in müəllifi və tərcüməçisi cəmi bir neçə ilin 

içərisində bütün dünyada ad-san qazanırlar. Kitab fransız, ingilis, isveç, holland, Danimarka, 

ispan, portuqal, rus, çex, macar, yəhudi dillərində nəşr olunur. Belə ki, 1868-ci ildə kitab 6 də-

fə, 1876-cı ildə isə 12 dəfə nəşr olunmuşdu. "Nəğmələr"dən bir neçəsini hətta qədim yəhudi 

dilinə tərcümə edirlər. Yalnız Almaniyada həmin kitab 1922-ci ilə qədər 169 dəfə nəşr olunur. 

Həmin ölkədə bu kitabın uğuru o qədər böyük idi ki, bəzən kitabı bir ildə bir neçə dəfə təkrar 

nəşr etmək lazım gəlirdi.  

Məşhur şair haqqında hətta "Die lideq des Miqza Sshaffu" adlı operetta da yazılır ki, onun 

da premyerası 1887-ci ildə baş tutur. Mirzə Şəfinin dahi sənətkar kimi Avropada tanınmasın-

da, şeirlərinin sevilə-sevilə oxunmasında, Bodenştendin əməyi danılmazdı. Lakin 1873-cü il-

də Vazehin əsərlərini öz adına çıxarması, Azərbaycan tədqiqatçılarının səyi nəticəsində araş-
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dırıldı. Bununla belə Mirzə Şəfinin müəllifliyini sübut edən Fars və Azərbaycan dillərin-

də əsərlərin əsli günümüzədək saxlanılıb.   

Bundan başqa, Mədəni irsimizin qorunub gələcək nəsillərə ötürülməsi, mənəvi dəyərləri-

mizin dünyaya tanıdılması məqsədilə Mirzə Fətəli Axundovun nəvəsi tərəfindən 1934-cü ildə 

Azərbaycan Dövlət Muzeyinə verilmiş Mirzə Fətəli Axundovun şəxsi arxivindən olan qarala-

ma dəftərində Mirzə Şəfi haqqında Axundovun öz əlilə yazılmış məlumat var idi ki, Mirzə 

Şəfinin nəğmələri Almaniyada dərc olunmuşdur. M. F. Axundov öz xatirələrində dəqiqləşdirir 

ki, Vazeh "Nəstəliq xətti ilə tanınan gözəl xətlə yazmaq sənətinə malik idi". Bodenştedt Mirzə 

Şəfinin şeirlərinin böyük bir hissəsini Almaniyaya aparmışdı və orada onları alman dilinə tər-

cümə edərək dərc etmişdir. O, 1850-ci ildə Ştutqartda "Şərqdə 1001 gün" kitabını dərc etdi və 

oraya Vazehin şeirlərinin bir hissəsini daxil etdi. Şeirlər 1851-ci ildə Berlində alman dilində 

"Mirzə Şəfi nəğmələri" adlı ayrıca kitab şəkilində işıq üzü gördü. Bu nəğmələr o qədər popul-

yar oldular ki, hər il yenidən nəşr olurdular və bir çox dillərə tərcümə edilirdilər. "Mirzə Şəfi 

nəğmələri"ni alman dilindən rus dilinə ilk dəfə N. İ. Eyfert tərcümə etmişdir (1880 və 1903 

tarixli nəşrləri). O, 1880-ci ildə yazırdı: "Artıq 60 nəşrə qədər çıxmış "Mirzə Şəfi nəğmələri" 

Almaniyada müasir poeziyanın ən sevimli əsərlərindən biridir". Onlar ingilis, fransız, italyan, 

fars, macar, çex, İsveç, holland, Danimarka, ispan, portuqal, flamand, demək olar ki, bütün 

slavyan dillərinə və hətta qədim yəhudi dilinə tərcümə edilmişdir. 

O dövrün reallığı nəzərə alınarsa Mirzə Şəfinin Avropadakı şöhrətinin miqyasını təsəvvür 

etmək çox çətindir. Dövrünün böyük musiqiçisi, rus pianoçusu və bəstəkarı Anton Rubinşteyn 

Mirzə Şəfidən seçdiyi 12 şeir əsasında silsilə romanslar bəstələmişdi ki, bu əsərləri 1855-ci 

ildə böyük Avstriya-macar bəstəkarı Ferens List bəyənmiş və nəşrinə kömək göstərmişdir. 

“İran motivləri” adı ilə populyarlıq qazanan romansları sonradan digər böyük rus bəstəkarı 

Pyotr Çaykovski alman dilindən rus dilinə tərcümə etmiş, dünya opera sənətinin əfsanələrin-

dən biri Fyodor Şalyapin isə onları uzun illər uğurla ifa etmişdir. 1860-cı illərdə rus şai-

ri Mixail Mixailov, Mirzə Şəfinin şeirlərini rus dilinə tərcümə etmişdir. 1887-ci ilin noyabr 

ayında isə Berlinin küçələrini Fridrix Vilhelm teatrında Emil Polun librettosu və bəstəkar Karl 

Milyokerin “Mirzə Şəfinin şərqiləri” operettasının afişaları bəzəyirdi. 

Sonralar 1903-cü ildə  İsidor Prodan şeiri yenidən rus dilinə tərcümə etdi. Vazehin əsərləri 

Lev Tolstoyun diqqətini cəlb etmişdir. 1880-ci ildə Tolstoy başqa görkəmli rus şairi Afanasiy 

Fetə bildirirdi ki, bu yaxınlarda bir tanışı ona Mirzə Şəfinin şeirlər kitabını gətirmişdi, və o, 

onda dərin təəssürat yaratmışdır. Onun nəinki Azərbaycanda, hətta Almaniyada şeirləri ilə 

şan-şöhrət qazanması, şerlərinin dünyanın ən yaxşı tərcüməçiləri və Avropa şairləri tərəfindən 

bütün dillərə çevrilməsi, alman – Azərbaycan qarşılıqlı mədəni əlaqələrinin hər tərəfli inkişa-

fına böyük bir töhfə olmuşdur. 

Beləliklə, qərib qonağın və sevimli şagirdin səyləri sayəsində bütün Avropa XIX əsrin ən 

görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri ilə tanış olur. Bir sözlə, milli poeziyamızın klassiki 

Mirzə Şəfi Vazehin yaradıcılığı Azərbaycan və Avropa arasında ədəbi-mədəni əlaqələrinin in-

kişafında mühüm yer tutdu. Alman-Azərbaycan mədəni əlaqələrinə hər iki yaradıcı şəxsin 

verdiyi töhfələr Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bu iki ziyalı 

ədiblərin yaxın münasibətləri Azərbaycan və Alman xalqlarının mədəni əlaqələrinin arzuolun-

maz səviyyəsinin göstəricisi sayıla bilər.   

Təsadüfi deyil ki, bu məqsədlə 2010-cu ildə Bodenştedtin doğma şəhəri ”Paynedə” Azər-

baycanlı heykəltəraşlar Teymur və Mahmud Rüstəmov qardaşları tərəfindən Mirzə Şəfi və 

onun şagirdi Fridrix fon Bodenştedtə həsr olunmuş xatirə lövhəsi qoyulmuşdur. Onun, nəinki 

Azərbaycanda, hətta Almaniyada şeirləri ilə şan-şöhrət qazanması, şerlərinin dünyanın ən 
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yaxşı tərcüməçiləri və Avropa şairləri tərəfindən bütün dillərə çevrilməsi, Alman – Azərbay-

can qarşılıqlı mədəni əlaqələrinin  hər tərəfli inkişafına böyük bir töhfə olmuşdur. Mirzə Şəfi 

Vazehin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsinin gücləndirilməsi haqqında ulu öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən 1981-ci il iyunun 8-də imzalanmış qərarı və Prezident İlham Əliyevin “Mirzə Şəfi 

Vazehin 220 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2014-cü il 3 fevral tarixli Sərəncamından 

görünür ki, Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin təbliğinə xüsusi önəm verən Heydər 

Əliyev Fondu da Mirzə Şəfi Vazehlə bağlı 2007-2015-ci illər ərzində müxtəlif kitablar nəşr 

etdirib. Həmçinin Mirzə Şəfi Vazehin Almaniyada 1850-ci ildən 1924-cü illərə qədərki dövr-

də nəşr olunmuş kitabları Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2014-cü 

ildə Azərbaycana gətirilib. 

Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyətində dərin iz qoymuş bu hadisənin UNESCO-

nun “2016-2017-ci illər üçün görkəmli şəxslərin və əlamətdar hadisələrin yubileyləri proq-

ramı”na daxil edilməsi təqdirə layiqdir.  

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda Azərbaycanın Avropada hərtərəfli münasibətlərini  in-

kişaf etdirdiyi ölkələrdən biri də Almaniyadır. Azərbaycan-alman xalqları arasında əlaqə və 

münasibətlərin kökləri qədim tarixə malikdir. Xüsusən də XIX əsrin birinci yarısından etiba-

rən ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlər, mədəni və ədəbi əlaqələrin inkişafı bu prosesə 

xüsusi təsir göstərmişdir. Bu münasibətlərin inkişafında həmin dövrün ən görkəmli Azərbay-

can şairlərindən Mirzə Şəfi Vazehlə alman yazıçısı və şərqşünası Fridrix Martin fon Bodenş-

tedtin böyük rolu olmuşdur. Məqalədə də məhz bu mövzudan söhbət açıldığından onu aktual 

saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. XIX əsrin ən görkəmli Azərbaycan şairlərindən biri Mirzə Şəfi 

Vazehin Almaniyada 1850-ci ildən 1924-cü illərə qədərki dövrdə nəşr olunmuş kitabları Gən-

cə Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2014-cü ildə Azərbaycana gətirilib. 

Milli poeziyamızın klassiki Mirzə Şəfi Vazehin yaradıcılığı Azərbaycan və Avropa arasında 

ədəbi-mədəni əlaqələrinin inkişafında mühüm yer tutdu. Alman-Azərbaycan mədəni əlaqələri-

nə hər iki yaradıcı şəxsin verdiyi töhfələr Azərbaycan ictimaiyyəti tərəfindən yüksək qiymət-

ləndirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə BMƏ (Beynəlxalq Mədəni Əlaqələr) 

yönümlü ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr, eləcə də bu istiqamətdə araşdırma aparan tədqi-

qatçılar üçün maraq doğura bilər. 
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История германо-азербайджанских культурных связей  

на фоне литературных отношений между  

М.Ш.Вазех и М. ф. Боденштадтом 

 

Резюме 

 
Статья посвящена роли Мирзы Шафи Вазеха и Фридриха Мартина фон Боденш-

тадта в германо-азербайджанских культурных связях. Часть книги Боденстеда «1001 

день на Востоке», опубликованной в 1850 году, была посвящена Мирза Шафи Вазеху. 

В его переводе стихи Мирзы Шафи Вазеха приобретают всемирную известность. Та-

ким образом, благодаря усилиям западного гостя и любимого ученика поэта вся Европа 

знакомится с одним из самых выдающихся азербайджанских поэтов XIX века. Одним 

словом, творчество классической поэзии нашего национального поэта Мирзы Шафи 

Вазеха сыграло важную роль в развитии литературных и культурных связей между 

Азербайджаном и Европой (Германия). Сегодня двусторонние отношения между Азер-

байджаном и Германией интенсивно развиваются практически по всем направлениям. 

Регулярные мероприятия организуются для популяризации азербайджанской культуры, 

традиций, искусства, музыки и кухни в Германии, которые играют важную роль в 

содействии культурного обмена и интенсификации контактов с населением Германии. 

 

A.Y. Alekperova  

 

The history of German Azeri cultural relation profile 

 of the liretal re M Sh.Vazeh and M.F.Bodenshtend 
 

Summary 
 

The article is devoted to the roles of Mirza Shafi Wazech and Friedrich Martin von 

Bodenstadt in German-Azerbaijani cultural relations. Part of Bodenstead’s book "1001 Days 
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in the East" published in 1850, was dedicated to Mirza Shafi Waseh. In his translation, Mirza 

Shafi Vasseh’s poems are gaining worldwide fame. Thus, thanks to the efforts of the western 

guest and beloved student of the poet, the whole of Europe gets acquainted with one of the 

most outstanding Azerbaijani poets of the 19th century. In a word, the work of the classical 

poetry of our national poet Mirza Shafi Wazekh played an important role in the development 

of literary and cultural ties between Azerbaijan and Europe (Germany). Today, bilateral 

relations between Azerbaijan and Germany are intensively developing in almost all directions. 

Regular events are organized to popularize Azerbaijani culture, traditions, art, music and 

cuisine in Germany, which play an important role in promoting cultural exchange and 

intensifying contacts with the German population.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 17.11.2020 
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Dilin mənşəyi və təbiəti haqqında bilmədiyimiz çox şey var. Dəfələrlə bildirilmişdir ki, 

dilçilik elminin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri dilin mənşəyi və təbiəti ilə bağlı 

bir cavabın tapılmasıdır. Tarix boyunca dilin tədqiqatları və danışıq dillərinin təhlilləri Meso-

potamiyada eramızdan əvvəl 1600-cü ilə təsadüf edir. Həmin vaxtdan bəri dil barədə çox şey 

deyilib (1, s. 23).  Dillər barədə elmi-nəzəri ədəbiyyatda saysız-hesabsız faktlara rast gəlirik. 

Məsələn: 

1. Dil insan mövcud olduğu vaxtdan mövcuddur. 

2. “İlkin” dillər yoxdur; bütün dillər bəşəriyyətin hər hansı bir qabiliyyəti göstərmək baca-

rığından yaranan sirli və mürəkkəb bir sistemdir. Hər hansı bir dilin lüğəti yeni fikirlər üçün 

yeni sözləri daxil etməklə genişləndirilə bilər. 

3. Bütün dillər vaxtaşırı dəyişikliyə məruz qalır.  

4. Danışıq dilindəki səslər və onların ifadə etdiyi mənalar arasındakı əlaqə birin birə nisbə-

tində deyildir. Dil işarələrinin ixtiyari olmasını F.de Sössür birmənalı şəkildə sübut etmişdir  

(2, s. 158). 

5. Bütün insan dilləri müəyyən bir diskret səslərdən (yaxud jestlərdən) istifadə edir ki, 

bunlar da sözləri, yaxud mənalı elementləri formalaşdırmaq üçün birləşir. Həmin toplanmış 

cümlələr özləri də mümkün cümlələrin xeyli miqdarını təşkil edir. 

6. Bütün mövcud qrammatikalar sözlərin və cümlələrin yaranması üçün qaydalardan iba-

rətdir. 

7. Hər bir danışıq dilinə /p/, /n/, yaxud /a/ kimi diskret seqment səslər daxildir. Həmin səs-

lər akustik və artikulyator xüsusiyyətlərin, yaxud keyfiyyətlərin müəyyən ölçülü yığımından 

yaranır (7, s. 86). 

8. Oxşar qrammatik anlayışlar (məsələn, isim, feil və s.) bütün dillərdə mövcuddur. 

9. “Kişi”, yaxud “qadın”, “canlı”, yaxud “insan” və s. kimi semantik universalilər dünya-

dakı bütün dillərdə mövcuddur. 

10. Hər bir dildə keçmiş zamana aid olma, inkar, sual, əmr formaları və s. kimi xüsusiy-

yətlər vardır. 

11. Bütün dillərdə danışanlar küllü miqdarda anlaşılan cümlələr qurmağı bacarır. Sintaktik 

unversalilər müəyyən edir ki, hər bir dilin cümlələr yaratmaq xüsusiyyəti vardır. 

/Məsələn, dilçilik maraqlı fəndir// 
/Mən bilirəm ki, dilçilik maraqlı fəndir, sən bilirsən ki, mən bilirəm ki, dilçilik maraqlı fəndir// 

/Sahilə bilir ki, sən bilirsən ki, mən bilirəm ki, dilçilik maraqlı fəndir// 
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¿Bu faktdırmı ki, Sahilə bilir ki, sən bilirsən ki, mən bilirəm ki, dilçilik maraqlı fəndirmi? 

Dünyanın istənilən yerində doğulan istənilən normal uşaq irqindən, coğrafiyasından, sosi-

al, yaxud iqtisadi mirasından asılı olmayaraq doğulduğu mühitdə dili öyrənməyi bacarır. Dil-

lər arasında rast gəldiyimiz fərqlər bioloji səbəblərə əsaslanır. Biz hamımız “insan dilində” 

danışırıq (5, s. 23). 

Bizim hamımız ən azı bir dillə tam olaraq tanışıq. Danışanlar nitqlərində “mümkün” cüm-

lələrin sonsuz birləşmələrini anlamaq və yaratmaq üçün sonu olan (yəni müəyyən miqdarda 

olan) qaydalara əsaslanan cümlələri yaradır. Bu cümlələri təşkil edən qaydalar dilin qramma-

tikasını yaradır. Bu qrammatika insana dili “əldə edəndə” (öyrənəndə) öyrədilir. Öyrədilən 

qrammatikaya fonem sistemi (fonologiya), morfologiya, sözlərin cümlələrdə və söyləmlərdə 

birləşməsini əks etdirən sintaksis, səslərin və mənaların birləşməsini öyrənən semantika və 

sözlərin yığımını təşkil edən leksika daxildir. Bu sözlərin tərkibindəki səslər və onların məna-

ları əsası olmayan üslubla əlaqələndirilir. Bu halda dil, səsləri mənaları ilə əlaqələndirən sis-

temdir və kimsə dili bilirsə, bu sistemi də bilmək məcburiyyətindədir (6, s. 56). 

Bu bilik, linqvistik səriştə davranışdan, linqvistik performansdan fərqlidir. Əgər kimsə bir 

səhər yuxudan oyansa və danışmağı qərara alsa, bu onun da dil biliyinin mövcud olması anla-

mına gəlmir. Bu qabiliyyət, yaxud kompetensiya linqvistik davranışı önə çəkir. Əgər kimsə 

dili bilmirsə, onda o, danışa bilməyəcəkdir, lakin əgər kimsə dili bilirsə, bu halda o şəxs özü 

istədiyi halda həmin dildə danışmaya da bilər. Hər hansı bir dildə normal danışmaq və yaz-

maq üçün bizə mütləq qrammatika kömək edir. Adətən dilçilikdə qrammatikanın 3 növünü 

fərqləndirirlər. 

1. Deskriptiv qrammatika danışanın qeyri-şüuru biliyinin, yaxud qabiliyyətinin göstəricisi-

dir. Bu növ qrammatika hər bir dildə danışanın istifadə etdiyi “mental qrammatika” modelidir. 

O, dilin qrammatikasını öyrətmir; o, artıq məlum olan qaydaları təsvir edir (8, s. 129). 

2. Bizə dilin qanunlarını öyrədən digər qrammatika preskriptiv qrammatika adlanır. Pres-

kriptiv qrammatika təsvirlə məşğul deyildir (8, s. 128). 

3. Dilçilər minlərlə dünya dillərini öyrəndikcə, tədqiq etdikcə, həmçinin onların bir-birin-

dən fərqlənmə yollarını araşdırdıqca, dillər arasındakı fərqliliklərin məhdud olması barədə çox 

məsələləri müəyyən edərək üzə çıxarırlar. Bu baxımdan, qrammatikanın bütün hissələrinə 

məxsus olan linqivistik universalilər mövcuddur, həmin universalilər qaydaların formalarını 

və hissələrini əlaqələndirir. Bu qaydalar universal qrammatikadan ibarətdir. Bu qrammatika 

mümkün olan bütün insan dillərinin xüsusi qrammatikasının əsasını formalaşdırır (9, s. 75). 

Dilin mahiyyəti haqda danışdıqda, qeyd edək ki, əgər dil sadəcə ünsiyyət vasitəsi kimi 

müəyyən olunursa, o halda dil bütün insanlar üçün unikal deyildir. İnsan dilinin elə xüsusiy-

yətləri vardır ki, onlara digər canlıların ünsiyyət sistemində də rast gəlmək olar. İnsan dilinin 

əsas xüsusiyyəti onun yaradıcı aspektinin olmasıdır. Yaradıcı aspekt və ya qabiliyyət dedikdə 

danışanın “yaxşı formalaşdırılmış” qrammatik cümlələrin sonsuz yığını olan linqivistik birləş-

mələrin əsasını təşkil edən qabiliyyəti nəzərdə tutulur. Danışanın qurduğu bu cür “yaxşı for-

malaşdırılmış” cümlələr əvvələr nə eşidilmiş, nə də qurulmuşdur. 

İndi isə dilə yiyələnmə ilə bağlı bəzi faktları nəzərdən keçirək. Kar uşaqların dil öyrənmək 

faktı onu göstərir ki, səsi eşitmək və ifa etmək qabiliyyəti dil öyrənmək üçün zəruri olan ilkin 

şərt deyildir. Eyni zamanda, insan dilinin səslərini yamsılamaq qabiliyyəti dil öyrənmək üçün 

yetərli əsas hesab edilmir. “Danışan quşlar” səsləri yamsılayır, lakin bu səsləri onlar, nə kiçik 

hissələrə ayıra bilir, nə də onları yamsılayarkən həmin səsləri başa düşür, nə də öz fikirlərini 

ötürmək, çatdırmaq üçün yeni nitq ifa edə bilirlər (11, s. 105). 

Quşlar, arılar, hörümçəklər, balıqlar və bir çox digər canlılar bəzi yollarla ünsiyyət qura 
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bilir, lakin ötürülən məlumat kəskin şəkildə məhdudlaşdırılır, o, stimulyönlü olur və kiçik is-

marıclarla sərhədlənir. Dildə mövcud olan sistem dolaşıq mental qrammatika ilə təqdim olu-

nur. Bu qrammatika stimulyönlü deyil və sonsuz məlumatlar yarada bilir və bu da insan üçün 

unikal hesab edilir. 

Dilin mənşəyi ilə bağlı mənbələri araşdırarkən, dilin Allah tərəfindən insanlara bəxş edil-

miş nemət olması faktı dünyada mövcud olan dinlərdə və dini mənbələrdə əks olunmuşdur. 

Dilin möcüzəvi gücünə davamlı inancın olması bu məfhumla bağlıdır. Dilin müqəddəs mən-

şəyinin ehtimalı ilk ibtidai dilin kəşfinə olan böyük marağı formalaşdırır (12). Əks iddia isə 

dilin insan kəşfi olması ilə bağlıdır. Yunanlar inanırdılar ki, qədim “hökmdar” (yaxud əmr 

edən hökmdar) bütün əşyaların adını vermişdir. Digərləri isə ehtimal edirdilər ki, dil “təbiətin 

hökmləri” ilə yaranmışdır (12). 

Bütün bu iddialar sınaqdan çıxarıla bilən iddialar deyildir. Dilçilərin, təkamülü öyrənən 

bioloqların və nevropatoloqların birgə səyləri ilə zaman-zaman bu qarışıq sual cavablanır. La-

kin yenə də bu cavab sınaqdan keçirilməyən, tam əsaslandırılmayan cavab olaraq qalmaqda-

dır. Çünki dilçilik tədqiqlərinin tarixi boyunca biz istifadə etdiyimiz dilin təbiəti, mahiyyəti 

haqqında bilmədiyimiz çox şeyin olduğunu anlayırıq və zamanla müşahidə edirik (13, s. 125). 

Dilin mənşəyi və mahiyyəti barədə fikirləri və konsepsiyaları nəzərdən keçirməzdən əv-

vəl, “ontologiya” barədə araşdırmaların aparılmasına ehtiyac hiss edilir. “Ontologiya” termini, 

müasir dövrümüzdə, elmi ədəbiyyatda süni biliklər, mühəndislik, maşın tərcüməsi, informasi-

ya ötürülməsi, leksik semantika və bir sıra əlaqəli sahələrdə işlənir  (14). 

Dilin ontoloji aspektindən danışmazdan əvvəl ontologiya sözünün mənasını izah etməyə 

ehtiyac duyulur. “Ontologiya” metafizika ilə əlaqədar fəlsəfi müzakirələr sahəsidir. “Ontolo-

giya” sözü yunan mənşəli olub “mövcudluq haqda elm” və ya “mövcudluq haqda ümumi dok-

trina” anlamına gəlir (15). 

Dilin ontoloji funksiyasına gəldikdə qeyd etmək lazımdır ki, dilçiliyinin nəzərində kom-

munikasiya müxtəlif plan və rakurslarda baş tutur. Ünsiyyətin adətən 2 əsas xüsusiyyətini 

qeyd edirlər, əsasən də neyroloji aspektin üzərində xüsusilə dayanırlar. Belə ki, neyronlar 

mənşəcə ünsiyyətlə deyil, davranışla əlaqə saxlayır və reaksiyalara cavab verirlər. Bu anda 

bioloji anlamda heyvan dilini ünsiyyət vasitəsi kimi başa düşməyə imkan verir. İnsanlar adə-

tən düşünürlər ki, bu problemin əsası dilin vahidliyidir (10, s. 52). Bizcə, bu belə deyildir. 

Canlılara aid bir çox problemlər vahiddir: bipedalism və məməlilərdə bədən tükünün olmama-

sı, yaxud görünən ağ hissəsi və s. Lakin, ünsiyyət dedikdə iki və daha artıq şüurun görüş are-

nası, dünyagörüşlərin dialoqu, dəyərlərin, üstünlüklərin, ideologiyaların mətn formatında real-

laşması nəzərdə tutulur. Dil insanın spesifik özünü ifadə forması olaraq onun danışıq həyatı-

nın tarixi bir anında öz MƏNinin göstəricisidir (fikir, mənəvi və fiziki hal, arzu, reaksiya və 

s.). Neyropsixologiya və neyrolinqvistikanın təşəkkül tapmasından çox-çox əvvəllər filosoflar 

belə fikrə gəlmişlər ki, şüur dialoji xarakterə malikdir, danışıqda xalis MƏNin olması xarak-

terik bir haldır. Beləliklə, şüur və danışıq yaradıcılığı həmişə ünvanlanmış olur. 

Dilçilikdə alimin elmi mövqeyi onun metodoloji prinsipləri vasitəsilə formalaşır və müəy-

yənləşdirilir. Metodoloji prinsiplər dedikdə dil və onun öyrənilməsi üsulları, subyekt və ob-

yekt arasında qarşılıqlı əlaqə, elmi biliklərin yaranması üsulları və onlara baxışlar məcmusu 

başa düşülür (14). 

Metodoloji prinsiplər əhəmiyyətli dərəcədə dilçi alimin fəaliyyətinin istiqaməti və xarakte-

ri ilə, eləcə də tədqiqatın elmi nəticələri ilə şərtlənir. Elmi tədqiqatların nəticələrinin obyektiv-

liyi və mötəbərliliyinə isə o halda etibar etmək olar ki, onlar fəlsəfənin və eləcə də dilçiliyin 

nailiyyətlərinə əsaslanmış olsun. Bu prinsiplərin obyektiv və mötəbərliyinə fəlsəfəyə əsasla-
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nan dilçilik əsərləri iddia edə bilər. Məşhur dilçilərin – A.V.Bondarenko öz əsərlərində V.fon 

Humboldt, F.de Sössür, B.Kroçe, M.Baxtin, L.Vıqotski, A.Reformatski, Y. Lotman və s.-nin 

baxışlarındakı təkamülün təhlilini apararkən, bəzi müasir dilçilər bu qənaətə gəlmişlər (15). 

Bəs, görəsən, xüsusi bir tədqiqat obyekti kimi dilin seçilməsi və məhdudlaşdırılmasına 

dair dilçilərin fikirləri nədən ibarətdir? Əvvəla, ilkin olaraq səs forması, ikinci olaraq isə yazı 

forması nəzərə çarpır. Səslənən nitqin öyrənilməsi – orijinal dil mövcudluğunun məğzi priori-

tet olmalıdır. N.İ. Jinkin bununla bağlı qeyd edir: “Paradoksaldır ki, dilçilər uzun müddət su-

san insanı tədqiq etmişlər” (16, s.12). 

Dilin öyrənilməsinə yanaşmalar hələ V.fon Humboldt dövründə formalaşmağa başlamış-

dır: bunların arasında açar rolunu oynayan, “dilə vahid sistem kimi olan baxışlar” olmuşdur: 

dil orqanizminin təsviri üzərində canlı danışığın öyrənilməsi prioriteti: dilin təsvirini onun da-

xilindən deyil, həm də insan fəaliyyətinin digər mənəvi formaları ilə qarşı-qarşıya qoyulması, 

ələlxüsus da incəsənətlə: dilə fəlsəfi yanaşma və onun öyrənilməsinə incə (həssas) elmi yanaş-

ma (17). 

K.Fosslerə görə, “Dil nəsə bütöv və qarşılıqlı əlaqədə olan bir şeydir və əsas dilçilik fənni 

olmalıdır.” Estetik idealizmin nümayəndəsi olan K. Fossler və onun digər həmkarları elmi 

problemi subyektiv-idealist nöqteyi-nəzərdən həll etməyə çalışmışlar və bu halda onlar dilin 

ekspressiv-estetik funksiyasını ön plana çəkmişlər (17). 

K.Fosslerin əsərlərində dilə xalqın mənəvi və intellektual tarixindən ayrılmaz fasiləsiz ya-

radıcı mənəvi fəaliyyət kimi baxılır. K.Fossler fərdin nitqinin öyrənilməsi üçün yeganə real və 

ən mərkəzi obyekt kimi şəxsiyyətin mənəvi yaradıcılığını götürür ki,  bu da onun intuisiya və 

xəyallarının ifadə vasitəsidir. Dilin mahiyyəti ilə əlaqədar olaraq, K.Fossler və estetik idea-

lizm cərəyanının digər nümayəndələri dili mədəni-tarixi hadisə kimi qəbul edirdilər. 

Dil nəzəriyyəsi öz problemləri ilə birgə dilin praktik mahiyyətini nəzərdə tutur və öyrənir. 

Dil vasitələrinin strukturunun öyrənilməsindən dil vahidlərinin seçiminin koqnitiv əsasları və 

prinsiplərinin (mətnin mənasını təqdim edən və izah edən) tədqiqinə keçid indi ümumi dilçilik 

nəzəriyyəsi qarşısında duran aktual məsələlərdən biridir və müasir dilçiliyin ən başlıca ten-

densiyalarından birini əks etdirir. 

Məqalənin aktuallığı. Bütün təbii dillərdə qrammatik konstruksiyalar  mövcuddur və hə-

min qrammatik konstruksiyaların forması və mənasının öyrənilməsi, dil və qrammatikanın 

əlaqəsi məqalənin aktuallığını şərtləndirir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Qrammatikanın növlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılması. Mə-

qalənin elmi yeniliyindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər 
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Резюме 
             
В статье речь идет о языке и грамматике. В нем говорится, что мы многого не знаем 

о происхождении и природе языка. Неоднократно заявлялось, что одна из важнейших 

проблем, стоящих перед лингвистикой, - это найти ответ на происхождение и природу 

языка. В статье также были затронуты три вида грамматики, такие как описательная, 

предписывающая и универсальная. 
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Language and grammar 
 

Summary 
           

The article deals with language and grammar. It states that there is much we do not know 

about the origin and the nature of the language. It has been repeatedly stated that one of the 

most important issues facing linguistics is to find an answer to the origin and the nature of the 

language. The three kinds of grammar such as the descriptive, the prescriptive and the 

universal have been touched upon in the article as well.   
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Mətnin vahidinə münasibətdə aparıcı mövqe bu vahidin cümlədən böyük olması şərtidir. 

Əgər sadə cümləni nəzərdə tutsaq, onda hər cür mürəkkəb cümlənin iki və daha artıq sadə 

cümlədən təşkil olunması faktı mürəkkəb cümləni mətnin minimal vahidi qəbul etməyə əsas 

verəcəkdir. Mətn nəzəriyyəsini onun kateqoriyaları və əlamətləri çərçivəsində öyrənmək mü-

hüm əhəmiyyət kəsb edir. Mətnin kateqoriya tərkibini müəyyənləşdirmək və təsvir etmək 

müasir mətn dilçiliyinin əsas məsələlərindən biridir. Mətn kateqoriyaları mətnin ontoloji, qne-

seoloji və struktur əlamətlərini dərketmənin vacib səviyyəsidir. 

Mətnin kateqoriyalarını və əlamətlərini öyrənməyi aktuallaşdıran cəhət bu problemin mü-

rəkkəb və olduqca mübahisəli olmasından irəli gəlir. Hazırda mətnyaradıcı kateqoriyalar və 

mətnin əlamətləri, eləcə də onların sistemləşdirilməsi haqqında yekdil fikir yoxdur. Bu da 

mətnin öyrənilməsinə fərqli yanaşmalardan, onun təhlilinin müxtəlif aspektlərdən aparılma-

sından doğur. Mətnin həm kateqoriyalarını, həm də əlamətlərini qeyd edirlər. Bəzən kateqori-

ya və əlamət eyniləşdirilir, bəzən isə fərqləndirilir. Eyni zamanda, tədqiqata müxtəlif mətn 

növlərinin (bədii, elmi, publisistik və s.) cəlb edilməsi, mətnlərin bədii və qeyri-bədii olmaqla 

iki yerə bölünməsi də araşdırmalara ciddi təsir göstərir. Bədii olmayan mətnlər insan fəaliy-

yətinin müxtəlif sahələrinə aid olur. Bu cəhət də onları bir-birindən fərqləndirir. 

İ.R.Qalperin göstərir ki, “hər hansı tədqiqat obyektindən, o cümlədən də mətndən də onun 

kateqoriyalarını müəyyənləşdirmədən danışmaq olmaz” (2, s. 4). 

Mətn kateqoriyaları probleminin mürəkkəbliyinin əsasında duran ən mühüm cəhətlərdən 

biri bilavasitə “kateqoriya” anlayışının özü ilə bağlıdır. Kateqoriya fəlsəfə, məntiq və linqvis-

tikada geniş istifadə olunur. Kateqoriya: 1. fəlsəfə. Obyektiv aləmin predmet və hadisələrinin 

(materiya, zaman, məkan, hərəkət, səbəb, keyfiyyət, kəmiyyət və s.) ən əhəmiyyətli xassə və 

münasibətlərini ifadə edən ümumi anlayışdır; 2. hansısa əlamətlərin ümumiliyi əsasında pred-

metlərin, hadisələrin, şəxslərin qruplaşdırılmasıdır; 3. linqvistika. Müəyyən qrammatik məla-

ranı qarşılaşdırılması sırasıdır (məs.: hal kateqoriyası verilmiş dilin bütün hallarının toplusu-

dur). 

Verilmiş üç izahdan yalnız ikincisi və daha ümumi səciyyə daşıyanı mətnə tətbiqini tapa 

bilir. Belə aydın olur ki, ənənəvi linqvistika üçün təyin olunmuş kateqoriya anlayışı mətndə 

təzahürünü tapmır. Çünki mətndə qrammatik mənaya görə qarşılaşdırıla biləcək mətn vahid-

ləri yoxdur. Ümumiyyətlə, mətn vahidi üçün qrammatik məna məsələsini qoymaq olmur.  

Mətnin kateqoriyaları. Mətnin kateqoriyası nitq məhsulunun onu başqa dil hadisələrindən 
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fərqləndirən spesifik əlamətləri kimi təyin edilir (1, s. 364). Bu halda müəyyən əlamətlərin 

toplusu kateqoriya olur. Belə təyinetmə kateqoriyanın ikinci izahına uyğun gəlir. 

Təhlil göstərir ki, mətnin əlaməti ilə mətnin kateqoriyası çox zaman eyniləşdirilir. Kateqo-

riya mətnin əlamətindən daha çox mücərrəddir, daha ümumiləşdirici səciyyə daşıyır və sahə 

strukturuna malikliklə seçilir. Mətnyaradıcı kateqoriyaların universallığı onların mətnin dilin-

dən janr və növündən asılı olmayaraq əlaqəli mətndə üzə çıxmasındadır. 

Bədii mətnin universal mahiyyəti baxımından kateqoriya bu mətnin məzmununun elə mü-

cərrədləşdirilmiş pilləsi hesab edilir ki, bu halda konkret bədii mətnin məzmununa xas olan 

ideal mahiyyətlər ayrılsın (5, s. 61). Müəllifin istifadə etdiyi “bədii mətnin məzmununa xas 

olan ideal mahiyyət” ifadəsi qeyri müəyyəndir. 

Mətnin kateqoriyalarını müəyyənləşdirməyi mətn dilçiliyinin mühüm məsələlərindən biri 

hesab edən, mətni tamamlanmış nitq əsəri sayan, mətnin kateqoriyalarını mətnin xüsusi əla-

mətləri kimi ayıran İ.R.Qalperin mətnin 10 əsas kateqoriyasını ayırmışdır: 1) informativlik; 2) 

hissələrə bölünmək; 3) koheziya; 4) kontinuum; 5) mətn parçalarının avtosemantikliyi; 6) ret-

rospeksiya; 7) prospeksiya; 8) modallıq; 9) inteqrasiya; 10) tamamlanma [91, s. 76]. İlk dəfə 

İ.Qalperinin diqqət mərkəzinə çəkdiyi bu məsələyə sonralar ardıcıl olaraq müxtəlif tədqiqatçı-

lar müraciət etmişlər. Nəticədə bir sıra digər mətn kateqoriyaları adları da ədəbiyyatda qeydə 

alınır. Əvvəlki informasiya, sonrakı informasiya, inisiallıq/qeyri-inisiallıq, proqressiya və 

staqnasiya, müəllif obrazı, bədii məkan, bədii zaman, mətnaltı məna, fərdilik, aspektuallıq ki-

mi kateqoriyalar bu qəbildəndir. Göründüyü kimi, mətn kateqoriyalarının ifrat çoxluğu müşa-

hidə olunur. Mətn kateqorilaranın çoxluğu məsələsinə münasibətini bildirən bu kateqoriya-

ların dairəsinin genişlənməsini nitq əlamətlərini (məsələn, informativlik) mətn üzərinə köçür-

mək, tam və hissə münasibətini pozmaq (prospeksiya və retrospeksiya), ekstralinqvistik amil-

ləri kateqoriallaşdırmaq (məsələn, presuppozisiya) ilə əlaqələndirilir (1, s. 12). 

Şübhəsiz ki, mətn kateqoriyaları mühüm və vacib əlamətlər üzrə təyin olunmalıdır. Bu-

nunla belə, mətn kateqoriyaları çərçivəsinə daxil edilən hər bir hadisənin də ətraflı öyrənilmə-

si vacibdir. Çünki bu, mətnin kommunikativ mahiyyətinin açılmasına kömək göstərir. Məsə-

lən, presuppozisiya linqvistik şərt kimi qəbul edilmədikdə məzmunun elliptik formaları ilə iş-

lənən cümlələrin kommunikativ qənaətbəxşliyini izah etmək mümkün deyildir. Presuppozisi-

ya haqqında yalnız ekstralinqvistik əlamət kimi danışmaq da özünü doğrultmur. 

Konkret mətnin təhlili zamanı presuppozisiyanın mətn kateqoriyası və ya zəruri ekstra-

linqvistik şərti olmasını səciyyələndirmək, yaxud qiymətləndirmək də ayrıca bir məsələdir. 

Bədii mətnə münasibətdə 14 mətnyaradıcı kateqoriya fərqləndirilir: 1) tamlıq; 2) əlaqəlik; 

3) bitkinlik; 4) mütləq antroposentiklik; 5) sosiallıq; 6) dialoqluq; 7) açıqlıq; 8) ardıcıllıq; 9) 

statiklik; 10) dinamiklik; 11) gərginlik; 12) estetiklik; 13) obrazlıq; 14) yozumluluq.  

A.N.Moroxovski mətn kateqoriyalarının belə «tükənməyən» çoxluğunu mətnin obliqator 

(əsas) və fakultativ əlamətlərini eyniləşdirmək, mətn və onun kateqoriyalarının əlamətlərinin 

keyfiyyətlə fərqləndirməyin qeyri-dəqiqliyində görür. Müəllif mətn kateqoriyalarının iyerarxi-

yasının qurulmadığını da diqqət mərkəzinə çəkmişdir (7, s. 3-8).  

Yuxarıdakı təsnifdə tamlıq və əlaqəlik mətnin fundamental kateqoriyası sayılır və funda-

mental kateqoriyaların onlara yaxın gələn kateqoriyaları öz ətrafına çəkərək qruplaşdırılması 

qeyd olunur (6, s. 42). 

T.V.Matveyeva mətn kateqoriyasını mətnin qarşılıqlı əlaqəli mühüm əlamətlərindən biri 

hesab edir. Onun fikrinə görə, kateqoriya mətnin ümumi məzmununun müəyyən hissəsinin di-

lin, nitqin və eləcə də bilavasitə mətnin [kompozitiv) müxtəlif vasitələri ilə inikasıdır (6, s. 

74). 
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Mətn kateqoriyası sadə əlamət deyil, mühüm, əhəmiyyətli (qlobal, fundamental) əlamət-

dir. Ona görə də, ilk növbədə, mətnin fundamental əlamətlərini linqvistik obyekt olaraq ayır-

maq lazım gəlir. Təbii ki, bu zaman dil, onun vahidləri və mətn haqqındakı ən müasir biliklər 

nəzərə alınmalıdır. 

Mətn kateqoriyalarına münasibətdə diqqəti cəlb edən bir cəhət də budur ki, tədqiqatçılar 

bu anlayışı həm mətn keyfiyyəti, həm sahə, həm də mətnin təhlil vahidi kimi qəbul edirlər. 

Aydındır ki, belə yanaşma mətn kateqoriyaları siyahısına yeni hadisələrin daxil edilməsinə zə-

min yaradır. Məsələn, temporallıq və bağlılıq (prospeksiya+retrospeksiya). 

XX əsrin əvvəllərində mətnə sistem münasibət formalaşmışdır. Bu münasibətdə modus 

(mətn modallığı, müəllif modallığı) əlamətinə xüsusi diqqət verilir. Mətn müəllif modallığı ilə 

möhkəmləndirilmiş funksional, məzmun və struktur tamdır. Mətnin öyrənilməsinə kommuni-

kativ aspektdən yanaşmada mətnin formal-struktur aləmətləri - hadisə, zaman və məkan; eləcə 

də, kommunikativ aktın iştirakçıları, dialoqluq kateqoriyası kimi təqdim edilən nitq subyekt-

ləri mətnin əsas kateqoriyalarını təşkil edir. Bu kateqoriyalar sisteminə janr və üslub sahələri 

də əlavə olunur. 

O.N.Kopıtovun fikrinə görə fundamental kateqoriyalar üç tələbə eyni zamanda cavab ver-

məlidir: 1) kompozitivlik (mətnin tamlığı və əlaqəliliyi); 2) sahə; 3) təhlilin işlək vahidi ol-

maq. Müəllif  bu üç tələblə yanaşı, kateqoriyaların qarşılıqlı bağlılığını da ön plana çəkmiş və 

aşağıdakı 5 fundamental kateqoriyanı ayırmışdır: 

1. Adresant və adresat kateqoriyası. Bunlardan birincisi müəllifə aid olan bütün xüsusiy-

yətləri özündə birləşdirir. O, ideya müəllifindən başlayaraq diktora və skriptora qədər, müəllif 

şəxsdən başlayaraq, bədii əsəri nəql edən ən ekzotik (it, pişik, eşşək, at, canavar və s.) müəl-

lifədək, bəzən anonim qalan müəllifi də nəzərdə tutur. İkinci termin (adresat) oxucu və ya din-

ləyicini bildirir. Burada da oxucunun, dinləyicinin hər cür keyfiyyəti (savadlı, savadsız, yaxşı, 

pis, qəddar, rəhmdil və s.) nəzərə alınır. 

2. Xronotop kateqoriyası. Bu kateqoriya zaman və məkan bağlılığının bütün formalarını 

(real, irreal) əhatə edir. 

3. Hadisə kateqoriyası (işlərin, vəziyyətin müəyyən gedişi, halı; onun radiusu bütün mət-

nin radiusuna bərabərdir). Mətnin əsasında bir hadisə durur. Bu hadisə kifayət qədər çox və 

müxtəlif alt hadisələri özündə cəmləşdirir. Mətndə hadisənin təsviri bütün aktantları nəzərdə 

tutur. 

4. Aktant kateqoriyası (nəqlin qəhrəmanı, təsvir predmeti, müzakirə mövzusu). Aktant-1-

baş qəhrəman, aktant-p-personajlar; aktant-1-baş mövzu/əsas mövzu; aktant-n-alt mövzular/ 

yarım mövzular; aktant 1-təsvirin əsas obyekti, aktant-n onun əlamətləri və ya hissələri, yaxud 

aktant-1-i tamamlayan obyektlər. 

5. Diktum və Modus kateqoriyası. Diktum mətndə olub real gerçəklikdəki ilə üst-üstə dü-

şən, ona bərabər və ya uyğun olandır. Modus mətndə olan və onun diktumu üzərində məntiqi 

psixoloji əməliyyatlar aparılmaqla formalaşandır (4, s. 151-152). 

Mövzu əsası ilə informasiya axını əlaqəlilik (koheziya) katoeqoriyasının bütün paradiqma-

larını əhatə edir. Bura qrammatik-bağlayıcılar, anafora; semantik-sücet xətti, mövzu və üslubi 

əlaqələndirmə, remanın inkişafı, intertekstual əlaqələr və s. aiddir. Mətnin modusuna uyğun 

gələn müəllif başlanğıcı, sahə (sahə subkateqoriyası) müxtəlif səviyyə vahidlərini əhatə edir. 

Qiymətləndirmə, temporallıq-lokallıq-şəxs (aktuallaşma), imperativlik, sosial-modus, müəllif-

ləşdirmə və doğruluğun ifadə üsulları vardır. 

Mətnin bağlılıq problemində, ilk növbədə, diqqəti cəlb edənləri mətnin düzgün və qeyri-

düzgün qurulması və nəqletmə (narrativ) qrammatikası prinsipləridir. Bura müxtəlif predmet 
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tamamlanması ilə fərqləndirilən tipoloji süjetlər də daxildir. Mətnin tamamlanması məcburi 

deyil, fakültətivdir. Mətnin bağlılıq və tamlıq kateqoriyası əsasında təhlili mətnini dinamika-

sını, çətin aşkarlanan “müəllif obrazı”nı aşkara çıxara bilmir. 

Bəzən mətnin bütün əlamətlərini funksional semantik və üslubi spektrlər arasında bölürlər. 

Məsələyə bu yöndən yanaşdıqda İ.Qalperinin irəli sürdüyü 10 kateqoriya funksioanl və se-

mantik sahələr üzrə paylanır. Hissələr bölünmə, koheziya, retrospeksiya və prospeksiya, in-

teqrasiya və tamamlanma funksional, informativlik, avtosemantiklik, mətn parçaları, konti-

nium, modallıq isə semantik sahəyə daxil olur. 

Üslubi sahənin avtonom deyil, funksional və semantik sahə ilə bağlı olduğunu qəbul etsək, 

onda bu sahələrin mətn kateqoriyaları ilə adekvat dolmasını söyləmək olar. Bu halda mətn ka-

teqoriyalarını məzmun və struktur olmaqla iki yerə bölmək mümkündür. Müəllifin fikrinə gö-

rə, məzmun kateqoriyaları sahəsinə məzmun (nitq predmeti), mövzu və verbal əsərin ideyası, 

mətn forması kateqoriyaları sahəsinə isə kompozisiya, dil və predmetin təsviri üsulları daxil 

olur. Süjet məzmun və forma kateqoriyalarını birləşdirir. Funksional oblastda əsərin kom-

pozisiyası, semantikada predmet, mövzu, ideya, üslub sahəsində isə dil və ifadə üsulları durur. 

Mətnin məzmun və struktur dinamikası olan süjetlə funksional və semantik sahələri birləş-

dirmək olar. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, süjet mətnin üslubuna təsir göstərir. Dil və 

ifadə üsulları isə elə effektlər yaradır ki, onlar süjeti ya ləngləşdirir, ya da irəli aparır. 

Mətn ən yüksək tərtibli qrammatik vahid, ciddi linqvistik obyektdir. Mətn ona aid olan 

işarələr əsasında yaranmış kateqorial paradiqmalara malikdir. Bu paradiqmalar insan ünsiyyə-

tinin vasitələri kimi çıxış edir. Mətn üç dayaq üzərində qurulur. Onun məzmun, konstruktiv və 

ifadə tərəfləri vardır. Müəllifin məqsədi rasional və emosional, şüurlu və şüursuz informasiya-

ları qarışdırmaq və sonda hər cür ünsiyyətin məqsədi olan mətni yaratmaqdır. 

Praktik mətn quruculuğunun əsası eksplisitləşdirilmiş tema-rema dinamikasıdır. Mətnin 

yaradılmasının görünən, çox zaman isə implisit olan vasitəsi müəllif başlanğıcıdır. Linqvistik 

səviyyədə bu diktumdan daha çox modus səciyyəsi daşıyır. 

Mətnin kateqoriyaları məsələsi bu günədək mübahisəlidir və ola bilsin ki, hələ xeyli müd-

dət də bu cür qalsın. Ona görə də, mətnin ümumi qəbul edilən kateqoriyalarını ilk növbədə 

təyin etmək lazımdır. 

Dinamik aspektdən (yaranma və dərkolunma cəhətdən) mətn kateqoriyaları: mövzu, rema-

tik axın, müəllif başlanğıcıdır. 

Yaranmış, formalaşmış obyekt kimi mətnin statik kateqoriyaları adresant və adresat; 

xronotop; hadisə; aktant; diktum və modusdur (5 kateqoriya). 

Mətnin linqvistik təsəvvürü üçün əhəmiyyətli olan ekstralinqvistik mətn kateqoriyaları ki-

fayət qədər çoxdur. Ən vacib ekstralinqvistik kateqoriya janrdır. Mətn kateqoriyası kimi in-

formativlik geniş mənada götürülməlidir. Linqvistik cəhətdən bu mətnin diktumunun bir his-

səsi olub diktum-retiroduktiv, diktum-faktual, diktum-konseptual yarımkateqoriyalara malik-

dir. Digər tərəfdən bu, modusun bir hissəsini təşkil edir. Məsələn, qiymət modusun qiymətlən-

dirmə kateqoriyasına daxil olur. Volyuntativ məzmun imperativ modusa, sual-cavab məz-

munu həm persuazivlik, həm də imperativ modusda yer ala bilər. Tərkib hissələrinə parçalan-

ma fəlsəfi hissə və tam kateqoriyasının mətnə tətbiqində qaynaqlanır. Mətn bir-birinə daxil 

olan hissələrdən ibarət olur. Hissə və ya cild, fəsil və bölmə, fəsil və paraqraf, epizod və ya 

fraqment, mürəkkəb sintaktik bütöv və ya abzas, ifadə və ya cümlə, sözforma. Bütün bunlar 

mətnin seqmentasiya vahidləri sayılır. Lakin onların da dəqiq iyerarxiyası hələ ki, verilmə-

mişdir. 

F.U.Cabbarova mətn kateqoriyasının öyrənilməsində istifadə olunan metadil terminlərini 
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sadalayaraq onların sinonim olması qənaətinə gəlir və bundan sonra mətn kateqoriyasını belə 

izah edir: “Mətn kateqoriyasını mətnin müvafiq xüsusiyyətlərini aşkara çıxaran əlamətlər və 

ya anlayışlar toplusu kimi təyin etmək olar” (3, s. 230). 

Mətn kateqoriyalarının sayı tədqiqat işlərində müxtəlif sayda qeydə alınır. Bu saya 1-dən 

(N.D.Zarubina, O.I.Moskalskaya) başlayaraq dəyişir. İ.R.Qalperin onların sayının 10 olduğu-

nu göstərmişdir. 

Z.Y.Turayeva, I.R.Qalperin, V.V.Odinsov və başqaları mətn kateqoriyalarını iki qrupa 

struktur və məzmun qruplarına ayırmışlar. Z.Y.Turayeva bu kateqoriyaların bir-birini qar-

şılıqlı şərtləndiyini göstərir. Çünki kateqoriyaları həm məzmun, həm də formal tərəfi vardır. 

Struktur kateqoriyalar mətnin strukturunda yer alır və linqvistik obyekt kimi ona xasdır. Məz-

mun kateqoriyalar obyektiv gerçəkliyi əks etdirməklə səciyyələnir (8, s. 81). 

T.V.Matveyeva mətnin bütün kateqoriyalarını xətti, sahə və həcmi olaraq üç qrupa bölür 

(6, s. 16). Onun fikrinə görə, xətti kateqoriyalar bir funksional-semantik mənsubluğa malik dil 

vahidləri zəncirini əhatə edir. Bura tematik zəncir, mətnin məntiqi parçalanması, prospeksiya/ 

retrospeksiya aiddir. Sahə kateqoriyası müxtəlif səviyyə vahidləri ilə səciyyələnir. Bu vahidlər 

semantik yaxınlıq, mətn funksiyaları, dil vahidlərinin təşkilolunma üsullarına görə qruplaşır. 

Mövzu müəyyənliyi, tonallıq və qiymətləndirmə (subyektiv modallıq), temporallıq (zaman sa-

həsi), lokallıq (məkan sahəsi), tonallığın, zamanın və qiymətləndirmənin əlavə ifadə vasitələ-

ri, mətnin subyektiv təşkili (müəllifləşdirmə) bu qrupda yer alır. Həcmi kateqoriyalar struktur 

səciyyəlidir. Onlar xətti və sahə kateqoriyaları əsasında modelləşir.  

Mətn dilçiliyi üzrə tədqiqatlar əsasında aparılmış təhlil göstərir ki, mətn kateqoriyaları 

problemi hazırda mürəkkəb və mübahisəli olaraq qalır. Qeyd etmək lazımdır ki, mətn kateqo-

riyası anlayışını tədqiqatçılar müxtəlif şəkildə təyin edirlər. Bu zaman özək linqvistik kateqo-

riya olan tekstuallıq-mətnlik mətnin ayrı-ayrı xassələrinin toplusu kimi təqdim oluna bilmir. 

Mətnin bütün kateqoriyaları qarşılıqlı əlaqəlidir və bir-birini tamamlayır. 

Məqalənin aktuallığı. Mətnin kateqoriyalarını və əlamətlərini öyrənməyi aktuallaşdıran 

cəhət bu problemin mürəkkəb və olduqca mübahisəli olmasından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mətn kateqoriyalarının ifrat çoxluğu müşahidə olunduğundan 

məqalədə təklif edilən təsnif prinsipləri əsasında onların sistemləşdirilməsi məqalənin elmi 

yeniyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktiki cəhətdən bu elmi araşdırma mətnşü-

naslıq istiqaməti üzrə, mətnin linqvistik təhlili ilə bağlı aparılan tədqiqatlar üçün xüsusi əhə-

miyyət kəsb edə bilər. 
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Н.Р. Искандарова  

 

Текстовые категории 

 

Резюме 

 
В данной статье рассматривается вопрос определения текстовых категорий и анали-

зируются разные категории наблюдаемые в процессе формирования текста, как единое 

целое. Актуальность темы обусловлено тем, что в лингвистике текстовые категории все 

еще считаются нерешенным вопросом, поскольку на данном направлении существуют 

много спорных моментов. В ходе исследования автор опирается на описательную и 

сравнительную методы лингвистики. Подводя итоги в конце стать указывается, что все 

категории текста взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

 

N.R. Isgandarova  

 

Textual categories 

 

Summary 

 
This article discusses the issue of defining text categories and analyzes the different 

categories observed in the process of text formation as a whole. The relevance of the topic is 

due to the fact, that in linguistics, text categories are still considered an unresolved issue, 

since there are many controversial issues in this area. During the research, the author relies on 

descriptive and comparative methods of linguistics. Summing up at the end of the article, it is 

indicated that all categories of the text are interrelated and complement each other. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 06.11.2020 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 44 

Dil vahidlərinin leksik-semantik fərqliliyi barədə 
 

Lətafət Kamil qızı Xəlilova 

ADU-nun baş müəllimi 

E-mail: latafat@yahoo.com 

 

Rəyçilər: filol.ü.f.d., dos. S.B. Mustafayeva, 

                filol.ü.f.d., dos. İ.M. Nuriyeva  

 

Açar sözlər: söz, cümlə, fərqlilik, semantik, faktor, dil, sistem 

Ключевые слова: слово, предложение, различие, семантика, фактор, язык, система 

Key words: word, sentence, difference, semantic, factor, language, system 

 

Dilin leksik-semantik sistemi ən az tədqiq olunan sahəsidir və təşkili strukturuna görə ən 

çox mürəkkəbdir. Başqa sistemlərdən fərqli olaraq dilin leksik sistemi xarici, ekstralinqvistik 

faktorlardan asılıdır. O real həyatda olan dəyişiklikləri bilavasitə əks etdirir. Dilin sosiallığı və 

onun sistemliyi bir-birilə sıx əlaqəlidir. Bununla əlaqədar dilçilikdə iki istiqamət mövcuddur: 

xarici, sosiolinqvistik və daxili, sistemli-strukturlu. Dilin söz tərkibinin sosiolinqvistik sistem-

ləşməsi müxtəlif aspektlərdən keçirilir. Birinci, leksikanı sözlərin əmələ gəlməsi nəzər nöqtə-

sindən təhlil etmək olar, yəni orijinaldan alınma leksikanı ayırmaq məqsədilə. İkincisi, xarici 

faktorları nəzərə almaq şərti ilə dilin söz tərkibi inkoherentlidir, yəni müxtəlifdir - sözlərin iş-

lənmə səviyyəsi nəzər nöqtə-sindən. Bu mənada leksikanı aktiv və passivə ayırmaq olar, yəni 

neologizmlər və arxaizmlər (1, s. 90). Həmçinin leksikanın sistemləşməsi onun işlənmə sahə-

ləri nəzər nöqtəsindən keçirilə bilər. Burada ümumişlək, xüsusi, neytral və üslubi kodlaşmış 

formalar nəzərdə tutulur.       

Sistemli-semasioloji yanaşma dilin söz tərkibinin daxili semantik strukturunun  xarakteris-

tikası ilə bağlıdır. Leksikanın sistemlik anlayışına bu səviyyənin iki xarakterik əlaməti daxil-

dir: birincisi, leksik sistem söz vahid-lərinin qrupları kimi, ikincisi, leksik sistem bu vahidlə-

rin quruluş forması və onların əməkdaşlıq vasitələri kimi. Dilin söz tərkibi müxtəlif linqvistik 

lüğətlərdə təsnif edilib. Burada sözlərin sistemli xüsusiyyətləri izah edilir. G.Krap qeyd edir 

ki, sözlərin sistemli semantik əlaqələri qeyri-dil faktorlardan asılıdır (əşyaların və obyektiv 

dünyanın hadisələrinin əlaqələri) - əsas sistemliyin əlaməti kimi (3, s.16). Halbuki sözlərin 

linqvistik xüsusiyyətləri də az rol oynamır. Məsələn, sözlərin ənənəvi nitq hissələrinə bölgüsü 

onların leksik-semantik və formal-qrammatik əlamətlərinin əsasında olur. Onu da qeyd edək 

ki, sözlərin birləşməsi üçün əsas kriteriya onların semantik strukturunda oxşar və fərqli cəhət-

lərinin mövcudluğudur.  

Beləliklə, dil vahidləri bir-birilə sıx bağlıdır, bir-birindən asılıdır, bir sistem yaradaraq 

müəyyən əlaqələr yaradır. Dil tək sistem kimi mövcud deyil, o həmçinin sistem kimi inkişaf 

edir. İngilis dilinin müxtəlif leksik-semantik qrupları mövcuddur. Məsələn,  

 

British English American English Azərbaycan dilində olan 

ekvivalentlər 

ABC ABC’s əlifba 

action replay instant replay təkrar 

airhostess stewardess stüardessa 

American football football Amerikan futbolu 
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İngilis dilinin Britaniya və Amerikan variantları arasında müəyyən fərqlər mövcuddur.  

Hətta ingilis dilinin Britaniya variantı və Amerikan variantı haqqında belə deyim var: “İki 

millət bir dil vasitəsilə bölünüb”. Bu deyimin dəqiq kim tərəfindən deyilməsi məlum deyil, la-

kin həm ingilislər, həm də Amerikalılar bununla razıdır (2, s.11). Lakin ümumilikdə Britani-

yalılar düşünürlər ki, ən düzgün variant onların danışdığı variantdır. Britaniyalılar çox zaman 

ingilislərə deyir: “Siz ingiliscə danışmırsınız, siz Amerikanca danışırsınız” (4, s. 19). Lakin 

qeyd etməliyik ki, hər iki variant fərqlidir. Hər iki variantda əsas fərq lüğət tərkibində müşahi-

də edilir. Hətta gündəlik işlədilən yüzlərlə söz var ki, hər iki variantada fərqli məna verə bilir.  

İngilis və Amerikan variantlarında -nse/-nce sonluqları ilə qurtaran sözlərdəki fərqliliklər: 

 

Britaniya ingilis 

variantında –nce 

Amerikan variantında 

-nse sonluğu 

Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

Defence defense müdafiə 

Licence license vəsiqə 

Offence offense Inciklik 

Pretence pretense bəhanə, iddia 

 

İngilis və Amerikan variantlarında -ize/ise sonluğu ilə qurtaran sözlərdəki fərqliliklər: 

 

Britaniya variantı -ise Amerikan variantı -ize Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

apologise apologize üzr istəmək 

organise organize təşkil etmək 

recognise recognize tanımaq, xatırlamaq 

 

İngilis və Amerikan variantlarında -or/-our sonluğu ilə qurtaran sözlərdə rast gəlinən fərq-

liliklər [4, s. 67]: 

 

Britaniya variantı -our Amerikan variantı -or Azərbaycan dilinə 

tərcüməsi 

behaviour behavior Davranış 

colour color rəng 

humour humor lətifə, zarafat, yumor 

labour labor iş, əmək 

neighbour neighbor Qonşu 

flavor flavor Dad 

 

Suffikslər isə sözün sonuna artırılan şəkilçilər hesab edilir. C.C.Frayz “İngilis dilinin Qu-

ruluşu” əsərində yazır ki, suffikslərin əsas məqsədi sözün hansı sinifə aid olmasını göstərmək-

dir. Məsələn, isim əmələ gətirən suffukslər, sifət əmələ gətirən siffukslər və s.  

ABŞ-da və İngiltərədə istifadə edilən ingilis dili artıq yarım əsrdən çoxdur ki, tədqiqatçıla-

rın diqqətini cəlb etməkdədir. AE ingilis dilinin milli variantlarından biri hesab edilir. Milli 

dili sosial linqvistik kateqoriya kimi səciyyələndirilən bütün əlamətlər ona da məxsusdur. Öz 

ierarxiya quruluşunda, ərazi və sosial dialektlərdən tutmuş ədəbi dilədək, milli dilin bütün qu-

ruluşunu əks etdirir. İngilis dilli ölkələrdə dilin vəziyyəti üçün səciyyəvi olan hallardan biri 

odur ki, ingilislər, amerikalılar, kanadalılar, avstraliyalılar və başqaları istifadə etdikləri ingilis 
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dili variantları arasındakı fərqləri şişirtməyə meyilli olsalar da, özlərini vahid dil birliyinə 

məxsus hesab edirlər. Hələ keçən əsrdə U.Uitni belə bir fikir söyləmişdir ki, Amerikadakı 

müasir ingilis dili, Şimali Amerika kontinentinin müstəmləkə dövrünün ingilis ədəbi dilinə 

aiddir. AE variantının ilk tədqiqatçılarından biri G.Krepp isə başqa bir nəticəyə gəlmişdi. 

Onun fikrincə, AE variantının fərqləndirici əlamətləri ilk növbədə öz sisteminin müstəqil inki-

şafına səbəb olmuşdur (3, s. 78).  

AE variantının fərqləndirici elementlərinin təhlili göstərir ki, Amerikada ingilis dili tarixi-

nin erkən dövrün- də, standart AE artıq bütün “sub-standart” sistemlərə, o cümlədən dialekt-

lərə münasibətdə hakim mövqe qazanmışdır. Elə buna görə də deyə bilərik ki, AE və BE va-

riantlarının ümumi birliyinin saxlanması və bütövlükdə AE variantlarının formalaşmasında 

həlledici rol ərazi dialektlərinə yox, yalnız ədəbi dilə məxsus idi. AE və BE leksik cəhətdən 

qarşılıqlı surətdə bir-birinə keçməsi heç şübhəsiz intensiv xarakter daşıyır. Bu da, şübhəsizdir 

ki, XIX–XX əsrlərlə, hətta XXI əsrin əvvələri ilə müqayisədə hər iki variant leksik-semantik 

mərhələdə bir-birinə daha çox yaxınlaşmışdır.  

İngilis dilinin Amerikan variantının daxilində çoxlu fərqlər var: şimali-cənub, mərkəzi, 

uzaq qərb ərazilərində, Havayı adalarında və Alyaskada. Amerikan ərazi dialektlərinin elmi 

araşdırılması hələ XIX əsrin sonunda, 1889-cu ildə Amerikan dialektoloji cəmiyyətinin yaran-

masından başlayıb. Linqvistik atlaslar seriyasının çap olunması nəzərdə tutulmuşdur və birin-

ci nüsxə 1943-cü ildə işıq üzü gördü.  

XX əsrdə ABŞ-ın ərazisində üç nəhəng dialekt zonaları müəyyənləşmişdir:  

1) Şimal – Kanada sərhədi ilə olan ştatlar Şimali və Cənubi Dakotaya qədər;  

2) Cənub – Vaşınqton şəhərindən mərkəzi olan ştatlara qədər; 

3) Ortaatlantik rayonu – Filadelfiya şəhəri, Pensilvaniya, Nyu-Jersi, Delaver ştatlarını əha-

tə edən ərazilər.  

Bu dialekt zonalarına müvafiq üç növ dialekti qeyd edirlər: Yeni İngiltərə dialekti, cənub 

dialekti və General american dialektini (ingilis dilinin ümumi amerikan variantını) və yaxud 

ortaqərbi dialekti - Midwestern American. Sadalanan dialektlər öz növbəsində xırda dialektlə-

rə bölünür. 

AE və BE variantlarının müqayisə edilən mikrosistemində araşdırılan material, ümumi 

əsasın elementlərinin fərqləndirici elementlərdən həm say hesabı ilə, həm də öz funksional 

əhəmiyyətinə görə çox olduğu nəticəsinə gəlməyə imkan verir. Bu faktı aşağıdakılarla təsdiq 

etmək olar:  

1) Dil strukturunun bütün mərhələlərində əsas vahidlərdə olan fərqlər, bu vahidlərin in-

ventardakı fərqlərindən çoxdur.  

2) Oxşar cəhətlər daha çox səciyyəvi və geniş yayılan hadisədir.  

3) Ayrılmaların əksəriyyəti eyni vahidlərin müxtəlif funksional istifadəsinə keçir.  

4) Ümumi əsasın elementləri ilə fərqləndirici elementlər arasındakı münasibətdə birtərəfli 

qeydə alınmış tutuşdurmalar ərazi cəhətdən işlənməsi qeydə alınan ikitərəfli tutuşdurmalar 

üzərində üstünlüyə malikdir. 

5) Ümumi əsasın xüsusi çəkisini nisbətən yüksək olması müqayisə edilən mikrosistemin, o 

elementləri ilə qismən uyğun gəlir ki, onlar ayrılmalarda özünü büruzə verir. Leksik semantik 

sistem mərhələsində bu fakt öz ifadəsini bir tərəfli qeydə alınmış tutuşdurma ayrılmalarının 

ikitərəfli qeydə alınmış tutuşdurmalar üzərində tapır.  

6) Variantlararası fərqlərin miqyası və tutduğu yerlər o halda səciyyəvidir ki, fərqlənmələr 

təcrid olunmuş halda yox, proporsional xarakter daşıyır, onlar bir qayda olaraq dil hadisələri-

nin məhdud dairəsini əhatə edir. 
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Bununla belə, ingilis ədəbi dilinin AE və BE variantlarının mikrosistemlərindəki çarpaz-

laşma faktı, bu variantlar arasındakı fərqlərin tədqiqi ciddi surətdə, əsaslı yanaşma tələb edir.  

Dil variantları tarixi kateqoriyadır. “Variativlik” termininin bitərəfliyi xüsusilə vurğulan-

malıdır. Bu, sadəcə dilin mövcud olan müxtəlif variantlarını nəzərdə tutur. Hər bir dilin çox 

sayda variantı ola bilər. Variativlik çərçivəsində bəzi terminlər də işlədilir ki, son dövrlərdə 

bu terminlər variativliyin növləri kimi nəzərdə tutulur: 

1) Dialekt – dilin coğrafi variantıdır. Burada dilin sosial vahidlərinə heç bir istinad yoxdur. 

2) Standart və qeyri-standart dil – bir ölkədə kimin danışığı uzun müddət yazılı ənənə halı-

na gəlirsə, bu artıq standart dilin danışıldığı mənasını verir. Standartla dəqiq və ya fərz olunan 

şəkildə müqayisə edilən digər variantlar qeyri-standart sayılır. 

3) Şivə - təbii olaraq hər hansı bir ölkədə istifadə olunan, əsas dillə müqayisədə mədəni və 

ya dini sahələrdə üstünlüyə malik olan, ölkə sakinlərinin danışdıqları dil variantıdır. 

Dillərdə yaranan variativliyə həm daxili, həm də xarici faktorların təsiri vardır. Xarici tə-

sirlərə nitqin sosioloji aspekti daxildir. Kodifikasiya normalarının çatışmazlığı, bir sıra tələb 

olunan variantların normativ göstəricilərinin lüğətlərdə qeyd olunmaması, müəyyən qaydala-

rın dərsliklərdə az işlənmiş olması dil vahidlərinin variativliyinin inkişafına təsir edən xarici 

amillərdəndir. Variativlik prosesinə əsaslı təsir göstərən daxili faktorlara isə sözün morfoloji 

strukturu, morfemlərin xarakteri, sözün cümlədəki sintaktik vəziyyəti, semantik və üslubi gös-

təricilər aiddir. Sadalanan faktorlar xüsusilə qrammatik variantların müəyyən sinfinin varia-

tivliyinə təsir göstərməsi ilə səciyyələndirilir. İngilis dilinin əsas variantları aşağıdakılardır: 

Amerikan variantı, Avstraliya variantı, Şotlandiya variantı.   

ABŞ-da danışılan ingilis dili Britaniya ingiliscəsindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.  

Amerikan variantı ingilis dilinin xüsusi, yeganə bir variantı deyil. Dünyanın ingilis dilində 

danışan ərazilərində insanlar məlum dilin lüğət tərkibini, tələffüz qaydalarını özlərinə məxsus 

şəkildə inkişaf etdirib formalaşdırmışlar.  

Məqalənin aktuallığı. Dil vahidlərinin leksik-semantik fərqliliyinin müəyyən edilməsi, 

onların işlənmə dərəcəsi və yeri xüsusi önəm daşıyır və bu da onların aktuallığını şərtləndirir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Dil vahidlərinin, xüsusilə də sözlərin leksik-semantik xüsusiy-

yətlərinin müəyyənləşməsi, araşdırılması.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrin tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaq.  
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Л.К. Халилова  

 

О лексико-семантических различиях языковых единиц 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются лексико-семантические различия языковых единиц. Се-

мантика определяется как изучение значения. Это определение принято лингвистами. 

Известно, что термин лингвокультурология широко используется сегодня. Слова, точ-

нее, какие культурные типы или различия наблюдаются при использовании естествен-

ного языка, всегда были в повестке дня и заставляли лингвистов думать. Определение 

вариантов слов, используемых в нашем языке, является одной из таких тем. 

 

L.K. Khalilova  

 

On lexıco-semantıc dıfferences of the language unıts 

 

Summary 

 
The article deals with the lexico-semantic differences of the language units. Semantics is 

defined as the study of meaning. This is the definition accepted by linguists. It is known that 

the term linguoculturology is widely used today. Words, more precisely, what cultural types 

or differences are observed in the use of natural language, have always been on the agenda 

and made linguists think. Determining the variants of words used in our language is one of 

such topics. 
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Yaşadağımız əsr informasiya əsri və cəmiyyətimiz informasiya cəmiyyəti adlanır. Buna sə 

bəb informasiya texnologiyalarının inkişafı və elmin bütün sahələrində əsaslı rola malik olma-

sındadır. İnformasiya cəmiyyəti anlayışına texnoloji nöqteyi-nəzərdən yanaşsaq, görərik ki, 

burada kompüter, internet əsas əsas texniki vasitə olaraq informasiyanın toplanması, emalı, 

ötürülməsi və digər mühüm funksiyaları həyata keçirir (1, s. 5). 

Humanitar elmlər sahəsinə aid olan dilçilik elminin inkişafında da informasiya texnologi-

yalarının müstəsna əhəmiyyəti vardır. Xüsusilə dövrümüzdə inkişaf etmiş dünya ölkələrində 

də dil korpuslarının yaradılması dilin internet məkanında dünyaya tanıdılması, eləcə də tədqi-

qatçılara lazım olan informasiyaların asanlıqla əldə edilməsi baxımından ən optimal vasitə he-

sab olunur. Dilçiliyin ən yeni sahəsi - kompüter dilçiliyinin müasir istiqamətlərindən biri olan 

korpus dilçiliyinin əhatə dairəsi, tədqiqat obyekti, ayrı-ayrı bölmələri haqqında mütəxəssislər 

arasında vahid fikir hələ formalaşmamışdır. Bəzi tədqiqatçılar şifahi nitq korpuslarına daha 

çox əhəmiyyət verir və şifahi nitqin tədqiqi məsələlərini korpus dilçiliyinin prioritet istiqaməti 

kimi irəli sürürlər. Tədqiqatçıların digər qrupu isə belə hesab edir ki, korpus dilçiliyinin tədqi-

qat obyekti yazılı mətnlər olmalıdır. Əslində korpus dilçiliyi hər hansı bir dili təmsil edə bilə-

cək mətnlərin, eləcə də şifahi danışıqların audio yazılarının sistemli şəkildə toplanması və on-

ların əsasında axtarış sistemlərinin yaradılması deməkdir. Həmin axtarış sistemləri elə qurul-

malıdır ki, biz dil haqqında istənilən məlumatı əldə edə bilək.  

Əgər biz dil haqqında tam və hərtərəfli dolğun linqvistik məlumat əldə etmək istəyiriksə 

təbiidir ki, yalnız yazılı mətnlərlə və ya yalnız şifahi danışıqları əhatə edən audio yazılarla ki-

fayətlənə bilmərik. Başqa sözlə, dilçilik təkcə qrammatika demək deyil, burada danışıq səslə-

rinin tədqiqi ilə məşğul olan fonetika da kənarda durmamalıdır. Bu baxımdan yanaşdıqda bir 

daha əmin oluruq ki, dil korpusları həm yazılı mətnləri, həm də şifahi danışıq nümunələrini 

əhatə etməlidir. Yalnız belə olduqda biz dil haqqında hərtərəfli linqvistik məlumat əldə edə 

bilərik. Ola bilsin ki, dil korpuslarında bu istiqamət eyni səviyyədə təmsil olunmasın. Yəni elə 

dil korpusları ola bilər ki, orada yazılı mətnlər audio yazılara nisbətən üstünlük təşkil etsin. 

Şifahi danışıq üslubunun tədqiqi ilə daha uğurlu məşğul olan və maraqlı nəticələr əldə edə bi-

lən korpuslar da ola bilər. Bütün bunlar belə bir nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, bu və ya digər 

korpusda dilin müəyyən xüsusiyyətləri daha qabarıq əks edilə bilər.  
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Başqırd dilində audiokorpusun materialları həmin dilin şərq dialekti əsasında formalaşmış-

dır. Həmin materialların fonetik transkripsiyası bütövlükdə bütün fonetik korpusa, o cümlədən 

digər türk dilərinin fonetik korpusuna tətbiq oluna bilər. Bu transkripsiya əsasında konkret 

türk dilləri üçün, o cümlədən, Azərbaycan dili üçün də fonetik korpus yaradıla bilər və baş-

qırd dilinin ənənələrindən faydalanmaq olar. Həmin transkripsiya müasir başqırd dilinin or-

foqrafiyasına qismən uyğunlaşdırılmışdır. Digər dilçilərin də həmin bazaya girişi mümkündür 

və başqırd dilinin ərazi dialektlərinin öyrənilməsində həmin baza örnək rolunu oynaya bilər.  

Məqsəddən asılı olaraq dünyada müxtəlif tipli korpuslar mövcuddur. Misal üçün, bir 

müəllifin korpusu, İncilin korpusu, rus dilinin korpusu və s. Milli korpus isə mütəlif janrları, 

üslubları, regional və sosial vəziyyəti özündə əks etdirən mətnlərin külliyyatıdır (5, s. 7). 

Dünya dilçiliyində, o cümlədən rus dilçiliyində korpus elektron daşıyıcıda saxlanan müx-

təlif dil hadisələri və aspektləri ilə bağlı linqvistik tədqiqatlara material verən, müəyyən ni-

zamla düülmüş təbii dil mətnləri çoxluğudur. Korpusu təşkil edən mətnlər və onlara müraciət 

müəyyən qayda ilə aparılır [4, s. 448]. Korpuslar əhatə etdikləri material baxımından bir-bi-

rindən fərqlənir. Elə korpuslar var ki, orada daha çox (və yaxud, tamamilə) yazılı mətnlərdən 

istifadə olunur. Korpusların digər növündə şifahi audio, bunlardan əlavə, qarışıq tipli korpus 

materialları üstünlük təşkil edir. Orada həm şifahi audiomaterial, həm də yazılı material olur, 

amma onlar nisbət baxımından fərqlilik təşkil edə bilər.  

Dünya miqyasında əksər korpuslar yazılı mətnlərə əsaslanır. Son zamanlar şifahi nitq kor-

puslarına da maraq artmaqdadır. Məsələn, ingilis, çin, alman, yapon dilləri üçün şifahi nitq 

korpusları hazırlanmışdır. Rusiyada Saratov dialektlərinin korpusu, Arxanges dialektlərinin 

korpusu və rus dilinin milli korpusunda dialekt altkorpusu və s. mövcuddur. Məsələn, Rusiya-

da ural və altay dillərinin audioyazılış korpusları hazırlanmışdır. Başqırdıstanda başqırd dili-

nin dialektləri əsasında fonetik korpus hazırlanır. Həmin korpusda informantları müxtəlif so-

sial qruplara, cinsinə və yaşa görə toplayırlar. Başqırd dilinin fonetik korpusu 3 mərhələdə ye-

rinə yetirilir. 1-ci mərhələdə başqırd dilinin şərq dialektləri tədqiq olunur. Bu mərhələdə 

müəyyən mövzular üzrə informantların danışıqlarının diktafona yazılışı həyata keçirilir. Son-

rakı mərhələdə həmin audioyazı frazalara və sintaqmlara ayrılır. Transkripsiya olunur, anno-

tasiyalaşdırılır və s. Dialekt materialı ədəbi dillə müqayisə olunur və rus dilinə tərcümə edilir. 

Transkripsiya yarım orfoqrafik yazılış qaydasında aparılır. Belə qayda nitq korpuslarının 

transkripsiyasında geniş istifadə olunur. Bu transkripsiya fonematik yazılışa yaxındır və mak-

simal olaraq müasir başqırd dilinin orfoqrafiyasına yaxınlaşdırılmışdır. Dialekt xüsusiyətləri-

nin ifadəsi üçün vahid qrafik sistem işlənib hazırlanmışdır.  

Başqırd dilində ədəbi dildən fərqli səslər xüsusi işarələrlə verilir və onlara nümunələr gəti-

rilir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu göstərilən işarələr yalnız başqırd dilinin transkripsiyasında 

istifadə olunur, çünki həmin spesifik səslər başqırd dilinə məxsus səslər hesab olunur.  

Başqırd dilinin korpusunda təkcə sözlər deyil, eyni zamanda nitqin paralinqvistik element-

ləri də təsvir olunmuşdur. Məsələn, gülüş, öskürək, inilti, ağlaşma, ah çəkmə. Hətta nitq pro-

sesində pauzalara da xüsusi diqqət yetirilmişdir.  

Pauzalar insan haqqında heç də sözdən az şey demir. Çünki danışıq prosesində bəzən 

vaxtın 40-50 faizini pauza təşkil edir. Məsələn, susmaq razılıq əlamətidir (Atalar sözü).  

Pauzalar bəzən o vaxt yaranır ki, danışan öz fikrini ifadə etməkdə çətinlik çəkir. Nitq pro-

sesində informantlar bəzən qısa, bəzən isə uzun pauzalardan istifadə edir. 

Dünyada minlərlə dil korpusları mövcuddur və onların sayı ilbəil artır. Korpuslara belə 

böyük maraq onunla əlaqədardır ki, hazırda dilçilikdə elmi tədqiqatların istiqaməti və mahiy-

yəti yeni məzmun kəsb etməkdədir. Korpuslar təkcə dilçilikdə deyil, ədəbiyyatşünaslıqda da 
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uğurla istifadə oluna bilər. Məsələn, yazıçı üslubunun müəyyənləşdirilməsi, dilin semantik 

bazasının  müəyyənləşdirilməsi və s. məsələlərdə korpuslar əvəzsiz mənbə rolunu oynayır.  

Sözün bütün mənalarını müəyyənləşdirmək üçün hökmən konkordanslardan istifadə et-

mək lazım gəlir. Konkordanslar müxtəlif təyinatlı lüğətlərin, o cümlədən izahlı lüğətlərin tər-

tibi üçün etibarlı baza rolunu oynaya bilər (3, s.151). Əgər izahlı lüğətdə sözün 20-30 mənası 

göstərilmişdirsə, konkordanslar əlavə olaraq onlarla yeni məna çalarlarını əldə etməyə imkan 

verir. Məlum olduğu kimi izahlı lüğətlərdə bu və ya digər sözün məna çalarlarını göstərmək 

üçün bədii ədəbiyyat nümunələrinə müraciət olunur. Klassik ədəbiyyatdan və ya müasir ədə-

biyyatdan bu və ya digər sözün mənasını açıb göstərən nümunələr verilir. Konkordanslar isə 

əksinə materialdan sözün işləndiyi cümlələr çoxluğundan yeni mənaların müəyyənləşdirilməsi 

imkan verir.  

Lüğət – konkordanslar korpus dilçiliyinin mühüm hissəsi kimi dilçilik və ədəbiyyatşünas-

lıq sahəsində aparılan araşdırmalarda  müasir və effektli tədqiqat vasitəsi kimi əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycan dilinin milli korpusunda ilk növbədə lüğət altkorpusunun funksiyasını, fəaliyyəti-

ni qurmaq əhəmiyyətli hesab olunmuş və korpusun yaradılmasında ilk növbədə lüğətlərdən 

başlanılmışdır. Lüğət-konkordansın yaradılamsı üçün ölkəmizdə nəşr olunmuş və olunan bü-

tün lüğətlərin elektron variantları yaradılmalıdır.  

Korpus mətnlərinin konkordansının tərtibi ilə bağlı xüsusi proqramlar mövcuddur. Həmin 

proqramlar “konkordanser” adlanır. Bu proqramlar ixtiyari korpus mətnindən bu və ya digər 

dil vahidinin tezliyini müəyyənləşdirmək, həmin vahidlərin işləndiyi kontekstlərin siyahısını 

almağa imkan verir. Eyni zamanda həmin proqramlarla kontekstləri açar sözlərə görə çeşidlə-

mək mümkündür. Söz-formaları yaxın mətnlərdə həmin proqramların köməyi ilə növlərə ayır-

maq olar.  

Akademik N.N.Kazanski “Korpus dilçiliyi və filologiya” məqaləsində korpus dilçiliyinin 

ənənəvi filologiyada istifadəsi yollarından bəhs edir. Müəllif göstərir ki, korpus dilçiliyi sin-

taktik konstruksiyaların, qrammatik kateqoriyaların, feili idarənin ayrı-ayrı məsələlərinin iza-

hında istifadə olunduğu kimi ənənəvi filologiyada mətnlərin izahı prosesində də istifadə oluna 

bilər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, korpus dilçiliyi qrammatikanın bütün sahələrində eyni dərəcədə 

uğur gətirmir. Məsələn, leksik semantikanın təsvirində korpus dilçiliyindən səmərəli şəkildə 

istifadə etmək mümkün olmur. Nəzərə almaq lazımdır ki, leksik semantika ənənəvi təsvirdə 

də çətin formalaşdırıla bilir, amma ənənəvi filologiyada mətnlərin izahı zamanı korpus dilçili-

yində yeni metodlarından istifadə zəruridir. Bu həm də ona görə vacibdir ki, çox vaxt bu və ya 

digər mətn korpus dilçiliyindən kənarda da müxtəlif variantlarda şərh olunur. Məsələn, Puş-

kinin “Yevgeniy Onegin” əsərinin 3 müxtəlif şərhi (N.L.Brodski, V.V.Nabokov və Y.M.Lot-

man) çap olunmuşdur (2, s. 6-7). 

Ayrı-ayrı, kiçik-kiçik əsərlər haqqında da linqvistik izahatlar mövcuddur, amma həmin 

şərhlər korpus diliçiliyində istifadə olunmur. Mətnə şərh yazılması mürəkkəb vəzifədir və 

korpus dilçiliyi indiki səviyyədə onun öhdəsindən gələ bilmir. Bu təkcə yazılı mətnlərə aid 

deyil. Məsələn, şifahi xalq nümunələrinin çoxlu variantları olur ki, onların heç ənənəvi filo-

logiyadakı şərhlərini də məqbul hesab etmək olmaz. Deməli, filoloji korpus o yerdə tərtib 

olunmalıdır ki, onun tərtibi hər hansı bir şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsinin son variantını al-

mağa imkan versin.  

Belə nəticəyə gəlmək olar ki, korpus dilçiliyi təkcə dil tədqiqatlarında deyil, ümumi filo-

loji mətnlərin tədqiqatında da istifadə oluna və  səmərə verə bilər.  

Milli dil korpuslarının ümumi məsələləri ilə bağlı daha bir cəhətə diqqət yetirək. Məlum 
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olduğu kimi dil korpusları müəyyən məqsədlərlə yaradılır. Dil korpuslarında təkcə dilçilik 

məsələləri deyil, ədəbiyyatşünaslıq, məntiq, üslubiyyat, linqvostatistika, tədris məsələləri və s. 

istiqamətlər tədqiqat obkekti kimi seçilə bilər. Elə korpuslar var ki, onlar birmənalı olaraq təd-

ris məqsədi ilə yaradılır və orada qurulmuş axtarış sistemləri tədrisə istiqamətlənir. Məlum ol-

duğu kimi ayrı-ayrı yazıçıların və şairlərin dillərinin linqvostatistik və üslubi baxımdan öyrə-

nilməsi məsələləri də korpus dilçiliyinə daxildir. Məsələn, korkordansların özlərini də milli 

dil korpuslarının komponentlərindən biri kimi səciyyələndirmək olar.  

Məqalənin aktuallığı. İnformasiya vasitələrinin geniş yayıldığı indiki dövrümüzdə elekt-

ron resurslar vasitəsilə elmi tədqiqat aparmaq və məlumat əldə etmək proseslərinin asanlaşdı-

rılması elmin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdəndir. Dilçilik elmi üçün inkişaf etmiş ölkə-

lərdə dil korpuslarının yaradılması əsas vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdur. Bütün türk dilləri 

üçün məqbul ola biləcək vahid işarələnmə sistemlərinin hazırlanması olduqca aktual məsə-

lədir. Azərbaycan dilinin milli korpusu üzərində də görülməli işlər çoxdur. Bütün bunlar mə-

qalənin dövrün ən önəmli və aktual mövzusuna həsr olunduğunu göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə dilin müxtəlif bölmələri üzrə korpus dilçili-

yində görülən işlər və onların Azərbaycan dilinin milli korpusuna tətbiq etmə yolları araşdırıl-

mışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dil korpuslarının yaradılması dilin inkişafını 

izləməkdə, yeniliklərin əlavə edilməsi və köhnələrlə əvəzlənməsi prosesinin asan üsulla yeri-

nə yetirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu da onu göstərir ki, dildə baş verən dəyi-

şikliklərin tez bir zamanda tətbiq edilməsi üçün hər bir dilin korpusunun yaradılması əsaslı 

məsələlərdəndir.  
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Р.Г. Мамедова  

 

Роль национального языкового  

корпуса в развитии языка  

 

Резюме 

 
В данной статье исследуются причины образования национальных языковых корпу-

сов и их роль в развитии лингвистики. Чтобы поместить в разные области лингвистики 

в единый корпус, необходимо изучить корпусы мировых языков и прийти к определен-

ному мнению и создать оптимальную структуру. Языковые корпусы могут служить ин-

формационным, обучающим и исследовательским целям. Чтобы создание корпуса на-

ционального языка дало прекрасные результаты, прежде всего, необходимо опреде-

лить, для какой цели он был создан. 

 

R.H. Mamadova 

 

The role of the national linguistic corpus in  

the development of the language 

 

Summary 

 
This article examines the reasons for the formation of national language corpora and their 

role in the development of linguistics. To put in different areas of linguistics in a single 

corpus, it is necessary to study the corpuses of world languages and come to a certain opinion 

and create an optimal structure. Language corpora can serve informational, teaching and 

research purposes. In order for the creation of a corpus of the national language to give 

excellent results, first of all, it is necessary to determine for what purpose it was created. 
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Onomastics is used as a rich of source of information about the ethnic history, culture, 

lifestyle of each nation, as well as a carrier of unique stylistic nuances in the language. As 

special names are associated with separate historical events, customs and traditions, they 

acquire stylistic nuances and serve the emotional expression of thought. As in any language, 

as well as in English a group of proper nouns is widely used as a concise, effective means of 

idiomatic expression. When writers are choosing names for characters in their works, they 

pay attention to the lexical and semantic meaning of anthroponyms in the language, and 

anthroponyms play an important role as other onomastic units in the work. Their stylistic 

function has been the object of research of many prominent linguists (1, 3, 4). The same 

researches took the figurative meanings of onomastic units in association with historical 

events, the characteristics of personalities. The toponyms, that are used in the works of art, 

reflect historical and political geography of describing area. Toponyms are certified units in 

the language of works of art. They are divided into ordinary and stylistic toponyms. Ordinary 

toponyms are descriptive. Specificity and accuracy are the main features of ordinary 

toponyms. 

Toponyms with stylistic shades sifnificantly strengthen the artistic and aesthetic qualities 

of the work, as well as expressive features. Individual-stylistic aspect is one of the 

characteristic features of such toponyms. In the normal case, toponyms are the fact of 

language, but in the stylistic case, the fact of speech. 

Toponyms and generally onomastic units are used for various purposes in a work of art: 

1)  When real-life events are described in a concrete area, the name of the same place is 

retained as it is. 

For example: He had been spending a few weeks on a Carinthian lake, and after a day or 

two in London was to go and stay with friends in Scotland (W.S. Maugham “Treatre”). 

2) Artificial toponyms are used as a product of the writer’s imagination. For example, 

Piflington (piffle- means that nonsense) in Bernard Show’s satirical work “Augustus does his 

bit”. 

In the short stories of J.Mammadguluzadeh in Azerbaijani literature, we come across 

toponyms that we have never encountered in our language and fiction. For example: 

Danabash, Chaylakh, Ulakhli, Zurnali, Itgapan, Pirsaggiz and others. 

3) In works of art, toponyms are used to denote the name of an area that is characterized 

by a particular feature, quality, or event. In modern times, toponyms are widely used both in 
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fiction and in the language of poetry. 

Stylistic and poetic toponymy is a field of research that studies the development of place 

names in fiction, their role, service to a particular idea, satirical and humorous shades. 

Stylistic toponymy studies the functional-expressive and functional-stylistic features of 

fiction. 

As stylistic toponyms have the qualities of figurativeness, emotionality, expressiveness as 

a kind of special names, they act as important linguistic means of expressing ideas in a work 

of art, conditioning the beauty of form, give the master large opportunities to reflect important 

problems of the time in high poetic language. When onomastic units are chosen correctly as 

stylistic material, the general linguistic-speech background of a work of art is enriched with 

the means of expression of language, toponymic units developed in place, in time, greatly 

increase the artistic quality of language and give a strong influence on it.  

For example: “Names he had mentioned – Damascus, Aleppo, Baghdad, Cantin – had 

quite enchanted her.” (A.Wilson “Anglo-Saxon Attitudes). 

The possibility of passing from proper to common names is widely used in fiction. For 

example: “My lodgings might easily have been one of those scruffy little houses by the 

station-from one Dafton to another (J.Braine. “Room at the Top”). One of the main features of 

stylistic toponyms in fiction is their personalization, or they perform a certain function as 

personal names. 

For example: “You can only love a town if it loves you, and Warley would never love a 

correspondent. I had to love Warley property too. I hade to take all she could give me; it was 

too late to enjoy merely her warm friendship” (J.Braine.  

“Room at the Top”); or “Lancashire can look after herself without your help (G.Lindsay 

“Betrayed Spring”). 

Enrichment of the vocabulary of the language through the emergence of new words from 

toponyms, as in all languages,  is widely spread in both English and Azerbaijani languages.  

For example: The using of the Manchester toponym in the meaning of “center of the 

textile industry” and its transfer to another object is a clear example to it     (1, 826). 

Lowell – the Manchester of America. 

It should be noted that in both languages, geopraphical names are widely used as a part of 

phraseological expression. 

 

      For example: to carry coals to Newcastle (in English) 

                             Naxçıvana duz daşımaq (in Azerbaijani)  

 

Sometimes from rhyme, sometimes from alliteration are used among the components of 

toponymic phraseological compounds. 

 

       For example: From Berwick to Dover 

                             Three hundred miles over. 

 

When toponyms are changed or combined with a part of the composition, the 

expressiveness of phraseological units becomes more complete. 

For example: The Midwich bag us now too small for the cat (Windham. “The Midwich 

Cuckoos”). 

In fiction, in some cases, the name that is invented by the author  can later become popular 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 56 

among the people and become a geographical name. After the work “Westword Ho” of 

Charles Kingsley, the area where these events took place, was named with the name of the 

work, and this toponym still exists today. This toponym is a personal-stylistic toponym of the 

writer. 

Based on the results of the research, we can say that onomastic units fulfill as an effective 

means of stylistic expression in the lexicon of English, including the Azerbaijani language, 

acquiring stylistic and emotional nuances by acquiring figurative meaning in the language. 

The research of this discussion is a practical importance in the study of English and in 

communication in this language. 

The actuality of the article. Actuality of the work is connected with the fact that the 

English language is rich with slangs and students have to get acquainted with this lexicon. 

The scientific novelty of the article. Novelty is that new linguistic facts have been used 

by researcher. 

The practical significance of the article. The work is practically important those who 

learn the English language. 
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Xüsusi adların üslubi xüsusiyyətləri 
 

Xülasə 
 

Məqalədə frazeoloji vahidlərin, atalar sözlərinin və çoxsaylı ifadələrin bir hissəsi olan to-

ponimlərin, antroponimlərin və digər onomastik vahidlərin üslubi-emosional funksiyasından 

bəhs olunur. Sözügedən adların üslubi funksiyasının çoxsaylı dil xaricindəki amillərlə əlaqəli 

şəkildə əldə edildiyi və bu mövzunun İngilis dilini öyrənən və ya öyrədənlər üçün böyük 

praktik əhəmiyyəti olduğu aşkar edilir. 
                               

Л.Г. Ахмедова 
 

Стилистические особенности  нарицательныx имён 
 

Резюме 
 

Статья посвящена изучению стилистически-эмоциональной функции топонимов, 

антропонимов и других ономастических единиц, являющихся частью фразеологии, 

пословиц и других выражений. «Стилистическая функция вышесказанных имён, 

связана с разными экстралингвистическими факторами. Данная тема имеет большую 

важность для тех, кто изучают или преподают английский язык. 
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Mətnin, xüsusilə də bədii mətnin, qurulmasında fəal iştirak edən vasitələrdən biri kimi me-

taforalar mədəni-koqnitiv freymə daxildir. Bu əlamətin linqvo-koqnitiv vahid kimi şərh olun-

ması üçün dilçilikdə söylənilən nəzəriyyələri, eləcə də metafora ilə bağlı modelləri nəzərdən 

keçirməyi lazım bilirik. Metaforaların bu istiqamətdə öyrənilməsi XX əsrin 80-90-cı illərinə 

aiddir və C.Lakoff, M.Consonun adı ilə bağlıdır (1, s. 29). Dilçilikdə onların bu nəzəriyyəsi 

metaforalar barədə diskreptor nəzəriyyə adlanır. Bu nəzəriyyəyə görə, metaforikləşmə iki bi-

lik strukturunun qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Onlardan biri “mənbə”nin koqnitiv strukturu, 

ikincisi isə “məqsəd”in strukturudur (2). Metaforikləşmə prosesində bir sıra məqsəd sahəsi 

mənbə bazası əsasında qurulur, yəni metaforik proyeksiya baş verir. Mənbə quruluşunun 

məqsəd quruluşunda təkrarı invariantlıq hipotezi adlanır. F.Devis qeyd edir ki, C.Lakoff ауrı-

ауrı məqsəd sahələrinin əsas xüsusiyyətlərini cümlə və mətnlər səviyyəsində öyrənirdi (3, s. 

499). 

Hər şeydən əvvəl, onu qeyd etmək istərdik ki, metaforikləşmədə məqsəd sahəsi ilə mənbə 

sahəsi bir-birindən tamamilə fərqlənir, ekvivalent deyildir. Məqsəd sahəsi konkretlik, aydınlıq 

və bilik baxımından tam aydın deyil. Bununla bağlı C.Lakoff qeyd edir ki, metaforalar bizə 

təbiəti etibarilə daha konkret terminlərlə ifadə olunan mücərrəd mənanı başa düşməyə imkan 

verir. Bu ideya onun metaforik proyeksiyanın bir istiqamətliliyi ilə bağlı tezislərində öz əksini 

tapmışdır. Vaxtilə onun bu ideyası güclü tənqidə məruz qalmışdı (4, s. 26). 

Metaforaların mənbə sahəsi koqnitiv nəzəriyyədə ümumiləşmiş şəkildə insanın həyat təc-

rübəsi ilə bağlıdır. Mənbənin bilik sahəsi obrazlar sxemi şəklində təşkil olunmuşdur. Bu, in-

sanla təbiətin bir-birinə daim fiziki təsiri dairəsində yaranan nisbətən sadə koqnitiv quruluşdur 

(5, s.126). 

Müəyyən cəmiyyətin dil və mədəniyyət ənənəsi əsasında qeyd olunan mənbə sahəsi ilə 

məqsəd sahəsi arasındakı sabit uyğunluq konseptual metafora adlanır (6, s. 144). Qərb mədə-

niyyətində konseptual metaforalar kifayət qədər çoxdur (məsələn: time is money (vaxt pul-

dur); life is travelling (həyat bir səyahətdir) və s.). Konseptual metaforalar daha qlobal məz-

munlu koherent konseptual strukturlar yarada bilər ki, bu koqnitiv modellər adlanır. Koqnitiv 

model koqnitiv psixologiyada geştaltlann (alman dilində gestalt - şəxsiyyət, obraz, struktur, 

XX əsrdə meydana çıxmış psixologiya ilə bağlı termindir) xüsusiyyətlərini xatırladan sırf psi-
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xoloji və koqnitiv kateqoriya adlanır (7, s. 127). 

Metaforanın diskreptor nəzəriyyəsində metaforik proyeksiya mənbə sahəsi elementlərinin 

məqsəd sahəsində funksionallığı özündə əks etdirir. Mənbə sahəsi ötürmə, daha doğrusu, çıxış 

sahəsidir, istinad nöqtəsidir, məqsəd obyekti isə gəlib çatma sahəsidir. Beləliklə, bu iki amilin 

qarşılıqlı əlaqəsi əsasında köhnəlmiş, hətta metaforalardan çıxmaq üzrə olan əlamətlərdən tut-

muş, yeni yaranan funksional vahidlərə - metaforalara qədər cəmiyyətin mədəni həyatında 

möhkəm yer tutan, onun şüurunda mədəni freym kimi özünə yer tapan freymlər meydana gə-

lir (8, s. 145). 

Qeyd edək ki, metaforalarda göndəriş sahəsi ilə təyin olunmuş sahələr mürəkkəblik baxı-

mından müəyyən məhdudiyyətlərə malik deyil. Əgər elementlər öz-özlüyündə mürəkkəb olar-

sa, aydın məsələdir ki, metaforik proyeksiya alınmaz. Məsələn “qanun müharibəsi”. Bu meta-

forada mənbə - “müharibə”dir, onun təyin sahəsi isə “qanun”dur. Müharibə ilə qanun iki kon-

septual sahə kimi kifayət qədər mürəkkəb struktura malikdir. Bu tipli metaforalarda, müvafiq 

sahələrin daxilində hansı elementlərin metaforik proyeksiya yaratdığını söyləmək çətindir. 

Metaforalarda belə bir qeyri-müəyyənlik ona gətirib çıxarır ki, qeyd olunan hallarda göndəril-

mə və daxilolma sahələri birmənalı mənalar toplusunu vermir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, 

metaforaların əsasında metaforik proyeksiya durur. Bu zaman diskret dil işarələri ilə qeyri-

diskretlərin yaranma xüsusiyyəti aşkar olur. Məhz metaforaların qeyri-diskretliyi sonsuz say-

da nəticələr yaradır. Biz öz həyat təcrübəmizdə çox şeyin metaforik şəkildə ifadəsini müşa-

hidə edirik, diqqətlə fikirləşdikdə görürük ki, onlar saysız-hesabsızdır. Sonra duyuruq ki, söz-

lə qeyd olunan mənzərə arasında ekvivalent mübadilə vardır (9). 

Bədii diskurs və metafora anlayışlarından danışarkən, dilçilik nəzəriyyəsində metaforik 

proyeksiyanın paradiqmatik və sintaqmatik modelindən bəhs olunur. Paradiqmatik modeldə 

mənbənin çoxluğu formal obyekt kimi nəzərdə tutula bilər. Sintaqmatik paradiqmada isə, hər 

bir əksolunma obyekti siqnifıkativ və denotativ diskreptorlardan ibarət olur. Paradiqmatikada 

hər diskreptor gizli formada olur, lakin ünsiyyət zamanı bilik quruluşuna müvafiq olaraq onu 

bərpa etmək olur. Məsələn, “cold war” (soyuq müharibə). Bu cütlükdə siqnifıkativ diskreptor 

“cold” (soyuq), denotativ diskreptor isə “war” (müharibə) hesab olunur. Bunların hər ikisi bü-

tövlükdə mükəmməl ifadə və məzmun quruluşu yaradır. Müharibələrin çoxluğu formal bir ob-

yekt kimi mövcuddur, söhbət isə ümumi müharibə - dinamika ilə bağlıdır. Deməli, çoxluq de-

notativ diskreptora aid olub, metaforaların sintaqmatik və paradiqmatik modelini yaradır. Mə-

sələn, “army, military operation” (ordu, hərbi əməliyyat) məzmunu ilə bağlı siqnifıkativ dis-

kreptor “war” metafora modelini yaradır. 

Bədii mətnlərdə işlənən metaforalar müxtəlif modellərə aid ola bilər. Məsələn: güclü mo-

del; zəif model; qarışıq model. 

Güclü metafora modelində predmetlərdəki oxşarlıq ümumi diskreptorlar arasındakı para-

diqmatik əlaqə mövcud olur. 

Əgər nəticə etibarilə oxşarlıq varsa, lakin paradiqmatik əlaqə yoxdursa bu zaman zəif me-

tafora yaranır. Məsələn, çoxlu sayda müharibə və idman zəif metafora modeli vardır: 

The leaders, the generals, of course, they didn’t call it a retreat, they called it a redep-

loyment (10, p.46). (Liderlər, generallar, əlbəttə ki, onlar bunu geri çəkilmək kimi qələmə 

vermədilər, onlar bunu cəbhə boyu qüvvələrin yenidən cəmləşdirilməsi adlandırdılar). 

“Müharibə” konsepti “retreat” (geri çəkilmə) və “redeployment” (yenidən qüvvələrin cəm-

ləşdirilməsi) zəif metaforaları ilə əvəzlənmişdir. 

Qarışıq model isə həm güclü, həm də zəif metafora yarada bilir. Məsələn, “war”, “fight”, 

“life”. 
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The war is not over everywhere, she was told. The war is over. This war is over. The war 

here. She was told it would be like desertion. I will stay here. She was warned of the 

uncleared mines, lack of water and food. She came upstairs to the burned man, the English 

patient, and told him she would stay as well (11, p. 41-42). (Ona dedilər ki, müharibə hələ heç 

də, hər yerdə sona yetməyib. Müharibə başa çatıb. Bu müharibə başa çatıb. Buradakı müha-

ribə başa çatıb. Ona deyildi ki, bu fərarilik kimi qələmə veriləcəkdir. Mən burada qalacağam. 

Onu hələ də təmizlənməmiş minaların olmasından, suyun və qidanın çatışmamasından xə-

bərdar etmişdilər. O, yuxarı mərtəbədəki yanmış adamın, ingiltərəli xəstənin yanına gəldi və 

ona dedi ki, onun özü də onun yanında qalacaq)  

Metaforanı ixtisar olunmuş müqayisə adlandırmışlar (12, s. 112). Metaforaların indiki in-

kişaf səviyyəsində bunlar arasındakı oxşar cəhətlər və mahiyyət etibarilə yaxınlıq yuxarıda 

deyilən faktları tam təsdiq edir. Adətən, məcaz kimi, müqayisələrdə as...as (necə vardırsa elə-

cə də), like (elə olduğu kimi), as if (elə bil ki necə vardırsa eləcə də), of course (əlbəttə) və s. 

elementlərdən istifadə olunur. Həmin elementləri bədii diskursda nəzərdə tutulmuş mənaya 

xələl gəlməklə ixtisar etmək olur. İş ondadır ki, ixtisar zamanı təkcə formal sadələşmə deyil, 

məzmun da öz bədii obrazlılığında xüsusi dəyişikliyə uğrayır. Bu da ifadə lakonikliyi və məz-

munun ifadə dolğunluğu ilə bağlıdır. Bədii  mətnlərdə işlədilən metaforlara müraciət edək: 

He is a great fısh and I must convince him, he thought. I must never let him learn his 

strength nor what he could do if he made his run. If I were him I would put in everything now 

and go until something broke. But, thank God, they are not as intelligent as we who kili them: 

although they are more noble and more able [15, p. 49]. (O, elə- belə adam deyil və mən onu 

inandırmalıyam, deyə o düşünürdü. Mən heç vaxt imkan verməməliyəm ki, o, nə özünün gü-

cünü, nə də bir iş görmək fikrinə düşsə nəyə qadir olduğunu öyrənsin. Onun yerində olsaydım 

indi hər şeyi ortalığa qoyardım və işdən bir iş çıxmamış çıxıb gedərdim. Lakin Allaha şükür 

olsun ki, onlar bizi qədər, o kəslər ki, onları öldürür, dərrakəli deyillər: baxmayaraq ki, onlar 

daha alicənab və daha qadir adamlardırlar).  

But beside the missionary the only white man who lived on Baru was Ginger Ted, and he, 

of course, was a disgrace to civilization (13, p.8). (Lakin missionerin yanında dayanan və Ba-

ru-da yaşayan yeganə ağ adam Cincer Ted idi və o da əlbəttə ki. sivilizasiya üçün bir rüsvay-

çılıq nümunəsi idi).  

Verilmiş müqayisə fısh ilə we (human) və ya Ginger Ted ilə disgrace to civilization ara-

sında aparılır. Ancaq Ginger Ted was a disgrace to civilization deməklə of course hissəsini ix-

tisar etmək olur və buradan lakoniklik yaranır. Ancaq müqayisə predmetləri olduğu kimi qalır 

və metaforanın əsasmı təşkil edir. Beləliklə, nəticədə müqayisə modeli ilə metafora modeli 

arasında fərq yaranır, çünki müqayisənin əsasında tutuşdurma, müqayisə durursa, metaforalar-

da müqayisə sanki gizli qalır, məna köçürülməsi ön plana keçir. Deməli, söhbət təkcə ixtisar-

dan getmir, ixtisar nəticəsində yaranan modeldən gedir. Ona görə də metafora bənzətmədən 

əsaslı şəkildə fərqlənir. 

Metafora obyektiv reallığın dərk edilməsi, onun adlandırılması, bədii obrazın yaradılması 

və mənanın törəməsi üsullarından biridir. Onlar koqnitiv, nominativ, bədii və fikir yaradıcısı 

funksiyasına malikdir. Metaforik üsulla müxtəlif siniflərə malik obyektlər yaxınlaşır. Xüsusilə 

poetik metaforlarda məzmunca uzaq olan obyektlər sinfinin yaxınlaşması daha ciddi hiss olu-

nur. Metaforikləşmə zamanı iki obyektlər sinfi və onların əlamətləri iştirak edir. Burada ob-

razlılığı yaradan isə obyekt və ya subyektin fərdi əlamətlərinin digər varlıqlar sinfinin üzərinə 

köçürülməsindən ibarətdir, yəni obyektin üzərinə ona aid olmayan başqa keyfiyyət köçürülür 

və reallıq içərisində qeyri-reallıq yaranır. 
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Metaforaların əsas xüsusiyyətlərindən biri onların nominativliyə malik olduğundan ləqəb-

lər bu yolla yaranır. Məsələn, E.Heminqveyin məşhur “The old man and the sea” əsərinin adı 

və yaxud M.Ondaatjinin məşhur romanının adı “The English Patient” və s. leksikada bu üsul-

la yaranan söz yaradıcılığı texniki üsul adlanır. 

Bəzən başqa predmetlərə aid əlamətlər insanların üzərinə köçürülməklə bəzi sifətlər ritorik 

mühitə daxil olur, yəni onlar sifətlik anlayışından uzaqlaşıb nominativ mənanı daşıyır. Məsə-

lən: Artson was too acute to wonder (14, p. 106). (Artsonu təəccübləndirmək elə də asan iş 

deyildi). 

Və yaxud: 

Oh, she was sweet, Harry! (14, s. 77). (Hari, o (qız) çox sevimli bir qız idi!)  

Ümumilikdə, metaforikləşmə zamanı əlamət köçürülməsi insan - təbiət, təbiət- insan və s. 

modelləri üzrə baş verir. Məsələn: 

I wish I was the fısh, he thought, with every thing he has against only ту will and ту 

intelligence (15, s. 50). (O özünün iradəsi və zəkasına yönəlmiş nə varsa hamısının əksinə dü-

şündü ki, kaş o, balıq olaydı). 

 Burada metoforik model məhz məna köçürmələri əsasında formalaşmışdır. 

Metaforalar istiqamətinə görə, konkretdən mücərrədə doğru yönələ bilər (hot line, brilyant 

ideya (qaynar xətt, parlaq ideya) və s.). 

Əlamət metaforaları “görünməyən dünyanı” ifadə edən sözləri formalaşdırır. Söhbət ona 

görə görünməyən dünyadan gedir ki, metaforalar xəyalən başqa əlamətlə real predmeti, yəni 

predmetə aid olmayan əlaməti xəyalən real predmetlə bağlayır. Hər bir subyektdə metaforik 

düşüncə onun həyatı duymaq həssaslığından, bunun üçün onda olan elmi-mədəni bilgilərdən 

asılıdır. Bu zaman assosiasiyalar metafora müstəvisinə çıxarılmış komponentlərdən də asılı 

olur. Məsələn, bright personality. Parlaqlıq hər hansı əşyanın xüsusi əlaməti olub, işıqlılıq, 

cəlbedicilik, aydınlığı özündə birləşdirir. İnsan anlayışı müstəvisinə onu çıxartdıqda, artıq o, 

insan amili ilə bağlanmaqla əsl dəyərli insan anlayışını yaradır. Deməli, metaforalar təkcə 

məzmun köçürülməsi deyil, metafora müstəvisinə çıxarılarkən əlamət, keyfiyyət və s. məz-

munlu sözlərin yeni mühitdə, yeni situasiyada yenidən dəyərləndirilməsidir. 

Məqalənin aktuallığı. Ingilis dili mətnləri əsasında mətnin əmələ qəlmə imkanlarının və 

mənanın yaranmasının zəruri hesab edirik. Bu məqalənin aktuallığını şərtləndirən amillərdən-

dir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ingilis dili mətnləri və mətnlərdə mənanın yaranmasının koqni-

tiv aspekləri əsasında yazılan bu məqalə Azərbaycan dilçiliyində yeni tədqiqat istiqamətlərini 

zənginləşdirir. Mətinlərdə koqnitif metaforların faktlarla təhlili məqalənin elmi yeniliyini şərt-

ləndirir. Təhlillər əsasən bədii mətnlər üzərində aparılıb. Bunun əsas səbəbi bədii mətinlərin 

üslub zənginliyi və bədii əsərlərdə fərdi mətn quruculuğunun daha rəngarəng formalarının 

mövcudluğudur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəticələrindən gələcəkdə tədris 

prosesində ingilis dilinin üslubiyyatı və ingilis dilinin funksional təhlili fənlərinin tədrisində 

istifadə oluna bilər. Eyni zamanda dərslik və başqa tədris vasitələrinin yazılması baxımından 

da əhəmiyyətlidir. 
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Н.A. Гасанова 

 

Различные модели метафор, использующихся  

в художественном дискурсе 

 

Резюме 
                                                

Метафоры играют важную роль в формировании художественного дискурса, кото-

рая входит в состав культурно-когнитивной структуры. Метафоры, которые исполь-

зуются в художественном дискурсе могут относиться к различной модели. Например, 

сильная модель, слабая модель, смешанная модель. 

В модели сильных метафор предметное сходство парадигматической связи сущес-

твует между общими дескрипторами. Если в результате есть сходство, но нет парадиг-

матической связи, то в это время появляется слабая метафора. Например, есть много 

слабых метафор, которые выражают значение “война” и “спорт”. The leader, the 

generals, of course they didn’t call it a retreat, they called it a redeployment. 

Концепт “war” было заменено на слабые метафоры “retreat” (отступление) и 
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https://www.google.az/search?sa=X&q=this+side+of+paradise+publisher&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPMzPTUssot9JPzs_JSU0uyczP0y8vyiwpSc2LL88vyi62KihNyskszkgtAgD3HmsKNQAAAA&ved=0ahUKEwitptHOrdLWAhWDJ5oKHS2gCWAQ6BMIyQIoADAU
https://www.google.az/search?sa=X&q=Charles+Scribner%27s+Sons&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MIrPMzNTAjNNU7IKk7XUMsqt9JPzc3JSk0sy8_P0y4syS0pS8-LL84uyi60KSpNyMoszUosA0d1AokAAAAA&ved=0ahUKEwitptHOrdLWAhWDJ5oKHS2gCWAQmxMIygIoATAU
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22New+York+%3A+Scribner%22
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“redeployment” (восстановление). А смешанные метафоры могут формировать как силь-

ные, так и слабые метафоры. Метафоры имеют важную эмоциональную роль в тексте. 

Креативная сторона метафор выразительно раскрывает ассоциативные стороны окру-

жающего нас внешнего мира, может свести воедино несоответствия и формировать но-

вые слои смысла в вербализованных понятиях. 

 

                                                                                                N.A. Hasanova 

 

The defferent models of the metaphors used in artistic discourse 

 

Summary 
                                                        

Metaphors playing a great role in forming artistic discourse which includes into cultural-

cognitive frame. Metaphors that are used in the artistic discourse apply to different models. 

For example: strong model, weak model, mixed model. 

Similarity in objects in the model of strong metaphor the paradigmatic connection is 

existed between common descriptors. As a result if there is similarity, but no paradigmatic 

connection a weak metaphor is formed this time. For example: there are a lot of metaphors 

that express the meanings of war and sport. The leader, the generals, of course they didn’t call 

it a retreat, they called it a redeployment. 

The concept of “war”, “retreat” and “redeployment” was replaced by weak metaphors and 

the mixed model can form both strong and weak metaphors. Metaphors have important 

emotional role in text. The creative power of the metaphors revealing the new associative 

features of the external world expressively that surrounds us can bring the inconsistencies 

together and form new layers of meaning in verbalized notions. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2020 
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Fonem sistemi fonoloji qarşılaşmaların işığında 
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Açar sözlər: fonem, fonoloji səviyyə, fonoloji vahid, fonem birləşmələri, fonoloji qarşı-

laşmalar, fonoloji tutum  

Ключевые слова: фонема, фонологический уровень, фонологическая единица, фо-

немные сочетания, фонологические оппозиции,  фонологическое содержание 

Key words: phoneme, phonological level, phonological unit, phoneme combinations, 

phonological opposition, phonological content 

 

Müxtəlifstrukturlu dillərin tipoloji araşdırmalarında nəzəri baxımdan aktuallıq kəsb edən 

əsas məqam həmin dillərin, kombinator imkanlarının və xüsusiyyətlərinin öyrənilməsindən 

ibarətdir. Y.S.Maslova görə, “hər bir dil təkrarlanan geniş elementlər məcmusuna və onların 

mənalı söyləmlərdə birləşdiyi çevik qaydalar sisteminə malikdir” (1, s. 4). Dilin fonoloji siste-

min müəyyənləşdirilməsində yalnız paradiqmatik münasibətlərinin araşdırılması yetərli deyil-

dir: “Paradiqmatikada vahidlərin qarşılaşması eyni diferensial əlamətlər üzrə olduğu halda, 

sintaqmatikada qarşılıqlı əlaqə oppozisiya diapazonunu variativlik baxımından genişləndirir 

və buraya diferensial əlamətlərlə yanaşı inteqral əlamətlər də daxil olur” (2, s. 223). 

Fonologiyayada qarşılaşmalar təliminin yaranması N.S.Trubeskoyun xidmətidir: “Dilin 

fonem tərkibi, mahiyyət etibarı ilə, fonoloji qarşılaşmaların yalnız korrelyatıdır. ...fonologiya-

da əsas rol fonemlərə yox, mənafərqləndirici qarşılaşmalara aiddir. İstənilən fonem fonoloji 

qarşılaşmalar sisteminə müəyyən nizam və ya struktur aşkar etdiyi müəyyən fonoloji məzmu-

na malikdir. Bunu başa düşmək üçün fonoloji qarşılaşmalarının müxtəlif növlərini araşdırmaq 

lazımdır” (4, s. 87).  

N.S.Trubeskoyun “mənafərqləndirici qarşılaşmaların məntiqi təsnifatı” mürəkkəb və ya 

tərkibidir, təsnifatdır, çünki onda dilin fonem tərkibi üç müxtəlif əsasda təsnif edilir: 

1) qarşılaşmaların bütövlükdə qarşılaşmalar sisteminə münasibətdə təsnifi: çoxmeyarlı və 

təkmeyarlı, təcridi və propozisional qarşılaşmalar (4, s. 87); 

2) qarşılaşma üzvləri arasındakı münasibətə görə qarşılaşmaların təsnifi: privativ, dərəcəli 

(pilləli) və bərabərdərəcəli (ekvipolent) qarşılaşmalar (4, s. 97);  

3) qarşılaşmaların müxtəlif mövqelərdə mənafərqləndirici gücünün həcminə və ya təsir-

liliyinə görə təsnifi: sabit və neytrallaşan qarşılaşmalar (4, s. 101). 

N.S.Trubeskoy, bir tərəfdən, hesab edir ki, 2-ci təsnifat bütövlükdə fonem sistemindən ası-

lı olmadan qurulur və bu halda təsnifatın əsası kimi qarşılaşmalar arasındakı məntiqi münasi-

bətlər çıxış edir, digər tərəfdən isə, onun sistemi “yalnız ikitərəfli qarşılaşmalar (və ya təkme-

yarlı) privativ, dərəcəli və ekvipolent qarşılaşmalar ola bilər” [5, s. 337] fikri ikinci təsnifatın 

birinci ilə əlaqədə götürülə bilməsini təsdiq etməyə əsas verir. R.Yakobson N.S.Trubeskoyun 

ikinci, yəni qarşılaşma üzvləri arasındakı münasibətə görə qarşılaşma prinsipinə üstünlük ver-

mişdir: “İstənilən saitlər sistemi, ümumiyyətlə, dixotomik prinsip üzrə qurulmuşdur, o, məh-

dud sayda binar qarşılaşmalara gətirilib çıxarıla bilər” (6, s. 35).  
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İngilis dilində saitlər sistemində dilin üfüqü hərəkətinə görə aşağıdakı altı qarşılaşma var-

dır:  

/i: - u:/ – “beat - book”; /æ - а/ - “cat -art”;  

/I - v/ – “kick - cook”; /а:- ɔ/ – “heart - hot”;  

/е - є/ – “bed - bird”; /(ʌ - ɔ:/ – “tuck - talk”. 

İngilis dilinin saitlər yarımsistemində dilin şaquli hərəkətinə görə şağıdakı doqquz qarşılaş-

ma vardır: 

1) eyni bir yüksəlişin daxilində: 

/i: - i) – “feel - fil”; /ɛ: - Ə/ - “foreword - foruvard”; 

/u: - v/ - “pool - pul”; /ɔ: - ə/ - “pot - pot”. 

2) müxtəlif yüksəlişlərin daxilində: 

/i: - ae/ -  “seed - sad”; /v-ʌ/ “ look - luck”; 

/i: - e/ - “neat - net”; /i-e/ - “bil - bel”; 

/v - a:/ - “look - lark”; /u: -ɔ/ — lool - fal; 

/u: - o/ - “soup - sop”. 

Dildə ikili qarşılaşmaların sayı sistemdəki fonemlərin sayından asılıdır. İngilis dilində 20 

sait fonem vardır və onlardan hər biri digər fonemlərə qarşı qoyulur. 20 x 19 = 380. Nəzərə 

alsaq ki, hər bir qarşılaşma təkrarlanır - /o –a/; /a-o/, onda binar qarşılaşmaları sayı iki dəfə az, 

yəni 190 olacaqdır.  

İngilis dilində saitlərin dilin şaquli hərəkəti üzrə qarşılaşmaları: /i/ - /e/; /ie/ - /ei/; /u/ -/ɔ/; 

/u:/ -/ɔ:/; /uɔ/ - /ɔi/; /i/ - /æ/; /iə/ - /ai/; /u:/ - / a:/; /uɔ/ - /ou/; /e/ -/æ/; /ei/ - /ai/; /ɔ/ - /ʌ/; /ɛə/ - 

/au/; /ɔ:/ - /a:/; /ɔi/ - /ou/. 

İngilis dilində saitlərin dilin üfüqü hərəkəti üzrə qarşılaşmaları:  

/i/-/i:/; /i/-/iə/; /i/-/u/; /i/-/u:/; /i/-/uə/; /i:/-/iə/; /i/-/u/; /i:/-/u:/; /i:/-/uə/; /iə/-/u/; /iə/ -/u/; /iə/-

uə/; /u/-/u:/; /u/-/uə/; /u:/-/uə/; /e/-/ei/; /e/-/ə/; /e/-/ə:/; /e/-/ɛə/; /e/-/ɔ/; /e/-/ɔ:/; /e/-/ɔi/; /ei/-/ə/; 

/ei/-/ə/; /ei/-/ɛə/; /ei/-/ɔ/; /ei/-/ɔ:/; /ei/-/ɔi/; /ə/-/ə:/; /ə/-/ɛə/;  /ə/-/ɔ/; /ə/- /ɔ:/; /ə/-/ɔi/; /ə/-/ɛə/; /ə:/-

/ɔ/; /ə:/-/ɔ:/; /ə:/-/ɔi/; /ɛə:/-/ɔ/; /ɛə/-/ɔ:/; /ɛə:/-/ɔi/; /ɔ/-/ɔ:/; /ɔ/-/ɔi/; /ɔ:/-/ɔi/; /æ/-/ai/; /æ/-/ʌ/; /ae/-

/au/; /ae/:/a:/; /ae/-/ou/; /ai/ - /ʌ/; /ai/ - /au/; /ai/ - /a:/; /ai/: /ou/; /ʌ/ - /au/; /ʌ/: /a:/; /ʌ/ - /ou/; 

/au/ - /a:/; /au/ - /ou/; /a:/ - /ou/.  

İngilis dilində saitlərin dizyunktiv (dilin həm şaquli, həm də üfüqü hərəkəti üzrə)  qarşılaş-

maları: 

 /i/-/ie/; /i/-/ə/; /i/-/ə:/; /i/-/ɛə/; /i/-/ɔ/; /i/-/ɔ:/; /i/-/ɔi/; /i:/-/e/; /i:/-/ei/; /i:/-/ə/; /i:/- /ə:/; /i:/-

/ɛə/; /i:/-/ɔ/; /i:/-/ɔ:/; /i:/-/ɔi/; /iə/-/e/; /iə/ - /ə/; /iə/ - /ə:/; /iə/ - /ɛə/; /iə/ - /ɔ/; /iə/ - /ɔ:/; /iə/ - /ɔi/; 

/u/ - /e/; /u/ - /ei/; /u/ - /ə/; /u/ - /ə:/; /u/ - /ɛə/; /u/ - /ɔ:/; /u/ - /ɔi/; /u:/ - /e/; /u:/-/ei/; /u:/-/ə/; /u:/-

/ə:/; /u:/-/ɛə/; /u:/-/ɔ/; /u:/-/ɔ/; /u:/-/ɔi/; /uə/-/e/; /uə/-/ei/; /uə/- /ə/; /uə/-/ə:/; /uə/-/ɛə/; /uə/-/ɔ/; 

/uə/-/ɔ:/; /i/-/ai/; /i/-/ʌ/; /i/-/au/; /i/-/a:/;  /i/-/ou/; /i:/-/ou/; /i:/-/æ/; /i:/-/ai/;  /i/-/ʌ/;  /i/-/au/; /i:/-

/a:/; /i:/-/ou/; /iə/-/æ/; /iə/-/ʌ/; /iə/-/au/; /iə/-/a:/; /iə/-/ou/; /u/-/æ/; /u/-/ai/; /u/-/ʌ/; /u/-/au/; /u/-

/a:/; /u/-/ou/; /u:/-/æ/; /u/-/ai/; /u:/-/ʌ/; /u:/-/au/; /u:/-/ou/;  /uə/-/æ/;  /uə/-/ai/; /uə/-/ʌ/; /uə/-/au/; 

/uə/-/a:/; /e/-/ai/; /e/-/ʌ/; /e/-/au/; /e/-/a:/; /e/-/ou/; /ei/-/æ/; /ei/-/ʌ/; /ei/-/au/; /ei/-/a:/; /ei/-/ou/; 

/ə/-/æ/; /ə/-/ai/; /ə/-/au/; /ə/-/a:/; /ə/-/ou/; /ɔ:/-/æ/;  /ə/-/ai/; /ə/-/ʌ/; /ə/-/au/; /ə:/-/a:/; /ə:/-/ou/; 

/ɛə:/-/æ/; /ɛə:/-/ai/; /ɛə:/-/ʌ/; /ɛə:/-/a:/; /ɛə:/-/ou/; /ɔ/-/æ/; /ɔ/-/ai/; /ɔ/-/ʌ/; /ɔ/-/au/; /ɔ/-/a:/; /ɔ/-

/ou/; /ɔ:/-/æ/; /ɔ:/-/ai/; /ɔ:/-/ʌ/; /ɔ:/-/au/; /ɔ:/-/ou/; /ɔi/-/æ/; /ɔi/-/ai/; /ɔi/-/ʌ/; /ɔi/-/au/; /ɔi/-/a:/. 

İngilis dilindəki 20 sait fonem 11 fərqləndirici əlamət üzrə qarşılaşma yaradırlar: yuxarı 

yüksəlişli qısa, uzun, diftonqlar, orta yüksəlişli qısa, qapalı, açıq, diftonqlar, orta və yuxarı 

yüksəlişli qısa, uzun və diftonqlar. İngilis dilində saitlər dilin üfüqü vəziyyətinə görə altı, dilin 

şaquli vəziyyətinə görə doqquz qarşılaşma yaradır. Bu qarşılaşmalardan 63-ü dilin şaquli hə-
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rəkəti (vertikal) korrelyasiyalar; 11-i dilin üfüqü hərəkəti (horizontal), 116-sı isə dizyunktivdir 

(korrelyativ cütlük yaratmayan fonoloji qarşılaşmalardır). N. S. Trubeskoyun qeyd etdiyi ki-

mi, “hər bir dil başqa dildən bütün əlamətlərinə görə deyil, yalnız bəzi əlamətlərinə görə fərq-

lənən akustik-artikulyator əlamətləri özündə birləşdirir” (5, s. 45). 

Azərbaycan dilinin fonoloji sistemində saitlərin yaratdığı qarşılaşmaları sayı 9 x 8 = 72-

dir. Sistem daxilində hər iki qarşılaşmanın iki dəfə təkrarlandığını nəzərə alsaq, onda ikili qar-

şılaşmaların sayı 9 x 8 : 2= 36 olacaqdır. 

Azərbaycan dilində saitlərin dilin şaquli hərəkəti üzrə qarşılaşmaları: /i/ - /e/; /i/ - /ə/; /i/ -

/o/; /i/ -/ı/; /i/ - /a/; /ü/ - /e/; /ü/ - /ə/; /ü/ - /o/; /ü/ - / ı/; /ü/ - /a/; /u/ - /e/; /u/ -/ə/; /u/ - /o/; /u/ - 

/ı/; /u/ - /a/; /ö/ - /e/; /ö/ - /ə/; /ö/ - /o/; /ö/ - /ı/; /ö/ - /a/; /e/ - /a/; /ə/ - /a/; /o/ - /a/; /ı/ - /a/. 

Azərbaycan dilində saitlərin dilin üfüqü hərəkətinə görə qarşılaşmaları: /e / - /ə/; /e/ - /ı/; 

/e/ - /a/; /e/ - /o/; /e/ - /u/; /i/ - /ə/; /i/ - /ı/; /i/ - /a/; /i/ - /o/; /i/ - /u/; /ö / - /ə/; /ö / - /ı/; /ö / - /a/; /ö 

/ - /o/; /ö / - /u/; /ü / - /ə/; /ü / - /ı/; /ü / - /a/; /ü / - /o/; /ü / - /u/; /ə/ - /a/; /ə/ - /o/; /ə/ - /u/; /ı/ - 

/a/; /ı/ - /o/; /ı/ - /o/. 

Müasir ingilis dilində qarşılaşmaların sayı 24x23 olmalıdır. Beləliklə, ingilis dilində 552 

qarşılaşma alınır. Nəzərə alsaq ki, hər iki qarşılaşma təkrarlanır: /p-b/ - /b-p/, onda binar qarşı-

laşmaların kəmiyyəti iki dəfə az olmalıdır: 24 x 23:2 = 276. İngilis dilində samit fonemlərin 

qarşılaşmalarını aşağıdakı kimi təqdim etmək olar: 

 
/b/:-/p/-/f/-/v/-/d/-/t/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)- /dӡ/- /tʃ/-/ð/ 

/p/:-/b/-/f/-/v/-/d/-/t/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/f/:-/b/-/p/-/v/-/d/-/t/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/- /tʃ/-/ð/ 

/v/:-/b/-/p/-/f/-/d/-/t/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/d/:-/b/-/p/-/f/-/v/-/d/-/t/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/t/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/g/:-/p/-/b/-/f/-/v/-/d/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/k/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/th/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/m/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/n/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/r/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/n/-/l/-/m/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/l/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/s/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/z/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/ʃ/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/ӡ/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/j/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/w/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/h/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/dӡ/ /tʃ/-/ð/ 

/ŋ/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/θ/  (kar) - /dӡ/-/tʃ/-/ð/ 

/θ/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/dӡ/-  (kar)- /ð/- tʃ/ 

/dӡ/:-/p/-/b/- f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/tʃ/-/ð/ 

/tʃ/:-/p/-/b/- f/- /v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/ð/ 

/dӡ/:-/p/-/b/-f/- /v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar)-/tʃ/-/ð/ 

/ð/:-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/w/-/h/-/ŋ/-/  (kar)-/dӡ/-/tʃ/ 

/w/:-/ð/-/p/-/b/-f/-/v/-/d/-/g/-/t/-/k/-/m/-/n/-/r/-/l/-/s/-/z/-/ʃ/-/ӡ/-/j/-/h/-/ŋ/-/θ/  (kar) /dӡ/-/tʃ/ 

 

Samitlərin qarşılaşmalar üzrə (552 qarşılaşma) təhlili təkmeyarlı oppozisiyalar aşağıdakı-
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lar olduğunu göstərir: /b-p/; /d-t/; /g-k/; /b-m/; /d-n/; /g-ŋ/; /ʤ- ʧ/, /θ-ð/; /v-f/; /s-z/; /s-ʃ/; /r-l/; 

/ӡ-ʃ/. 

İngilis dilində /b-p/=/d-t/ və /b-m/=/d-n/ qarşılaşmaları /b-d/=/p/-/t/ və /m-n/ qarşılaşmaları 

ilə çarpazlaşma yaradır və bu /b-p-m/ və /t-d-n/ şəklində verilə bilər. Bu qarşılaşmalar /p-

b/=/t-d/=/k-g/ və /b-m/=/d-n/=/g-ŋ/ ilə /k-g-ŋ/ paralelizmini yaradır. Bu qarşılaşmaya bir üzv, 

yəni /ʃ/ fonemini əlavə etsək, onda qarşılaşmanın dairəsi genişlənər: /ʃ-k-g-ŋ/. İngilis dilindəki 

/p/-/ʃ/ qarşılaşmaları təcrid olunmuş qarşılaşmadır, çünki bu qarşılaşmanın üzvləri arasındakı 

münasibətlər ingilis dilinin samitlər sistemində digər bir qarşılaşmada müşahidə olunmur.  

İngilis dilində 552 qarşılaşmadan 72-si təkmeyarlı və çoxmeyarlı proporsional, digərlərini 

isə çoxmeyarlı təcrid edilmiş qarşılaşmalardır, yəni ingilis dilində çoxmeyarlı təcrid edilmiş 

qarşılaşmalar fonem sistemində üstünlük təşkil edir. İngilis dilində /h/ fonemi /ʃ/, /r/, /l/ sa-

mitləri ilə fonemlər təkmeyarlı təcrid edilmiş oppozisiya yaratdığı halda, başqa fonemlərlə 

çoxmeyarlı qarşılaşma yaradır: /s/, /ʦ/, /ʧ/, /n/, /j/, /c,/, /k/, /g/, /ŋ/, /x/. 

Bu korrelyasiyalardan 50 dilin şaquli vəziyyətinə görədir. Bu ikili qarşılaşmanın üzvləri 

öz aralarında yalnız dilin şaquli vəziyyətinə oppozisiya münasibətindədirlər, lakin dilin üfüqü 

vəziyyətinə görə də ümumi fərqləndirici əlamətlərə malikdirlər. Bu korrelyasiyalardan 20-si 

dilin üfüqü vəziyyətinə əsaslanır. 206 qarşılaşmada üzvlər hər iki fərqləndirici əlamət üzrə 

qarşılaşma münasibətindədir.    

Azərbaycan dilinin fonoloji sistemində 24 samit fonem vardır, deməli, onda mümkün qar-

şılaşmaların sayı 24 x 23= 552 olmalıdır. Sistemdə hər iki qarşılaşmanın təkrarlandığından 

binar qarşılaşmaların sayı iki dəfə az olmalıdır: 24 x 23:2=276. 

 

/b/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/p/: /b/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/v/: /p/, /b/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/f/: /p/, /b/, /v/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/d/: /p/, /b/, /f/,  /v/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/t/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /b/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/z/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /b/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/s/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /b/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/m/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /b/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/n/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /b/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/l/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /b/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/r/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /b/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/ʧ/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /b/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/ʃ/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /b/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/ʤ/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /b/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/g/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /b/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/ğ/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /b/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/q/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /b/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/j/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /b/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/y/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /b/, /k/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/k/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /b/, /kˈ/, /x/, /h/ 

/kˈ/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /b/, /x/, /h/ 

/x/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /b/, /h/ 

/h/: /p/, /v/, /f/,  /d/, /t/, /z/, /s/, /m/, /n/, /l/, /r/, /ʧ/, /ʃ/, /ʤ/, /g/, /ğ/, /q/, /j/, /y/, /k/, /kˈ/, /x/, /b/ 
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Azərbaycan dilində samitlərin ümumi 552 qarşılaşmasından 65-i təkmeyarlı proporsional, 

yerdə qalanı isə (422-si) təcrid edilmişdir. Azərbaycan dilinin samitlər yarımsistemindəki bu 

qarşılaşmalardan 20-si çoxmeyarlı, 2-si təkmeyarlı, 1-i privativ, 21-i ekvipolent, 6-sı təcrid 

edilmiş, 16-sı isə proporsionaldır. Yalnız bir pozisiyada, məhz /p/ - /b/ kar/cingiltilik əlaməti 

aparıcı rol oynayır. /p/ - /b/ və /pˈ/ - /bˈ/ qarşılaşmaları təkmeyarlıdır, çünki bu qarşılaşmanın 

üzvləri arasında fərq bir əlamətə əsaslanır. /z/ - /j/ samitləri arasındakı münasibət təcrid edil-

miş qarşılaşmadır, çünki Azərbaycan dilində dilönü və dilortası əlamətlərinə görə fərqlənən 

ikinci fonem qarşılaşması yoxdur. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi, tutuşdurulan dillərdə 

çoxmeyarlı təcrid edilmiş qarşılaşmalar fonem sisteminin böyük hissəsini təşkil edir. 

Məqalənin aktuallığı. Fonem sisteminin fonoloji aspektlərinin fərqləndirilməsi yollarının 

şərhini məqalənin aktuallığı hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik fonoloji qarşılaşmanın  oxşar, fərqli cəhətlərinin 

müəyyənləşməsi və  araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrdən müəllim-

lər, tədqiqatçılar və tələbələr yararlana bilərlər.  
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В.Ф. Гасанова 

 

Состема фонем в свете фонологических оппозиций 

 

Резюме 
 

Предметом исследования статьи является фонологическая система, которая как в 

других, так и в английском и азербайджанском языке представляет собой организо-

ванную структуру фонологических оппозиций. В статье рассматриваются понятия оп-

позиции фонем, введенные в научный оборот Н.С.Трубецким. Проводится дистрибу-

тивный анализ фонологических оппозиций фонемной системы английского и азербайд-

жанского языков. В статье при определении фонологического содержания оппозиций 

автор опирается на разграничие два понятия: фонетический признак и фонологический 

контраст. Следуя этим принципам, автором выявляется фонологические оппозиции в 

сопоставляемых языках.  
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V.F. Hasanova 

 

The system of the phoneme ın the lıght  

of phonologıcal compatıbılıty 

 

Summary 
 

The research subject of the article is the phonological system, which, as in other 

languages, represents an organized system of phonological encounters in English and 

Azerbaijan. The article considers phonemic encounters brought to science by N.S. 

Trubetskoy. Distributive analysis of phonological matches of the phoneme system of English 

and Azerbaijani languages was conducted. The article refers to the concepts of phonetic sign 

and phonological contrast in determining the phonological capacity of encounters. Following 

these principles, the author discovered phonological encounters in comparable languages. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 23.10.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 69 
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Ключевые слова: эллипсис, эллиптические предложения, неполные предложения, 

синтаксический эллипсис, семантический эллипсис 

Açar sözlər: ellipsis, elliptik cümlələr, yarımçıq cümlələr, sintaktik ellipsis, semantik 

cümlələr 

Key words: ellipse, elliptical sentences, incomplete sentences, syntactical ellipsis, 

semantically ellipsis 

 

Проблемы, связанные с таким языковым явлением, как эллипсис, всегда представля-

ли несомненный интерес. При этом одно из центральных мест занимают аспекты, отра-

жающие сущность, роль и функции эллипсиса в языке, в каких областях наблюдается 

данное языковое явление. Большое распространение имеют эллиптические предложе-

ния в речи. Они возникают в результате действующего в языке закона экономии языко-

вых средств. Языковое выражение по своей природе является эллиптическим, так как 

оно никогда не бывает равным в полном объеме той мысли, содержание которой пере-

дает.      

Итак, эллипсис – это намеренное опущение одного из главных членов предложения 

(подлежащего, сказуемого), иногда встречается опущение и второстепенных членов 

предложения. Эллипсис характерен для разговорной речи, газетных заголовков. Эллип-

тические конструкции употребляются не только в диалогах, но и в сложных предло-

жениях, в описаниях.   

Главная сфера употребления эллиптических конструкций - диалог: именно в реп-

ликах диалога часть предложения, как правило, опускается, так как, либо она уже ясна 

из предшествующей реплики, принадлежащей собеседнику, либо в том случае, когда 

часть предложения можно легко опустить, если она не является существенно важной. 

Согласно определению, данному в словаре лингвистических терминов О.С. Ахмано-

вой, «эллипсис -- это пропуск элемента высказывания, легко восстанавливаемого в дан-

ном контексте или ситуации». По мнению Пешковского «эллиптические предложения 

широко используются в ораторской речи, художественной литературе как стилистичес-

кое средство, которое придает тексту динамичность, большую выразительность, экс-

прессивность. Большое внимание всегда уделялось исследованию лексического состава 

публицистических статей, в частности языка газет, т.к. «газета всегда в поиске вырази-

тельных средств, в поиске нового». Стокоу к эллиптическом относит предложения, в 

которых недостает одного или нескольких слов для полноты выражения (You and I can 

lift this, I don’t know what to do). Поутсма относит к эллиптическим предложения, где 

нет подлежащего или сказуемого, или того и другого, и они не могут быть восста-
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новлены из контекста. Он выделяет пять неоднородных типов эллипса: утверждающие 

факт (No pains, no gains), выражающие эмоции (All right!), вопросительные (What about 

her?), риторические вопросы и восклицания (One knows the value of freedom, what 

then?), повелительные предложения (Your passport, please).  

Керм определяет эллиптические предложения как предложения структурно полные, 

но с отсутствующим глаголом, приводя пример безглагольных повелительных предло-

жений (Hats off!). Блэкстон рассматривает эллипсис как стилистическое средство, оп-

ределяя устный диалог как сферу их частого функционирования. К эллипсу он относит 

восклицательные предложения (What a hot day!) и отрицательные ответы, где отрица-

тельное слово может заменять целое предложение (Is it going to rain? - I hope not). По 

определению Л.Л. Нелюбина «эллипсис - это стилистическая фигура, заключающаяся в 

пропуске какого-либо подразумеваемого элемента предложения (Couldn't come any 

sooner. Been on my feet since six o'clock this morning)».  

По мнению Леканта «эллипсис - это сокращение глагольного словосочетания в 

предложении, устранение глагольного компонента без возмещения его в контексте. Эл-

липсис характерен для сравнительно небольшого числа широко употребляемых групп 

словосочетаний, в которых единообразны формы подчиненных слов, а господствующее 

слово принадлежит определенной семантической группе глаголов, например, глаголы 

движения и прочие».  

Академик В.В. Виноградов считает, что эллиптические, или «неполные» предложе-

ния, являясь самостоятельными структурами, в такой же степени выполняют коммуни-

кативную функцию (служат средством общения), как и полные предложения». И.Р. 

Гальперин выдвигает свою теорию: «Термин «эллипсис» не относится к неполным 

предложениям, которые характерны для устного типа речи, поскольку здесь ничего не 

опускается. Термин «неполные предложения», хотя и неадекватно выражающий суть 

явления, все же более точно характеризует структурный тип предложения, свойствен-

ный устной речи, чем термин «эллипсис».  

Эллипсис применяется только к такого рода случаям, где имеется не отсутствие кА-

кого-либо члена предложения (понятного из ситуации высказывания), а умышленное 

опущение какого-либо члена предложения в определенных стилистических целях (See 

you tomorrow! Had a good time? Won't do. You say that!). В данных предложениях отсут-

ствуют различные члены предложения. Отсутствие членов предложения в вышеприве-

денных примерах вызвано различными причинами.  

В первых двух примерах отсутствие подлежащего и части сказуемого обусловлено 

ситуацией, в которой происходит общение и которая позволяет такого рода построение. 

В третьем примере отсутствие подлежащего вызвано некоторой небрежностью, харак-

терной вообще для устного живого общения. Интересно, что эта небрежность вызыва-

ется иногда и быстрым темпом живой разговорной речи». По мнению Немченко «диа-

логическое единство представляет собой наиболее крупную структурно-семантическую 

единицу диалогической речи.  

Именно в репликах диалога часть предложения может быть опущена в двух случа-

ях: либо она уже ясна из предшествующей реплики, принадлежащей собеседнику; либо 

когда часть предложения можно легко опустить, если она не является существенно 

важной. Например: «Pass the bottle over. Will you?» [Will you pass the bottle over? 

Таким образом, принято различать синтаксический эллипсис (пропуск того или 

иного члена предложения, легко восстановимого из контекста) и семантический эллип-
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сис (отсутствие компонента высказывания, легко восстановимого из речевой ситуации). 

Семантический эллипсис в большей степени характерен для разговорной речи, так как 

в рамках диалога каждая последующая реплика связана с предыдущей. Таким образом, 

речевая ситуация представляет собой совокупность элементов действительности, раз-

деляемых собеседниками. Например: «Can we talk?» «Not over the phone». 

Если семантический эллипсис опирается на контекст, т.е. синтагматически воспол-

няем, то синтаксический эллипсис базируется на аналогии. Синтаксический эллипсис в 

меньшей степени характерен как для сложноподчиненных предложений в целом, так и 

для условных конструкций английского языка в частности. Для эллиптических конст-

рукций с условным значением характерен эллипсис части сказуемого. Наиболее рас-

пространены конструкции типа If + Adjective, If + Participle II. На русский язык это 

сочетание переводится придаточным уступительным предложением («даже если», 

«хотя», «если»). Например: If considered from this point of view, the problem takes on a 

new aspect. But the decision, if logical, requires a measure of courage. 

Эллиптические конструкции типа if, any, if anything имеют экспрессивно-усилитель-

ное значение и передаются на русский язык придаточными условными предложениями, 

а также словами почти, пожалуй, вовсе, вообще и др. Например: Objections to this 

plan, if any, should be reported to the committee at once (Если и имеются возражения про-

тив этого плана, то они должны быть немедленно представлены комитету). Very little, if 

anything, could be advanced in the defense of his policy (Почти ничего нельзя было сказать 

в поддержку его политики ). 

К эллиптическим конструкциям относятся также уступительные придаточные пред-

ложения, вводимые союзами whatever и however, в которых отсутствует сказуемое 

(иногда подлежащее). На русский язык такие уступительные придаточные предложе-

ния переводятся полными уступительными придаточными предложениями с союзами 

какой бы ни, каким бы ни. Например: British people have to submit to new taxation, 

however high (Английскому народу приходится примириться с новыми налогами, каки-

ми бы высокими они ни были). 

Союз though может стоять в конце простого предложения, следующего за другим 

простым предложением, тесно связанным с ним по смыслу. Конечное though соответст-

вует русским тем не менее, все же, все равно, все-таки. Например: Не didn't tell mе 

where he had been, but I know, though (Он не сказал мне, где он был, но я все равно 

знаю). Though exhausted, he went to bed very late (Каким бы измученным он ни был, он 

лег спать очень поздно). 

Помимо этого, выделяются эллиптические конструкции с причастием прошедшего 

времени и союзами when или if, которые обычно передаются полным придаточным 

предложением, поскольку оборот с деепричастием будучи является архаичным и 

книжным. Например: If considered from this point of view, the problem takes on a new 

aspect (Если рассматривать проблему с этой точки зрения, то она приобретает другой 

характер. 

Такие причастные конструкции могут быть и бессоюзными. Например: Questioned 

about his reaction to the announcement he replied (Когда его спросили, что он думает об 

этом заявлении, он ответил). 

Итак, эллипсис наблюдается в разноструктурных языках не только в области син-

таксиса, но и словообразования, морфологии, лексики. Также можно сделать вывод что, 

эллиптические причастные обороты можно передавать различными способами: при-
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даточным предложением, причастным оборотом, глаголом в личной форме при полной 

перестройке предложения или существительным с предлогом.  

Эллиптические предложения являются непременным атрибутом любого языка, где 

коммуникативная единица - прежде всего диалогическое единство, в котором в свою 

очередь проявляется разговорная речь с ее свободной несвязанной синтаксической ст-

руктурой, лаконичностью, динамичностью и информативностью, со всем многообра-

зием использования эллиптических конструкций и идиоматических выражений.  

Актуальность статьи. Эллипсис, как одно из эффективных синтаксических средств 

имплицитной передачи информации, относится к числу одной из сложнейших, много-

гранных и дискуссионных проблем в современной лингвистике. Он связан не только с 

понятиями лингвистического, но также экстралингвистического и логического поряд-

ков. Поэтому это явление привлекло внимание лингвистов различных школ и направле-

ний, что дало возможность раскрыть ряд его теоретических аспектов. 

Научная новизна статьи. Теоретическая значимость данной работы заключается в 

том, что она вносит вклад в разработку актуальных проблем теории эллиптических 

предложений. Данное исследование углубляет и систематизирует научные знания об 

эллиптических предложениях как об одном из важных элементов диалога. 

Практическое значение и применение статьи. Полученные результаты могут 

быть использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по курсам 

общего и сопоставительного языкознания, перевода, теоретической и практической 

грамматики, стилистики, синтаксиса в спецкурсах, посвященных проблемам эллипсиса. 
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Məqalədə ellipsis frazeoloji vahidlərə ümumi modifikasiya növlərindən biri kimi baxılır. 
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İ.M.Tronski gənc qrammatiklərin işlərini təhlil edərkən hett dilini misal göstərərək qeyd 

edir ki, hind-Avropa dilləri içərisində ən sadə feil sistemi het dilində idi, bu dili əsas götürərək 

deyə bilərik ki, əmrdən başqa, zaman fərqləri növ və modallıqdan daha qədimdir (6, s. 93). Öz 

fərziyyəsini təsdiqləmək üçün Veda və Avestada inyuktiv (hallanma növü, məsələn, qədim 

hind-Avropa dillərindən olan sanskrit dilində ikinci dərəcəli şəxs sonluqları. Onun şəkil dəyiş-

məsi isə feil zamanları olan aorist və imperfektlə oxşardır. İnyuktivdə auqment olmadığı üçün 

o, keçmiş zaman ifadə edə bilmir (7) və bu funksiyanı daşıyan prezens və ya aorist əsasına 

ikinci sonluqların birbaşa qoşulması ilə yaranan feil sistemindəki prezensaoristin qədim for-

masını nəzərdən keçirir. O qeyd edir ki, verilən forma hər bir növ-zaman və modal diferen-

siasiyasını qabaqlayır. “İnyuktiv kontekstə uyğun olaraq diferensiyalaşmış bir çox mənaya 

malikdir. O, modal forma rolunu oynayır, qadağalardan istifadə olunur və s. Bununla bəra-

bər, o keçmişi, hətta indikini, xüsusilə heç bir zamanla məhdudlaşmayan ardıcıl baş verən hə-

rəkəti müəyyənləşdirən indikini təyin edir... Daim baş verən hərəkətin mənası indiki zaman 

formasına gedib çıxır, bununla bu terminin indiki zaman kateqoriyasında müasir mənası ya-

ranmışdır. Keçmiş zaman mənasında inyuktiv preteritlə - imperfekt və ya aoristlə dəyişmişdir” 

(6, s. 395). Beləliklə, hind-Avropa zaman kateqoriyasının yaranmasında aspektual formaların 

rolunu qeyd etmək lazımdır. Lakin kateqoriyanın yaranmasında tarixin dərinliklərinə getsək, 

müxtəlif deyktik formalara rast gələrik, bu formalar hind-Avropa dilinin erkən inkişaf mərhə-

ləsində zamanda hərəkətin fərqləndirilməsinə xidmət edə bilər. 

Qot dilinin zaman sistemi zamanın iki sintetik forması ilə təmsil olunur: indiki (prezens) 

və keçmiş (preterit). Qot dilində, digər german dillərində olduğu kimi, gələcək zamanı ifadə 

etmək üçün xüsusi forma mövcud deyil. Gələcək zamanın mənası, əsasən, indiki zamanın for-

ması və kontekstlə ifadə olunurdu, məsələn: ik qimands gahailja ina — “mən gələndə onu sa-

ğaldaram”. Digər hallarda gələcək zamanın yunan formaları qot mətnlərində skulan, duginnan 

köməkçi feilləri ilə verilirdi, bu da german dillərində gələcək zamanın müasir formalarını ya-

ranmasını xatırladır (1, s. 90). 

Qeyd etmək lazımdır ki, prezens və preteritin zaman formaları qot dilində növ-zamana 

müraciətlə səciyyələnir. M.M.Quxman qeyd edir ki, “onlar məntdə hər hansı növ-zaman əla-

mətlərinin proseslərinə aid ola bilər, bir şərtlə ki, bu formalar formaların paradiqmatik məna-

sına qarşı qoyulmasın” (4, s. 8). Prosesin növ-zaman əlamətlərinin konkretləşmə funksiyası 

bəzən prosesin növ-zaman əlamətlərinə birbaşa işarəni, ya xüsusi leksik, ya da sintaktik in-

mailto:lingui80@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 75 

dikatorları özündə əks etdirən fraza və ya fövqifraza kontekstini özünə ehtiva edir (4, s. 10).  

Qot dilində bir çox feillərdə indiki zamanın göstəricisi güclü feillərin kökünə birləşən, I si-

nif zəif feillərdə əsas əmələ gətirən suffiksə qoşulan tematik sait idi: nim-i-s — “sən götü-

rürsən” (- / - - tematik sait, -s II şəxs təkin göstəricisi). Tematik sait II və III sinif zəif feillərdə 

indiki zamanda yox idi, məsələn: salb-ö-s — “sən bacarırsan”, burada -o- II sinif zəif feillərdə 

əsas əmələ gətirən suffiks, -s II şəxs tək göstəricisidir; hab-ai-s „sən maliksən“, -ai III sinif 

zəif feillərdə əsas əmələ gətirən suffiksdir, -s II şəxs tək göstəricisidir (bütün feillərdə keçmiş 

zaman formalarında tematik sait yox idi).  

İndiki zamanda V və VI siniflərin bəzi güclü feillərində kökün dalınca -n və ya -j kimi xü-

susi suffiks gəlir; fraih-n-is — “sən soruşursan” (V sinif), haf-j-is — “sən qaldırırsan” (VI si-

nif). Preteritdə bu suffiks yoxa çıxır: frah — “soruşdu”, höf — “qaldırdı”. -j formativ bu halda 

ümumgerman prezens əsasıdır, biz onu qədim yunan dildə prezens formasının əmələ gəlmə-

sində rast gəlirik. Lakin qot dilində bu göstərici I sinif zəif feillərə keçiddə yavaş-yavaş yoxa 

çıxır (4, s. 290-291).  

Zəif feillərin keçmiş zaman formasının əmələ gəlməsində -da, -de, -ded dental suffiksləri 

iştirak edir, bu suffikslər əsası əmələ gətirən suffiksin ardınca gəlir, məsələn: laist-i-da — 

“mən (o) təqib etdim”, laist-i-de-s — “sən təqib etdin”, laist-i-ded-um — “biz təqib etdik”.  

Əsası arxa damaq samiti ilə bitən I sinfin zəif feillərində əsas yaradan suffiks preteritdə 

itir, məsələn, waurlg'an — “yaratmaq”, bug / an — “qurban olmaq”. Arxa damaq samiti - / / - 

keçid edir, dental suffiks isə -ta formasında çıxış edirdi, məsələn, waurhta (5, s. 48-49). Qeyd 

etmək lazımdır ki, zəif feillərin hər bir sinfi əsasını əmələ gətirən xüsusi suffiks fərqləndirilir, 

bu suffiksə əsasən zəif feillərin dörd sinfi önə çəkilir: I sinif – -y, II sinif – -o, III sinif – -ai / -

a, IV sinif – -n / -na (5, s. 43). 

Güclü feillər saitlərin əvəzlənməsi yolu ilə keçmiş zaman formasını əmələ gətirir. 

I sinif: -ei-, -ai-, -i-, -i-: steigan — staig — stigun — stigans “qalxmaq”; 

II sinif: -i-, -a-, -u-, -u-\ kiusan — kaus — kusun — kusans “seçmək”; 

III sinif: -i-, -a-, -u-, -u-\ bindan — band — bundun — bundans “bağlamaq”; 

IV sinif: -i-, -a-, -e-, -и-: niman — nam — nemun — numans “götürmək”; 

V sinif: -i-, -a-, -e-, - / -: giban — gaf — gebun — gibans “vermək”; 

VI sinif: a-, -O-, -o-, -a-\ far an — forun — farans “getmək”.  

Güclü feillərin VII sinfi keçmiş zaman formasında ilk hecanın (reduplikasiya) təkrarlan-

ması yolu ilə düzəldir, haitan — “çağırmaq”: haihait — haihaitun — haitans. 

Qot dilində preterit-prezent feilləri adlanan feillər həm güclü, həm də zəif feillərin əlamət-

lərini özündə daşıyır. Zaman formalarının əmələ gəlməsində bəzi fərqlər nəzərə çarpır; indiki 

zaman formaları güclü feillərin keçmiş zaman tipi əsasında əmələ gəlir, məsələn, witan — 

“bilmək” // wait — “mən bilirəm”. Preterit formaları zəif tipi əsasında dental suffiksin köməyi 

ilə düzəldir, məsələn, wissa — “o bilib”. 

Qot dilində briggan — “gətirmək”, gaggan — “getmək”, wisan — “olmaq, mövcud ol-

maq” düzgün olmayan feillərə daxildir. Feillərin hər birinin prezens və preterit formaların ya-

ranmasında özünəməxsus xüsusiyyətləri nəzərə çarpır. Beləliklə, briggan feilinin indiki za-

manın strukturunun əsası güclü feillərin III sinfini xatırladır, preterit isə kök saitin dəyişməsi 

və -ta / -ted dental suffiksin birləşməsi yolu ilə əmələ gəlir, məsələn: brahta — “o gətirdi” < 

braytedun, brahtedun — “onlar gətirdilər”. 

Gaggan feilinin indiki zamanının əsası güclü feillərin VII sinfinə aiddir. Lakin onun pre-

terit formaları təkamül nəticəsində suppletiv formalarla əvəz olunur; iddja — “mən (o) getdi”, 

iddjedun — “onlar getdilər”. Preteritin cəmində zəif təsriflənmədə dental suffiksin qalıqlarına 
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rast gəlmək olar (iddjes, iddjaduni). Təkdə preteritin zəif formasına mətnlərdə yalnız bir dəfə 

rast gəlinir, gaggida — “o getdi”. Wisan feilin indiki zamanı suppletiv üsulla hind-Avropa -es 

əsasından əmələ gəlir. Bu feilin keçmiş zamanı wes- əsaslı hind-Avropa mənşəli güclü feil-

lərin V sinif tipinə görə əmələ gəlmişdir (5, s. 56-57). 

Hett dilinin zaman sistemi ikiüzvlüdür və prezens və preteritlə verilmişdir. İndiki zamanın 

formantı bir çox halda preterit formasının göstəricisidir. Bu göstərici bir çox hind-Avropa dil-

lərində, eləcə də digər dillərdə də rast gəlinir. Bu göstəricinin qalıqlarına müasir dillərin za-

man sistemlərində də görmək olar.  

Qədim yunan dilinin zaman sistemi mürəkkəb idi, o, bir çox zaman formaları ilə göstərilir. 

Bu zaman formaları müxtəlif göstəricilərin birləşməsi, artırılma, əvəzlənmə, aspirasiya yolu 

ilə baş verə bilərdi. Qədim yunan dili zaman mənalarının ifadəsində analitik konstruksiyalara 

malik deyildi, lakin nisbi zaman mənalarının ifadəsində vasitələrə malik idi. 

Qot dilinin zaman sistemi iki zaman formasına malik olmasına baxmayaraq, bir çox xüsu-

siyyətlərə malik idi. Bu xüsusiyyətlər bir çox german dilində zaman kateqoriyasının formalaş-

masına təkan vermişdir. Bir çox fərqin olmasına baxmayaraq, qot dilinin zaman formasının 

hind-Avropa zaman sistemi ilə ümumi cəhətləri mövcuddur. Yunan və qot dilinin indiki for-

masında -y formantı hett dilində prezensin göstəricisi olduğunu demək olar. Hett feilində in-

diki zamanın - / - göstəricisi qot dilində I sinif tematik feil əsasında da təkrarlanır. Keçmiş za-

man formalarının əmələ gəlməsində bir çox ümumi cəhətləri görmək olar. Hett, yunan və qot 

dillərinin zaman sisteminin keçmiş zaman formasının əmələ gəlməsində aşağıdakıları önə 

çəkmək olar: 

1) latın dilini çıxmaq şərtilə, bütün dillərdə ablautun olması; 

2) hett və qot dillərində - / а- / - / ег / - suffiksi və onun variantlarının mövcudluğu; 

Bundan əlavə, latın və hett dillərində II futurumu, plyuskamperfektin yaranmasına xidmət 

edən ümumi -ег- suffiksinin olmasını qeyd etmək olar. Hett dilində bu suffiks keçmiş zaman 

formasının III şəxsinin cəmində rast gəlmək olar.  

Müasir dillərdə peffketin formaları müxtəlifdir; alman dilində perfekt nəqli keçmiş zaman-

dır, eləcə də indiki zamanda vəziyyətin ifadəsində işlənir. Fransız, italyan və rumın dillərində 

perfekt eyni mənaya malikdir, lakin onun işlənməsi kitab üslubu ilə məhdudlaşır. İngilis və is-

veç dillərində perfekt keçmişdə hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə edilir, o da indikidə 

öz əksini tapır. Bəzi slavyan dillərində, xüsusən şərqislavyan dillərində perfekt forması yox-

dur. Müasir alman dilində perfektin analitik formalar ilə preteritin sintetik formaları keçmişdə 

hərəkəti müəyyənləşdirmək üçün istifadə olunur, bununla belə, qeyd olunmalıdır ki, hər iki 

forma üslubla tənzimlənir. Beləliklə, perfekt formaları, adətən, danışıq üslubunda, preterit for-

maları isə publisistik, elmi və bədii üslubda işlənir. Alman dilində perfekt formaları haben fei-

linin, bir nöqtədən digər nöqtəyə yerdəyişməni göstərən sein feilinin vasitəsi ilə, vəziyyətin 

dəyişməsi və sein, bleiben feillərinin köməyi ilə düzəlir (3, s. 121).  

Müasir hind-Avropa dillərində perfekt analitik olaraq “olmaq” və ya “malik olmaq” feillə-

rinin köməyi ilə əmələ gəlir, məsələn, alman dilində: er ist gekommen, ing. he has done, fran-

sız dilində: il vécut. Perfektin ayrı-ayrı hind-Avropa dillərində işlənməsi fərqlidir, məsələn, la-

tın dilində perfekt ya keçmiş bitmiş zamanı (yəni aoritsə uyğun gəlir), indiki zamanın vəziy-

yəti (yəni qədim yunan perfektə uyğun gəlir) (2, s. 166).  

Yuxarıda qeyd edilənləri ümumiləşdirdikdə belə bir fikir irəli sürmək olar ki, ulu hind-Av-

ropa dil sistemində danışanın şüurunda indikiyə köklənməsi daha dəqiq ifadə olunur. Bununla 

belə, keçmiş zamanda müddətli və təkrarlanan (imperfekt) hərəkət fərqləndirilir, gələcək isə 

indikidən fərqli zaman kimi qavranılmır. Bu, bir növ, uşaq dünyagörüşünü xatırladır, belə ki, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 77 

uşaq indikini dəqiq başa düşür, keçmiş və gələcək isə mövcud olmayan kimi qavranılır. Diq-

qətin indiki zamana köklənməsi qədim insanın dünyanı qavraması xüsusiyyətləri ilə bağlı ola 

bilər, zaman konsepsiyası da müasir fikirlərdən fərqlənirdi. 

Məqalənin aktuallığı. Zaman kateqoriyasının diaxroniyası baxımından zaman formala-

rının inkişaf istiqamətini və təkamülünün araşdırılması dilçilik üçün əhəmiyyətli məsələ hesab 

edildiyindən qeyd edilən məsələlərin məqalədə hett və qot dilləri əsasında nəzərdən keçirilmə-

si xüsusi aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi qot və hett dillərinin materialları əsa-

sında hind-Avropa dillərində qrammatik zaman kateqoriyasının müqayisəli şəkildə təhlil edil-

məsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə çərçivəsində aparılmış tədqiqatın ma-

terialları və əldə edilən elmi nəticələr bu istiqamətdə aparılan gələcək tədqiqatlarda mənbə ki-

mi istifadə edilə bilər.  
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Р.Г. Гусейнова  

 

Категория времени в готском и хетском языках 

 

Резюме 
 

В статье анализируются формы категории времени в готском и хетском языках. Ис-

следования категории времени в языках мира является актуальной темой для совре-

менной лингвистики. Категория времени является смежной темой для таких сфер науки 

как философия, логика, математика, физика, и в том числе лингвистика. Лингвистичес-

кие показатели категории времени в хетском и готском языке являются частью эвол-

юции глагола в индоевропейских языках. Анализируя категорию времени в данных 

языках можно сказать, что present является самой древней формой категории грамма-

тического времени и играет начальную роль для других форм времени.  
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R.H. Huseynova  

 

Tense forms in the Gothic and Het languages 

 

Summary 
 

The article analyzes the forms of the category of tense in the Ghotic and Het languages. 

Research on the category of tense in the languages of the world is a relevant topic for modern 

linguistics. The category of tense is a related topic for such fields of science as philosophy, 

logic, mathematics, physics, and including linguistics. The linguistic indicators of the tense 

category in Het and Gothic are part of the evolution of the verb in Indo-European languages. 

Analyzing the category of tense in these languages, we can say that the present is the most 

ancient form of the category of grammatical tense and plays an initial role for other forms of 

tense. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 06.11.2020 
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İngilis üslubi leksikasında önəmli yer tutan, dildə yüksək emosional-ekspressiv xarakterə 

malik olan slenqlər o cəmiyyətin müəyyən ictimai qrupları tərəfindən istifadə olunur. Slenqlər 

emosional xarakter daşımaqlda yanaşı həm də xüsusi məqsədlə, ayrı-ayrı ictimai qruplara aid 

şəxslərin məxfiliyi qorumaq niyyəti ilə işlətdikləri ifadələrdir. Slenqlər ictimai dil layı oldu-

ğundan bədii ədəbiyyatda bədii surətlərin xarakterini açmaq məqsədilə istifadə edilir. 

İngilis dilində bu tipli emosional ifadə vasitələri geniş yer tutduğundan, onların semantik 

ekvivalentlərinin başqa bir dildə tapılması xeyli aktualdır. Bu, slenqlərin orijinal mənasının 

olduğu kimi çatdırılması baxımından vacibdir. Başqa dillərdə slenqlərin semantik ekvivalenti-

nə nisbətən az rast gəlinir və bu isə onların təsviri üsulla tərcüməsi mümkün olur (4, s.131). 

Lakin bir sıra hallarda ingilis slenqlərinin ifadə etdikləri emosional mənanın başqa bir dildə 

fərqli leksik vasitələrdə əks olunduğunu görmək olur. Bu halda ingilis slenqlərinin Azərbay-

can dilinə tərcüməsinin iki üsulu — təsviri yolla, həm də onların semantik ekvivalentlərini aş-

kar etməklə tərcüməsi mümkün olur. 

1. Başqa dildə semantik ekvivalenti olmayan ingilis slenqləri. 

Aunt Tom — hərfən “Tom xala” kimi tərcümə edilən bu slenq kişi peşəsini daşıyan, işi 

uğurla gedən və qadın hüquqları uğrunda mübarizəyə qoşulmayan qadını bildirir: 

Hermione is a regular Aunt Tom; she will never vote for the ERA (Equal Rights 

Amendment to the U.S.Consitution) (1, s.19), “bərabər hüquq əlavəsinə səs verən deyil”. 

Baby kisser. Seçki kompaniyasında iştirak edən və siyasi xal qazanmaq üçün cəmiyyət 

arasında uşaqları öpən şəxs. Hərfən “uşaq öpən” anlamındadır: Nixon was a baby kisser when 

he ran for vice president with Eisenhower “Nikson Eyzenhaverin vitse prezidenti seçkisində 

siyasi xal qazanmaq üçün camaat arasında kiçik uşaqları öpərdi” (1, s.20). 

Beach bunny. “Çimərlikdə rast gəlinən cazibədar bədənli qız” mənasında işlənir: what 

kind of a girl is Susie? — She’s beach bunny: she always comes to the Queen’s Surf on 

Waikiki but I’ve never seen her swim (1, s.23) “Susie necə qızdır? — O, daima sahildə durub 

öz bədənini nümayiş etdirir. O daima Vaykikidə Kvin suya gəlir, lakin onu bir dəfə də çimən 

görməzsən”. 

Bird has flown - “dustaq qaçıb gedib”: when the sheriff returned to the jail, he discovered 

that the bird had flown (1, s.32) “Polis rəisi gələndə dustağın qaçdığını aşkar etdi”. 

Təsviri üsulla tərcümə oluna bilən slenqlər ingilisdilli ölkələrin tarixi hadisələrini, tarixi 

şəxsiyyətləri və s. əks etdirir. Bununla belə slenqlərin bir qrupunun ifadə etdikləri mənaların 
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başqa dillərdə konnotativ ekvivalentini aşkar etmək olur və bu halda orijinal dildəki slenqin 

başqa bir dildə üslubi emosional qarşılığından tərcümə prosesində istifadə etmək mümkün 

olur. 

Alley cat - “ayağı sürüşgən qadın”: You’ll have no problem dating her; she’s a regular 

alley cat (1, s.6). “Onu yola gətirməyin çətin olmayacaq. O, ayağı sürüşkən biridir”. 

Ants in one’s pants (Nerwous overactivity, restlessnes), “hədsiz narahatlıq”. Hərfən “şal-

varına qarışqa doluşmaq” mənasında olan bu slenqin Azərbaycan dilində yaxın leksik-seman-

tik ekvivalenti vardır: canına qarışqa daraşmaq; canına birə daraşmaq, tikan üstündə otur-

maq; 

You have ants in your pants. Is something wrong? (1, s.10) “Elə bil tikan üstündə otur-

musan. Nəsə olub?” və yaxud: Elə bil canına birə darışıb, nəsə olub? 

Arm and a leg (An exorbitantly high price tahat müst be paid for something that isn’t 

really worth it) - “Həddən artıq baha olmaq”. Azərbaycan dilində bu slenqə metoforik baxım-

dan yaxın olan “qiyməti od tutub yanmaq”, “od qiymətinə olmaq” ifadəsi işlənir. 

It’s true that to get a decent apartment these days in New York you have to pay an arm 

and a leg (1, s.11). “Doğrudan da Nyu Yorkda hazırda müvafiq bir mənzilin qiyməti od tutub 

yanır” və yaxud: “Doğrudan da Nyu-Yorkda müvafiq mənzil hazırda od qiymətinədir”. 

Beat about the bush; beat arcound the bush - “Bir şey əldə etmək üçün çox möhkəm 

çalışmaq”, “bir şey əldə etəmyə can atmaq”: The mayor was beating the bushes for funds to 

build the playgrond (1, s.25). “Mer oyun meydançası salmağı maliyyə dəstəyi tapmaq üçün 

çox çalışırdı”. 

Burada “möhkəm çalışmaq” - beat about the bush slenqinin təsviri tərcüməsi olub, oriji-

nalın emosional çalarını əks etdirmir. Lakin Azərbaycan dilində eyni mənanı emosional, ob-

razlı şəkildə əks etdirən bir sıra idiomatik ifadələr vardır: “əlləşmək”, “özünü oda vurmaq”. 

Bu halda yuxarıdakı cümləni “mer oyun meydançası salmaq üçün maliyyə dəstəyi tapmaqdan 

ötrü özünü az qala oda vururdu”. Bundan başqa doğma dilimizdəki “əldən-ayaqdan getmək” 

ifadəsi də göstərilən məqamda istifadə edilə bilər. 

Beat one’s gums “dedi-qodu ilə məşğul olmaq”, “boşboğazlıq etmək”: Stop beating your 

gums, Jack, “Joe eried”. “I am falling asleep” (1, s.25). “Az boşboğazlıq elə, çək”, “Cou çığır-

dı”. “Mən yatıram”. 

Bu məqamda orijinal ifadənin malik olduğu konnotativ çalarlığı saxlamaq məqsədilə “boş-

boğazlıq etmək” ilə yanaşı, “Dilini qəfəsə qoy”, “Gül ağzını bağla” kimi danışıq dilinə aid 

doğma ifadələr də istifadə oluna bilər. 

Blow one’s mind - “Bir şeyi ilk dəfə başa düşürmüş kimi heyrətə düşmək”: Read Lyall 

Watson’s book Supernature, it will simply blow your mind (1, s.35). “Lyal Uatsonun “Föv-

qəltəbiət” əsərini oxu, o sadəcə səni heyrətə salacaq”. 

Azərbaycan dilinə tərcümədə blow one’s mind slenqinin “heyrətə salmaq” kimi tərcümə 

orijinalın mənasını açmadığı üçün, doğma dilimizin frazeologiyasına müraciət etmək zəruriy-

yəti meydana çıxır. Qeyd olunan məqamda “ağlı başından çıxmaq”, “ağlını başından çıxar-

maq” tipli idiomların işlədilməsi mümkündür. Bu halda yuxarıdakı cümlənin orijinala yaxın 

olan konnotativ mənasını əldə etmək olur: “Lyal Vatsonun “Fəvqəltəbiət” əsərinin oxu, o, ağ-

lını başından çıxaracaq”. 

İngilis dilində içi ət və yaxud meyvə cemi ilə doldurulan, üstü şəkərlənən girdə dairəvi qo-

ğalı bildirən pie sözü bu yeməyin dadlı və şirin olması ilə assosiasiya nəticəsində kiminsə baş-

qasına yaxşı münasibət bəsləməsi çalarını əldə etmişdir: 

Bill was nice as pie to us? But I still felt uncomfortable around him (2, s.1012). 
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Hərfən “Bilin bizə münasibəti qoğal kimi idi (çox yaxşı idi), lakin mən onun yanında özü-

mü hələ də narahat hiss edirdim” kimi səslənən bu cümlədəki pie sözünün Azərbaycan dilin-

dəki frazeoloji ekvivalentindən (bal-yağ) istifadə etsək, tərcümə daha düzgün və emosional 

olar: “Bil bizimlə bal ilə yağ kimi idi”. 

Amerika və Avstraliya slenqlərində özünəməxsus emosionallıq, ekspressivlik əks olunur: 

to be all ears. “Diqqətlə dinləmək” mənasını məfhumunu bildirən to be all ears onunla bağ-

lıdır ki, hər kəs öz qulaqları ilə dinləyir, ona görə də all ears şəxsin bütünlüklə özünü din-

ləməyə həsr etdiyini ifadə edir. Bu məqamda Azərbaycan dilində “qulaq kəsilmək” ifadəsi iş-

lənir. 

I was all ears as Svet told me his exciting story (3). “Svet mənə öz həyacanlandırıcı 

hekayətini danışarkən, mən qulaq kəsilmişdim”. 

Ants in one’s pants, hərfən «şalvarına qarışqa dolmaq» ifadəsi əsəbi və yaxud həyəcanlı 

olmağı, yerində sakit dura bilməməyi bildirir. Azərbaycan dilində eyni mənanı ifadə edən ifa-

dələr vardır və onlardan bir məhz qarışqa məfhumu ilə bağlıdır: “canına qarışqa darışmaq”, 

“tikan üstündə oturmaq”. 

The children had ants in their pants (3). “Uşaqların canına sanki qarışqa darışmışdı”, 

“uşaqlar sanki tikan üstündə oturmuşdular”. You have ants in your pants today. Is something 

wrong? (1, s.10). “Bu gün sən elə bil tikan üstündə oturmusan. Yoxsa nə isə olub?” 

To go bananas - “ağlı başından çıxmaq”, “dəli olmaq2: 

I knew Joe would go bananas when he found out he’s not getting a raise this year (1). 

“Mən bilirdim ki, Cou bu il yüksəliş əldə etmədiyini öyrəndikdə, dəli olacaq (ağlı başından 

çıxacaq)”. 

Go bananas ingilis dilindəki go crazy ifadəsinin daha emosional slenq variantıdır. 

Go bananas slenqinin ikinci mənası positiv səciyyəli olub, sevindirici bir amilin təsiri 

altında “dəlicəsinə sevinmək”, “sevincindən ağlı başından çıxmaq” çalarlığı əldə edir: Alaine 

went bananas over the new shoes from Manolo Blahnik. I think she bought five pairs! (3) 

“Manolo Blahnikin gətirdiyi yeni ayaqqabıları gördükdə, Alaine dəlicəsinə sevindi (sevincdən 

ağlı başından çıxdı)”. 

la la land qeyri-adi gözəlliyi, sevinc və rahatlıq bəxş edən lüks otel həyatını, bahalı və eq-

zotik səyahət əhval-ruhiyyəsində olmağı, eləcə də qayğısız tələbə həyatını ifadə edir. Azər-

baycan dilində oxşar məna “qayğısız günlər” ifadəsində qismən öz əksini tapır: 

Going to school is fun, but eventually you have to leave the la la land of the university and 

start working for a living (3). “Məktəbə getmək əyləncədir, lakin sonda sən universitetin qay-

ğısız, şən günlərinə son qoyub, özünü dolandırmaq üçün işləməli olursan”. 

Yadda, yadda, yadda. “Yiddish” sözündən gələn bu slenq nəyinsə təsvirinə əlavə olaraq 

doğma dilimizdə işlənən “daha nələr, nələr” ifadəsinin semantik ekvivalentidir: Our history 

teacher told us about the Civil war, the shoelace tax of 1876, the election of 1880, yadda, 

yadda, yadda (3). “Tarix müəllimimiz bizə vətəndaş müharibəsindən, 1876-cı ilin ayaqqabı 

ipi vergisindən, 1980-ci ilin seçkisindən və daha nələrdən danışırdı”. 

İngilis dilində bu slenqin blah, blah, blah variantı işlənir. 

Cup of tea “sənin xoşlamadığın bir şey”, “sənin etmək istəmədiyin bir şey”: 

Some people love football, but it’s not my cup of tea (3). “Bəziləri futbolu sevir, lakin o 

mənlik deyil”. 

Doğma dilimizdə xoşlamadığımız, etmək istəmədiyimiz bir şeyi “mənlik deyil” şəklində 

ifadə edirik və bu hər bir kontekstdə ingilis dilindəki my cup of tea slenqinin ekvivalenti kimi 

çıxış edə bilir. Lakin cup of tea qeyd olunan mənanı not inkar əlaməti ilə işləndikdə ifadə edir. 
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İnkar hissəciyi işlənmədikdə isə cup of tea positiv məna əldə edərək “mənlikdir”, “sənlikdir”, 

yəni “mənim və yaxud sənin xoşladığındır” mənasını ifadə edir: 

You could always get him to go for a walk: hiking was just his cup of tea (1, s.82). “Sən 

daima onu gəzərkən görə bilərdin. Onun canında bir gəzinti həvəsi vardı”. 

Avstraliya ingiliscəsi özünəməxsus və rəngarəng slenqlərlə zəngindir. Avstraliyalıların di-

lində bir çox sözlərin ixtisar olunmasına meyl bu ölkəyə səfər edən digər ingilisdillilərin təəc-

cübünə səbəb olur. Belə ki, avtsraliyalılar politician (“siyasətçi”) əvəzinə polly, university 

(“universitet”) əvəzinə uni və Christmas (bayram) əvəzinə Chrissie deməyə adət etmilər. Ma-

raqlıdır ki, onlar özlərinin etnik adını da qısaldaraq Aussie şəklində deyə bilirlər. 

Bundan başqa, onlar sözlərin sonuna “ee” sait birləşməsinə əvəz olaraq “o” səsini də əla-

və etməklə slenq xarakterli sözlər yaratmışlar. Məsələn, car reqistration (“maşın qeydiyyatı”) 

əvəzinə onlar rego ixtisarını işlədirlər. Avstraliyalıların işlətdikləri ayrı-ayrı slenqlərə nəzər 

salaq: 

Away with the pixies “xəyalda olmaq”, “xəyal işində olmaq” (dreaming): 

She’s not listening. She is in love and away with the pixies (3). “O, qulaq asmır. O,  xəyala 

dalmışdır”. 

Bel tup acıqla bir kəsi sakit olmağa çağırarkən istifadə olunur: 

Oh! Bel tup! You are getting me mad (3). “Ey! ağzını yum! Sən deyəsən məni başdan çı-

xarmaq istəyirsən”. 

Dinky-di “əsil”, “xalis” (true, geniune); 

Jack is a dinky-di Aussie (3). “Cək xalis (əsil) avstraliyalıdır”, 

Full as a goog “sərxoş”, “həddən artıq içkili”. 

That was a great meal. I am full as a goog (3). “Kefin istəyən yeyib-içmək verdilər. Tulu-

ğumu lap doldurmuşam”. “Tuluğunu doldurmaq” doğma dilimizdə həddən artıq içmək məna-

sında işlənir” və eyni zamanda “küpünə girmək” ifadəsi ilə sinonimlik təşkil edir. 

Go bust - “bankrot olmaq”. Bu slenq Azərbaycan dilində “bankrot olmaq” şəklində tərcü-

mə olunmaqla bərabər, eyni zamanda “müflis olmaq” ifadəsilə tərcümə edilə bilir. Lakin bu-

nunla bərabər doğma dilimizdə go bust slenqinin orijinal çalarlığını saxlamaq üçün “var yox-

dan çıxmaq” ifadəsi ilə də tərcümə edilə bilər: 

Our company lost a lot of money and went bust (1, s.145). “Bizim  şirkətimiz çoxlu pul 

itirdi və müflis oldu (var-yoxdan çıxdı)”. 

Back-seat driver “lazımsız məsləhət verən şəxs” mənasındadır. Fraza o şəxslərə aiddir ki, 

nəqliyyat vasitələrinin sürücülərinə heç bir ehtiyac olmadan məsləhət verməklə narahatçılıq 

yaradırlar: The man who drove the car became angry with the backseat driver (1, p.20). “Ma-

şını sürən kişi arxada oturan şəxsin lüzumsuz məsləhətinə əsəbiləşdi”. 

Bu slenq Azərbaycan dilinə yalnız təsviri yolla tərcümə edilə bilir: Go into orbit “işi uğur-

la getmək”. Our team has gone into orbit (1, s.146). “Bizim komandamızın işi uğurla gedir”. 

Bu slenqin metaforik mənasını tərcümə prosesində saxlamaq üçün, danışıq dilində üslubi sə-

ciyyəli ifadələrdən də istifadə etmək mümkündür: “işi yağ kimi getmək”. Bu halda yuxarıdakı 

cümlənin bu şəkildə tərcüməsi daha məqsədəuyğundur: “Bizim komandamızın işi yağ kimi 

gedir”. 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, ingilis obrazlı ifadələrinin bir qolunu təşkil edən slenqlərin tər-

cüməsi prosesində doğma dildə semantik ekvivalent kimi çıxış edən obrazlı ifadələrdən geniş 

istifadə etmək mümkündür. Yalnız semantik ekvivalentin müşahidə olunmadığı bir sıra hal-

larda slenqlər doğma dilə təsviri yolla tərcümə edilə bilir. 

Məqalənin aktuallığı. İngilis dilində və onun ayrı-ayrı variantlarında slenqlərin geniş 
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təmsil olunması onların doğma dilə tərcüməsi yollarını araşdırmağın aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İşin elmi yeniliyi onunla bağlıdır ki, tamamilə yeni dil faktların-

dan istifadə edilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəticələri ingilis dilini öyrənən tə-

ləbələrin istifadəsi üçün gərəklidir. 
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Г.Б. Беширова 
 

Сленги как часть английских эмоциональных выражений  
 

Резюме 
 

Сленгизмы являются важными способами в составе  английских эмоциональных вы-

ражений пути их перевода на другой язык может осуществляться с двумя образами. 

При отсутствия метофорического эквивалента английского сленга в родном языке ис-

пользуется описательный метод. Однaко нормальный перевод сленга требует от пере-

водчика обнаружить его метофорический эквивалент в родном языке, что бы сохранить 

метофорическое значение оригинала. По результатам нашей исследовании мы можем 

прийти к выводу, что метофорические эквиваленти большинства английских сленгов в 

Азербайджанском языке возможно выявить в зависимости от опыта переводчика в об-

ласти фразеологии родного языка. 

 

G.B. Bashirova  

 

Slangs as part of English emotional expressions 
 

Summary 
 

Slangs are important devices of English connotative lexicon. Their translation of English 

slangs into other languages can be provided in two main ways. In the absence of its 

metaphorical equivalent in the native language it can be translated descriptively. 

The normal way of translation of slang requires its metaphorical equivalent in the native 

language in order to keep the stylistic color of the slang. According to our research, the 

metaphorical equivalents of most English slangs in Azerbaijani can be discovered if the 

translator has better skills in phraseological system of his native language. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.10.2020 
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Introduction 

 

İn this article, I will talk about types of collocations in English. But, first of all, “What is 

collocation?” 

Co-meaning “together”; location-meaning “place”. Collocation consist of “co” and 

“location” words and that means words located together. For example; two words that usually 

go together: light sleeper or early riser are an example of collocation. Linguistics is attested 

from 1940.  

Collocation refers to a group of words that often go together. For example; do homework, 

heavy drinker etc. collocation is useful, important and popular in language, because 

everybody uses collocations in speaking, writing briefly all the time. This makes it easy to 

express our thoughts. Even collocation important in language teaching. Collocation is 

necessary for fluently language, for fluent English. 

 

Methodology 

 

There are types of collocations: 

1) Miscellaneous collocations (time; business English) for example: bang on time, free 

time, take on staff etc. 

2) Verb collocations that some verbs are used 9have, do, make, take, break, catch, pay, 

save, keep, come, go, get) for example: have a drink, do business, make a noise, take a 

chance, break a promise etc. 

And others: adverb, adjective, noun, even preposition-these are used in word 

combinations. Some names, some words, some things are just made to be together. for 

example: Lizzy and Darcy; hamburger and french fries etc. this words called collocations. 

We can use collocations in formal and informal speech (as business English). It possible to 

use other word combinations, because it help us to improve our fluency. Linguistics has been 

able to define what are strong and weak collocations. Some collocations are useful, that`s 

why, people use these collocations and these collocations become famous in English. 

The list of famous collocations: 

Have a good time 

Catch a cold 

Save time 

mailto:z.nigar98@mail.ru
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Make a difference 

Do business                                                 etc. 

These collocations are verb collocations.  

Many authors wrote books on this topic. One of the many authors in Gulay Koch. Her 

book called “DEVELOPING COLLOCATIONAL AWARENESS” There are valuable ideas 

here about collocations. Gulay Koch writes: 

“There has been much theoretical and applied research on collocations triggered by the 

influence of corpus-based studies and then lexical approaches to language teaching. However, 

although many researchers and linguists, nowadays, have reached a consensus about the 

inevitable role of collocation for productive vocabulary, they differ as to what collocation is 

and how it can be categorized according to their interest and standpoint. For example, Firth 

(cited in Matrynska, 2004) defines collocations as “the company words keep together” and he 

suggests knowing a word by the company it keeps. For the purpose of teaching, a definition 

adapted from definitions of the scholars who have contributed to literature in the field off EFL 

can be useful (Lewis, 2000; Hill, 2000; Nation, 2001).  

Thus, with regard to the scope of the current study, the term “collocation” can be defined 

as association of two or more words where the combination is semantically transparent, but 

includes an arbitrary choice of at least one constituent based on grammatically or sociolexical 

conventions, namely one of the lexemes in the combination is mostly restricted. For example, 

“drink water” where “drink” is restricted to “water” or any noun with the semantic property of 

“liquid”. We cannot say “drink cigarette” or “hazel hair”, where “hazel” selects “eyes” or a 

few other nouns, while “eyes” can be used with many other words.  

As for the categorization of collocations, many researchers and linguists hold the view of 

collocations that they belong to a continuum and divide them basically into two categories as 

grammatical and lexical collocations (Sinclair, 1991; Gitsaki, 1996; Benson, Benson and 

llson, 1997; Conzett, 2000; Hill, 2000; Lewis, 2000), or variously syntactic and semantic 

collocations (Kjellmer, 1984; Decarrico, 2001). 

The first group, that is, grammatical or syntactic collocations, is made up of the main (an 

adjective, a noun, a verb) plus a preposition or a grammatical construction such as, “to + 

infinitive” or “that – clause”. Below are the types of grammatical collocations offered by 

Benson, Benson and llson (1997) with examples: 

noun + preposition                   e.g. sympathy towards, mercy on 

noun + to infinitive                  e.g. She was a fool to do it. 

noun + that – clause                 e.g. She took an oath that she would do her duty. 

preposition + noun                   e.g. on purpose 

adjective + preposition             e.g. obsessed with 

adjective + to – infinitive          e.g. It is nice to see you. 

adjective + to – infinitive/bare infinitive/and with 17 other verb patterns  

e.g. They planned to finish the project in two weeks. 

The second group, lexical or semantic collocations, on the other hand, do not contain 

infinitives, prepositions or “that clauses”, but adverbs, adjectives, verbs and nouns, and are 

generally characterized by seven types. Below are the types of lexical collocations adapted 

from categorizations by Moon (1997), Benson et al. (1997) and Hill (2000) with examples:  

verb + noun, in which the verb denotes nullification or eradication         

e.g. cease fire 

verb + noun or pronoun, in which the verb denotes creation or activation       
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e.g. reach a goal 

noun + verb, in which the verb is used as an action characteristic of the thing or person      

e.g. babies cry, the bomb goes off 

adjective + noun  

e.g. heavy smoker, sour cherry 

adverb + adjective 

e.g. completely disappointed, highly recommended  

verb + adverb 

e.g. depend purely, work diligently  

unit associated with a noun 

e.g. dozens of mistakes 

Additionally, lexical collocations can be found as much longer word combinations such as 

seriously affect the current situation in Iraq, walk like an Egyptian? Learn a foreign language“ 

[1].  

A completely new type of dictionary with word collocation that helps students and 

advanced learners effectively study, write and speak natural-sounding English. This online 

dictionary is very helpful for the education of the IELTS, TOEFL test. 

Key features of oxford dictionary online 

1. Collocations/collocation - common word combinations such as 'bright idea' or 'talk 

freely' - are the essential building blocks of natural-sounding English. The dictionary contains 

over 150,000 collocations for nearly 9,000 headwords. 

2. The dictionary shows words commonly used in combination with each headword: 

nouns, verbs, adjectives, adverbs, and prepositions, common phrases. 

3. The collocation dictionary is based on 100 million word British National Corpus. 

4. Over 50,000 examples show how the collocation/collocations are used in context, with 

grammar and register information where helpful. 

5. The clear page layout groups collocations according to part of speech and meaning, and 

helps users pinpoint speedily the headword, sense and collocation they need.  

6. Excellent communication skills, most notably a demonstrated ability to solicit and 

address creative and design feedback. [2]. 

In corpus linguistics, a collocation is a series of words or terms that co-occur more often 

than would be expected by chance. In phraseology, collocation is a sub-type of phraseme. An 

example of a phraseological collocation, as propounded by Michael Halliday is the 

expression strong tea. While the same meaning could be conveyed by the roughly 

equivalent powerful tea, this expression is considered excessive and awkward by English 

speakers. Conversely, a corresponding expression in technology, powerful computer, is 

preferred over strong computer. Phraseological collocations should not be confused 

with idioms, where an idiom's meaning is derived from its convention as a stand-in for 

something else while collocation is a mere popular composition.  

There are about six main types of collocations: adjective + noun, noun + noun (such 

as collective nouns), verb + noun, adverb + adjective, verbs + prepositional phrase (phrasal 

verbs), and verb + adverb. 

Collocation extraction is a computational technique that finds collocations in a document 

or corpus, using various computational linguistics elements resembling data mining.  

In the English language, collocation refers to a natural combination of words that are 

closely affiliated with each other. Some examples are "pay attention", "fast food", "make an 

https://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence
https://en.wikipedia.org/wiki/Phraseology
https://en.wikipedia.org/wiki/Phraseme
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Halliday
https://en.wikipedia.org/wiki/Idiom
https://en.wikipedia.org/wiki/Collective_nouns
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrasal_verb
https://en.wikipedia.org/wiki/Phrasal_verb
https://en.wikipedia.org/wiki/Collocation_extraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_linguistics
https://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://en.wikipedia.org/wiki/English_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Collocation
https://en.wikipedia.org/wiki/Word
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effort", and "powerful engine". Collocations make it easier to avoid overused or ambiguous 

words like "very", "nice", or "beautiful", by using a pair of words that fit the context better 

and that have a more precise meaning. Skilled users of the language can produce effects such 

as humor by varying the normal patterns of collocation. This approach is especially popular 

with poets, journalists and advertisers. 

Collocations may seem natural to native writers and speakers, but are not obvious to non-

native English speakers. For instance, the adjective "dark" collocates with "chocolate", but not 

with tea. 

Some collocations are fixed, or very strong. Many collocations are more open, where 

several different words might be used to give the same meaning, as an example keep 

to or stick to the rules [5]. 

Collocation often used in literature. Because literature language loves richness. So 

collocations create wealth in literature language and this is wanted for literature. Collocations 

are used in stories, poems. 

Some questions may be raised from this article. 

“Why do words collocate?” 

In fact, the use of collocations is popular in English and language teaching. There is no 

reason for a collocation. We collocate words, because to express our thoughts better. 

“Why learn collocation?” 

Our language will be natural and easily understood and we1ll have alternative way to 

express ourselves. 

There is world of collocations to study. Learning collocations is important, because we 

begin to learn words in larger groups or “ chunks”. So putting together these chunks leads to 

more fluent English.  

In result,  collocations enrich the language and make the language more colorful. It helps 

us express our ideas correctly by forming larger sentences. Consequently collocations are 

important in language. 

The actuality of the article. Actuality of the work is that collocation is very important in 

teaching the English language.  

The scientific novelty of the article. Novelty is that the researcher has used her own 

language facts in the article. 

The practical significance of the article. Practical importance is that those who learn the 

English language can use this material. 
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N.Q. Zeynalova 

 

Birləşmə 

 

Xülasə 
 

İngilis dilində bəzi sözlər birlikdə və ya yanaşı işlənərək müəyyən birləşmələr yaradır. Bu  

birləşmələr dilə rəngarənglik qatır və dili zənginləşdirir. Dilçilik güclü və zəif birləşmələri 

müəyyənləşdirmişdir. İngilis dilində məşhurlaşmış birləşmələr də vardır. 

 

 

Н.G. Зейналова 

 

Словосочетание 

 

Резюме 
  

В английском языке некоторые слова используются вместе или вместе для образо-

вания определенных комбинаций. Эти соединения добавляют разнообразия языку и 

обогащают его. Лингвистика определила сильные и слабые комбинации. Есть также 

соединения, популярные в английском языке. 
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Peşə təhsili islahatının əsas vəzifələrindən biri təhsilin keyfiyyətini yüksəltmək və onu cə-

miyyətin ehtiyaclarına uyğunlaşdırmaqdır. Kompetensiya paradiqması nəzərə alınmaqla peşə 

təhsilinin modernləşdirilməsi milli təhsil sistemini yeni təhsil standartlarına uyğunlaşdırmaq 

üçün hazırlanıb. Təhsilin son hədəfindəki bilikdən “səriştəyə” keçid, tələbələrin bir sıra nəzəri 

biliklərə yaxşı yiyələnə biləcəyi, lakin tələb olunan fəaliyyətlərdə əhəmiyyətli çətinliklərlə 

qarşılaşdığı zaman Azərbaycan təhsili üçün tipik bir problemin həllinə imkan verir. Beləliklə, 

kompetensiyaya əsaslanan yanaşma tələbələrin təhsil fəaliyyətlərini gələcək peşə fəaliyyətlə-

rinə yaxınlaşdırmağa imkan verir.  

Müasir təhsil proqramlarının dizaynı peşə kompetensiyasının inkişafına yönəlmiş yeni təh-

sil metodları, formaları və texnologiyalarının konkretləşdirilməsini tələb edir. Xüsusilə kom-

petensiyaya əsaslanan yanaşma tələbələrin müstəqil işinin təşkili üçün öz tələblərini irəli sü-

rür. Müstəqil işin təşkilinə səriştəyə (kompetensiyaya) əsaslanan yanaşma birmənalı şərhə 

malik deyildir və bu sahədə müvafiq yanaşmalara alternativ olaraq qəbul edilmişdir. Bacarıq-

ların, fəaliyyət metodlarının və ümumiyyətlə ümumiləşdirilmiş fəaliyyət metodlarının mənim-

sənilməsinə yönəlmə V.V.Davıdov, V.V.Krayevskiy, İ.Y.Lerner, M.N.Skatkin kimi alim və 

psixoloqların əsərlərində öz əksini tapmışdır (7, s. 8).  

Y.Y.Kogan, səriştəyə (kompetensiyaya) əsaslanan yanaşmanı yeni bir yanaşma hesab edir 

və bu yanaşmanın şüur dəyişikliyindən metodoloji bazanın dəyişməsinə qədər qlobal dəyişik-

liklərə səbəb olduğu fikrini müdafiə edir. “Səriştəyə əsaslanan yanaşma” konsepsiyasının baş-

qa bir şərhi təhsildə “səriştəyə əsaslanan yanaşmanın tamamilə yeni olmadığına əmin olan və 

“onu daha çox ənənəvi yanaşmanın bir forması” hesab edən A.Q.Bermusun əsərlərində tapırıq 

(4). 

Kompetensiyalı yanaşmanın həyata keçməsinin əhəmiyyətli əlamətlərindən biri qarşılıqlı 

fəaliyyət və fərdi inkişafa, həmçinin tələbələrin müxtəlif fəaliyyət sahələrində təcrübə topla-

masına yönəldilmiş təhsil fəaliyyətinin xarakterindəki dəyişiklikdir. 

mailto:fira_350@mail.ru
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V.İ.Zaqvyazinski “Səriştəyə əsaslanan yanaşma” konsepsiyasının təhlilini aşağıdakı kimi 

etmişdir: “Təhsildə səriştəyə əsaslanan yanaşma - müxtəlif sahələrdə fəaliyyət və ünsiyyətin 

həyata keçirilməsi üçün tədrisin kifayət qədər yüksək bilik, təcrübə, məlumatlılığa nail olma-

ğa yönəldilməsi; bu yanaşma təhsil prosesinin yenidən qurulması üçün əsas ola bilər. Səriştə-

yə əsaslanan yanaşma biliyin vacibliyini inkar etmir, əksinə əldə edilmiş biliklərdən istifadə 

etmək bacarığına yönəlir” (1, s. 272). 

Beləliklə, səriştəyə (kompetensiyaya) əsaslanan yanaşmanın əsas məğzi nəzəri bilikləri 

praktik biliklərlə  əvəzləmək deyil, nəzəri biliklərin hadisələrin izahı, praktik problem və və-

ziyyətlərin həlli üçün praktik vasitə olmasıdır. Səriştəli yanaşma əlavə təhsil və özünütərbiyə, 

müstəqil təhsil prosesində ümumi və peşəkar səriştələrin inkişaf etdirilməsinə qadir olan səriş-

təli şəxsiyyətin formalaşdırılması texnologiyasını müəyyənləşdirir. Təhsil moduluna yiyələn-

mə zamanı formalaşan tələbənin səriştəsi, həyata keçirilən fəaliyyətlərdə qərar qəbul etmək, 

gələcək peşə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi forma və metodlarına yiyələnmək bacarığı və is-

təyi ilə ifadə olunan tələbə şəxsiyyətinin keyfiyyətidir. Kompetentlik  tələbələrin müstəqil işi 

üçün əsas hədəfdir. 

Müstəqil iş ali məktəbdə tədris prosesinin təşkili üçün aparıcı formaya çevrilir. Universitet 

müəllimlərinin qarşısında tələbələrin peşəkar səriştələrinin mənimsənilməsi prosesində tələbə-

lərin müstəqil işlərinin səmərəliliyinin artırılması vəzifəsi durur. 

Kompetensiyalı yanaşma çərçivəsində tələbələrin müstəqil işlərinin səmərəliliyinin artı-

rılması problemi bir çox tədqiqatçı – alim (T.N.Akulova, Y.V.Buntova, Q.N. Dinits, İ.A.Zim-

nyaya, O.Y.Lebedev, M.P.Makarova və başqaları) tərəfindən tədqiq edilməsinə baxmayaraq, 

bu problem getdikcə tələbələrin müstəqil işinin təşkilinin nəzəri əsasları və təhsilin həyata ke-

çirilməsi texnologiyaları baxımından aktuallaşır. 

Tələbələrin müstəqil işlərinin təşkilini kompetensiyalı yanaşma nöqteyi-nəzərindən nəzər-

dən keçirən, O.Y. Polyaniçko belə hesab edir ki, tələbələrin auditor və qeyri-auditor müstəqil 

işlərinin əsas məqsədi onlarda kompetensiyalı özünütəhsil qabiliyyətini formalaşdırmaqdır 

(11). 

Y.N.Truşenkoya görə, tələbələrin müstəqil işinin təşkili üçün səriştəli bir yanaşmanın hə-

yata keçirilməsi aşağıdakı şərtlərə riayət edildikdə  həyata keçirilə bilər (12): 

— tələbələrin daxili, xarici və prosessual motivasiyasının inkişafı vasitəsilə onların müs-

təqil işlərin həllinə motivasiya ilə təmin edilməsi; 

— tələbələrin tədris fəaliyyətindən birbaşa professional fəaliyyətə keçidini təmin edən təd-

ris kurslarının layihələşdirilməsi; 

— telekommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək tələbələrin tədris 

fəaliyyətinin metodiki təchizatı; 

— gələcək mütəxəssisin şəxsiyyətinin peşəkar formalaşması prosesinin monitorinqi əsa-

sında tələbələrin müstəqil işlərinə nəzarətin təmin edilməsi. 

Müasir təhsil paradiqmasında tələbələrin müstəqil işlərinə əhəmiyyətli bir didaktik məqsəd 

qoymağı mümkün edən kompetensiyalı yanaşma qurmağın əsas prinsipləri O.E. Lebedev (8) 

tərəfindən irəli sürülmüşdür. Bu prinsiplərə görə təhsildə kompetensiyalı yanaşmanın əsas 

mənalarından biri tələbələrin müstəqil işləmək bacarığının formalaşması, kompetensiyalı ya-

naşma çərçivəsində isə təhsil prosesinin təşkil edilməsinin əsası tələbələrin müstəqil işidir. 

Müasir pedaqoji ədəbiyyatda tələbələrin müstəqil işi konsepsiyasının müəyyənləşdirilmə-

sinə müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bu konsepsiyanın tərifinə ən böyük töhfə P.İ. Pidkasis-

tıy tərəfindən verilmişdir. Tələbələrin müstəqil işinin təşkilini müstəqil işin idarə olunması 

komponenti hesab edən P.İ.Pidkasistıy tələbələrin müstəqil işin idarə olunmasının əsas prin-
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siplərini formalaşdırmışdır (5, s. 11-15): 

— tədris edilən fənnin materialının tədris vahidlərinə bölünməsi; 

— tələbələrin nəzarət olunan fəaliyyətlərini ifadə edən terminlərdən istifadə edərək təhsil 

bölmələrinin didaktik məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

— metodiki təlimatlardan istifadə edərək müstəqil işin idarə olunması; 

— müəllim tərəfindən özünə nəzarət və nəzarət şəklində sistematik qarşılıqlı əlaqə; 

— müvafiq didaktik məqsədlərə nail olmaq. 

S.İ.Arxangelski tələbənin müstəqil işini, lazımi məlumatları axtarmaq, bilik əldə etmə və 

bunların təhsil və elmi problemlərin həlli üçün istifadə etməsi kimi müəyyənləşdirir (3). M.İ. 

Qarunov müstəqil işi peşə bilikləri sisteminə, idrak və peşə fəaliyyət metodlarına, yaradıcılıq 

fəaliyyətinin bacarıq və vərdişlərinin formalaşdırılmasına vasitə kimi çıxış edən təhsil, isteh-

salat, tədqiqat xarakterli müxtəlif tapşırıqların icrası kimi müəyyənləşdirir (5). Beləliklə, tələ-

bələrin müstəqil işi, bir tərəfdən, bir fəaliyyət növü, digər tərəfdən, tələbələrin müstəqil fəaliy-

yətinə rəhbərlik verən hadisələr sistemi və ya pedaqoji şərait kimi qəbul edilir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, tələbələrin müstəqil işləri didaktik potensiala malikdir, belə ki, 

müstəqil iş prosesində həm tədris materialı biliklərinin mənimsənilməsi, bu biliklərin geniş-

ləndirilməsi, həm də müxtəlif məlumatlarla işləmək bacarıqlarının formalaşması və analitik 

qabiliyyətlərin inkişafı baş verir. 

Tələbələrin müstəqil işinin təşkili üçün kompetensiyaya əsaslanan metodoloji yanaşma, 

müstəqil iş nəticəsində tələbələrin lazımi səriştəlilik səviyyəsinə çatmasını nəzərdən keçirmə-

yə və tələbələrin müstəqil işinin aşağıdakı əsas xüsusiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verdi: 

məqsədyönlülük; məlumatlılıq; struktur; effektivlik; 

Beləliklə, universitetlərdə mütəxəssis yetişdirmək üçün kompetensiyaya əsaslanan yanaş-

ma çərçivəsində tələbələrin müstəqil işi tədrisdən peşə fəaliyyətinə tədricən keçidinə kömək 

edən daxili motivli bir fəaliyyət kimi qəbul edilməlidir (3). Tələbələrin müstəqil işinin təşkili 

prosesində kompetensiyaya əsaslanan yanaşmanın həyata keçirilməsi tələbənin peşə fəaliyyə-

tinin inkişafına fərdi daxil edilməsini nəzərdə tutur. 

Bir sıra pedaqoji şərtlərə riayət edilərək, kompetensiyalı yanaşma əsasında tələbələrin 

müstəqil işinin təşkili tələbələrin peşə fəaliyyətinə hazırlanmasını təmin edir. Tədqiqatçılar 

aşağıdakı şərtləri əsaslandırdılar (6; 10): 

— tələbələrin daxili, xarici və prossesual  motivasiyasının inkişafının təmin edilməsi; 

— peşəyönlü tapşırıqlar sistemi kimi təlim kurslarının dizaynı; 

— telekommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək tələbələrin tədris 

fəaliyyətinin metodik təchizatı; 

— tələbələrin müstəqil işi üzərində nəzarətin təmin edilməsi; 

— tələbələrin müstəqil işin mövzuları, formaları və istiqamətləri seçimində öz müqəddə-

ratlarını təyinetmə imkanının təmin etməsi; 

— tələbələrin müstəqil işi üçün tapşırıqların məzmununun yaradıcı təbiəti; 

— tələbələrin müstəqil fəaliyyətinə elmi-metodiki dəstək və informasiya dəstəyi. 

Tələbələrin müstəqil işinin təşkili prosesi akademik fənnin xüsusiyyətlərindən, quruluşun-

dan, fənn üçün tədris planında ayrılan saatların miqdarından, təhsil fəaliyyətinin formaların-

dan və tələbənin fərdi keyfiyyətlərindən asılıdır. Tələbələrin akademik fənn üzrə müstəqil iş-

lərinin məzmunu dövlət təhsil standartları əsasında formalaşır (7; 16) və bunlara daxildir: 

— tələbələrin auditoriya və auditoriyadankənar müstəqil işi üçün təqdim olunan minimum 

bölmə, mövzu, sual, tapşırıq; 

— tələbələr tərəfindən müstəqil təhsil üçün təqdim olunan akademik fənnin mövzularının 
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məzmununun və həcminin müəyyənləşdirilməsi; 

— tələbələrin müstəqil iş üsulları və formaları, onların icrasına nəzarət; 

— tələbələrin müstəqil işinin nəticələrini qiymətləndirmək üçün meyarların hazırlanması. 

Son illərdə pedaqoji təcrübədə istifadə olunan yenilikçi pedaqoji texnologiyaların təhlili 

göstərdi ki, səriştələrin inkişafı bilavasitə təlim prosesində və tələbələrin müstəqil işinin təşki-

lində istifadə olunan pedaqoji texnika və texnologiyalardan asılıdır (6; 10; 2; 13). Kompeten-

siyaya əsaslanan yanaşma çərçivəsində tələbələrin müstəqil işinin yüksək səviyyədə təşkili 

aşağıdakı texnologiyaların tətbiqi ilə təmin olunur: modul təlimi, layihə təlimi, problem əsaslı 

təlim, informasiya texnologiyalarından istifadə edilən təlim (1; 2; 13). Kompetensiyaya  əsas-

lanan yanaşma çərçivəsində müstəqil işin təşkili tələbələrin peşə öyrənmə səviyyələrinə görə 

şərti olaraq fərqləndirilməsini tələb edir. Ali təhsilin pedaqoji praktikasında aşağıdakı peşə 

öyrənmə səviyyələri seçilir.  

— yüksək səviyyə. Öyrənmək üçün yüksək motivasiya, özünütəşkiletmə bacarığı və yara-

dıcılıq qabiliyyətinin olması ilə tələbələrin yüksək səviyyədə peşə öyrənmə qabiliyyəti; Peşə-

kar öyrənmə səviyyəsi orta səviyyədən yüksəkdir, yaradıcı tapşırıqların icrası yolu ilə öyrən-

mə motivasiyasını artırmaq lazımdır. 

— orta səviyyə. Özünütəşkilat və intellektual qabiliyyətlərin inkişafı, kommunikativ fəa-

liyyətdə bəzi problemlərlə fərqlənir. 

— aşağı səviyyə. Bu səviyyədə koqnitiv motivasiya və ünsiyyət fəaliyyətinin olmaması ilə 

peşə öyrənmə səviyyəsinin azalması müşahidə edilir. 

Beləliklə, kompetensiyaya əsaslanan yanaşma çərçivəsində tələbələrin müstəqil işinin təş-

kili prosesi təşkilati, metodiki və pedaqoji komponentləri cəmləşdirir. 

Təşkilati komponent tələbələrə tədqiq olunan fənni qurmağın məntiqini anlamağa imkan 

verən iş proqramlarının, dərsliklərin, reytinq planlarının və digər tədris materiallarının yara-

dılmasını nəzərdə tutur. Metodoloji komponent, tədris prosesinin təşkilinin müxtəlif formala-

rında istifadə olunan tələbələrin müstəqil işi üçün tapşırıqların hazırlanmasını əhatə edir. Pe-

daqoji komponent tələbələrin peşə təhsili və yaradıcılıq fəaliyyətinin motivasiyasını stimullaş-

dıran tələbələrlə qarşılıqlı əlaqə formalarının təşkili ilə müəyyən edilir. 

Tələbələrin müstəqil işinin təşkilində nəzəriyyə və əldə edilmiş təcrübənin ümumiləşdiril-

məsi, tələbələrin fəaliyyət dərəcəsindən asılı olaraq, tələbələrin müstəqil işlərini təşkil etmə-

yin üç əsas modelini ayırmağa imkan verir. 

1. Məlumat – alqoritmik (icraedici) model. Tələbələrin müstəqil işlərinin bu modeli ənə-

nəvidir və hal-hazırda ali təhsil praktikasında ən geniş yayılmışlardan biri olmaqda davam 

edir. Müstəqil işin əsas məqsədi biliklərin mənimsənilməsi və möhkəmləndirilməsi, mövzu 

problemlərini həll etmək üçün bilikləri tətbiq etmək qabiliyyətinin formalaşdırılması, müstəqil 

(ümumiyyətlə reproduktiv) fəaliyyətlərə hazırlıqdır. Bu modelin fərqli xüsusiyyəti yüksək də-

rəcədə alqoritmləşdirmə, müəllimin təqdim etdiyi tapşırığı yerinə yetirmə prosesinin ətraflı 

təsviri, müstəqil işin tədris-metodiki və elmi-metodiki təminatının (tədris və metodiki komp-

lekslər, tədris vəsaitləri, tipik məsələlərin həlli nümunələri, test tapşırıqları toplusu, simulya-

torlar, problem kitabları və s.) artmasıdır. Bu modeldə tələbələrin müstəqil təhsil fəaliyyətinin 

əsas növləri bunlardır: oxu, tədris ədəbiyyatının qeydlərini aparmaq, mühazirələr dinləmək, 

audio və video yazılar etmək, əzbərləmə, təkrarlama, İnternet resursları ilə işləmək, tədris ma-

terialını təkrarlamaq və s. 

Müstəqil iş üçün tapşırıq nümunələri: mövzu ilə bağlı pedaqoji terminlər lüğəti tərtib et-

mək; mövzu ilə bağlı xülasə hazırlamaq ...; ....haqqında hesabat hazırlamaq; Pedaqoji fəaliy-

yətin formalarının (metodlarının, vasitələrinin) seçilməsini və s.  
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Bu modeli üstünlükləri onunla əlaqədardır ki, onların icrası çox zəhmət tələb etmir. Belə 

ki, bu bacarıq və vərdişlər (oxu, yadda saxlama və s) bütün tələbələrə məlumdur. Bu müəl-

limlər üçün də rahatdır, çünki bu tip müstəqil işlərin təşkili və onların yerinə yetirilməsinə 

nəzarətin təşkili  çox vaxt və zehni iş tələb etmir. 

Bu modelin çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, onun icrası zamanı düşüncənin inkişafı, 

yaradıcılıq, davamlı özünü inkişaf etdirməyə hazırlıq və s. kənarda qalır. Digər çatışmayan cə-

hət müəllimin fəaliyyətinin ön plana çıxmasıdır. Tələbə bu və ya digər fənn üzrə hansı növ və 

həcmdə müstəqil iş yazacağından demək olar ki, xəbərsiz olduğundan bu prosesdə fəal çıxış 

edə bilmir. Tələbə eyni zamanda müstəqil işin nəticələrinin qiymətləndirilməsi və ona nəza-

rətin meyar və mexanizmləri haqda məlumatlı deyildir. Müstəqil işin bu üsulla planlaşdırılma-

sı nəinki tələbələri stimullaşdırmır, eyni zamanda onun düşüncə fəaliyyətinin də inkişafını 

ləngidir. 

2. Tərs çevrilmiş təlim modeli (“flipped classroom”). “Tərs çevrilmiş təlim modelində (və 

ya "çevirilmiş sinif") tələbələrin tədris materiallarını auditoriyadan kənarda (ümumiyyətlə tə-

lim video mühazirələr şəklində) müstəqil şəkildə mənimsədiklərini, sonra öyrəndiklərini mü-

zakirə etdiklərini və bilikləri yeni bir vəziyyətə köçürdüklərini nəzərdə tutur: hər hansı bir 

problemin praktik problemini həll etmək və ya müzakirə, rol, oyun, layihə, veb araşdırma və 

s. Təcrübələr sübut etmişdir ki, müstəqil işin bu model vasitəsilə yerinə yetirilməsi zamanı in-

formasiya texnologiyalarından istifadə edilir ki, bu da tələbələri müstəqil işi yerinə yetirməyə 

motivasiya edir. 

Auditoriyadan kənar vaxtda tələbələr tərəfindən tədris materialının müstəqil şəkildə mə-

nimsənilməsi üçün aşağıdakılardan istifadə olunur: 1) məşğələlərin video yazıları, veb semi-

narların qeydləri; 2) təhsil məqsədi ilə izləmək üçün xüsusi çəkilən təhsil videosu. Bu qrupa 

aşağıdakılar daxildir: a) video mühazirə 

Müəllim video mühazirəni, məsələn, öz YouTube kanalında, sosial şəbəkələrdə  yerləşdirə 

bilər; b) qrinkast, yəni kompüter ekranında əksər hallarda əks olunan və səsli şərhlərlə müşa-

yiət olunan rəqəmsal video; c)  

c) infoqrafiklərin (söz siyahıları, diaqramlar, qrafiklər, cədvəllər, qrafiklər, xəritələr, yad-

daş kartları,  kolajlar) uğurlu istifadəsinə imkan verən video təqdimat və rəqəmsal hekayə. 

Xarici dil materialı üzərində aparılan eksperimental tədqiqat işləri sübut etmişdir ki, bu 

model vasitəsilə tələbələrin müstəqil işinin təşkili müstəqil işin daha daha effektiv olmasına, 

ümumilikdə tədris materialının öyrənilməsinə sərf olunan vaxtın optimallaşdırılmasına, öy-

rənmə motivasiyasını artırmağa, auditoriyada tələbələrin nitq fəaliyyətinə vaxt ayırmağa, 

müsbət təsir göstərməyə imkan verir və beləliklə, tələbələrin kommunikativ səriştəsinin for-

malaşdırılmasına səbəbolur (8, s. 94). 

Tələbələrin müstəqil idrak fəaliyyətinin əsas növləri bunlardır: video mühazirə və maarif-

ləndirici videoya baxmaq; əsas məzmunun qeydə alınması; materiala dair suallar hazırlamaq; 

problem nöqtələrini vurğulamaq; maddi plan tərtib etmək; oral reproduksiya; bu model vasitə-

silə yerinə yetirilən müstəqil işlər, bir qayda olaraq, daha aktiv və müstəqildir, müəllimin rəh-

bərliyi dolayıdır. Bütün müsbət cəhətlərinə baxmayaraq bu model hələ geniş yayılmamışdır, 

çünki onun hazırlanması müəllimin kifayət qədər vaxtını aparır. Bundan başqa, tələbələrin 

auditoriyadan kənar olaraq təqdim edilmiş video material üzərində fəal işləməsi qeyri-müəy-

yəndir. 

3. Müstəqil işin layihə-tədqiqat modeli. Ali məktəb təcrübəsində belə bir fikir vardır ki, 

müstəqil işin strateji məqsədinə nail olması üçün, yəni tələbənin təhsil prosesinin subyektinə 

çevrilməsi üçün fəal və interaktiv texnologiyalardan istifadə edilməli və müstəqil işin təhsil 
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prosesində rolu və çəkisi artırılmalıdır. Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, müstəqil iş tələ-

bənin idrak fəaliyyətini inkişaf etdirir, onun motivasiya-tələbatını ödəyir.  

Layihə-tədqiqat modeli tələbələrin müstəqil işlərin tələbələr özləri tərəfindən idarəsinə ha-

zırlıqlarını formalaşdırır. Müstəqil iş üçün tapşırıqların, bir qayda olaraq, müəllim tərəfindən 

seçimi təklif olunur. Bilik, bacarıq və vərdiş öz-özlüyündə bir məqsəd deyil, müəyyən bir 

problemi həll etmək üçün bir vasitədir. Tələbə müstəqil olaraq bir hədəf müəyyənləşdirir, hə-

dəfi həyata keçirmək üçün zəruri olan tapşırıqları formalaşdırır, layihə üçün ayırdığı vaxtı 

planlaşdırır və idarə edir, məlumat mənbələri ilə işləyir. Bu modelin əsasını təhsilə layihə və 

problem yanaşmaların inteqrasıyası təşkil edir. Layihəni mərhələlər üzrə müəyyən bir zaman 

ardıcıllığında həyata keçirilmiş məhsuldar fəaliyyətin tamamlanmış dövrü kimi başa düşürük 

(5, s.107). Tamamlanmış layihə üç mərhələdən ibarətdir: layihələşmə; texnoloji mərhələ;  ref-

leksiv mərhələ. Bu model üzrə layihələndirilmiş müstəqil işin xarakterik xüsusiyyətləri aşağı-

dakılardır: konkret nəticə əldə etməyə yönəlmə; inteqrativ və tədqiqat xarakter;  

Bu model aşağıdakı didaktik prinsiplərin tələblərinə əsaslanır.  

— tələbələrin təhsil və tədqiqat fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə yönəlmiş məhsuldarlığı 

öyrənmə prinsipi; 

— tələbələrin yaradıcılıq və motivasiyasını formalaşdıram subyektivlik prinsipi; 

— nəzəriyyə ilə təcrübənin vəhdətinə əsaslanan davamlılıq prinsipi; 

Müstəqil işin təşkili layihə — tədqiqat modeli tələbələrin tam, qapalı bir məhsuldar fəaliy-

yət dövrü — ideyadan, konsepsiyadan layihənin həyata keçirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. 

(5, s. 145-146). 

Kompetensiyaya əsaslanan yanaşmanın mövqelərinə görə, təhsil fəaliyyətinin nəticəsi pe-

şəkar səriştələrin formalaşmasıdır. Müstəqil iş bacarıqlara əsaslanan yanaşma çərçivəsində 

təhsil prosesinin əsasını təşkil edir, çünki müstəqil iş prosesində refleksiv bilik və bacarıq for-

malaşır və peşə problemlərinin həlli üçün lazım olan fərdi xüsusiyyətləri inkişaf etdirilir. Be-

ləliklə, ali məktəbdə kompetensiyaya əsaslanan yanaşma çərçivəsində tələbələrin müstəqil işi-

nin təşkili tələbənin peşəkar əhəmiyyətli keyfiyyətlərin formalaşması prosesinə daxil olması 

üçün bir fürsət yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Kompetensiyalı təlim modeli modeli şəraitində tələbələrin müstəqil 

işlərinin sistemləşdirilməsi əvvəllərdə olduğu kimi hazırda da aktuallığını özündə saxlayır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompetensiyalı təlim modeli şəraitində tələbələrin müstəqil iş-

lərinin sistemləşdirilməsi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı ola 

bilər. 
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Ф.А. Рзаева  

 

Систематизация индивидуальной работы студентов в 

компетентном обучении модельной ситуации 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются феномены «самостоятельной работы» и «компетентной 

модели обучения». Суть подхода, основанного на компетентности, не в замене теорети-

ческих знаний практическими. Однако должна быть интерпретация теоретических зна-

ний и должно быть практическое решение практических проблем и ситуаций. 

Вопрос повышения компетентности самостоятельной работы студентов в рамках 

компетентностного подхода исследовался рядом ученых-исследователей, таких как 

Т.Н. Акулова, Ю.В. Бунтова, Г.Н. Диниц, И.А. Зимняя, О.Ю. Лебедев, М.П. Макарова и 

другие). 

Существует 3 модели организации индивидуальной работы студентов: 

1. Данные (информация) - модель алгоритма; 2. Модель с перевернутым классом; 3. 

Проектно-исследовательская модель индивидуальной работы. 

Согласно позициям подхода, основанного на компетентности, результатом педаго-

гической деятельности является формирование профессиональной компетентности. В 

основе учебного процесса лежит индивидуальная работа в рамках подхода, основан-

ного на способностях. Таким образом, в процессе индивидуальной работы формируют-

ся рефлексивные знания и умения и индивидуальные особенности, необходимые для 

решения профессиональной проблемы. 
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F.A. Rzayeva 

 

Systematızatıon of students’ ındıvıdual work  

ın the competente teachıng model sıtuatıon 

 

Summary 

 
The article deals with the phenomenon of  “independent work” and “competente teaching 

model”. The essence of approach which is based on competence, is not to substitute 

theoretical knowledge with practical one. However, there should be interpreteation of 

theoretical knowledge, and there should be practical solution for practical problems and 

situations.   

The matter of increasing competence of students’ individual work within the framework 

of competente approach, has been investigated by several investigator-scientists, such as 

T.N.Akulova, Y.V.Buntova, G.N.Dinits, I.A.Zimnyaya, O.Y.Lebedev, M.P.Makarova and 

others).  

There are 3 models of  organizing students’ individual work: 

1. Data (information) – algorithm model; 2. Flipped classsrom model; 3. Project-research 

model of individual work. 

According to the positions of the approach based on competence, the result of teaching 

activity is to form professional competence. İndividual work makes the basis of teaching 

process, within the framework of  approach, which is based on abilities. Thus, in the process 

of individual work reflexive knowledge and abilities aer formed and individual features, 

which are necessary to solve profession problem.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 97 

Elmi seminarda magistr təhsili: problemlər və vəzifələr haqqında 
 

Rəhilə Mirzəli qızı Məmmədova 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 

Mingəçevir Dövlət Universitetinin baş müəllimi 

E-mail: rahile.mamedova.1959@mail.ru 

Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov 

pedaqogika üzrə elmlər doktoru,  

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti 

E-mail: filologiyafakultesi@yandex.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos. F.R. Xalıqov, 

                 p.ü.f.d. dos. A.X. Hacıyev 

 

Açar sözlər: elmi seminar, məqsəd və vəzifələr, çətinliklər, təhsil, ziddiyyətlər, uğurlar, 

ixtisasa uyğunluq, gözlənilən nəticələr, son nəticələr, qiymətləndirmə, səriştə, ümumiləşdir-

mə, tətbiq etmə, yeni pedaqoji ideyalar, inkişaf, tərbiyə 
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лемы, удачи, соответствие в профессии, ожидаемые результаты, реальные результаты, 
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Magistr pilləsində təhsilin məzmunu bakalavr təhsilinin zəif təkrarı olmalı deyil. Əksinə, 

bu məzmun yeni baza təhsili rolunu oynamalı, inkişafetdirici, tərbiyəedici, tətbiqedici xarak-

ter daşımalı və son nəticədə - dissertasiyanın  yazılmasına və müdafiə edilməsi strategiyasının 

hazırlığına xidmət etməlidir. Bəs əslində bu məsələdə vəziyyət nə yerdədir? Magistrlərə təd-

qiqat aparmağın, o cümlədən, eksperiment keçirməyin, nəticələrini elmi müddəalar şəklinə 

salmağın və dissertasiya, ya avtoreferat yazmağın texnologiyası necə aşılanırmı? Xeyr, aşılan-

mır və elə bir fənn də yoxdur. Bəs elə isə, magistrantlar necə olur ki, magistr dissertasiyası 

müdafiə edirlər. Ümumiyyətlə, onlar elmi tədqiqatın nə olduğunu bilirlərmi?  

Biz bu məsələni bir fənnin tədrisi nümunəsindən çıxış edərək açmaq istəyirik və elmi se-

minarda da məruzə şəklində diqqətə çatdırmaq fikrindəyik.  

Əvvələn, elmi seminarın mahiyyəti və məzmunu haqqında anlayış yaratmağa çalışaq. Təh-

sil sahəsində elmi seminarda problematik məsələlərlə bağlı mövzular müəyyənləşdirilər və 

həmin mövzularda da məruzələr, çıxışlar, dinlənilər və nəticələri də ümumiləşdirilərək təklif-

lərə çevrilər. 

Təhsildə problematik mövzular inkişafa mane olan məsələlərdən seçilməsi və istisnalıq 

təşkil etməməsi təbiidir. Ənənəvi təhsildə belə hallar var idi; İndi də var.  

Ənənəvi təhsildə bir məzmun xətti aparıcı olardı. Məsələn, dil qaydaları. Magistr dil qay-

daları üzərində tədqiqatlar aparmağa yönəldilərdi. Nəticədə təhsil dilçilikdən alınan linqvis-

tika ilə bağlı biliklər üzərində qurulardı. Məktəb kursunda tətbiqi cəhətlərə, hallara, real səriş-

təyə aparan yollara isə əhəmiyyət verilməzdi. Tələbələr imla, ifadə və inşadan tədqiqat apar-

mağın mexanizminə yiyələnməzdi. Halbuki ibtidai sinif müəllimi təhsili üzrə hər bir mütəxəs-
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sisə savad təlimində imlanın necə rol oynadığını sübut etməyə ehtiyac yoxdur. Yaxud da şa-

girdlərin nitq inkişafının ifadə və inşa məqsədli çalışmalar üzərində qurulduğu hər kəsə mə-

lumdur. Bunlar ibtidai təhsildə məktəb kursunun onurğa sütununu təşkil edir. 

Dilçilik anlayışlarını və qaydalarını dərk etdirmək ibtidai siniflər üçün duyum səviyyəsin-

də nəzərdə tutulmalıdır. Məsələn, isim nədir? ⎯ əşyaların adı, say ⎯ onların miqdar və sırası, 

sifət necəliyi və s. Eyni zamanda, onların cümlədə rolu, yaxud da sadə cümlədə üzvlərin ifadə 

vasitələri. 

İbtidai, (elementar) təhsildən çətin dərk olunan qeyri-müəyyənliklərlə anlaşılan biliklər tə-

ləb etmək bu fənnə marağı söndürə bilər. Halbuki bunlar nəzərə alınmır. Təəssüflər olsun ki, 

bu səhv düşüncə tərzi, streotip indi də əməllərdə qalmaqdadır. Bunlar yeni iş sistemində açıq-

aydın müşahidə olunur. Çünki ibtidai məktəb 2008-ci ildən başlayaraq 4 məzmun xətti ilə qu-

rulsa da (1, 2), qiymətləndirmə, seçim dil qaydaları əsasında aparılır. Magistratura təhsilində 

də sanki dil qaydalarına uyğun bilik, bacarıq və vərdişlərlə işləyə biləcək praktik müəllim və 

ya mütəxəssis hazırlanır.    

İkincisi, magistratura ya qəbul, ya da dil qaydalarının əsasında hazırlanmış test tapşırıqları 

ilə aparılır. Halbuki bakalavr təhsilin də metodik dərslərdə  oxu, yazı, dinləmə-anlama və da-

nışma məzmun xətləri üzrə standartların reallaşdırılması öyrədilmişdir. Məgər dil qaydaları 

özündə imla mətni, rabitəsiz və rabitəli mətni (ifadə, inşa, esse, hekayə və s.) lüğət üzrə, ədəbi 

tələffüz üzrə çoxgedişli işləri əhatə və ya ehtiva edirmi? Bunlar bizə görə, ənənəvi təhsildə dil 

qaydalarından mədəni nitqə aparan yol hesab edilsə də, səmərəli və ya optimal yol deyildir. 

Bu yolla təhsilin şəbəkəsi qapanmır, yəni şagirdlər Azərbaycan dilində oxumaq, yaşamaq, qu-

rub-yaratmaq vərdişlərinə yiyələnə bilmirlər. Başqa sözlə, əgər məqsəd son nəticə etibarilə 

nitqə yiyələndirmək və ya nitq inkişafıdırsa, nəticə təfəkkür inkişafına hesablanmış olur.  

Üçüncüsü, şagirdləri magistratura təhsilində Azərbaycan dili təlimi ilə bağlı hansı seçmə 

fənlər tədris olunur və həmin fənlər əsas fənlərin içərisindən mütəxəssis hazırlığında əhəmiy-

yətliliyinə görə nə kimi rol oynayır. 

Azərbaycan dilindən seçmə fənlər, bizə görə, təkcə orfoqrafiya-orfoepiya təliminə görə 

deyil, həm də bu kimi mövzulara görə olmalıdır: 

1. Optimal savad təlimi və nitq inkişafı 

2. Oxu strategiyası və ədəbi tələffüz metodikası. 

3. Rabitəsiz və rabitəli mətn sistemi üzrə işlər.  

4. Şagirdlərin nitq və təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi yolları və s.  

Dördüncüsü. Magistraturada dil təlimi üzrə seçmə fənlər eksperimental xarakterdə qurul-

malı və tələbələrə müəyyənedici, öyrədici və yoxlayıcı eksperimentlər təşkil edib keçirmək 

səriştəsi verilməlidir. Seçmə fənlərin son tədrisində məqsəd layihə həyata keçirmək ixtira, 

kəşf məqsədli olmalı, dissertasiyalar yazmaqla tamamlanmalıdır.  

İbtidai təhsilin aparıcı strategiyası olan orfoqrafiya, orfoepiya əsasında qurulur. Bu işdə 

problem olan məsələnin orfoepiya aspektidir. Çünki şagirdlər də, tələbələr də, müəllimlər də 

bu normativ akta uyğun vərdişə yiyələnə bilmirlər. Bu məsələdə metodikamızı təkmilləşdirə 

bilmirik ki, bunun da ən azı 10 obyektiv və subyektiv səbəbləri var.  

Elmi seminarlarda da məhz bu kimi məsələlərin üzərində baş sındırmaq lazımdır; yəni 

necə etməli ki, bir neçə nəfər müəllim bu fəndən dərs dediyi halda, düşünüb vahid konsesusa 

gəlinmir. Səbəb isə odur ki: 

1) Özümüzə tənqidi yanaşmaq və etiraf etmək etikamız çatmır; 

2) Dinləmək, anlamaq, öyrənmək istəmirik; 

3) Təhsilin məqsəd və vəzifələrinin axtarıb-tapmaqdan və ya mənimsətməkdən ibarət ol-
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duğunu dərk etmək istəmirik; 

4) 2009-cu ildən bu yana magistratura təhsilinin metodologiyası tədqiq olunmamış  və təd-

ris planları, plan-prospektlər əsasnamələr şəklinə salınmamışdır.  

Elmi seminarlarda məhz bu kimi məsələlərdən təkliflərlə danışılar və müzakirələr keçi-

rilər, nəticələri təkliflərə çevrilər. 

Vaxtilə mərhum prof. Ə.R. Əfəndizadənin rəhbərliyi ilə Sumqayıt, Bakı, Biləcəridə, Oğuz, 

Şəki, Dəvəçi rayonlarında elmi seminarlar keçirəndə müəllimlərin günün birinci yarısında 

açıq dərsləri dinlənilər, sonra seminar -müşavirələr keçirilərdi. Belə müşavirələrin əhəmiyyəti 

özünü yeni ideyaları sınaqdan keçirməkdə göstərirdi. Yeni ideyalar da o zamanlara görə, ya 

biliyin problem – situasiyalar yaratmaqla ya mənimsədilməsindən, ya təlim prosesinin inten-

sivləşdirilməsindən, yaxud da ki optimal təlim prosesinin qurulmasından ibarət olardı. 

Keçən əsrin 70-80-ci illərində məktəb təcrübəsində texniki-təlim vasitələrinin tətbiqi ilə 

alınan nəticələrin təfəkkür inkişafına müsbət təsiri məsələləri eksperimental sınaqlardan ke-

çirilmişdi, habelə Şalva Amonaşvili nikbinlik pedaqogikasının şagirdlərin idraki fəallığına tə-

siri sınanmışdı. Qabaqcıl təcrübənin müşahidələr əsasında da seminarlar qurulardı və pedaqo-

gika, metodika üzrə yeni elmi nəticələr çıxarılardı.  

Biz magistratura pilləsində də tədqiqata meyilli dərslər və layihələr həyata keçirilməsini 

təklif edirik.  

Beşincisi, Magistratura təhsilində layihələndirmə, öyrədici və yoxlayıcı eksperiment baca-

rıqları aşılanmalıdır. İki il ərzində magistrlərə dissertasiya haqqında eksperimental tədqiqat 

dərsləri keçilməlidir. Mövzular tədqiqat işlərindən və ümumiləşdirmə metodlarından ibarət ol-

malıdır. 

Magistrantların müəllim və ya natiq alim kimi yetişməsində natiqlik dərsləri, xüsusən də 

natiqlik təlimi əsas fənn kimi nəzərdə tutulmalıdır. Magistrlərin natiqliyində öyrədicilik, təsir-

edicilik, habelə nitqin aydınlığı, özünəməxsusluğu, yəni orijinallığı mühüm cəhət kimi qiy-

mətləndirilməlidir. Təəssüf ki, natiqlik təlimi seçmə fənn nomenklaturasına daxil edilmir. 

Çünki bu fənnin əhəmiyyətli olmasına qiymət verilmir. Nəzərdə tutulmur ki, ibtidai təhsil və 

filologiya fakültələrində bu fənn praktik dilçilik kimi tədris olunur; yeni təlim  metodologiyası 

kimi nitq mədəniyyəti metodikası kimi tədris olunmur. Nitq mədəniyyəti metodikası magistr-

lərin tədqiqat mövzularına çevrilmir. Bu çox ciddi məsələdir və mütləq də nəzərə alnmalıdır.  

Altıncısı, Magistrlərin bakalavriat pilləsində olduğu kimi, yazılı şəkildə imtahan verməsi 

qəbuledilməzdir. Bu onları savadlı dissertasiya müdafiəsinə hazırlamır, mühakimələrdən məh-

rum edir. Onlar şifahi imtahan verməyə alışmalıdırlar.  

Qeyd: biz bir vaxtlar nitq mədəniyyəti fənnin imtahanlarını əvvəl şifahi keçirməyə nail ol-

duq, lakin nitq inkişafı fənnini keçirə bilmədik. Göründüyü kimi, bu cür subyektiv çətinliklər 

yolverilməzdir. İmtahanın şifahi və yazılı olmasını tələbələr yox, fənnin ixtisasa uyğunluq 

prinsipi ilə müəyyən edən müəllim olmalıdır. Belə yerdə tələbə rəyi ilə razılaşmaq abıvatellık-

dən başqa bir şey deyil. Odur ki, elmi seminarda bu mülahizə nəzərdən keçirilməli və möh-

kəm mövqe müəyyən edilməlidir. 

Nəticə və təkliflərimiz: Magistratura fakültəsində problemlər və vəzifələr beynəlxalq elmi-

praktik konfrans mövzularına çevrilməlidir və orada, təxminən, bu kimi təkliflər səsləndiril-

məlidir: 

1. Magistratura pilləsinin fənlərinə ixtisasa uyğun yönümdən baxılmalıdır.  

2. Nitq inkişafı və nitq mədəniyyəti fənlərinin imtahanları şifahi keçirilməli 
3. Magistratura fakültəsində fənlər üzrə mühazirələr metodoloq alimlərə həvalə olunmalıdır.  

4. Magistratura təlimi elmi-tədqiqat istiqamətində qurulmalı, dissertasiyalarla tamamlan-
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mağa hesablanmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Elmi seminarda Magistr təhsilinin bir sıra problemləri vardır, təh-

silin qarşısında bir çox vəzifələr dayanır. Məqalədə həmin məsələlərə həsr olunduğundan ak-

tuallığı ilə seçilir.    

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi seminarda magistr təhsilinin problemləri və vəzifələri diq-

qət mərkəzinə gətirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə dissertant və doktorantlar, magistrant-

lar üçün faydalı ola bilər. 
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Магистерское образование на научном  

семинаре: проблемы и задачи 
 

Резюме 
 

Научный семинар должен прояснять вопросы, препятствующие общему развитию и 

создающие проблемы. Магистерское образование следует рассматривать как серьезный 

проверочный этап в непрерывном образовании, и он должен строиться намного выше, 

чем степень бакалавра. Наряду с успехами следует упомянуть проблемы и искать спо-

собы решения. 

Принцип соответствия специальности в магистерском образовании должен стать ве-

дущей стратегией, определены научные гипотезы, защита научных положений от экс-

периментов, обмен мнениями по этим положениям, а результаты должны быть пред-

ставлены руководству АГПУ. В статье обсуждаются подобные задачи  и в обращении к 

специалистам, предлагаются выражение их отношения к данному вопросу. 

 

R.M. Mammadova, V.T. Gurbanov 
 

Master's degree at a scientific seminar: problems and tasks 
 

Summary 
 

The scientific seminar should clarify issues that impede overall development and create 

problems. A master's education should be seen as a major test stage in continuing education 

and should be built much higher than a bachelor's degree. Along with successes, problems 

should be mentioned and solutions should be sought. 

The principle of correspondence of the specialty in master's education should become the 

leading strategy, scientific hypotheses are determined, protection of scientific provisions from 

experiments, exchange of views on these provisions, and the results should be presented to the 

management of ASPU. The article discusses similar tasks and in addressing specialists, offers 

an expression of their attitude to this issue. 
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Müəllim! Bu nadir və müqəddəs peşə qədim və çox əhəmiyyətli sahədir. İnsanın həyat 

fəaliyyətini işıqlandırır. Cəmiyyətin inkişafında böyük rol oynayır. Müəllim həyata şüurlu 

münasibət göstərir. 

Müəllimin ümumi mədəniyyətinin tərkib hissələrindən biri olan pedaqoji peşə mədəniy-

yəti onun peşəkarlığında və səriştəliliyində mühüm yer tutur. Ümumi mədəniyyət, kulturoloji 

səriştə, yaradıcı pedaqoji təfəkkür, yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə bacarıqları və s. 

kimi amillər vardır ki, müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti bunlardan qaynaqlanır və bır sıra 

səmərəlilik göstəricilərində ifadə olunur. Müəllimin peşə səriştəliliyinə və peşəkarlığına malik 

olmasının əsas atributlarında biri onun peşə mədəniyyətinə yiyələnməsidir. Pedaqoji peşə mə-

dəniyyəti müəllimin ümumi mədəniyyətinin tərkib hissəsi olub, onun şəxsi keyfiyyətlərini, 

nüfuzunu, peşəkarlığını, pedaqoji ustalığını və s. özündə birləşdirən keyfiyyətlərin məcmu-

sundan ibarətdir. Hər bir peşənin daxil olduğu peşə qrupları, əmək obyekti və əmək predmeti, 

onların özünəməxsus spesifik xüsusiyyətlər olduğunda peşə mədəniyyəti bu peşələrin reallaş-

ması şəraitində özünü göstərə bilir. Peşənin qarşısında duran vəzifələr həm də həmin peşənin 

mədəniyyətini özündə ehtiva etdirir. Başqa sözlə desək, peşə mədəniyyəti özünü müəyyən bir 

peşənin və ya peşə qrupunun qarşısında duran əsas vəzifələri yüksək səviyyədə yerinə yetiril-

məsi kimi göstərir. Peşə sahibi, ixtisasçı öz üzərinə düşən peşə vəzifələrini peşəkarlıqla, ləya-

qətlə və vicdanla yerinə yetirirsə, icra etdiyi işin məsuliyyətini və bu işdə həm də özünü təcəs-

süm etdirdiyini dərk edərək işinə yanaşırsa, bu, peşə mədəniyyətinin yüksək səviyyədə oldu-

ğunun göstəricisidir. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti onun peşəkar keyfiyyətləri sırasın-

da mühüm yer tutur. Onun didaktik, təşkilatçılıq, kommunikativ, konstruktiv, perseptiv, suq-

qestiv, digər bacarıq və qabiliyyətləri kimi, pedaqoji peşə mədəniyyəti də peşəkarlıq, səriştəli-

lik və pedaqoji ustalıq sferasında xüsusi rola malikdir.  

Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti humanizmə əsaslanan, humanist münasibətlərdən 

qaynaqlanan bir mədəniyyətdir. Müəllimin uşaqlara humanist münasibəti, onların gələcəyinə 

ümidlə baxması, gələcək cəmiyyətin məhz onların əli ilə qurulacağını dərindən dərk etməsi 

pedaqoji peşə mədəniyyətini istiqamətləndirən amillər kimi əhəmiyyətlidir, təsirlidir Bu ba-

xımdan müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti həmdə onun bir vətəndaş kimi Vətən, xalq, mil-

lət qarşısında öz borcunu və vəzifəsini ləyaqətlə yerinə yetirməli olduğuna inamlı olması və 

onu yerinə yetirməsidir Müəllim peşəkarlığının əsas komponentlərindən   biri kimi pedaqoji 

peşə mədəniyyəti müəllimin yeniliklərə canlatması, onları öyrənməsi, öz işinə və fəaliyyətinə 

yaradıcılıqla yanaşması ilə sıx bağlı olan bir keyfiyyətdir. Bundan məhrum olan tərbiyəçi və 
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müəllimin pedaqoji prosesdə uğur qazana bilməsi çətindir. Çünki son illər təhsilimizdə baş 

verən yeniliklər, sürətli inkişaf tendensiyaları, dünyanın qabaqcıl ölkələrinin yaxşı təcrübəsi-

nin pedaqoji prosesə gətirilməsi müəllimin bu yeniliklərlə ayaqlaşa bilməsini sürətləndirir. 

Hazırda müəllimdən öz fənnini təkcə yaxşı bilib - öyrətmək deyil, həm də pedaqoji prosesə 

yaradıcılıqla yanaşmaq, novator olmaq, yeniliklilərlə işləyə bilmək, təhsilalanların təfəkkürü-

nü inkişaf etdirmək, onları bir şəxsiyyət kimi formalaşdıra bilmək və s. tələb olunur. Müəllim 

uşaqları təkcə biliklərlə silahlandırmalı deyil, həm onları bacarıqlara yiyələndirməli və inkişaf 

etdirməlidir. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin sürətlə artması, sürətli informasiya texnologiyalarının 

həyat və məişətimizə geniş daxil olması, məktəblilərin maraq dairəsinin qlobal xarakter alma-

sı və s. məsələlər bu prosesə müəyyən müsbət çalarlar gətirsə də, onun şagirdlərin təlim mara-

ğının digər maraqlar hesabına zəifləməsinə də təsiri yox deyildir. Bu isə müəllimdən öz işinə 

daha səriştəli yanaşmaq, uşaqların artan tələbat və maraqlarına cavab verə biləcək səviyyədə 

peşəkar olmaq bacarığı və vərdişləri tələb edir. Müəllim pedaqoji peşəkarlığın texnoloji tərəf-

lərinə yiyələnməklə, öz fəaliyyətinə yeniliklər gətirməklə, yeni pedaqoji texnologiyalardan is-

tifadə etmək bacarığına malik olmaqla bu prosesdə müvəffəqiyyət qazana bilər. Bunlardan çı-

xış edərək müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətini şərtləndirən amillər sırasında aşağıdakıları 

xüsusi olaraq qeyd etmək olar:  

1. Ümumi mədəniyyətə, kulturoloji səriştəyə malik olmaq.  

2. Yaradıcı pedaqoji təfəkkürə yiyələnmək. 

3. Yeni pedaqoji texnologiyalara yiyələnmək və onlardan istifadə bacarıqlarına malik ol-

maq. 

Ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan müəllimin peşə mədəniyyəti müəllimin hərəkət 

və davranışının, sözünün, münasibətinin mənəvi normalar daxilində olması deməkdir. Müəl-

lim harada, hansı şəraitdə - sinifdə, məktəbdə, məktəbdən kənarda, cəmiyyət içərisində olursa 

olsun müəllim olduğunu, müəllim kimi yüksək ad daşıdığını yaddan çıxarmamalı və mədəni 

hərəkət etməlidir. Bu həm müəllim peşəsinin, həm də bu adın daşıyıcısı kimi müəllimin özü-

nün nüfuzunu artıran amillər kimi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müəllimin ümumi mədə-

niyyətə malik olması, yəni şəxsi mədəniyyəti pedaqoji prosesdə mühüm rol oynayır. N.Çerni-

şevski yazırdı ki, tərbiyəçi tərbiyə etdiyi uşaqdan nə düzəltmək istəyirsə, özü də elə olmalıdır. 

Deməli, müəllim öz yetişdirmələrini savadlı, mədəni, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik 

şəxslər kimi görmək istəyirsə, ilk növbədə özü bu keyfiyyətlərə malik olmalıdır. Müəllimin 

şəxsi mədəniyyəti onun özünəməxsus keyfiyyət kimi nüfuzunu yüksəldir, onu hörmətli edir. 

Ümumi mədəniyyətin tərkib hissəsi olan şəxsi mədəniyyət bəzən cəmiyyətin müəyyənləşdir-

diyi ümum mədəni maraqlardan da yüksəyə qalxır və müəllimin nüfuzunu daha da artırır. 

Müəllimin şəxsi mədəniyyətinin bır sıra komponentləri vardır. Bunların içərisində əxlaq mə-

dəniyyəti və estetik mədəniyyəti xüsusi qeyd etmək olar. Əxlaq mədəniyyəti müəllimin hərə-

kət və davranışının əxlaqi prinsip və normalara uyğun olması, əxlaqi keyfiyyətlərinin yerin-

dən, zamanından asılı olma-yaraq sabitliyi, ünsiyyət mədəniyyətinin olması, dinləməyi bacar-

maq, çətin situasiyalarda özünü ələ ala bilmək, obyektivlik, şagird şəxsiyyətinə hörmətlə ya-

naşmaq, danışıq və davranışında müəyyən həddi gözləmək, tələb etniklərinə özünün əməl et-

məsinə s.-dən ibarətdir. Müəllimin bu keyfiyyətlərə malik olması əxlaqi sərvətlər, dəyərlər ki-

mi onun nüfuzunu artırır. Bunlar həmçinin müəllimin mədəni dünyagörüşünü artırır. Onun 

xarakterinin formalaşmasına təsir göstərir. Müəllimin estetik mədəniyyəti onun əxlaqı mədə-

niyyətindən heç də az rol oynamır. Onun estetik sərvətlərə – dəyərlərə yiyələnməsi ziyalılıq 

səviyyəsinin əsas göstəricilərində birinə çevrilir. Müəllimin təbiətə və cəmiyyətə estetik mü-
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nasibəti, bədii mədəniyyətə yiyələnməsi, xalq sənətinə, həmçinin dünya bədii sənətinə, incə-

sənətinə bələd olması, nəhayət, estetik zövqə, hissə və qabiliyyətə malik olması onun bir 

müəllim – ziyalı nüfuzunun yüksəlməsinə mühüm təsir göstərir. Mədəni xarici görünüş, tə-

miz, səliqəli, zövqlü geyimdə bu prosesdə az əhəmiyyət kəsb etmir.  

Humanistlik müəllim peşəsinin mahiyyətində, onun daxilində olan bir xüsusiyyətdir. 

Müəllimin peşə fəaliyyəti uşaqların şəxsiyyət kimi formalaşdırılması ilə xarakterizə olundu-

ğundan şəxsiyyətə şəxsiyyət kimi yanaşmaq tələb olunur. Onları gələcəyin böyük şəxsiyyətlər 

ikimi görmək, şəxsiyyətlərinə hörmət etmək, tərbiyələrinə humanist mövqedən yanaşmaq 

müəllimin özünə də böyük hörmət qazandırır. Bu keyfiyyətlərlə müəllimin ixtisas bilikləri 

üst-üstə düşdükdə müəllim əsl müəllim kimi özü də hörmət qazanmış olur. Yalnız avtokratik 

mövqedən yanaşmaq, uşaqları qorxutmaq, onları valideynləri ilə və ya imtahanla hədələmək 

nə müəllimin özünə, nə də pedaqoji prosesə fayda verir. Heç bir fiziki təsir, fiziki cəza işə yol-

verilməzdir. “Müəllimin vurduğu yerdə gül bitmir, güllər solur”. Fiziki cəza şagirdin müəlli-

mə inamını azaldır, onunsa qəlbində müəllimə qarşı heç də xoş olmayan hislər yaradır, müəl-

limin xeyirxahlıq və humanistlik kimi missiyalarına zərbə vurur. 

Məqalənin aktuallığı. Müəllim təkcə nəsillərarası varisliyin deyil, həm də mədəniyyətin, 

dəyərlərin daşıyıcısı kimi mühüm bir missiyanı da yerinə yetirir. Müəllim bu gün fəaliyyət 

göstərməklə gələcəyi qurur, gələcəyin təməl daşlarını qoyur. O özünün fəaliyyəti ilə keçmişin 

sınaqlardan keçib gələn elmi, mədəniyyəti yeni nəslə ötürür və gələcəyi nəzərə almaqla on-

larda yeni bilik, bacarıq və vərdişlər formalaşdırır. Keçmiş nəsillərdən miras qalan yaxşılıqları 

gənc nəslə aşılamaqla yanaşı, onların yerinə yetirə bilmədikləri, lakin Vətən, millət, xalq üçün 

gərəkli olan bir çox problemlərin gələcəkdə həll edilməsi üçün onlarda yeni bilik, bacarıq və 

vərdişlər yaradır. Həm də təkcə bunları yox, onları mənimsəmək motivləri də formalaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti, məzmunu və ona yi-

yələnməsi yolları müəllimlərin peşə səriştəliliyi və peşəkarlığı ilə vəhdətdə götürülür, peda-

qoji peşə mədəniyyətinə yiyələnmə müəllim nüfuzunun yüksəlməsinə təsir edir və tələbələrdə 

peşə mədəniyyətinin formalaşdırılmasının pedaqoji peşəyönümü üçün əlverişli olmasına şərait 

yaradır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin for-

malaşması yollarının çoxluğu ona yiyələnməyin hərtərəfli şəkildə olmasına geniş imkan verir. 

Müəllim peşəsinə, ixtisasına dair hər gün yeni biliklər öyrənməklə, müəyyən bacarıqlara yiyə-

lənməklə onların səmərəli tətbiqini, onlardan faydalanmağı daha geniş arenaya çıxarır. Məqa-

lədən pedaqoqlar, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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К.Ф. Гудратли 

 

Культура педагогической профессии учителя 

 

Резюме 

 
Педагогическая профессиональная культура - одна из составляющих общей культу-

ры учителя. Профессиональная культура играет важную роль в профессионализме и 

компетентности учителя. Есть несколько факторов, влияющих на формирование про-

фессиональной культуры. К ним относятся: общая культура; культурологическая ком-

петентность, творческая педагогическая мысль, умение пользоваться новыми педагоги-

ческими технологиями и т. д. Существуют некоторые показатели педагогической про-

фессиональной культуры, которые проистекают из перечисленных выше факторов. Эти 

факторы составляют основную часть данной статьи, и было описано их содержание. 

 

K.F. Gudratli 

 

Teacher’s pedagogical profession culture 

 

Summary 

 
Pedagogical professional culture is one of the parts of teacher’s general culture. 

Professional culture has an important role in professionalism and competence of teacher. 

There are some factors in shaping the professional culture. They are following: general 

culture; culturological competence, creative pedagogical thought, ability to use new 

pedagogical technologies, etc. There are some indicators of pedagogical professional culture 

that derive from above mentioned factors. Those factors occupy main part in this article, and 

content of all of them was described. 
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lıq, yaradıcı qabiliyyətlər, pedaqoji istedad, yaradıcı fəaliyyət, ümumi qabiliyyətlər, xüsusi 

qabiliyyətlər 

Ключевые слова: средняя школа, внеклассная деятельность, студенты вузов, худо-

жественное творчество, творческие способности, педагогический талант, творческая 

деятельность, общие способности, специальные способности 

Keu words: high school, extracurricular activities, university students, creative talent, 

pedagogical talent, creativity, creativity general talents, special talents 

 

Azərbaycanda həyata keçirilən təhsil islahatlarına dair direktiv sənədlərdə tələbələrin bədii 

yaradıcılıq qabiliyyətlərininin formalaşdırılması ali məktəb rəhbərləri və auditoriyadankənar 

tədbirlərə başçılıq edən müəllimlər, habelə bu sahədə çalışan mütəxəssislər qarşısında mühüm 

vəzifələr qoyulur. Bu vəzifələrin müvəffəqiyyətlə həlli üçün auditoriyadankənar tədbirləri 

məqsədyönlü şəkildə təşkil edərkən ilk növbədə tələbələrin yaradıcı qabiliyyətlərinin forma-

laşdırılmasına diqqət yetirmək məqsədəmüvafiqdir. Bunun üçün bədii yaradıcılıq işinin tiplə-

rinə, növlərinə və formalarına uyğun müsabiqə komissiyası yaratmaq lazım gəlir. Müsabiqə 

komissiyası auditoriyadankənar tədbirlər üçün yararlı olan tələbələri seçərkən onların hansı 

yaradıcı qabiliyyətlərə malik olmalarını müəyyənləşdirməlidir.  

Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, auditoriyadan tədbirlərdə iştirak edən tələbələrin yara-

dıcı qabiliyyətlərinin olması zəruri sayılsa da, bəzi hallarda yaradıcı qabiliyyətlərə malik ol-

mayan tələbələrin belə tədbirlərə cəlb olunması səbəbindən tədbirlər sönük keçir. Ona görə də 

tələbələrin yaradıcı qabiliyyətlərə malik olmasını müəyyənləşdirmək vacibir. Tələbələrin ya-

radıcı qabiliyyətləri deyəndə onların fəaliyyətləri prosesində gördükləri işlərin müvəffəqiyyət-

lə icrasının nəticələri nəzərdə tutulur. Yəni hər bir tələbənin yaradıcı fəaliyyəti prosesində əl-

də etdikləri biliklərə, bacarıqlara yiyələnmə dinamikası onun qabiliyyətlərinin aşkara çıxarıl-

masını təmin edir. Psixoloqlar göstərirlər ki, qabiliyyətlər fəaliyyətin müvəffəqiyyətlə icrası-

nın şərtini təşkil edir. Qabiliyyətlər şəxsiyyətin fərdi-psixoloji xüsusiyyətləri olub müəyyən 

fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini təşkil edir və onun üçün zəruri olan bilik, bacarıq 

və vərdişlərə yiyələnmə dinamikasındakı fərqlərdə ifadə olunur (2, s. 423). Deməli, hər bir tə-

ləbənin yaradıcı qabiliyyəti onun fəaliyyətinin müvəffəqiyyətli icrasının şərtini o vaxt təşkil 

edə bilər ki, fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası üçün zəruri sayılan bilik, bacarıq, vərdişlərə yi-

yələnmə dinamikasında özünü ifadə etsin, əyani şəkildə göstərsin. Bu, o deməkdir ki, hər han-

sı bir yaradıcılıq növü, sahəsi ilə məşqul olan tələbələrin həmin yaradıcılıq növünə, sahəsinə 

uyğun biliklər sistemi olmalıdır. Məhz belə olduğu təqdirdə yaradıcı fəaliyyət prosesində hə-

min biliklər həyati bacarıqlara və bir sıra zəruri vərdişlərə çevrilir. Deməli, tələbələrin yara-
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dıcı fəaliyyətləri prosesində əldə etdikləri bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin dinamik inkişafı 

onların qabiliyyətləri kimi ifadə olunur.  

Yaradıcı fəaliyyət prosesində müşahidə olunan belə qabiliyyətlər özünü istedad element-

ləri kimi göstərir. Yeri gəlmişkən, elmi ədəbiyyatda bəzi müəlliflər qabiliyyətləri istedad kimi 

təqdim edirlər. Halbuki istedad yalnız qabiliyyətlərin dinamik inkişafının nəticələri kimi özü-

nü göstərir. Ona görə də, qabiliyyət və istedad anlayışlarının fərqləndirilməsinə də diqqət ye-

tirmək lazımdır. Psixoloji ədəbiyyatda istedad problemi xüsusi yer tutur. Psixoloqlar bunu, 

hər şeydən əvvəl onunla bağlı hesab edirlər ki, qabiliyyətlərin fəaliyyət prosesində qarşılıqlı 

əlaqəsinin təhlili təkcə elmi-nəzəri məsələ olaraq qalmır. Onun mühüm praktik əhəmiyyəti də 

vardır. Təcrübə göstərir ki, insanın hər hansı bir fəaliyyəti müvəffəqiyyətlə icra etməsi üçün 

tək bir qabiliyyət deyil, bir neçə qabiliyyət iştirak edir. Bu baxımdan qabiliyyətlərin bir və ya 

bir neçə fəaliyyətin müvəffəqiyyətli icrası üçün şərt olan özünəməxsus birliyi istedad adlanır 

(4, s. 418). 

Müşahidələr göstərir ki, ali məktəb tələbələri öz fəaliyyətləri dövründə bir neçə qabiliyyət 

növlərini özündə ehtiva edən istedad elementlərinə malik olurlar. Lakin təhsil aldıqları ali 

məktəblərdə həmin yaradıcı qabiliyyətlərdən yaranan istedad motivlərindən yararlana bilmir-

lər. Ona görə ki, bunların bir neçə səbəbdən baş verməsi müşahidə olunur. Əsas səbəblərdən 

biri tələbələrin yaradıcı fəaliyyətləri dövründə intizama riayət etməmələridir. Yaradıcı fəaliy-

yətin müvəffəqiyyətli icrasına yalnız intizama riayət etməklə nail olmaq mümkündür. Ona gö-

rə ki, intizam hissi insanın bütün yaradıcı fəaliyyəti zamanı həmin fəaliyyətin normal tənzim-

lənməsini təmin edir. Bu mənada tələbələrin yaradıcı fəaliyyətə istiqamətləndirilməsi zamanı 

onlarda intizam hislərinin yaradılmasına da diqqət yetirmək lazımdır. İntizam hisləri tələbənin 

yaradıcı fəaliyyət növünü seçməsini, məşqlərə davam etməsini, tapşırıqlarını vaxtında yerinə 

yetirməsini, mütəmadi axtarışlar aparmasını, yoldaşları ilə nümunəvi davranmasını, yaradıcı 

fəaliyyət prosesində müvəffəqiyyət qazanmasını, gələcəyə ümidlə baxmasını düzgün tənzim-

ləmiş olur. Əksinə, intizama riayət etməyən tələbələr öz yaradıcı qabiliyyətlərindən düzgün 

yararlana bilmir, bütün fəaliyyəti boyu geridə qalırlar.  

İnsanda daimi intizam hissinin olması və onun müntəzəm surətdə insanın hərəkətlərində 

təzahür etməsi çox mühüm şərtdir. Əks təqdirdə, insanda əsası olmayan belə bir təsəvvür, illu-

ziya yarana bilər ki, o istədiyi vaxt özünü bu və ya digər şirnikləndirici şeylərdən çəkindirə bi-

lər.  

İradi hərəkətlər sahəsində aparılan müntəzəm özünütərbiyə işi insanda iradi fəallıq halı ya-

ratmaqla, onu böyük həyati məsələlər naminə öz şəxsiyyətində dəyərli keyfiyyətlər tərbiyə et-

mək uğrunda mübarizəyə daxilən hazırlanmış olur (3, s. 421).  

Ümumiyyətlə, tələbələrin özünütərbiyəsi, özünütəlqini, özünəhəssaslığı bədii yaradıcılıq 

fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi zamanı onların intizam hislərini yüksəltmiş olur. İntizam 

hislərinə yiyələnməyən tələbələr bir sıra qabiliyyətlərə və hətta istedad motivlərinə məxsus ol-

duqları halda qərarlar qəbul etməkdə çətinlik çəkirlər. Nitq mədəniyyəti, aparıcılıq, ifacılıq, 

aktyorluq, rəssamlıq, rejissorluq və bu kimi digər qabiliyyətlərə malik olan tələbələr özfəaliy-

yət motivlərinin tənzimlənməsində çətinlik çəkirlər. Özfəaliyyət  motivləri deyəndə tələbələ-

rin fəaliyyətləri prosesindəki fərdi yaradıcılıq motivləri nəzərdə tutulur. 

Fəaliyyət motivləri bir çox hallarda fərdin, yəni tələbənin motivlər mübarizəsi fonunda 

özünü göstərir. Bu, o deməkdir ki, bir sıra fərdi yaradıcılıq motivlərinə malik olan tələbələr 

həmin fərdi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin motivləşdirilməsinə səy göstərsələr də, buna nail ola 

bilmirlər. Ona görə ki, onlar bir çox hallarda asudə vaxtlarından səmərəli istifadə etmələrinə 

qərar verə bilmirlər. Burada tələbələrin öz asudə vaxtlarından səmərəli istifadə etmələri üçün 
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düzgün qərar vermələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əks təqdirdə, belə tələbələr öz asudə 

vaxtlarından səmərəli şəkildə istifadə etmələrini düzgün motivləşdirə bilmirlər. Belə hallarda 

motivlər mübarizəsi baş verir.  

Motivlər mübarizəsi çox kəskin olduğu üçün qərarın qəbulundan qabaq insan gərginlik, 

nigaranlıq, həyəcan, narahatlıq halı keçirir, onun qarşısında bir neçə mümkün (alternativ) qə-

rar meydana çıxır. Hələ son nəticənin qəti müəyyən edilmədiyi belə vəziyyətdə bir neçə alter-

nativ qərarın olması daxili ixtilaf  hissinin yaranmasına səbəb olur. Hər iki qərarın seçilməsi 

lehinə inandırıcı dəlillərin olması bu konflikti daha da gücləndirir və uzadır. Əgər samballı, 

inandırıcı dəlillər təkcə bir mümkün qərar ilə bağlıdırsa, konfilikt çox davam etmir (3, s. 414).   

Ali məktəb tələbələrinin auditoriyadankənar tədbirlərə cəlb olunması zamanı fəaliyyət mo-

tivlərinin düzgün müəyyənləşdirilməsi onların düzgün qərar verməsinə kömək edir.  Yaradıcı 

qabiliyyətlərə malik olanların bir qismi qərarların qəbul edilməsinə ciddi cəhd göstərə bilmir-

lər. Təcrübə və müşahidələr göstərir ki, belə tələbələrin yaradıcı fəaliyyətinə müdaxilələr bu 

işə mane olur. Məsələn, BDU-nun filologiya fakültəsinin tələbələri Şekspirin “Otello” əsərini 

tamaşaya hazırlamışlar. Dezdemona rolunu müvəffəqiyyətlə məşq edən və məşqlərdə müntə-

zəm intizam nümayiş etdirən tələbə A.-nın tamaşanın təqdimatına gəlməkdən imtina etməsi 

tamaşanın təqdimatının pozulmasına səbəb olmuşdur. Məlum olmuşdur ki, tələbə A.-nın vali-

deynləri onun yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunmasından yalnız tamaşanın təqdimatı ərəfəsində 

xəbər tutmuşlar. Bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərilə seçilən, güclü intizam hissi ilə məşqlərə da-

vam edən və  bədii yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşqul olan tələbə A.-nın ailə mühitindən gələn 

bu əks təsirlər həmin tələbənin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılmasına son 

qoymuşdur. Əlbəttə, tələbə A.-nın iradə nümayiş etdirməməsi  onun qərar cixara bilməməsinə 

mane olmuş və tamaşanın təqdimatına gəlməkdən imtina etmişdir. Ailə mühitindən gələn əsas 

təsirlərdən stress keçirən tələbənin səhhətində də qüsurlar baş vermişdir. Belə psixoloji təsir-

lərin hesabına yaranan streslər yaradıcı qabiliyyətlərin inkişafının qarşısını almış olur.    

Bəzi hallarda qərar qəbulunun özü stressə yaxın bir vəziyyət kəsb edən böyük daxili gər-

ginlik ilə bağlı olub, insandan özündəki digər qüvvətli tələbatlardan doğan təsirləri rədd etmə-

yi tələb edir. Belə daxili manelərin (bəzi istəklərini, möhkəmləndirilmiş pis adətlərin, məişət-

də adət halına keçmiş, daxili əxlaqi prinsiplər baxımından özünü doğrultmayan hadisələrin) 

aradan qaldırılması zərurəti iradi səyin olması ilə əlaqədardır. Bu səy iradi işin səciyyəvi key-

fiyyətidir (bax: Ümumi psixologiya. V.A.Petrovskinin redaktorluğu ilə. Bakı, Maarif, 1982, 

səh.415). 

Azərbaycanın klassik aktyorluq məktəbinin ən görkəmli nümayəndələrindən olan Münəv-

vər Kələntərlinin teatra gəlməsinə mane olan ailə mühitinin neqativ xarakterli tövsiyələrinə 

baxmayaraq, o, böyük iradə nümayiş etdirmiş, bədii yaradıcılıqla planlı, mütəşəkkil olaraq 

məşğul olmuşdur. Nəticədə fəxri adlara, dövlət mükafatlarına layiq görülən M. Kələntərli 

çoxsaylı tamaşalarda oynadığı rollar və çəkildiyi filmlərə görə böyük tamaşaçı rəğbəti qazan-

mış, tamaşaçıların qəlbində öz mənəvi heykəlini ucaltmış, beləliklə Azərbaycan milli teatr 

salnaməsinin qızıl səhifəsinə çevrilmişdir   

Daxili maneələrin dəf edilməsi ilə yanaşı, biz ciddi xarici maneələrin aradan qaldırılması 

ilə bağlı iradi fəaliyyətə də rast gəlirik. Məqsəd aydındır, ona nail olmağın zəruriliyi heç bir 

şübhə oyatmır, qərar böyük motivlər mübarizəsi olmadan qəbul olunmuşdur. Lakin qərarın 

həyata keçirilməsində çətinliklər meydana çıxır. Səbr və inadla gözlənilmədən baş vermiş ye-

ni dəyişiklikləri, şəraiti nəzərə alaraq bu maneələri aradan qaldırmaq lazımdır. Özü də bir-iki 

dəfə deyil, uzun müddət, həmişə səy göstərmək tələb olunur. Maneələri həmişə aradan qaldır-

mağa hazır olmaq lazımdır. Bütün bunlar, əlbəttə, insanın uzun muddət gərginlik vəziyyətində 
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qalmağa məcbur edir. Buna dözmək o qədər də asan iş deyildir (3, s. 416). Ona görə ki, ali 

məktəb tələbələrinin yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunması və istiqamətləndirilməsi bir o qədər cə-

tin olmasa da onların bu fəaliyyətdə mövqe tuta bilməmələri bir sıra çətinliklərlə bağlı olur. 

Bədii yaradıcı qabiliyyətlərinə malik olan belə tələbələrin ev, yəni mənzil şəraitlərinin pis ol-

ması, maddi çətinliklər içərisində yaşamaları qeyd olunan maneələrin yaranmasına səbəb olur. 

Deməli, daxili və xarici maneələrin səbəbindən bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaş-

ması ilə bağlı həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından inkişaf etdirilərək formalaşdıırılması 

işində əngəllər yaranır. Unutmaq olmaz ki, tələbələrin yaradıcı qabiliyyətlərinin formalaşdırıl-

ması həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından düzgün müəyyənləşdirilməlidir. Belə olarsa, 

ali məktəbdə təhsil alan tələbələrin bu sahədəki fəaliyyətlərinin düzgün tənzimlənməsinə nail 

olmaq olar.  

Psixologiya tarixində qabiliyyətlərin kəmiyyət baxımından ölçülməsi XIX əsrin sonları və 

XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin dövrdə bir sıra psixoloqlar (Kettel, Termen, Spir-

men və başqaları) kütləvi ixtisaslar üçün daha münasib namizədlər seçmək işini sahmana sal-

maq məqsədilə insanların qabiliyyət səviyyələrini aşkara çıxarmaq təklifini  irəli sürmüşlər. 

Bunun üçün məqsəd qabiliyyətinə görə şəxsiyyətinə yerini və onun bu və ya digər əmək fəa-

liyyətinə, məsələn, ali məktəblərdə təhsil almağa, istehsalatda, orduda və ictimai həyatda, bə-

dii yaradıcılıqda yüksək vəzifələri tutmağa nə dərəcədə yararlı olduğunu müəyyən etmək ol-

muşdur (4. s. 422). Deməli, ali məktəb tələbələrinin auditoriyadankənar tədbirlərə cəlb olun-

ması zamanı onların bədii yaradıcılığa istiqamətləndirilməsi onların gələcəkdə ictimai həyat-

da, eləcə də dövlət vəzifələrində yüksək mövqe tutmalarına komək göstərmiş olur. Bütün bun-

lar deməyə əsas verir ki, ali məktəb tələbələrinin auditoriyadankənar tədbirlərə istiqamətləndi-

rilməsi və bu zaman yaradıcı fəaliyyətə cəlb olunması onların estetik bədii zövqləri ilə yanaşı 

hərtərəfli inkişafını da təmin etmiş olur.  

Nəticə etibarilə qeyd edə bilərik ki, ali məktəblərin auditoriyadankənar tədbirlərinə cəlb 

olunan tələbələrin bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsi onların asudə vaxtları-

nın səmərəli təşkilinə, estetik tərbiyəsinin inkişafına və bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərininin 

formalaşdırılmasına təsir göstərmiş olur. 

Məqalənin aktuallığı. Auditoriyadankənar tədbirlərin köməyilə tələbələrin bədii yaradıcı-

lıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ilk dəfə olaraq ali məktəblərin auditoriyadankənar 

tədbirlərinə cəlb olunan tələbələrin bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin formalaşdırılması işinin 

həm pedaqoji, həm psixoloji əsasları öz əksini tapır. Bu, məqalənin elmi yeniliyi kimi dəyər-

ləndirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb rəhbərləri, ali məktəb-

lərdə auditoriyadankənar tədbirlərə rəhbərlik edənlər və bədii yaradıcılıq problemi ilə məşqul 

olan tədqiqatçılar yararlana bilərlər.  
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A А.М. Мовсумлу 

 

Художественное творчество студентов во внеучебной  

деятельности формирование способностей 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается вовлечение студентов вузов во внеучебную деятельность. 

Отмечается, что вовлечение учащихся в художественную деятельность во внеклассную 

деятельность, наряду с их художественным творчеством, обеспечивает их всестороннее 

развитие. В статье также рассматривается выявление педагогических и психологичес-

ких основ формирования внешкольных художественных способностей студентов во 

внешкольной деятельности. 

 

A.M. Movsumlu 

 

Formation of students’ creative abilities  

in extracurricular activities 

 

Summary 
 

The article discusses the formation of students’ creative abilities in out of lesson activities. 

Its shown that beside the attraction of students to the extracurricular activities its also ensures 

their comprehensive development. The article also discusses the identification of pedagogical 

and psychological bases of the students artistic creativity in out of lesson activities for the 

formation of their creative ability.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 29.09.2020 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 110 

Ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar  

istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili yolları 
       

Arzu Vyaçeslav qızı Abbasova  

      Bakı Qızlar Universiteti 

      E-mail: arzu_abbasova1988@mail.ru  
 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. İ.H. Cəbrayılov, 

                p.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova 
 

Açar sözlər: təhsil, ümumtəhsil məktəbləri, fənlərarası əlaqə, inteqrasiya, təbiət, tədris, 

humanitar 

Ключевые слова: образование, общеобразовательные школы, связь между предме-

тами, интеграция, природа, обучение, гуманитарная 

Key words: education, secondary school, interdisciplinary communication, integration, 

nature, education, humanitarian 
 

Təhsil insanları müəyyən məqsədə uyğun olaraq inkişaf etdirən bir anlayışdır. İnkişafın 

əsas ünsürü hesab edilir. Bu baxımdan cəmiyyət təhsilə böyük önəm verir. Təhsil alan insan 

fərqli bir şəxsiyyət kimi formalaşır, cəmiyyətə faydalı olur. Hətta təhsil sistemi yüksək inkişaf 

etmiş ölkələr də güclü hesab olunur. Təhsil ilk olaraq ailədən başlayır, daha sonra ümumtəhsil 

müəssisələrində davam edir. Ümumtəhsil məktəbləri şagirdin həyatında təhsil əsasının qoyul-

duğu ən önəmli yer və ən mühüm mərhələ hesab olunur. Çünki ümumtəhsil məktəbləri şagirdi 

sadəcə sınağa hazırlayan yer deyil, bilik verməklə yanaşı şagirdi həyata hazırlayan bir məkan-

dır. Belə ki, şagirdlərə məktəbdə tədris olunan dərslərin real həyatda da istifadə edə bilməsi 

üçün şərait yaradılmalıdır. Yəni, şagird məktəbdə əldə etdiyi biliyi günlük həyatda düzgün şə-

kildə istifadə etməyi və tətbiq etməyi bacarmalıdır. Şagirdlərə bu imkanı yaratmaq üçün 

ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisi həyata keçi-

rilir ki, bu da onların həyat ilə ümumtəhsil məktəblərini əlaqələndirməyə kömək edir.  

Ümumtəhsil məktəblərində tədris olunan təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli 

tədrisi fənlərarası əlaqə və ya fənlərarası inteqrasiya hesab olunur. Fənlərarası inteqrasiya fən-

lərarası əlaqənin yüksək elmi forması nəticəsində yaranan bir prosesdir. Fənlərarası əlaqə xü-

susi bir anlayışdır - müxtəlif fənlər üzrə tədris olunan mövzuların məzmunu ayrı-ayrılıqda 

qiymətləndirildikdən sonra onların bütöv hala gətirilməsinə əsaslanır. Burada hər hansı müəy-

yən bir mövzu əsas götürülür və həmin mövzuya fərqli sahələrdən bilik və bacarıqlar inteqra-

siya olunur. Müzakirə olunacaq hər hansı bir mövzu ilə bağlı birdən çox fənlər üzrə əldə edi-

lən bilik və bacarıqlar ortaya qoyulur. Yəni, fənlərin əlaqəli tədrisi həm müəyyən fənlərə aid 

bilik və bacarıqların öyrənilməsinə, həm də həmin fənlərin bir-birinə inteqrasiya edərək ef-

fektli şəkildə birləşdirilməsinə kömək edir. Fənlər arasında bu cür əlaqəni qura bilən şagird 

daha effektli öyrənən şagird hesab olunur ki, onun dərsdə uğuru artmaqdadır.   

Son zamanlarda təhsil sistemində təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin 

bu qədər əhəmiyyətli hesab olunmasının 2 səbəbini göstərmək olar. İlk olaraq, real həyatda 

mövcud problemləri müxtəlif istiqamətdən qiymətləndirə bilən və öyrənilən bacarıqları qarşı-

laşdığı problemə tətbiq etməyi bacaran, yaradıcı düşünmə bacarığına sahib fərdlərə ehtiyacın 

olmasıdır. İkinci əsas səbəb - tədris proqramlarında dəyişikliklərin həyata keçirilməsi üçün tək 

bir fənnə əsasən bunun mümkün olmamasıdır. Bütün bu səbəblərə görə təhsil sistemində tə-

biət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili vacib hesab olunur.  
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Fənlərarası əlaqə müxtəlif fənləri müəyyən mövzu ətrafında birləşdirərək təqdim etmək ki-

mi tərif edilə bilər. Bir sıra alimlərə görə fənlərarası əlaqə - bir mövzunu, bir anlayışı və ya 

problemi araşdırmaq üçün birdən çox fənn üzrə bilik və bacarıqları əldə edərək onların ümumi 

şəkildə istifadə edilməsidir. Təhsildə təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli şəkildə 

tədrisi, yəni, fənlərarası əlaqə yeni bir anlayış deyil, sadəcə son illərdə daha çox vurğulanan 

bir yanaşma halına gəlmişdir. Təhsildə fənlərin əlaqəli tədrisi müəyyən bir konsepsiyaya əsas-

lanır ki, bu konsepsiyaya müvafiq sahələrdən götürülmüş bilik və bacarıqlar aydınlıq gətirə 

bilər. Burada əsas məqsəd dərsin mövzusunu təşkil edən anlayışın bir neçə fənn üzrə araşdırıl-

ması ilə yanaşı əldə edilmiş biliklərin əlaqələndirməsidir. Yəni, təbiət və humanitar istiqamət-

li fənlərin əlaqəli şəkildə tədrisin təşkili zamanı şagird müəyyən fənlərə aid bilik və bacarıqla-

rı öyrənir, eyni zamanda şagirdin bu bilik və bacarıqları birlikdə istifadə etməsinə kömək edir. 

Təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisi dedikdə, dərs zamanı hər biri az qi-

sim təşkil etməklə tarix, coğrafiya, fizika, riyaziyyat və ya kimya öyrənmək deyil. Bu fənlərin 

tədris etdiyi ortaq mövzunu əlaqələndirərək öyrənməkdir. Fənlər arası bu cür əlaqənin qurul-

ması şagirdlərin öhdəsinə buraxılmalıdır. Çünki təhsilin uğuru bilik və bacarıqları problemlə-

rin həlli üçün istifadə edə bilməkdir. Fənlər arasında əlaqənin qurulması şagirdin bu mövzu 

haqqında daha səmərəli düşünə bilməsinə və araşdırma qabiliyyətini artırmasına imkan yara-

dır.  

Amerikalı psixoloq Jerome Brunerə görə, fənn sahəsi ilə fənn metodologiyası arasında 

əlaqəni qura bilən şagird daha uğurlu hesab olunur. Müxtəlif mövzu sahələrindən əldə edilən 

bilik və bacarıqların əlaqələndirilməsi və istifadə edilməsi şagirdə bir sıra vərdişlər qazandırır. 

Lakin bu da mümkündür ki, şagirdlər ümumtəhsil məktəblərində öyrəndiyi bilik və bacarıqla-

rın çox az bir hissəsi real həyatda istifadə etsinlər və ya bu bilik-bacarıqları həyata keçirməyə 

çətinlik çəksinlər. Əgər şagird ümumtəhsil məktəblərində öyrəndiyi bilik və bacarıqları mək-

təb xaricində tətbiq edə bilmirsə, demək ki, əldə etdikləri bilik və bacarıqlar müəyyən bir 

mövzu daxilində öyrənilmişdir. Belə bir vəziyyətdə isə şagirdin ümumtəhsil məktəblərində 

keçirdiyi zaman və sərf etdiyi səylərin yetərincə alına bilməyəcəyini göstərir. Fənlərarası əla-

qə fənlərə spesifik yanaşaraq fənlər üzrə əldə edilən bilik və bacarıqların ayrılmaz şəkildə rast 

gəlinən problemlərin həllində daha effektli bir şəkildə istifadə edilməsinə kömək edir. Buna 

görə də fənlərarası əlaqənin fənlərin öyrənilməsində mühüm rolu vardır.  

Təhsilin məqsədi əzbərlətmək deyil, öyrənməyi öyrətməkdir. Bununla da təhsil daha yara-

dıcı və tənqidi düşünən, qarşılaşdığı problemləri özü həll edə bilən və öyrəndiyi biliyi real hə-

yatda istifadə edə bilən fərdlər yetişdirir. Ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar isti-

qamətli fənlərin əlaqəli tədrisi sayəsində tədris müddəti boyunca müxtəlif fənlərə aid bilik və 

bacarıqlar öyrənilir. Əvvəlcədən öyrənilən bilik və bacarıqların istifadə edilməsinə, onların in-

teqrasiya olunmasına kömək edir.   

Tədris zamanı təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli şəkildə tədris olunmasına 

böyük əhəmiyyəti verilir. Bunun bir sıra səbəbi vardır. Bunlardan birincisi, psixoloji cəhətdən 

insanın dünyanı qavrama yolu ilə bağlıdır. Gündəlik həyatda soruşulan suallar və verilən ca-

vablar adətən birdən çox fənnin mövzusu ilə əlaqəlidir. İdrak və davranış nümunələri ümu-

miyyətlə birdən çox mövzunun nümunəsi olaraq ortaya çıxır. Ümumtəhsil məktəblərində təbi-

ətə humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili şagirdlərdə elmi-məntiqi düşüncə və 

tədqiqat bacarığının inkişafında mühüm rol oynayır. Lakin bəzən müxtəlif istiqamətli fənlərin 

əlaqəli tədrisi zamanı şagirdlər öyrəndiyi bilik və bacarıqları birləşdirərək istifadə etmə möv-

zusunda çətinlik çəkə bilərlər. Bu da onlarda öyrənməyə marağı, məktəbə qarşı motivasiyanı 

azalda bilər. Lakin müxtəlif istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili şagirdin təbii öyrən-
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mə prosesinə daha uyğun olduğu üçün yarana biləcək problemlərin həllində faydalı ola bilər.  

İkinci əsas səbəb isə inkişaf edən biliklərin toplanması hər gün yeni iş sahələrinin yaran-

ması ilə nəticələnir. Fənlərarası əlaqə inkişaf edən bilik sahələrinin təbii nəticəsi kimi ortaya 

çıxır. Bu yolla şagirdlərin fərqli fənlər üzrə qazandığı bilik və bacarıqların çərçivəsində dün-

yanı qavraya bilmə qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün vacib bir hədəf halına gəlir. Şagirdlə-

rin sinifdə öyrənməli olduğu bir çox mövzu fənlərarası xarakter daşıyır. Bu mövzular dərs za-

manı sadəcə bir fənnin nəzərdən keçirilməsi effektli olmaya bilər. Məsələn, humanitar istiqa-

mətli fənlərin tədrisində tarix, coğrafiya kimi fənlərin əlaqəli olduğu bir çox məqam vardır. 

Şagirdlər bu fənlərə aid bilikləri birləşdirdiyi zaman bu mövzuları daha effektli öyrənə bilər. 

Çox zaman eyni bir mövzu həm riyaziyyat, həm tarix, həm biologiya, həm də coğrafiya dərs-

lərində üst-üstə düşə bilər. Bu vəziyyətdə bütün fənlərdən əldə edilən biliklərin birlikdə isti-

fadə olunması tədris prosesinin keyfiyyətini artırır. Bundan əlavə həm humanitar elmlərin, 

həm də təbiət elmlərindən əldə olunan bilik və bacarıqların fənlərarası inteqrasiyası ilə müəy-

yən anlayış çərçivəsində öyrənmək mümkündür.  

Humanitar və təbiət istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkilinin ən vacib məqsədlərin-

dən biri şagirdə çox istiqamətli bir düşünmə bacarığı qazandırmaqdır. Çünki şagirdin daha ya-

radıcı düşünə bilməsi və qərar verə bilməsi müxtəlif sahələr üzrə məlumatları birləşdirə bilmə 

bacarığı bu günlərdə böyük əhəmiyyət kəsb edir.   

Məqalənin aktuallığı. Fənlərarası əlaqə nəticəsində material yığcamlığı təmin edilir, təd-

ris vaxtına qənaət olunur. Əlaqə nəticəsində təkrara yol verilmir, eyni zamanda şagirdlər artıq 

yüklənmir. Tədris müddəti ərzində geniş bilik əldə edilir, həmçinin bu biliklərin bir-birilə üzvi 

əlaqəsi qurulur. Buna görə də ümumtəhsil məktəblərində inteqrasiyaya geniş yer verilməlidir. 

Təbiət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkilini həyata keçirən ümumtəhsil 

məktəblərində təhsil səviyyəsi yüksək qiymətləndirilir. Çünki fənlərarası bu cür əlaqənin qu-

rulması tədris səviyyəsini yüksəldir, şagird təfəkkürünü inkişaf etdirir, dünyagörüşünü artırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ümumtəhsil məktəblərində təbiət və humanitar istiqa-

mətli fənlərin əlaqəli tədrisinin təşkili araşdırılmış və bununla bağlı mövcud problemlər müa-

sir dövrün tələbləri baxımından yenidən dəyərləndirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ümumtəhsil məktəblərində müəllimlərin tə-

biət və humanitar istiqamətli fənlərin əlaqəli tədrisini təşkil etməsinə şərait yaradacaqdır.  
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Преподавание естественных и гуманитарных предметов в общеобразовательных 

средних школах составляет синтез знаний и навыков для несколько предметов, что со-

держает использование понятий относящихся к одному предмету при преподавании 

другого. Контакт между предметами служит для логической связи между ними. Этот 

процесс обеспечивает дальнейшее развитие одного и того же навыка через разные 

предметы. И это увеличает эффективность процесса изучения. 
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Ways of organizing the teaching of natural and  

humanitarian sciences in secondary schools 

 

Summary 

 
The related teaching of natural and humanitarian subjects in secondary schools is a 

synthesis of knowledge and skills common to several subjects, which implies the use of 

concepts related to one subject in the teaching of another subject. Interdisciplinary 

communication serves to establish a logical connection between disciplines. This process 

ensures that the same skill is further developed through individual subjects. This increases the 

efficiency of the training process. 
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“Böyüməkdə olan nəslin mənəviyyatca zəngin, ide-

yaca mətin, yüksək əxlaqlı şəxsiyyət kimi formalaş-

dırılması bu gün cəmiyyətimizin qarşısında duran 

çox mühüm bir vəzifədir”  

 

                  Ümummilli lider Heydər Əliyev                                                                                     

 

Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovuşduğu məkanda yerləşməklə dinlər və sivili-

zasiyalararası anlaşmada aparıcı rol oynayıb. Azərbaycan eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif 

xalqların hüquqlarını tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun siyasəti ilə  bəşəriyyətə nü-

munə göstərir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev multikulturalizmi 

dövlət siyasəti elan edərək 2016-cı ili “Multikulturalizm ili” elan etmişdir. Azərbaycan tole-

rant ölkədir. Tolerantlıq və multikulturalizm dilindən və dinindən asılı olmayaraq, Azərbay-

can xalqının həyat tərzinə çevrilmişdir. Müasir Azərbaycanın tolerantlıq modeli dünyanın diq-

qətini cəlb edir. Azərbaycanda əsrlər boyu mövcud olmuş milli dəyərlər, tolerantlıq bu gün də 

qorunub saxlanılır və gələcək nəsillərə ötürülür. Azərbaycan çox konfessiyalı bir ölkədir və 

burada tarixən müxtəlif dini və tarixi abidələr mövcuddur. Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti-

ni azərbaycanlılar (83%) təşkil edir. Bundan başqa respublikanın ərazisində bir çox digər mil-

lət və xalqların da nümayəndələri yaşayırlar. Bu gün Azərbaycanda xristian tarixi abidələri, 

alban kilsəsi, sinaqoq, pravoslav və katolik kilsələri qorunub saxlanılır. Azərbaycan dövləti 

onlara qayğı və diqqətlə yanaşır. Azərbaycanda hər bir bəşər övladının yaşamaq, azadlıq, şəx-

si toxunulmazlıq hüquqları vardır. Azərbaycanın beynəlxalq arenaya təqdim etdiyi multikul-

tural model xalqların və dini konfessiyaların dostluq və mehriban şəraitdə birgə yaşamalarını 

və fəaliyyət göstərmələrini təmin edən bir modeldir. Terrorizm, ekstremizm, rasizm, multikul-

turallığa qarşı təhlükəli meyllərin meydana gəldiyi, dözümsüzlük hallarının artdığı bir dövrdə 

Azərbaycan bir daha dünyaya dövrümüz üçün çox vacib olan bu mesajı ünvanladı: tolerantlıq 

və multikulturalizmin alternativi yoxdur, bəşəriyyətin nicat yolu birlik və həmrəylikdən keçir. 

Bəs “multikulturalizm”, “tolerantlıq” anlayışları nəyi bildirir və onların məktəb praktika-

sına daxil olmasının səbəbi nədir? 

mailto:teranetaqi55@gmail.com
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Multikulturalizm ayrıca götürülmüş ölkədə və bütövlükdə dünyada müxtəlif millətlərə və 

dinlərə məxsus insanların mədəni müxtəlifliklərinin qorunmasıdır.  

“Tolerantlıq” anlayışı dözümlülük, bağışlanmaq bacarığı, başqasının fikrinə hörmət et-

mək, digər insanların hərəkətlərinə qarşı dözümlü olmaq mənasını verir. Elmi ədəbiyyatda to-

lerantlıq bəşər mədəniyyətinin müxtəlifliyinin tanınması kimi nəzərdən keçirilir. Tolerantlıq 

digər insanları olduğu kimi qəbul etmək və qarşılıqlı razılıq əsasında onlarla birgə fəaliyyət 

göstərməkdir. 

Tolerant şəxsiyyətin yetişdirilməsində təhsilin rolu böyükdür. Məktəbdə tolerantliq mədə-

niyyətinin formalaşdırılması önəmlidir. Gənc nəslin tolerantlıq mədəniyyəti əsasında tərbiyə 

olunmasında məqsəd, onların etnik, sosial və dini mənsubiyyətindən, münasibətlər, dünyagö-

rüşü, düşüncəsindən asili olmayaraq əməkdaşlığa hazırlamaqdır. Bu da qruplar arası və qrup-

daxili münaqişələrin qarşısını alacaq, daha mədəni və sivil cəmiyyətin formalaşmasına kömək 

edəcək. Təlim prosesində qarşılıqlı anlaşma, hörmət və əməkdaşlıq prinsipləri, həm də tole-

rantlıq formalaşır. Tolerantlığın formalaşdırılması zamanı hər yaş qrupunun spesifik və fərqli 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. 

Kiçikyaşlı məktəblilərdə tolerantlıq tərbiyəsi çoxcəhətliliyi və xüsusi mürəkkəbliyi ilə 

fərqlənir. Çünki məhz bu yaşda mənəvi davranışın təməli qoyulur, əxlaq normaları və davra-

nış qaydalarının mənimsənilməsi, ictimaiyönlü şəxsiyyətin formalaşması baş verir. Bu yaşda 

uşaqların emosionallıq, tələsik qərar qəbul etməyə meyllilik, təxirəsalınmaz tədbirlərdə, nə-

zərdə tutulmuş məqsəd uğrunda mübarizədə iradə çatışmazlığı fərqləndirir. Artıq bu yaşda 

uşağın tolerantlığa hansı səviyyədə yiyələnməsini görmək olar:  

— Yüksək səviyyə: uşaq millətlər arasında fərqləri hər vaxt qəbul edir, digər xalqların ta-

rixinə və mədəniyyətinə maraq göstərir, milli münasibətlərdəki çoxcəhətliliyi dərk edir. 

— Orta səviyyə: uşaq millətlər arasındakı fərqləri bəzən qəbul edir, digər xalqların tari-

xinə və mədəniyyətinə hərdən maraq göstərir, milli çoxcəhətliliyi dərk etməkdə çətinlik çəkir. 

— Aşağı səviyyə: uşaq millətlər arasında fərqi qəbul etmir, digər xalqların tarixinə və mə-

dəniyyətinə maraq göstərmir, milli çoxcəhətliliyi başa düşmür.  

Orta və ali təhsil müəssisələrində tolerantlıq tərbiyəsi müəllimlə öyrənən arasında dialoq 

və hər iki tərəfin əməkdaşlığı şəraitində keçilməlidir. Təlim kursları və proqramların məzmu-

nu şagirdlərə öz xalqının mədəniyyətini mənimsəməyə, vətənin və dünyanın müxtəlif mədə-

niyyətləri haqqında təsəvvürləri formalaşdırmağa kömək edən komponentlərlə zənginləşdiril-

məlidir. Tolerantlıq tərbiyəsinin əsas məqsədi:  

• Uşaqların tolerantlıq mədəniyyətinə yiyələnməsinə və tolerantlıq ideyalarının maksi-

mum geniş yayılmasına yardımçı olmaq; 

• Müxtəlif dinə və millətə malik şagirdlərlə qarşılıqlı anlaşma əsasında münasibət, əmək-

daşlıq qurmağı bacaran, ləyaqət hissi olan və insanlara hörmət edən şəxsiyyətin formalaşması-

na kömək etmək. 

Uşağın şəxsiyyəti onun özündə, bütün hərəkətlərində, münasibətlərində, hisslərində insani 

xüsusiyyətləri dərk etməsi, ümumbəşəri dəyərlərə və mədəniyyətə yiyələnməsi yolu ilə for-

malaşır.  

Yeniyetmələrin digərlərinə qarşı tolerant münasibətlərə nail olmağın yollarından biri on-

larda dözümlülüyü tərbiyə etməkdən ibarətdir. Bu, şəxsiyyətin öz fikirlərini, arzu və tələblə-

rini açıq və azad bəyan etmək, onları həyata keçirmək qabiliyyətlərində özünü göstərir. Yeni-

yetmələr başqa insanların ləyaqətini tapdalamayaraq öz mövqeyini müdafiə etmək, özünə və 

ətrafdakılara lazım gəldikdə “yox” deməyi bacarmaq, ədalətli və ədalətsiz tənqidi iradlara 

optimal reaksiya vermək qabiliyyəti əldə edirlər. Yeniyetmələrə çaşqınlıq hissi keçirməyərək, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 116 

digərlərindən nəyisə xahiş etmək bacarığını öyrətmək vacibdir. Bütün bunlar ətrafdakı insan-

larla tərəfdaşlıq münasibətlərini qoruyub saxlamağa imkan verəcəkdir.  

Müasir pedaqogikada qeyd olunur ki, obyektiv reallıq şagirdlərin millətlərarası münasibət 

mədəniyyətinin inkişafına çox diqqət yetirməyi tələb edir. Millətlərarası münasibət mədəniy-

yətində etnik tolerantlıq dominant sayılır. Təlim prosesində etnoslararası münasibətlər üçün 

konstruktiv mühit yaratmaqla onu inkişaf etdirmək lazımdır. Tolerantlığın formalaşdırılma-

sında uşaqlarda tənqidi münasibət və müstəqil düşünmə bacarıqlarının tərbiyəsi böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Uşaqlar dözümlü olmağı öyrənirlər. Onlar etiraf edirlər ki, insanlar mövqe-

yinə, maraqlarına, xarici görünüşlərinə görə fərqlənir, hər biri öz fərdiyyətini saxlayaraq hə-

yatda yaşamaq hüququna malikdirlər. Bu halda tolerant və qeyri-tolerant (intolerant) insanla-

rın xüsusiyyətlərini qeyd etmək lazımdır. Psixoloji ədəbiyyatda bu cür təsnifat şərti sayılır. 

Belə ki, hər bir insan şəraitdən asılı olaraq tolerant və qeyri-tolerant işlər görə bilər. Psixolo-

giyada bunların əsas xüsusiyyətləri və fərqləri göstərilir:  

 

I Özünüdərketmə 

Tolerant insanlar: Qeyri-tolerant (intolerant) insanlar 

özünə tənqidi yanaşır, özlərinin üstün və 

fərqli cəhətlərini aydınlaşdırmağa çalışırlar    

özlərində yalnız yaxşı cəhətləri görür, digər 

insanları ittiham edirlər. 

II Müdafiə 

özünə arxayındır, problemləri həll edə 

biləcəyinə əmindir 

öz sosial əhatəsindən və özündən çəkinir, 

hər işdə təhlükə görür 

III Məsuliyyət 

başqalarının üzərinə məsuliyyət qoymur, 

özü öz əməlinə görə cavab verir.  

belə hesab edir ki, hadisələr ondan asılı ol-

mayaraq baş verir və buna görə də  məsu-

liyyət daşımır 

IV Müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac var 

yaradıcılığa və öz problemlərini həll et-

məyə can atırlar 

özlərini arxa plana çəkirlər (mən yox) 

V Empatiya qabiliyyəti 

özünü və digərlərini düzgün qiymətləndirə 

bilirlər 

ətrafdakı insanları özünəməxsus baxışlarla 

qiymətləndirirlər 

VI Yumor hissi 

öz hərəkətlərinə gülməyə qadirdir yumor hissinə malik deyildir, gərgin və 

biganədirlər 

VII Avtoritarlıq 

demokratik açıq cəmiyyətdə yaşamağa 

üstünlük verir 

sərt hakimiyyətli avtoritar cəmiyyətdə yaşa-

mağa üstünlük verir 

 

Beləliklə, bu nəticəyə gəlmək olar ki, tolerant insan özünü dərk edir, ətraf mühitdə rahat-

dır, digər insanları tanıyır, humanistdir, həmişə köməyə gəlməyə hazırdır, digər xalqların mə-

dəniyyətinə, baxış və ənənələrinə xeyirxah münasibəti ilə seçilir, əməkdaşlıq etməyə meyl-

lidir. İntolerant insan isə yalnız öz müstəsnalığı haqqında düşünür, tərbiyə səviyyəsi aşağı 

olub, digər xalqların mədəniyyəti, baxışı və ənənələrinə etinasız yanaşır, aqressivdir, tənhalığa 

meyllidir. Bu seçimi aparmaqda müəllim fasilitator olub, istiqamət verməli, uşağı lazım olan 

istiqamətdə müstəqil fəaliyyət göstərməyə mane olan problemi həll etməlidir. Müəllim:  

• sülhsevərliyi tərbiyə etməli; 
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• hər bir şagirdin potensial imkanlarını üzə çıxarıb, onların hisslərinə və mövqeyinə hör-

mətlə yanaşmalıdır; 

• uşaqlar üçün nümunə olmalıdır; 

• dinləməyi bacarmalıdır; 

• şagirdlərdə qarşılıqlı hörmət hissini inkişaf etdirməlidir; 

• avtoritar hallara yol verməməlidir; 

• birgə fəaliyyət və əməkdaşlığı dəstəkləməlidir 

Müasir dövrdə şəxsiyyətdə ictimai keyfiyyətlərin, o cümlədən vətəndaşlıq mövqeyinin 

formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Vətəndaşliq keyfiyyəti şəxsiyyətdən intizamlı 

olmağı, hüquq və asadlıqlarını qorumagı, vəzifələrini şüurlu olaraq yerinə yetirməyi tələb edir. 

İntizamlılıq insanın davranışında, hərəkətlərində özünü göstərir, ictimai davranış norma və 

qaydalarına şüurlu olaraq riayət etməsini əsaslandırır. İntizamlılıq şagirdlərdə mətinlik, möh-

kəmlik, dözümlülük, qətiyyətli, səbirli, iradəli olmaq kimi keyfiyyətləri formalaşdırır. İnti-

zamlılıq ətrafdakı insanlarla ünsiyyətdə nəzakətli, diqqətli, qayğıkeş olması kimi əxlaqi key-

fiyyətlərdə özünü təzahür etdirir. Təlimdə adı çəkilən keyfiyyətləri formalaşdırmaqla yanaşı 

şagirdlərdə gələcəyin daha yaxşı olmasına daxili inam yaradılmalıdir. Kollektivçilik, vətən-

daşlıq, şüurlu intizam kimi əxlaqi keyfiyyətlər bir sıra konkret adətlərin mənimsədilməsi ilə 

tərbiyə edilir. Başqalarının qayğısına qalmaq, insanların dərdinə şərik olmaq, eqoist ehtirasla-

rını dayandırmaq, kollektivin tələblərini, cəmiyyət qarşısındakı öhdəliklərini yerinə yetirmək, 

söz və hərəkətlərinə cavabdeh olmaq belə adətlərdəndir. Yüksək tonda danışmaq, başqalarının 

sözünü kəsmək, qolları oynatmaq kimi adətlər xoşa gəlmir. Ona görə də müəllim şagirdlərə 

nümunə olmaqla, onlarda belə vərdişlərin aradan qaldırılmasına nail olmalıdır. 

Beləliklə, məktəb böyüməkdə olan gənc nəslin tolerantlığının məqsədyönlü tərbiyəsi üçün 

hərtərəfli şərait yaradan bir ocağa çevrilməlidir. Tərbiyə prosesində şagird cəmiyyətdə öz 

mövqeyini və məsuliyyətini dərk etməli, milli-mənəvi dəyərlərə, ümumbəşəri və mültikultural 

dəyərlərə hörmət bəsləməyi, ölkəmizdə baş verən ictimai-siyasi, sosial hadisələrə münasibət 

bildirməyi bacarmalı, onda milli düşüncə və milli təfəkkür formalaşmalıdır. Şagirdlər Vətən 

təəssübünü, vətəndaşlıq və dövlətçilik mövqeyini üstün tutmalı, onların qəlbində Vətən, döv-

lət, xalq sevgisi, mənsub olduğu dövlətə sədaqət hissi daha da inkişaf etməlidir.   

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan eyni bir ölkədə yaşayan müxtəlif xalqların hüquqlarını 

tanıyan humanist dünyagörüşü və ona uyğun siyasəti ilə  bəşəriyyətə nümunə göstərir. Multi-

kulturalizm və tolerantlıq tarixən Azərbaycan xalqının həyat tərzi olmuşdur. Azərbaycanda 

əsrlər boyu mövcud olmuş milli dəyərlər, tolerantlıq bu gün də qorunub saxlanılır və gələcək 

nəsillərə ötürülür. Məqalədə tolerant və intolerant uşaqların xüsusiyyətləri sadalanır və buna 

uyğun olaraq gənc nəslin tolerantlığının məqsədyönlü tərbiyəsində təhsil ocaqlarının və müəl-

limlərin üzərinə düşən vəzifələr açıqlandığı üçün bu məqalə aktual hesab olunur.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə multikulturalizm və 

tolerantlığın inkişaf etdiyi Azərbaycanda şagirdlərin tolerantlıq hissinin formalaşmasında   

müəllimin qarşısında duran əsas vəzifələr sadalanır, gənc nəslin tolerantlıq mədəniyyəti əsa-

sında tərbiyə olunmasının məqsədi açıqlanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Формирование толерантности у учащихся  

- требование современности 

 

Резюме 

 
Статья посвящена формированию толерантности у учащихся. Отмечается, что фор-

мирование толерантности осуществляется в процессе воспитания, целенаправленно ор-

ганизованного учителем в коллективе класса. Цель воспитания толерантности – воспи-

тание в подрастающем поколении потребности и готовности к конструктивному вза-

имодействию с людьми, независимо от их национальных, социальных, религиозных 

принадлежностей, взглядов, мировоззрений, стилей мышления и поведения. Результа-

том толерантно - ориентированного воспитательного процесса являются ценности толе-

рантности, усвоенные учащимися.                                             

 

                                                                       T.A. Tagiyeva 

 

The formation of students’ tolerance is  

the demand of present day 

 

Summary 

 
The article is devoted to the formation of students’ tolerance. It is mentioned that the 

formation of students’ tolerance is realized by teachers purposeful upbringing process in 

collective class condition. The goal in the formation of tolerance is upbringing cooperation 

without reference to national, social, religious affiliation, outlook, thoughts of young 

generation and men. In the upbringing process the values of tolerance are appropriated by 

students. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.11.2020 
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Professor Mərdan Muradxanovun ümumi redaktorluğu ilə 1964-cü ildə çap olunmuş “Pe-

daqogika" dərsliyinin əsas bölmələrindən biri tərbiyə nəzəriyyəsini əhatə edir. Əvvəlki yazım-

da geniş mənada tərbiyəni əhatə edən təhsil və təlimdən danışmışdıq. Burada isə əsas söhbət 

dar mənada tərbiyədən gedir. Yəni tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərindən, onun mahiyyətin-

dən, prinsip və üsullarından, bədii və fiziki tərbiyənin vasitə və yollarından, ümumən uşaq 

kollektivinin formalaşdırılmasından, məktəbşünaslıqdan, məktəbdə sinif rəhbərinin işindən, 

habelə uşağın tərbiyəsində məktəb və ailənin birgə işindən bəhs ediləcək.  

Tərbiyə işlərinin xüsusiyyətlərindən danışdıqda qeyd etməliyik ki, uşaq şəxsiyyətinin for-

malaşmasında təlim mühüm rol oynayır. Bununla uşaqlar elmi biliklərlə, faydalı vərdiş və ba-

carıqlarla silahlanır, onların görüş dairəsi genişlənir və dünya baxışları təşəkkül tapır. Belə nə-

ticə çıxarmaq olar ki, təlim uşaq şəxsiyyətinin təşəkkülündə mühüm vasitədir. Tərbiyə işləri-

nin nəticəsi də öz növbəsində təlim müvəffəqiyyətinin artmasına yaxşı təsir edir. Təlimlə tər-

biyənin belə qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində uşaq zehni cəhətdən inkişaf edir, elmi biliklərə və əx-

laqi sifətlərə yiyələnir. ”Pedaqogika” müəllifləri təhsillə tərbiyənin belə qarşılıqlı əlaqəsini 

hələ XIX əsrin 60-cı illərindən duymuş məşhur rus pedaqoqları N.I.Piroqov və N.Q.Çerni-

şevskinin əsərlərindən əxz edərək əsaslandırmağa çalışmışlar. N.Q.Çernişevskiyə görə, təhsil 

almış adam çox böyük bilik kəsb etmiş və bundan əlavə nəyin yaxşı, nəyin haqlı və nəyin pis, 

haqsız olduğunu aydın və doğru mühakimə etməyə və ya bir sözlə dedikdə, düşünməyə alış-

mış və nəhayət, hiss və duyğuları alicənab və yüksək istiqamət almış, yəni hər bir ədalətli və 

gözəl işə məhəbbət bağlamış adama deyilir. İnsanın tam mənası ilə təhsilli olması üçün bu 

xassələrin üçü də geniş bilik, düşünmək adəti və duyğuların nəcibliyi lazımdır. Yeri gəlmiş-

kən qeyd etməliyik ki, bu günkü cəmiyyətə hazırlaşdırılacaq yeniyetmələrin düşünə bilmək 

qabiliyyətinin formalaşdırılması daha zəruridir. Təlimlə tərbiyənin bir-birinə uzlaşdırılması 

onların eyniləşdirilməsi demək deyil. Tərbiyə ilə təlim anlayışları arasında olan mövcud fərq-

lər onların hər birinin özünəməxsus məntiqi vəzifələri, prinsip və üsulları olması ilə izah olu-

nur. “Pedaqogika” müəllifləri qeyd edir ki, tərbiyənin sistemi də təlimin sistemindən fərqlidir. 

Belə nəticə çıxarılır ki, tərbiyə işi ümumxalq işidir. Yəni yeniyetmələrin tərbiyələndirilməsin-

də ailə nə qədər məsuldursa, dövlət və xalq da o qədər məsuldur.  

Tərbiyə bir pedaqoji prosesi kimi uşaqlara təkcə yeni müsbət keyfiyyətləri aşılamaqdan 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 120 

ibarət deyildir, onlarda yaranmış pis və zərərli keyfiyyətlərin, sifətlərinin aradan qaldırılması, 

ləğv edilməsi də bu prosesin tərkib hissəsidir. «Pedaqogika» müəlliflərinin K.D.Uşinskidən 

gətirdikləri sitat belədir: Öz xassəsinə görə köhnə adət ya öz qidasının çatmaması, yəni adə-

tinin yaranmasına səbəb olan hərəkətlərin dayanması nəticəsində, və ya ona əks olan başqa bir 

adətin kəsb edilməsi ilə ləğv olunur... Adətləri tərk etdirməkdə bu vasitələrin hər birindən ey-

ni zamanda istifadə edilməlidir. Yəni mümkün qədər zərərli adət üzrə olan hərəkətlərin yaran-

masına səbəb olan şeyi uşaqdan uzaqlaşdırmalı, eyni zamanda da uşağın fəaliyyətini başqa cə-

hətə yönəltməlidir. Əgər adəti tərk edərkən eyni zamanda uşağa yeni fəaliyyət üçün imkan 

verməsək, uşaq istər-istəməz köhnə qayda üzrə hərəkət edəcəkdir.  

Tərbiyə prosesinin daha maraqlı bir xüsusiyyəti də uşaqlarım bütün həyat və fəaliyyətlə-

rinin düzgün təşkil edilməsini tələb etməsindədir. 1960-1980-ci illərin pedaqoji tərbiyə işində 

nümunəvi proqram tələb edirdi. Elə “Pedaqogika”da belədir. “Pedaqogika”da əxlaq tərbiyəsi-

nin prinsipləri mövzusu professor M.Muradxanov tərəfindən işlənmişdir. O yazırdı: “ Tərbiyə 

praktikasında özünü doğrultmuş prinsiplər aşağıdakılardır: 1.tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqə-

ləndirilməsi (kitabda kommunizm quruculuğu ilə); 2.yaşa uyğunluq; 3.kollektivdə və kollek-

tiv vasitəsilə tərbiyə; 4.fərdi yanaşma; 5.nikbinlik; 6.hörmət və tələbkarlıq; 7.tələblərdə vahid-

lik”.  

Tərbiyənin həyatla əlaqələndirilməsi müxtəlif yollarla həyata keçirilir. Zənnimizcə, bu gün 

həmin prinsipin daha orijinal və məqsədəmüvafiq yolları işlənib hazırlanmalıdır. Professor 

M.Muradxanova görə, uşaqlarla aparılan hər hansı bir tərbiyəvi iş də onun yaş xüsusiyyətləri 

mühüm rol oynayır. Uşaqları vaxtından əvvəl böyük saymaq, onlarla böyüklər kimi davran-

maq yaxud böyük ikən onları uşaq hesab etmək, onlarla kiçik kimi davranmaq yolverilməzdir. 

Kiçik uşaqlarda adətlərdə daha tez yaranır. Hərəkətlərin təkrarı ilə adi hərəkətləri adətə çevir-

mək daha asan olur. Əqidə isə yuxarı yaşlarda təşəkkül tapmağa başladığından nəsihət və iza-

hat işləri daha çox əhəmiyyət kəsb edir.  

Pedaqogika elminin inkişaf etməyə başladığı hələ ilk illərdə məlumdur ki, tərbiyə ictimai 

hadisədir və onu həyata keçirmək bir adamın işi deyil. Məşhur novator pedaqoq A.S.Maka-

renko yazırdı ki, müəllim+şagird günün heç bir nəticə hasil ola bilməz. Nə məktəb-uşaq nə də 

ailə-uşaq onların mexaniki birliyi demək deyildir. Deməli tərbiyə işində nə qədər çox tərəf iş-

tirak etsə (vahid tələblə), tərbiyə işinin effekti o qədər artıq olar. Bu qənaət tərbiyədə fərdi ya-

naşmanı inkar etmir (“Pedaqogika”nın qənaəti belədir ki hər insan bir xarakter deməkdir, on-

ların tərbiyəsi ümumin çərçivəsində vahid qrafikə tabe etdirə bilməz). O mənada tərbiyə işi 

fərdi yanaşma da tələb edir. Klassik pedaqogikadan gələn tərbiyə işində nikbinlik insanın sev-

gidən, tərbiyə işinin uğurundan, uğurlu olacağına inamdan doğulur. Ona görə də hər bir gənc 

ruhun tərbiyəsində ona inamı təbliğ edən “Pedaqogika” haqlı idi. Öz nəzəri fikirlərini təcrü-

bədə təsdiq edən A.S.Makarenko yazırdı: “Siz qarşınızda tərbiyə olunmalı oğlan ya qız gör-

dükdə, onda gözə görünənlərdən daha artıq qabiliyyətlərin gələcəkdə inkişaf edəcəyini nəzər-

də tutmalısınız. Bu həmişə özünü doğruldur. Yaxşı ovçu hərəkət edən hədəfə güllə atarkən 

hədəfdən çox irəli nişan aldığı kimi pedaqoq da öz tərbiyə işində çox irəlini görməlidir”.  

Pedaqogikada daha çox insana inam, hörmət və ondan da çox tələbkarlıq daim özünü doğ-

rultmuş bir prinsipdir. “Pedaqogika”da bu öz əksini tapıb. Burada bu prinsip belə ifadə olu-

nur: “Uşağa mümkün qədər çox hörmət etmək və ona çoxlu tələblər vermək düzgündür”. Ay-

rı-ayrı müəllimlərin təcrübəsində bu prinsip həmişə yerində tətbiq edilmir. Bunu öz təcrübə-

sində də sınaqdan çıxaran Makarenko “uşağın keçmişində eşələnməyi məsləhət görürdü”. 

Tərbiyə işinin mürəkkəbliyi, çoxtərəfliyi, üsul və vasitələrinin daim dəyişkənliyi tələb edir ki, 

tərbiyənin məqsədinin dəyişməzliyinə istinadən bütün tələblərdə vahidlik gözlənilməlidir. 
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Tərbiyənin aşılanmasında ağıl, iradə, hissiyat və adətlərin rolu əvəzsizdir. Bu professor 

M.Muradxanovun qənaətidir. Burada həm də əxlaqi anlayışın, əqidənin rolu təbliğ edilir. 

Tərbiyə işində əsasən inandırma, alışdırma, rəğbətləndirmə və cəzalandırmanın gücündən 

istifadə edilməlidir. Tərbiyədə ən güclü üsul müəllimin tərbiyəsinin (elə həm də valideynin) 

şəxsi nümunəsi hesab edilməlidir. Əski pedaqogikada daha çox pedaqoji psixologiyanı tədqiq 

edən K.D.Uşinski bu haqda yazırdı: “Tərbiyəçinin cavan ruha təsiri elə bir tərbiyə qüvvəsidir 

ki, heç bir dərslik heç bir əxlaqi nəsihət heç bir cəza və rəğbətləndirmə onu əvəz edə bilməz”. 

Bu mənada müəllim və tərbiyəçi üzərinə yüksək əxlaqi vəzifə düşür. Müəllim heç bir vaxt şa-

girdlərdə yaratmaq istədiyi əxlaqi keyfiyyətin əksinə hərəkət etməməlidir. O uşaqlarda yarat-

maq istədiyi əxlaqi sifətləri ona aşılamağa təşəbbüs etməzdən əvvəl öz gündəlik həyat və dav-

ranışlarında bu sifətləri əks etdirməlidir.  

Uşaqların dünyagörüşünün inkişaf etdirilməsi, tədris olunan fənlərin sayəsində buna nail 

olmaq 1960-1980-ci illər pedaqogikasının əsas vəzifələri idi. Bu zaman uşaqlarla aparılan fər-

di işlərdə unudulmamışdır. Uşaqların əməksevərlik ruhunda tərbiyələndirilməsi, onlarla aparı-

lan tərbiyə işinin təşkilinə xüsusi tələblərlə yanaşmağı,estetik tərbiyə işini, bu tərbiyənin vəzi-

fə və prinsiplərindən, yol və vasitələrindən çıxış etməyi tələb edirdi. Uşaqların bir insan ola-

raq yetişdirilməsi onların fiziki tərbiyəsində qayğı istəyir. Fiziki tərbiyəsinin aşılanması təbii 

amillərlə, gündəlik rejimlə və s. ilə bağlıdır. Uşaqların hələ kiçik ikən gələcəkdə onu əhatə 

edən cəmiyyətə hazırlanması birgə yaşayış qanunlarının vaxtında aşılanmasını, onların düşə-

cəkləri qrup və təşkilatlara yönəldilməsinin zəruriliyi “Pedaqogika”da öz əksini tapıb.  

Uşaqların tərbiyəsində məktəb və ailənin birgə işi zaman-zaman həmişə diqqət mərkəzin-

də olub. Onlar ayrı-ayrı vəzifələr daşısalar da məqsəd eynidir. Bu zaman ailənin məktəblə, ic-

timaiyyətlə müxtəlif əlaqə formalarından istifadə edilir. “Pedaqogika”da müəllim işinin xüsu-

siyyətləri, məktəbə rəhbərlik geniş şəkillərdə şərh olunur. Məktəbin maddi-texniki bazasından 

məktəb sənədlərinə daxil hesabat işlərindən, şagirdlərə və müəllimlərə aid sənədlərdən nümu-

nələr əsasında geniş şəkildə bəhs olunur. Bu dərsliyin təhlili göstərir ki, onu pedaqogika təc-

rübi əhəmiyyəti öz yerini qoruyub saxlamaqdadır. Gələcəkdə “Pedaqogika" dərsliklərinin ha-

zırlanmasında professor M.Muradxanovun ümumi redaktorluğu ilə 1964-cü ildə nəşr edilmiş 

kitabın dil sadəliyindən, məntiqi ardıcıllığından, ən başlıcası isə biliklərin mənimsəməsinin 

burada bəhs edilən üsul və vasitələrindən yararlanmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında təlim mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Bunun vasitəsilə uşaqlar elmi biliklərə, faydalı vərdiş və bacarıqlara yiyələnir, onların 

görüş dairəsi genişlənir və dünya baxışları təşəkkül tapır. Belə nəticə çıxarmaq olar ki, təlim 

uşaq şəxsiyyətinin təşəkkülündə mühüm vasitədir. Tərbiyə işlərinin nəticəsi də bilavasitə tə-

lim müvəffəqiyyətinin artmasına təsir edir. Təlimlə tərbiyənin belə qarşılıqlı əlaqəsi sayəsində 

uşaq zehni cəhətdən inkişaf edir, elmi biliklərə və əxlaqi sifətlərə malik olur. Qeyd olunan mə-

sələ həmişə olduğu kimi, müasir dövrdə də pedaqoji kollektivin qarşısında duran və daim həllini göz-

ləyən əsas məsələlərdəndir. Məqalə də bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təhsillə tərbiyənin 

qarşılıqlı əlaqəsini xüsusi qeyd olunmaqla bu istiqamətdə xarici ölkə pedaqoqlarının əsərlərin-

dən, aparılmış müxtəlif tədqiqatların nəticələrindən konkret nümunələr gətirilir, tərbiyə prak-

tikasında özünü doğrultmuş prinsiplər nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda, tərbiyə prosesinin 

xüsusiyyətlərindən, onun mahiyyətindən, prinsip və üsullarından, bədii və fiziki tərbiyənin 

vasitə və yollarından, ümumən uşaq kollektivinin formalaşdırılmasından, məktəbşünaslıqdan, 

məktəbdə sinif rəhbərinin işindən, habelə uşağın tərbiyəsində məktəb və ailənin birgə işindən 

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

müəllimləri, eləcə də tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Обучение играет важную роль в формировании личности ребенка. Таким образом, 

дети вооружаются научными знаниями, полезными привычками и навыками, расшир-

яются их кругозор и формируются мировоззрения. Можно сделать вывод, что обучение 

- важный инструмент в формировании личности ребенка. Результаты воспитательной 

работы, в свою очередь, положительно сказываются на успешности обучения. 

В статье также рассматриваются особенности учебного процесса, его сущность, 

принципы и методы, средства и способы художественного и физического воспитания, 

формирование коллектива ребенка в целом, учеба в школе, работа классного руководи-

теля в школе, а также совместная работа школы и семьи. 

 

A.Z. Zalov 

 

Development of theoretical pedagogy in  

Azerbaijan in the 60s of the last century 

 

Summary 
 

Training plays an important role in the formation of a child's personality. In this way, 

children are armed with scientific knowledge, useful habits and skills, their horizons expand 

and worldviews are formed. It can be concluded that training is an important tool in the 

formation of a child's personality. The results of educational work, in turn, have a positive 

effect on the success of training. 

The article also discusses the features of the educational process, its essence, principles 

and methods, means and ways of artistic and physical education, the formation of the child's 

team in general, school studies, the work of the class teacher at school, as well as the joint 

work of school and family. 
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Mir Möhsün Hacı Mirəhməd oğlu Nəvvab Qarabaği 1833-cü ildə Şuşa şəhərində anadan 

olmuşdur. O, ilk təhsilini Şuşada Molla Abbasın mədrəsəsində almış, orada ərəb, fars və türk 

dillərini mükəmməl öyrənmiş, sonralar rus dilini də mənimsəmişdir.  

Azərbaycan mədəniyyəti, ədəbiyyatı, məktəb və pedaqoji fikir tarixində özünəməxsus yer 

tutan Nəvvab şəxsi mütaliəsi sayəsində dövrünün bir çox elm sahələrini dərindən mənimsəmiş 

görkəmli alim, rəssam, musiqi nəzəriyyəçisi, tarixçi, xəttat, şair, ədəbiyyatşünas, astronom, ri-

yaziyyatçı, kimyaçı kimi tanınmışdır. M.M. Nəvvab daim Şuşada yaşamasına baxmayaraq, 

dünya hadisələri, xalqların iqtisadi və mədəni tərəqqisi ilə maraqlanmış, xalqının bu günü və 

gələcəyi ilə bağlı narahatlıq keçirmişdir. O, Şuşada kütləvi kitabxana və qiraətxana təşkil et-

mişdir. O, abunə və dostluq əlaqələri vasitəsi ilə Şuşaya, Əkinçi, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəş-

kül”, “Əxtər” və başqa qəzetləri gətirdir, bir çox qəzetlərdə Qarabağ üzrə xüsusi müxbir kimi 

məqalə və xəbərlər çap etdirirdi. 

M.M.Nəvvab Şuşada şəxsi mətbə yaratmaqla maarifçilik ideyalarının geniş yayılmasına 

şərait yaratmışdır.  

M.M.Nəvvab 20-dən artıq kitab, o cümlədən “Kifayət ül-əffar”, “Təzkireyi-Nəvvab”, “Nə-

sihətnamə”, “Dar elm-musiqi və Vüzühül Ərqəm” (Musiqi elmində rəqəmlərin aydınlaşdırıl-

ması) və başqa digər əsərlər yazmışdır.  

M.M.Nəvvab 1919-cu ildə vəfat etmişdir. 

M.M.Nəvvab elmlərə, elmlərin öyrənilməsinə böyük əhəmiyyət verərək deyirdi ki, mal və 

əmlakdansa, elm və hünərdən yadigar qoymaq lazımdır. O yazırdı: “Cəmi millətlər qəribə 

olan elmlər və əcaba olan sənətlər ixtira etməklə tərəqqi tapıb özlərini məgəm-rüfətə yetirib-

lər. Amma bizim millətimiz o elmlər ki, onların əlindədir, bitamam tərk etməklə mədəniyyət 

aləmindən uzaqlaşıb və millətlərdən geri qalıblar”. Buna görə də Nəvvab qədri-qüvvə açdığı 

“Qovhəriyyə” məktəbində uşaqlara dünyəvi elmlərdən məlumat verirdi. 

O, astronomiya, riyaziyyat, coğrafiya, kimya və başqa elmlərlə məşğul olur. Əldə etdiyi 

bilikləri şagirdlərə öyrətməyə çalışırdı. Nəvvab Səma cisimlərinin yerləşməsi, günəş sistemi-

nin hərəkəti, günəşin batması və s. məsələlərə öz münasibətini bildirir, özü düzəltdiyi teles-

kopla planetləri, ulduzları müşahidə edir və onların bəzilərinin modelini də düzəldirdi. Onun 

“Kifayət ül ətfal” adlı ensiklopedik əsəri uşaqlar üçün astronomiya dərsliyi kimi nəzərdə tu-

tulmuşdur. 

Nəvvab “Nəsihətnamə” əsərində insan mənəviyyatına daxil olan bütün keyfiyyətləri verə-

rək göstərirdi ki, əxlaq tərbiyəsində insaf, ədalət və vicdan xüsusi yer tutur. O, insafı ən ülvi 
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əxlaqi sifət hesab edir və deyirdi ki, insaflı olmadan əxlaqca təkmilləşmək olmaz.  

İnsaf insan ləyaqətini saflaşdıran yeganə əxlaq normasıdır ki, bunun da əsası ailədə qoyu-

lur. Nəvvaba görə, insaf saysız-hesabsız əxlaqi hərəkət və davranışlar silsiləsində bir növ ip-

dir. Kim bu ipi itirsə, o, bu yoldan kənara çıxar, əxlaqsızlığa doğru yuvarlanar, əksinə kim ki, 

bu insaf ipindən möhkəm tutarsa, o həmişə əxlaqını saflaşdırar. Məhz buna görə Nəvvab tə-

kidlə tələb edirdi ki, insaf ipini əldən buraxma ki, insaf sifətlərin gözəlidir. 

M.M.Nəvvab ədalətlə insafı tam vəhdətdə izah edirdi. İnsaflı hərəkət elə ədalətli hərəkət 

deməkdir. Nəvvaba görə, ədalət insanın ömür şüarı olmalı, onun bütün hərəkət və davranışına 

istiqamət verməlidir. Ədalətlilik insan mərifətinin ölçüsüdür. 

M.M.Nəvvab “Pəndnamə və yaxud 500 faydalı nəsihət” adlı əsərində əxlaqi keyfiyyətləri 

sistemləşdirməyə, bir növ əxlaqi kodeks yaratmağa cəhd etmişdir. O, mənəvi sifətlərə bir tam 

kimi baxır və belə hesab edirdi ki, insan müsbət əxlaqi sifətlərin hamısına malik olmalıdır. O, 

müsbət mənəvi keyfiyyətləri fitri hesab etməyərək onların tərbiyə vasitəsi ilə aşılandığını bil-

dirirdi.  

M.M.Nəvvab “Nəsihətnamə” əsərində valideynin vəzifəsini mühüm pedaqoji iş kimi qiy-

mətləndirmişdir. M.M.Nəvvab valideynin övlad qarşısındakı vəzifələrindən danışarkən övlada 

sənət öyrətməklə yanaşı ananın öz övladı ilə evdə rəftar qaydalarından, qızını ərə vermək yol-

larından və başqa ailə övlad tərbiyəsindən bəhs etmişdir. 

Nəvvab həmçinin öz “nəsihətnamə”sində ataya valideynlik vəzifələri haqqında aşağıdakı 

tövsiyələri öyrədirdi: 

“Öz oğulların və övladların ilə məhəbbətlə dolan və lazım olan vaxt lütfünü və iltifatını 

müzaigə etmə. Öz uşaqlarına elm və sənətkarlıq öyrət ki, lazım və hünərdir, hərçənd böyük-

lərdən olasan”. 

M.M.Nəvvaba görə, ən gözəl, ən ülvi əxlaqi keyfiyyət insanı sevməkdir. Bu sevginin əsa-

sını məhəbbət təşkil edir. “Nəsihətnamə”sində ata-anaya hörməti ən böyük var dövlətlə müqa-

yisə edərək deyirdi ki, böyük dövlət ata-ananın ehtiramını saxlamaqdır. O, başqalarına yaxın-

lıq etməyi, xalqın rifahının naminə çalışmağı, vətənin tərəqqisinə xidməti ən müsbət əxlaqı 

keyfiyyət kimi qiymətləndirirdi. Heç kəsin yaxşılığını itirmək olmaz. Onun nəsihətlərində 

yaxşılıq, vətən və xalq qeydinə qalmaq mühüm yer tutur. O, adamlara deyirdi ki, əgər qüdrə-

tin olsa, malını millətə fəda eylə, fitnə qapısını bağla, vətənin abadlığına çalış. Xalqa yaxşılıq 

edərək heç vaxt minnət qoyma. Nə qədər qüdrətin var hər bir dilə aşina ol, müxalifət eyləmə, 

adamlar arasında məhəbbət və dostluq yarat. 

Nəvvabın fikrincə, insanlar bir-biri ilə ədavət etməməli, bir-birinə zülm, əzab, işgəncə ver-

məməli, hər bir işi sülh yolu ilə həll etməlidirlər. O, insanlar arasında kini, ədavəti aradan qal-

dırmağı tələb edir və deyirdi ki, doğru sözlər danışanda nifaq əmələ gəlirsə onları danışma-

maq lazımdır. 

Nəvvabın nəsihətlərinin bir çoxu insanların can sağlığına, hifz səhiyyə qaydalarına həsr 

edilmişdir. O, “Nəsihətnamə”sində can sağlığından danışarkən gənclik yaşından bədənin sağ-

lamlığını gözləməyi məsləhət bilirdi. 

Nəvvab deyirdi: “Bədənin sağlamlığını istəyirsənsə bir neçə şeydən pəhriz et. Birincisi 

çox yeməkdən və ağır xörəkdən, ikinci nahardan sonra yatmadan, üçüncüsü gecə durub su iç-

məkdən, dördüncüsü çox şəhvətdən, beşincisi çox tox olan vaxt hamama getməkdən, altıncısı 

zökəm olanda şirin, duzlu, acı və yağlı xörəklər yeməkdən”. 

“Şərxoşluğu, tiryək çəkməyi, qumarı kəskin tənqid edir və deyirdi ki, heç vaxt tiryəkə, 

bəngə və şəraba yaxın durma, insanı insaniyyətdən xaric edər, bədəni hərəkətdən saxlar. Qüv-

veyi-nəfsi bilməz və kəsər, üzünün rəngi təgvir tapar, yavaş danışar, binamus olar, iyindən ya-
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nından keçmək olmaz” 

Nəvvab göstərirdi ki, şərab içməkdən və onun məclisindən uzaq ol ki, sənin mənliyini 

alıb, dünyadan edər və şeytan kimi olarsan, bədəninin soltanı olan ağlını itirərsən, saçın ağarıb 

saman olar, məstliyin ləmliyindən yıxılarsan və ya suya düşərsən, yaxın adamlarla savaşıb, 

hörmətsiz olarsan. 

M.M.Nəvvab insanlar arasında dostluq və yoldaşlığı zəruri mənəvi tələbat kimi qeyd et-

mişdir. Nəvvaba görə dostluğun mühüm şərti sədaqət və ağıldır. O, hiyləgər, iki üzlü, yaltaq, 

paxıl, xəyanətkar adamlarla dostluğun son dərəcə təhlükəli olduğunu qeyd edir və belələrin-

dən uzaq olmağı tövsiyə edirdi. Nəvvaba görə, həqiqi dost ömrünün bütün mərhələlərində 

dosta, dostluğa sadiq qalandır. Nəvvab göstərdi ki, ən böyük dövlət ata və ananın sağlığında 

hörmətini saxlamaq, öləndən sonra isə onların ruhunu şad etməkdir. 

M.M.Nəvvab uşaq və gənclər üçün böyük həyatı əhəmiyyəti olan “Pəndnamə”də 500 nəsi-

hət vermişdir. Həmin nəsihətlərdən bu günkü həyat üçün zəruri olanlardan bir qismini veririk.  

* sənə tərbiyə verən valideyninin qədrini bil və onu unutma 

* həmişə yaxşı adamlarla oturub dur ki, özündə yaxşı adam olasan. 

* bilikli ol, qoy xalq sənin biliyindən faydalansın, xeyir görsün, biliksiz olsan, özgələrinin 

biliyin möhtac olarsan. 

* heç kimlə şit və yüngül sözlərlə zarafat etmə, zarafat etsən, hörmətin azalar, nəzərlərdə 

qiymətsiz olarsan. 

* ata və ananla elə rəftar et ki, onu sən öz övladlarından gözləyəsən. 

* nə qədər bacarırsan, yaxşılığı heç kəsdən əsirgəmə, bu bir gün karına gəlib fayda verər. 

* əgər bir kəs səninlə dalaşsa, sən susmiağınla onu sakitləşdir. 

* hamı ilə dostluq et, heç kəslə düşmənlik etmə. 

* həyat insan nümunəsidir. Bihəyalığa adət etmə 

* çox bil az danış. Heç bir şey bilməyib, uzun danışmaq, azlığın nişanəsidir. 

* bir halda ki, məclisdə səni başa düşən yoxdur, danışma 

* öz övladına dost və tanış yanında nəsihət etmə və ona acıqlanma. 

* özün yüksək vəzifədə olsan da uşaqlarına elm və sənət öyrət, bu nəinki eyib deyil, hətta 

hünərdir. 

* əlində nə qədər dövlətin varsa əvvəlcə öz qızına xərc et, onu bir kəsə gəlin ver, amma 

bakirə qızı, bakirə oğlana. 

* kürəkənin elə adam olsun ki, səninlə fəxr etsin, nəinki sən onunla  

* arvad boşanmanı xoşagəlməz bir hal hesab et, belə işin sahibini sevməzlər. 

* bir neçə cür adamlardan uzaqlaş. Ara vuruşduran, yalançı, qumarbaz, sərxoş və ümumiy-

yətlə pis əməllərdən qorxmayıb onu özünə peşə edənlərdən. 

* özünə təmiz dost seç, heç bir sərvət həqiqi dostdan qiymətli ola bilməz. Bir sədaqətli 

dost min vəfasız tanışdan yaxşıdır. Təmiz dost odur ki, dostunun rahatlığına çalışıb onun sağ-

lığına şad, kədərinə şərik ola. 

* yemək-içmək vaxtında ədəbli ol, ağzını yediyin xörək qabının üstünə tutma, yeməyinin 

artığının kənara sıçramaması üçün hər bir dəm əlini silkələmə, ağzını marçıldatma, nəfəsini 

heyvan kimi çəkmə. 

* yeməkdən qabaq əlini, yeməkdən sonra əlini və ağzını yumaq lazımdır. 

* yeməkdən sonra nemətə şükür etmək gərəkdir. 

* evi, həyəti həmişə təmiz saxlamaq lazımdır. 

* bədənini təmiz saxla, köhnə də olsa, libasını geyməzdən əvvəl səliqəyə sal.  

* camaat yanında ağzını ədəbsizcəsinə açıb əsnəmə, əlacsız qalsan əlini ağzının qabağına 
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tut, burnunu, qulağını qurdalama. 

* övladına elm və ədəbi uşaqlıqdan öyrət, qayda-qanunları ona təlim et. 

* özünü və arvad-uşağını camaatın yanında tərifləmə. 

* övladların və qardaşların arasında razılıq və həmfikirlilik olmasa heç bir işdən xeyir 

götürmək olmaz 

* evlənməkdə gecikmə, o, sənin nəfsini pis yerlərə getməkdən saxlayar, adın təmiz qalar. 

* evlənərkən halal süd əmmiş bakirə qız al, anasının xasiyyətini də unutma. 

* üç cür övrətdən uzaq ol: birincisi dul, ikincisi varlı olub, sənə minnət qoyan, üçüncüsü o 

qadın ki, səni görəndə ahu-nalə edib, nazik səslə sızıldaya. 

* yalan söz deməyə adət etmə, günahlar yalandan başlayır.  

* salamlaşarkən qabaqca sən salam ver və danışan vaxt səlist danış 

* hər yerdə yaxşılıq toxumu ək, bu həm sənə, həm də övladlarına xeyir verər. 

* işlərin pisi yalan danışmaq və riyakarlıq  

* hər işdə öz səviyyəni tanı və dairədən kənara ayağını qoyma 

Məqalənin aktuallığı. Həyatın ilk pilləsinə qədəm qoymuş böyüməkdə olan gənc nəslin 

milli dəyərlərə, islam əxlaqına biganə qalmamağa, əxlaq müstəvisində davranışlara əməl 

olunmasında pak mənəviyyat sahibi olmağa onlara köməklik göstərməkdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. M.M.Nəvvabın müasir zəmanəmizlə səsləşən və gənclərimizin 

əxlaq tərbiyəsində mühüm əhəmiyyət kəsb edən seçmə nəsihətlərin verilməsidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəblərinin şagird-

ləri, orta ixtisas və ali məktəb tələbələri, magistrantlar və müəllimlərdə istifadə edə bilərlər. 
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Образовательные идеи в произведениях  

Мир Мовсуна Навваба 

 

Резюме 

 
В статье описывается жизнь и деятельность видного азербайджанского педагога и 

ученого М.М.Навваба. Его избранные наставления и советы имеют большое значение в 

воспитании молодого поколения. 

Советы М.М.Навваба посвящены защите и сохранению здоровья людей. Он в своих 

произведениях советовал беречь здоровье с молодy. Большое значение ученый прида-

вал наyкам и их исследованиям. Отмечал, что вместо богатства, лyчше было бы оста-

вить в наследство потомкам  наyкy и отвагy. 

Так же, он отмечал о значимости в воспитании нравственности человека, считал 

важным формировать такие качества как милосердие, справедливость и совесть. 
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G.V. Sultanova 

 

Educational ideas in the works of Mir Movsun Navvab 

 

Summary 
 

The article describes the life and work of a prominent Azerbaijani teacher and scientist 

M.M. Navvab. His chosen instructions and advice are of great importance in the education of 

the young generation. 

The advice of M.M. Navvab is dedicated to the protection and preservation of people's 

health. In his works, he advised to take care of health with the young. The scientist attached 

great importance to sciences and their research. He noted that instead of wealth, it would be 

better to leave a legacy to the descendants of science and courage. 

He also noted the importance in the education of human morality, considered it important 

to form such qualities as mercy, justice and conscience. 
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Mədəni davranış sahəsində ailənin rolu 
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Hər bir sosial pedaqoq və işçinin fəaliyyətinin obyekti uşaq şəxsiyyətidir. Ailədə uşağın 

ətraf aləmə münasibəti tənzimlənir, o, mənəviyyat, mədəni davranış normaları təcrübəsi qaza-

nır. Ailənin mənəvi mədəniyyəti cəmiyyətin mənəvi mədəniyyətini əks etdirir. Sosial vəzifə 

yerinə yetirməklə ailə öz mədəni, sosial və mənəvi səviyyəsinə uyğun şəxsiyyət formalaşdırır. 

Şəxsiyyətin ailədə sosiallaşması ailə daxilindəki münasibətlərdən, valideynlərinin nüfuzu və 

rəhbərliyindən asılıdır. Müasir ailəyə cəmiyyətdəki bütün dəyişikliklər; biliyin texnologiyası-

nın və məlumatların toplanması və sistemin yenidən qurulması, siyasi və iqtisadi sistemin 

böhranı kimi ən iri dəyişikliklər də təsir göstərir. 

Mədəni davranış sahəsində ailənin rolu böyük əhəmiyyəti malikdir. Ailə cəmiyyətin mü-

hüm sosial özəyi kimi nəsillərin tərbiyəsini, idrak, əmək fəaliyyətini tənzimləyir. Bir sözlə, 

şəxsiyyətin sosiallaşması – onun öz doğma dilini və məişətdə davranış qaydalarını, yaradıcı-

lığa qabilliyi, öz xalqının mədəniyyətini dərindən sevib qavramasıdır. 

Sosiallaşma uşağın fəaliyyətindən, onun əməkdə iştirakından, onun görüş dairəsinin geniş-

lənməsinə ətraf mühitin etdiyi təsirlərdən, cəmiyyət və dövlətin gənc nəslə göstərdiyi qayğı-

dan asılıdır. Şəxsiyyətin təşəkkülündə sosial pedaqoq da çox iş görə bilər. O, uşağın meyl və 

qabiliyyətlərini, istəklərini aşkar edib, ailəni və ətraf mühiti öyrənib, onun inkişafı üçün şərait 

yarada bilər. Bu zaman o, tərbiyənin uyğun yanaşma tərzinin forma və üsullarını axtarıb tapır. 

Sosial pedaqoq şəxsiyyətin formalaşmasında yaş xüsusiyyətlərini nəzərə almalı, çətin olan ye-

niyetmənin keçid dövrünü unutmamalıdır. Unutmaq olmaz ki, bu dövrdə ailənin təsiri zəiflə-

yir və dostların, küçənin, kompaniyaların, kütləvi informasiya vasitələrinin təsiri güclənir. Bu 

yaşda gənc özünə, böyüklərə, tərbiyəçilərə yüksək mənəvi ölçü meyarı ilə yanaşır. 

Tərbiyəni təşkil edərkən sosial pedaqoq bilməlidir ki, şəxsiyyətin formalaşması prosesində 

uşağa – təbiət və ana dili, ailədə, məktəbdə, ətraf mühitdə ünsiyyət; onun fəaliyyəti; kütləvi 

informasiya vasitələri, mədəniyyət, ədəbiyyat; uşağın özünün həyat tərzi, onun səyləri, plan-

ları, mikromühitdə yerinə yetirdiyi rolu təsir göstərir.  

Mədəni davranış, mənəviyyat, psixoloji inkişaf, ünsiyyət, həyat göstəriciləri – bütün bun-

lar ailədə formalaşdırılır və ənənəvi olaraq tərbiyənin əsas təsisatı hesab olunur. Uşağın, uşaq-

lıq illərində ailədə əldə etdiyi bütün bu mənəvi zənginlikləri sonrakı həyatı boyu qoruyub sax-

layır. 

Ailənin bir tərbiyə institutu olduğunu nəzərə alsaq, uşaq həyatının böyük bir hissəsini bu 

institutdan bəhrələnərək və bununla da öz şəxsiyyətinin formalaşmasının əsasını qoyur. Uşa-

ğın tərbiyəsində valideyn, kortəbii deyil pedaqoji məqsədi rəhbər tutarsa deməli qoyulmuş 
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məqsədə doğru, düzgün irəliləyir. Hər bir valideyn uşağı tərbiyə edərkən, düzlük, xeyirxahlıq, 

bir sözlə, “yaxşı adam” kimi böyütmək istəyi, lakin bu sadəcə ülvi bir hissdir, qənaətbəxş de-

yil. Valideyn ilk öncə bilməlidir ki, “yaxşı adam” anlayışı altında hansı bacarıq və vərdişlər, 

xarakterik əlamətlər və s. kimi xüsusiyyətlər cəmləşir, həmçinin uşağa bu vərdişləri aşılamaq 

üçün hansı üsul və vasitələrdən olunur. 

Ailədə müəyyən məqamlar vardır ki, bunlar uşaqların sosial inkişafına təsir edəcək amil-

lərdir. Bunlara ilk öncə ata ilə ana, bacı ilə qardaş arasındakı münasibətlər daxildir. Həmin bu 

ailə münasibətləri düzgün qurulmazsa ilk öncə, uşaqların emosiya və hisslərinin inkişafına 

mənfi təsir göstərir. Uşaqların yaşı artdıqca həmin münasibətləri mənimsəyirlər və bu zəmin-

də oğlan və qız uşaqlarının xarakterik əlamətləri formalaşmağa başlayır. Tərbiyə ilə bağlı 

“əzizim əziz, tərbiyəsi ondan əziz” atalar sözlərinin hikməti də aydındır. Odur ki, ailədaxili 

münasibətlərin sağlam əsaslar üzərində qarşılıqlı hörmət və məhəbbət əsasında qurulması əsas 

şərtlərdən biridir. V.A.Suxomlinskinin də dediyi kimi uşaqların əsas tərbiyə məktəbi ata və 

ana arasındakı qarşılıqlı münasibətdən başlayır. Məktəbəqədər uşaqlıq – şəxsiyyətin mənəvi 

təşəkkülündə mühüm dövrdür. Pedaqogika və psixologiya sahəsində yerli aləmlərin tədqiqat-

ları şəxsiyyətin əsas mənəvi keyfiyyətlərinin məhz bu illərdə formalaşdığını göstərir. 

Görkəmli pedaqoq K.D.Uşinskinin dediyi kimi uşağın tərbiyəsinə anadan olan kimi başla-

maq lazımdır. Həmçinin, peyğəmbərimiz əbəs yerə söyləməmişdir ki, “heç bir ata övladına 

gözəl tərbiyədən qiymətli hədiyyə verə bilməz. Valideynlər hər zaman övladlarını gözəl tərbi-

yə etmək, əxlaq öyrətmək istəsələr də, lakin bəzən arzuladıqları övladı görə bilmirlər. Oskar 

Uayldın da dediyi kimi: “uşağa buyurmaq yox, öyrətmək, idarə etmək yox, istiqamət vermək, 

əmr etmək yox, məsləhət vermək, öyüd vermək yox, sübut etmək lazımdır. 

Ailə pedaqogikası konsepsiyası şəxsiyyətin hərtərəfli və ahəngdar inkişafını təmin edən 

tərbiyə sisteminin yaradılmasıdır. Uşaqların mənəvi əsaslarının formalaşmasında əsas diqqət, 

məktəbəqədər uşağın məzmununa və ideya istiqamətinə yönəldilməlidir. 

Ailədə uşağa təlqin edilən xüsusiyyətlərdən biri də itaətkarlıqdır. Bunu uşaq yaşlarından 

tərbiyə etmək vacibdir, çünki valideynlərə və böyüklərə hörmət və diqqət insanın həyatında 

zəruri və mühüm məsələdir. Ailədə uşağa intizamlılıq tərbiyə edilməlidir ki, bu da onun əqli 

qabiliyyət və imkanlarının düzgün inkişafına təsir edir. Ailədə hökm sürən əmək vərdişləri ki-

çik insanın gələcək həyatını müəyyən edir. Ailənin psixoloji iqlimi də mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Bu sabit hissi durumdur ki, bu zaman ailədə ümumilikdə mehribançılıq, böyüklərin 

məhəbbəti və qayğılı münasibəti uşağa müsbət təsir göstərir. Uşaqlarda davranış pozuntusu – 

uşaqların psixofizioloji amillərlə şərtlənən daxili qarşıdurmaların davranışa köçürülməsi nəti-

cəsində yaranır. Bunlara: yalan, aqressivlik, oğurluq, söyüş və s. amillər aid etmək olar. Lakin 

hər yaş dövrünün öz davranış forması olduğunu nəzərə alsaq, bu simptomların davranış po-

zuntusu sayılması üçün bu meyarlar olmalıdır: məsələn yalan danışmaq buraya aid olsa da la-

kin bu 3-5 yaşlı uşaqlar üçün normal haldır, 5 yaşdan yuxarı uşaqlarda bu hal olarsa bunu 

davranış pozuntusu hesab etmək lazımdır və s. 

Uşaqlarda mədəni davranışın formalaşmamasının elə günahı da valideynlərdədir. Belə ki, 

bir çox ailələrdə bu problemlər olur ki, bu da özlərinin yetəri qədər sosiallaşmamasından irə-

lin gəlir. Məsələn: bəzi valideynlər uşaqlarının pis davranışlarını onları cəzalandırmaqla sona 

çatacağını düşünürlər. Lakin bu belə deyil, valideyn bilməlidir ki, bu kimi hərəkətlər uşaqlar-

da özünə inamsızlığın və valideyn – övlad əlaqəsinin pozulmasının əsasını qoyur. Uşaqda 

sevgi – qorxuya, inam – özgüvənsizliyə çevrilir. Və belə valideynlər özləri də vaxtında öz ai-

lələrindən gördükləri bu “çıxış yolu”nu övladları üzərində sınayır, övladları da böyüyərkən bu 

prinsipi unutmayaraq gələcəkdə öz övladları üzərində sınayır və beləcə düzgün olmayan dav-
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ranış zənciri yaranır. 

İndiki dövrdə bir çox ailələrə sosial pedaqoq lazımdır, çünki müasir məktəb ancaq təlimlə 

məşğuldur, valideynlərin isə 3/2-i uşaqların tərbiyəsində çətinlik çəkirlər. Sosial pedaqoq əsa-

sən kənd ailəsi, ənənəvi, müasir çox uşaqlı, natamam, qaçqın ailəsi və s. kimi ailələrə lazım-

dır. Sosial pedaqoqun isə ailə ilə birinci vəzifəsi böhranlı vəziyyəti aradan qaldırmaqdır. Ailə-

nin statusu ata və ananın davranışından, onların uşağın tərbiyəsindəki rolundan asılı olur. Ailə 

uşağı cəmiyyətə çıxarır, məhz ailədə uşaq sosial tərbiyə alır, şəxsiyyət olur. Ailədə onun sağ-

lamlığı möhkəmlənir, onun imkan və qabiliyyətləri inkişaf etdirilir, onun təhsili, əqli inkişafı, 

vətəndaş tərbiyəsi qayğısına qalırlar, onun taleyi və gələcəyi həll edilir. 

Ailədə uşaq zəhmətə alışır, peşə seçir, gənclər ailə həyatına hazırlanır, öz ailələrinin da-

vam etdirirlər. Ailə tərbiyəsi ənənələri illərlə yaradılmışdır. Platon dövründən ta bizim dövrə-

dək alim və pedaqoqlar təsdiq edirlər ki, insanın inkişafı və formalaşmasına, onun əqli, fiziki 

və mənəvi qabiliyyətlərinə, sağlamlığı və ənənəvi prinsiplərinə yalnız valideynlər müsbət təsir 

edə bilir. Mədəni davranış, mənəviyyat, psixoloji inkişaf, ünsiyyət, həyat göstəriciləri – bütün 

bunlar ailədə formalaşdırılır. Valideynlər hansı problemləri, kimlərlə, necə həll etməsindən 

asılı olmayaraq, bütün bunlar uşaqların tərbiyəsində öz izini qoyur. 

A.S.Makarenko möhkəm əmin idi ki, valideynlərin özlərinə tələbləri, valideynin ailəyə 

hörməti, valideynin özünün hər addımına diqqət etməsi – ilk və ən başlıca tərbiyə vasitəsidir. 

Əgər sizin uşaq uğursuz tərbiyə olunmuşsa onda gərək özünüzü mikroskop altına qoyarsınız. 

Bu zaman uşağı yenidən tərbiyə etmək lazım deyil; ona münasibəti dəyişmək lazımdır ki, bu 

da valideynlərdən asılıdır. Valideyn uşağının mənəvi davranışı, şüurlu hərəkəti, dosta-yoldaşa 

münasibəti ilə vaxtında maraqlanmazsa,o, gələcəkdə nə vətənə, nə də ailəyə heç bir xeyir verə 

bilməz. Ailənin bir çox sosial vəzifələri mövcuddur. Bunlar:  

— tərbiyəedici – gənc nəslin sosiallaşması; 

— təsərrüfat – məişət-ailənin fizikin durumunun saxlanması, uşaq və yaşlılara qayğı; 

— sosial nəzarət – ailə üzvlərinin cəmiyyətdəki, müxtəlif sahələrdə davranışındakı məsu-

liyyəti; 

— mənəvi ünsiyyət – ailənin hər bir üzvünün mənəvi zənginləşməsi; 

— sosial statusu – ailə üzvlərinin cəmiyyətdə müəyyən sosial vəziyyət qazanması; 

— istirahət etmək – səmərəli istirahətin təşkili, ailənin hər bir üzvünün maraqlarının qar-

şılıqlı zənginliyinin inkişaf etdirilməsi; ailənin hər üzvünün psixoloji müdafiəsinin həyata ke-

çirilməsi, şəxsiyyətin hissi sabitliyinin təşkili, psixoloji terepiya. 

Məqalənin aktuallığı. Mədəni davranış ailənin mənəvi mədəniyyətinin əsas elementlərin-

dəndir. Təbii ki, bu sahədə ailənin rolu böyük əhəmiyyəti malikdir. Ailə cəmiyyətin mühüm 

sosial özəyi kimi nəsillərin tərbiyəsini, idrak, əmək fəaliyyətini tənzimləyir. Bir sözlə, şəxsiy-

yətin sosiallaşması – onun öz doğma dilini və məişətdə davranış qaydalarını, yaradıcılığa qa-

billiyi, öz xalqının mədəniyyətini dərindən sevib qavramasıdır. Məqalənin də məhz bu möv-

zuya həsr olunması onun aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şəxsiyyətin sosiallaş-

ması prosesində əsas komponentlərdən biri kimi mədəni davranış sahəsində ailənin rolu və bu 

fəaliyyətin əsas cəhətləri bir daha nəzərdən keçirilir, bununla bağlı bir sıra məşhur pedaqoqla-

rın fikirlərinə istinad edilir, uşağa təlqin edilən xüsusiyyətlər təhlil olunur və sosial vəzifələrin 

təsnifatı verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri, tələbə və magis-

trantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Культурное поведение - один из основных элементов духовной культуры семьи. 

Роль семьи в этой области очень важна. Семья, как важное социальное ядро общества, 

регулирует воспитание, познание и трудовую деятельность поколений. Словом, социа-

лизация человека - это его глубокая любовь и понимание родного языка и правил пове-

дения в повседневной жизни, его способность к творчеству и культура своего народа. 

В статье также рассматривается роль семьи в сфере культурного поведения как од-

ного из основных компонентов в процессе социализации личности и основные аспекты 

этой деятельности, приводятся взгляды ряда известных педагогов, анализируются ха-

рактеристики ребенка и классифицируются социальные обязанности. 

 

A.G. Mustafabayli 

 

The role of the family in the field of cultural behavior 

 

Summary 

 
Cultural behavior is one of the main elements of the spiritual culture of the family. The 

role of the family in the field is of great importance. The family, as an important social core of 

society, regulates the upbringing, cognition and labor activity of generations. In short, the 

socialization of a person is his deep love and understanding of his native language and rules 

of conduct in everyday life, his ability to be creative, and the culture of his people. 

The article also reviews the role of the family in the field of cultural behavior as one of the 

main components in the process of socialization of the individual and the main aspects of this 

activity, citing the views of a number of famous educators, analyzing the characteristics of the 

child and classifying social responsibilities. 
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Yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması məqsədilə bir çox vasi-

tələrdən istifadə olunur. Əvvəla, nümunəvi ailələrdə bu istiqamətdə işlər valideynlər və ailə-

nin digər yaşlı üzvləri tərəfindən aparılır. Çalışırlar ki, övladları, istər qızları, istərsə də oğul-

ları fəal olsunlar, yaranmış hər hansı vəziyyətdən çıxış yolu tapa bilsinlər, özlərini itirməsin-

lər, daha çox müstəqil olsunlar, müəyyən mövqeyə yiyələnsinlər, öz mövqelərini müdafiə et-

məyi bacarsınlar. Buna müvəffəq olduqda yüksək nəticələr alınır, övladları gələcəkdə fəal hə-

yat mövqeyi qazanırlar. Həyat onlar üçün maraqlı, mənalı, xoş, fərəhli olur, insanlara sevincli 

həyat bəxş edir. Onlar həm qurduqları ailədə, həm də cəmiyyətdə hörmət və nüfuz qazanırlar.  

İkinci istiqamət uşaq bağçası ilə bağlıdır. Burada da məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ibtidai 

şəkildə də olsa vətəndaşlıq dərsləri keçirlər. Ailədə başlanmış tərbiyəvi işlər tərbiyəçilər tərə-

findən davam etdirilir. Onlar da çalışırlar ki, uşaqlar  qapalı, qaraqabaq, adamayovuşmaz ol-

masınlar, kollektiv daxilində, özlərinin və kollektivin mənafeyi naminə, qarşılıqlı yardım şə-

raitində yaşayıb fəaliyyət göstərməyə hələ məktəbəqədər yaşdan alışsınlar. 

Üçüncü istiqamət ümumtəhsil məktəbi ilə bağlıdır ki, burada təlim prosesində ayrı-ayrı 

fənlərin tərdisi prosesində, bu və ya digər mövzu öyrənilərkən fəal həyat mövqeyinin tərbiyə 

olunması üzrə işlər görülür. Başqa sözlə, mövzuların tərbiyəedici imkanları nəzərə alınır. Bu 

sahədə fənn müəllimlərinin üzərinə mühüm vəzifə düşür. 

Dördüncü istiqamət sinifdənxaric tədbirlərlə, beşinci istiqamət məktəbdənkənar tədbirlərlə 

bağlıdır. İstər sinifdənxaric, istərsə də məktəbdənkənar tədbirlər məktəblilərdə, o cümlədən də 

yuxarı sinif şagirdlərində fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması baxımından zəngin imkan-

lara malikdir. 

Biz bu məqalədə təlim prosesinin imkanlarını, özü də yalnız X sinfin Azərbaycan tarixi 

dərslərinin  imkanlarını araşdırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Həm də bütövlükdə X sinif 

üzrə bütün mövzulara münasibət bildirmək mümkün olmadığından yalnız bir mövzunun tər-

biyəedici imkanları üzərində dayanacağıq. 

“Azərbaycan XVI-XVIII əsrlərdə” X sinfin Azərbaycan taarixi dərsliyindəki mövzulardan 

biridir. Bu mövzu Azərbaycan dövlətçilik tarixində xüsusi yer tutan Səfəvi dövlətinə həsr 
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edilmişdir. Səfəvi dövlətinin yaradıcısı Şah I İsmayılın fəaliyyəti diqqət mərkəzinə gətirirlir. 

Fəal həyat mövqeyinin aşılanması baxımından bu mövzunun özünəməxsus əhəmiyyəti vardır. 

Mövzunun tədrisinə müəyyən müddət qalmış müəllim şagirdlərə Əzizə Cəfərzadənin “Bakı-

1501”; Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” və “Çaldıran döyüşü”; Əlisa Nicatın “Qı-

zılbaşlar” romanlarını oxumağı tapşıra bilər. Bu işi belə də qurmaq mümkündür: müəllim şa-

girdlərin bir qisminə Əzizə Cəfərzadənin, bir qlsminə Fərman Kərimzadənin, bir qisminə Əli-

sa Nicatın romanını oxumağı tapşırır. Lakin bu, bir həqiqətdir ki, elə şagird tapılacaq ki, dörd 

romanın hər birini də oxuyacaqdır.  

Ədəbiyyat dərsləri ilə üzrə deyil, məhz Azərbaycan dərsləri ilə bağlı bu romanların 

oxunması hansı zərurətdən irəli gəlir?  

Məlum olduğu kimi, İsmayıl hakimiyyətə 13 yaşında gəlmişdir. Həmin romanlarda onun 

uşaqlıq illəri və hakimiyyətdə olduğu dövr canlandırılır. Başqa sözlə, onun fəal həyat mövqe-

yinə necə yiyələnməsi barədə şagirdlərdə əyani təsəvvür yaradılacaqdır. Şah İsmayıl 1487-ci 

il iyulun 14-də Ərdəbildə anadan olmuş, 1524-cü il mayın 23-də Təbrizdə dünyasını dəyiş-

mişdir. Cəmi 38 il yaşamış bu dahi tarixi şəxsiyyət çox böyük qüdrətə malik idi, böyük dövlət 

xadimi, hökmdar, diplomat, sərkərdə, istedadlı şair olmuşdur. Şah I İsmayılın 1501-ci ildə 

əsasını qoyduğu Səfəvi dövləti 1736-cı ilədək yaşamışdır. 1509-cu ildə Şah I İsmayıl İran, 

Azərbaycan, İraq, Şərqi Anadolu və digər əraziləri vahiq dövlət şəklinə gətirmişdi.  Göründü-

yü kimi, qısa ömür sürməsinə baxmayaraq, özünə ölməzlik qazanmış, yaratdığı Səfəvi dövləti 

uzun illər mövcud olmuşdur. 

Fərman Kərimzadənin “Xudafərin körpüsü” romanının fəsillərindən biri “Dəmir ağacdan 

asılan beşik” (I hissə. Proloq) adlanır. Həmin hissədə 7 yaşlı İsmayıl təsvir olunur. Şah İsma-

yıl Şeyx Heydərin oğlu, Ağqoyunlu hökmdarı Uzun Həsənin nəvəsi, dövrünün adlı-sanlı dip-

lomatı Sara xatunun nəticəsi idi. İsmayılın anası Aləmşahbəyin anası Travzon hökdarının qızı 

Teadora (Dəspitə xantun, Uzun Həsənin arvadı) idi. 

Romanın “Körpə dustaqlar” adlı hissədə Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqubun öz bacısı 

Alamşahbəyimi və onun azyaşlı üç övladını zindana saldığı təsvir olunur. Bu hissədə  İsma-

yılın və qardaşlarının dustaqlıq həyatı ilə tanış olmaq mümkündür: “Səkkiz behişt” sarayında 

o (Alamşahbəyim – R.C.) qardaşı ilə üz-üzə gələndə kövrəldi. Gözləri doldu. Gözləyirdi ki, 

qardaşı ona başsağlığı verəcək, onun dərdini yüngülləşdirəcək. Amma Sultan Yaqub onun qa-

ra libasına kinayə ilə baxdı:  

– O dərviş övladından ötəri göz yaşı da tökürsən? 

– Qardaş, bu sənin işindi? Heydəri sən öldürtdürmüsən? 

– O, öz ölümünə tərəf atını dördnala çapırdı. Sən mənim ana ayrı olsa da, ata bir bacım-

san. Qardaşını başa düş. O, taxtıma göz dikmişdi. Qoşun yığırdı. Mən gec tərpənsəm, sən  

ərinlə mənim matəmimi saxlamaq barəsində danışacaqdın (s. 35). 

– O, tac hərisi deyildi. Onun başının tacı vardı. Ölübsə də yenə tac onundu. 

– Tac? Hanı onun tacı? 

– Qarşında dayanıb. Yaxşı bil ki, onun tacı həmişə hündürdü. Heç vaxt ayaq altına düşmə-

yəcək. 

Ucaboy, heybətli, qorxunc Sultan Yaqub zərif, gözəl bacısının başı üstündə dayandı. 

– Mənim düşmənlərimə tac olan bacım. Bacı kimi gözümün işığısan. Amma sənin nə ərin 

olub, nə uşaqların. 

Aləmşahbəyim  qardaşının ayaqlarını qucaqladı. 

– Qardaş, qurbanın olum, çıxar xəncərini, doğra məni. Ancaq uşaqlarıma toxunma. 

– Qurd balası qurd olar. 
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– Bəs mən? Onlar mənim də övladlarımdır. Məni öldür, o körpələrə qıyma. 

Atalarını öldürdün bəs deyilmi? Körpələr sənə nə eləyib? Axı sən onların dayısısan.   

Sultan Yaqub fikirləşdi: “Onların atalarının qətlinə mən fərman vermişəm. Onlar böyü-

yəndə atalarının düşmənini axtaracaq, dayılarına qəddar kəsiləcəklər. Onlar hələ körpədi. Bir-

bir böyüyüb ərsəyə çatdıqca onları götürmək çətin deyil”. 

– Yaxşı. Sən deyən olsun. Hökmümü dəyişirəm. Nə qədər ki, mən taxtdayam, onlar həbs-

də olacaqlar. 

– Qardaş, onların ən böyüyünün hələ heç on dörd yaşı da yoxdur. Onlardan niyə belə ehti-

yat eləyirsən? Əlləri qılınc tutmur. 

– On dörd yaş da bu nəslin övladları üçün bəsdir. Böyük, on dörd yaşlı oğlun Sultanəli ar-

tıq Şeyxdi. Müridlər hamısı ona biyət eləyir. Bu, qorxu deyil? Tək sənin xətrinə zindana ge-

dəcəklər (s. 36). 

Bir neçə gündən sonra Aləmşahbəyimi də oğlanları ilə bərabər indi salındıqları qalaya gə-

tirdilər. Artıq dörd il idi ki, həbsdə idilər. Bu qaladan heç yerə çıxmamışdılar. Qalanın qapıları 

onlara ərzaq gətiriləndə açılırdı” (s. 37). 

Romanın “Lahicanda mərasim” adlanan fəslində Ağqoyunlu hökmdarı tərəfindən 8 yaşlı 

İsmayılın axtarılmasından söz açılır. Bu balacanı taxt-tac üçün təhlükə hiss etdiklərindən onu 

öldürmək istəyirlər. Artıq nə Sara xatun, nə Uzun Həsən var. İsmayılın qardaşı Sultanəli də 

öldürülüb. Alamşahbəyim ismətini qorumaq üçün zəhər içib. İsmayılı Mirzə Əli, Lələ bəy və 

başqaları gizlədir, ələ vermirlər. Diqqət yetirək:  

“– Qasım bəy, bu üç yüz atlıyla axtardığın İsmayılın neçə yaşı var? 

– Gərək ki, səkkiz yaşındadı. 

– Səkkiz! – deyə Mirzə Əli gülümsədi. – Ağqoyunlu padşahlığı məqribdən məşriqə uzanır. 

Onun ordusunun qabağında dayana biləcək ordu yoxdu. İndi bu səkkiz yaşındakı uşaq nədi ki, 

onu belə əlimyandıyla axtarırsınız?  

– Bəlkə böyüyəndə bir iş qarışdıracaq. Düşməni gərək bələkdə boğasan. 

– Cavansan, mən qocanın bir məsləhətini də eşit. Deyirlər ki, uşaq sirdi, mö’cüzədi. Qey-

bə çəkilib. Onların ocaqlarına inanmayanlar sonradan peşman olub. 

Kim o nəslə sataşıbsa xeyir aparmayıb. Sultan Yaqub rəhmətlik onlara pislik elədi, anası-

nın verdiyi zəhərdən öldü (s. 129). 

– Mirzə Əli, söbhəti ora-bura atma. İsmayılı tap ver.  

Mirzə Əli pərt oldu, həm də gördü ki, onu bu söz-söhbətlə aldada bilməyəcək. (s. 130). 

– Yaxşı, Qasım bəy, Qur’ani-şərifə inamın var da? 

Qasım bəy dedi:  

– Qura’ni-şərif yolunda balalarımın başını kəsərəm, “uf” da demərəm. 
– Çox gözəl, çox pakizə. Qur’ana and içsəm ki, İsmayıl burada yoxdu, onda mənə inanarsan?  

– Yaxşı, Qur’ani-şərifi gətir, and iç, inanım. 

– Qur’ana and içmək belə yüngül, asan işdi? Oturub çörəyinizi yeyin, mən hamama ge-

dim, yuyunub pak olum, kəfən geyim, bütün Lahican əhlini yığaq məscidə, axundların, ülə-

maların yanında sənə and içim, razısan? 

...Bütün Lahican əhli cümə məscidinə yığışmışdı. Minbərin qabağında ən qədim Qur’anı 

gətirib rəhilə qoydular. Mirzə Əli əyninə ağ kəfən geymişdi. Mirzə Əli namaz (s. 130) qılır-

mış kimi Quranın qabağında diz çökdü. Onu götürüb dodaqlarına yaxınlaşdırıb öpdü, sonra 

sağ əlinin beş barmağını da onun dəri cildinə basıb üzünü Qasım bəyə tutdu: 

– Qasım bəy, and olsun bu Qurani kəbirə, Qurani-şərifə ki, Şeyx Heydər oğlu İsmayıl Bi-

yəpiş torpağında yoxdur. Bundan sonra o Quranı bir daha öpüb yerinə qoydu və ayağa qalxdı. 
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Bu vaxt Lələ bəyin dəmirağacdan asdığı beşikdə uzanan İsmayıl dərin və şirii bir yuxuya 

getmişdi” (s. 131). 

Müəllim ümumiləşdirmə aparır. İsmayıl himayədarlarının köməyilə düşmənlərindən qo-

runa-qoruna müəyyən yaşa çatır. Lakin o, boş dayanmır. Qılınc işlətməyi, qurşaq tutmağı öy-

rənir, bilik, savada yiyələnir. Qızılbaş sərkərdələri – Lələ bəy, Dədə bəy, Qara Piri bəy, Bay-

ram bəy, İlyas bəy, Xadim bəy, Əbdi bəy, Məhəmməd bəy Ustaclı ona dəstək dururlar. İsma-

yıl müstəqilliyi, cəsurluğu, fəallığı, qorxmazlığı ilə fərqlənir. Azərbaycanın ən qüdrətli hökm-

darı olur. Hakimiyyəti dövründə Azərbaycan tarixində ilk dəfə Azərbaycan dilini dövlət dili 

elan edir. 

Dərsdə eyni zamanda Şah I İsmayılın Osmanlı sultanı, Konstantinopolun fatehi Sultan II 

Məhmətin oğlu Sultan II Bəyazidlə və sonradan onun oğlu Sultan Səlim Yavuzla münasibət-

ləri nəzərlən keçirilir. Məlum olduğu kimi, Şah İsmayılın Sultan II Bəyazidlə münasibətləri 

dostcasına olmuşdu və normal axarda gedirdı. Lakin Sultan II Bəyaziddən sonra hakimiyyətə 

gələn Sultan Səlimlə münasibətlər lazımı səviyyədə olmadığından bu, iki dövlət arasında mü-

haribəyə səbəb oldu. 

Məqalənin aktuallığı. Şagirdlərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması pedaqoji tə-

fəkkür şəraitində aktuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. X sinfin Azərbaycan tarixi dərslərindən istifadə etməklə şagird-

lərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə dissertant və doktorantlar, magistrant-

lar üçün əhəmiyyətli ola bilər. 
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Р.Ф. Джабраилова 
 

Формирование активной жизненной позиции у  

учащихся на уроках Истории Азербайджана в X классе 
 

Резюме 
 

С целью формирования активной жизненной позиции у старшеклассников исполь-

зуются ряд средств. В процессе преподавания отдельных предметов в учебном про-

цессе в общеобразовательной школе проводится работа по формированию активной 

жизненной позиции при изучении той или иной темы. Иными словами, учитываются 

воспитательные возможности тем. Учителя-предметники должны сыграть важную роль 

в этой области. 

В представленной статье мы стремимся изучить возможности учебного процесса, а 

точнее возможности уроков Истории Азербайджана в X классе. Мы также сосредото-

чимся на образовательных возможностях некоторых тем, поскольку невозможно ком-

ментировать все темы в X классе в целом.  
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R.F. Cəbrayılova   

 

Formation of an active life position among students in  

the lessons of the History of Azerbaijan in the X grade 

 

Summary 

 
 In order to form an active life position among high school students, a number of means 

are used. In the process of teaching individual subjects in the educational process in a general 

education school, work is carried out to form an active life position in the study of a particular 

topic. In other words, the educational possibilities of the topics are taken into account. Subject 

teachers have an important role to play in this area. 

In the presented article, we strive to study the possibilities of the educational process, or 

rather the possibilities of the lessons of the History of Azerbaijan in the X grade. We will also 

focus on the educational opportunities of some topics, as it is not possible to comment on all 

topics in grade X in general. 
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İnformasiya komminukasiya texnologiyalarının  

tarixin tədrisində rolu 
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Ключевые слова: информационные технологии, образование, преподавание исто-

рии 

Key words: information tecnology, education, history teaching 

 

21-ci əsrdə orta məktəblərdə tarix fənninin tədrisi zamanı İnformasiya və Kommunikasiya 

Texnologiyalarının rolundan istifadə etmək günün aktual məsələlərindən biridir. İnkişaf etmiş 

ölkələrin (İEÖ) əksəriyyətində tədrisdə informasiya və kommunikasiya texnologiyaları hələ 

inkişaf mərhələsindədir. Bəzi inkişaf etməkdə olan ölkələrdə isə tədris zamanı İKT-dən istifa-

də hələ başlanğıc mərhələdədir. İKT müasir tədris və təlim vasitəsi kimi şagirdlərə müəyyən 

bilikləri aşılamaq üçün effektiv vasitə hesab edilir.  

Hazırda informasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) insan həyatının bütün sahələri-

ni əhatə edir. İKT-nin tibb, turizm, sənaye, nəqliyyat, logistika, biznes, hüquq, bank, təhsil 

müəssisələri, mühəndislik və memarlıq kimi müxtəlif sahələrə təsiri son onilliklərdə olduqca 

böyükdür. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları (İKT) insan fəaliyyətinin bir çox 

aspektlərini dəyişdirən bir qüvvədir. Lakin təhsil sektoruna diqqət yetirdikdə, İKT-nin digər 

sahələrə nisbətən Post Sovet məkanında, o cümlədən ölkəmizdə digər sahələrə nisbətən təh-

silə təsirinin daha az olduğunu müşahidə edə bilərik. Azərbaycanda orta təhsil verən müəssi-

sələr, eləcə də ali məktəblərdə İKT-nin tətbiqinin başlanğıc mərhələsindədir. Buna məqsədlə 

də son zamanlar ölkəmizdə məqsədyönlü işlər aparılır, orta və ali məktəblərimiz müasir kom-

puter texnologiyaları ilə təchiz edilir və dövlət buna böyük qayğı göstərir. 

1996-cı ildən başlayaraq bir sıra alimlər İKT-nin təhsildə və digər sahələrdə effektivliyini 

və əks təsirini araşdırmışdılar. İKT təhsildə mövcud olmağa başlasa da, təsirləri digər sahələr-

də olduğu kimi əhəmiyyətli deyildi. Lakin dünya rəqəmsal mediaya və məlumata doğru sürət-

lə irəliləyir, İKT-nin təhsildə rolu daha da əhəmiyyətli hal alır. Günümüzdə Covid-19 dünyanı 

cənginə almış və bir sıra problemlər meydana çıxmışdır. Lakin dünya ölkələrində İKT-yə eh-

tiyac daha da artmış və bir çox təhsil müəssisələri online tədris sisteminə keçirilmişdir. Online 

təhsilin üstünlükləri olsa da birbaşa təhsilin effektini vermir. Hal-hazırda ölkəmizdə bir sıra 

ali məktəblərdə, eləcə də ümumtəhsil məktəblərində online dərslərin səmərəliliyini artırmaq 

üçün bir sıra tədbirlər görülür. Tədris mərkəzlərində xüsusi kompyuter otaqları və auditoriya-

lar ayrılır ki, müəllim heyəti şagird və tələbələrə rahatlıqla online dərs keçə bilsin. 

İKT cəmiyyətə çox böyük fayda verir. İKT və təhsil yalnız şagirdlərin müasir informasiya 

əsri üçün bilik və bacarıqlara yiyələnməsi üçün deyil, bununla yanaşı ölkənin iqtisadi və siya-

si statusunu möhkəmləndirmək üçün vacib aspektdir. XXI əsrdə təhsildə İKT-nin istifadəsin-

də dörd vacib məsələnin olduğunu iddia edilir. Bunlar effektivlik, maliyyət, kapital və davam-

lılıqdır. Son illərdə həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi şəraitdə bütün səviyyələrdə təhsilin səmə-
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rəliliyini və effektivliyini artırmaq üçün İKT-dən, xüsusilə də kompüterdən və internetdən ən 

yaxşı şəkildə necə istifadə olunmasına marağın artdığı görünür. 

Müasir mühit səriştəlilik və performansı təşviq edən tədris proqramlarına üstünlük verir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə tədris proqramı bacarıqları vurğulamağa üstülük verir və məlumatın 

nə olmasında çox, məlumatdan necə istifadə ediləcəyi düşünülür. Bacarıqlara və performansa 

əsaslanan tədris planlarına keçidlər yeni inkişaf edən tədris texnologiyaları tərəfindən dəstək-

lənir və təşviq olunur. Bu tip tədris planları bunları tələb edir:  

— müxtəlif məlumat mənbələrinə giriş; 

— məlumatların müxtəlif formalarına və növlərinə giriş; 

— məlumat və sorğu əldə etməyə əsaslanan şagird mərkəzli təlim parametrləri; 

— problem yönümlü və sorğu əsaslı fəaliyyətlərə yönəlmiş öyrənmə mühitləri;  

— orijinal parametrlər və nümunələr [1]. 

Uzun illərdir ki, bacarıq və nəticəyə əsaslanan tədris proqramını qəbul etmək istəyən 

müəllimlər öz mənbələri və alətləri ilə məhdudlaşırlar, lakin müasir İKT-nin çoxalması və ya-

yılması ilə keçmişdəki məhdudiyyətlər və maneələr artıq aradan qaldırıla bilər. Şagirdlər və 

müəllimlər birbaşa ünsiyyət formalarına və paylaşılan mənbələrə çıxış əldə etdikcə bu keyfiy-

yətli öyrənmə parametrlərini dəstəkləyir.  

Şagirdlərin tarixi öyrənməsində İKT-nin rolu vacibdir. İKT tarix fənninin öyrənilməsi za-

manı tarixi hadisələrin şərhində, şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərinin öyrənilməsində, ölkələr haq-

qında məlumatların toplanılmasında, onların tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı, xarici siyasəti 

haqqında məlumatların toplanılması üçün şagirdlərə kömək olur. Tarix dərslərində İKT-nin 

nailiyyətlərindən istifadə üçün nə tələb olunur? Orta məktəblərdə, eləcə də ali məktəblərdə 

xüsusi auditoriyaların təşkil edilməsi, onların müasir texnoloji vəsaitlərlə təchiz olunması, 

müasir ağıllı lövhələrin quraşdırılması, şagirdlərə və tələbələrə müasir texnologiyaların istifa-

dəsinin öyrədilməsi vacib hesab edilir. 

Tarix dərslərində texnologiyalardan istifadənin müsbət tərəfləri, yüksək motivasiya səviy-

yəsi, təhsil intensivliyi, təhsilin fərdiləşdirilməsi, qiymətləndirmənin obyektivliyi, mövzu ilə 

əlaqədar araşdırmalarda müstəqillik dərəcəsinin gücləndirilməsidır. İnformasiya texnologiya-

larının meydana gəlməsindəki problemlər isə, texnologiyanın məktəblilərin psixoloji və fiziki 

sağlamlığına mənfi təsiridir [2]. 

XXI əsrdə tarixin tədrisi və öyrənilməsində İKT-nin digər rolu informasiya savadlılığına 

ehtiyacdır. Məzunların müvafiq səviyyədə məlumat savadını nümayiş etdirmələrini təmin et-

mək üçün təhsil müəssisələrinə ehtiyac var, “hansısa problemi müəyyənləşdirmək və qarşılıqlı 

əlaqə qurmaq üçün müvafiq məlumatları tapmaq, qiymətləndirə, ya da ortaya çıxan problemi 

həll etmək üçün". Bu cür inkişafları təşviq etmək məqsədi, məzunların yalnız bir neçə fənn 

üzrə bilik və bacarıq nümayiş etdirməsi deyil, eyni zamanda ortaq xüsusiyyətlər və ortaq ba-

carıqlara yiyələnmələrini təmin etmək üçün təhsil müəssisələri arasında həyata keçirilən birgə 

addımlardan irəli gəlir.  

Ənənəvi ümumi bacarıqlara problemlərin formal olaraq həlli, səmərəli ünsiyyət qurma, 

nəticələrin müzakirəsi, vaxtın idarə olunması, layihələrin idarə edilməsi və əməkdaşlıq, eləcə 

də komanda işi bacarıqları daxildir. Gündəlik həyatımızda istifadəsi artan İKT savadlılığı da 

daxil olmaqla son illərdə ümumi bacarıqların spektrini genişləndirmişdir. 

Geniş məzmunlu və keyfiyyətli tədris kontentinin mövcud olması, rəqəmsal interaktiv təh-

sil resurlarından dərs zamanı istifadə olunması təhsilin keyfiyyətini formalaşdıran, bununla 

yanaşı tədrisin inkişafına birbaşa öz təsirini göstərən zəruri və vacib amillərdəndir. Son bir ne-

çə il ərzində respublikamızın təhsil ocaqlarının əksəriyyətində yeni nəsl interaktiv avadanlaq-
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lar (elektron, interaktiv, ağıllı lövhələr) ilə təchiz edilmişdir. Müəllimlərimizdən həmin ava-

danlıqlar vasitəsilə sərbəst şəkildə işləmək və eyni zamanda avadanlıqların xüsusi proqram tə-

minatından istifadə olunaraq rəqəmsal interaktiv təhsil resurslarını hazırlamaq və dərslərdə 

aktiv tədbiq etmə bacarıqları tələb edilir [4]. 

Tarix fənninin tədrisi zamanı müasir dərs imkanları genişdir. Həmin imkanlardan mükəm-

məl şəkildə yararlanaraq tətbiq edə bilmək üçün müəllim lazımı şəkildə fənnin tədris olunma 

metodikasına, dərsin quruluş şəklinə, mərhələlərinin doğru və tam əks olunmasına diqqət gös-

tərməlidir. Bu vacib məsələlər müəllimlərin hazırladığı dərs resurslarında da əksini tapmalı-

dır. 

Məlum olduğu kimi, motivasiya müasir dərs prosesinin mühüm mərhələlərindən hesab 

edilir. Motivasiya mərhələsində bir çox hallarda dərsin mərhələlərinin pozulması müşahidə 

edilir. 

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları məlumat ötürmə sxemini və tədris metod-

larını dəyişdirdikləri üçün şagird və tələbələrin tədris və təlim prosesinə aktiv təsir göstərir. 

İnformasiya texnologiyaları kompüter və telekomunikasiyanın, həmçinin ixtisaslaşdırılmış 

avadanlıqların, proqram təminatı və aparatların, məlumat emalı sistemlərinin, yeni tədris və 

məlumat saxlama vasitələrinin yaradılması ilə əlaqələndirilir: 

— elektron dərsliklər və multimedia; 

— elektron kitabxanalar və arxivlər, qlobal və yerli təhsil şəbəkələri; 

— məlumat və istinad sistemləri. 

Alimlər İKT-dən tarix tədrisində istifadəsinin aşağıdakı üstünlüklərini vurğulayırlar: 

— şagirdlərin və tələbələrin işi daha fərdi olur, bunun sayəsində bilik daha yaxşı əldə edi-

lir; 

— şagirdlər getdikcə daha çox müstəqil işləyirlər; 

— internetdən istifadə zamanı məlumat axınlarının həcmi artdıqca sinifdə şagirdlərin yeri-

nə yetirdiyi tapşırıqların həcmi kəskin şəkildə artır; 

— tədris üslubları şagirdlər üçün daha fərqli və maraqlı olduqda motivasiya və idrak fəa-

liyyəti artır. 

Müəllim, sinif uşaqları üçün xüsusilə vacib olan dərsin strukturuna oyun anlarını daxil edə 

bilər, çünki məlumatlar oyunda daha yaxşı xatırlanır. 

İnformasiya texnologiyaları müəllimə bir sıra yeni imkanlar verir, bunun sayəsində o, tələ-

bə ilə öyrənmə prosesindən həzz ala bilər. Tələbələr üçün ən son texnologiyalar öyrənilən 

mövzunun dərinliyini vurğulayaraq inanılmaz və rəngarəng bir dünyaya qərq olmaq üçün mi-

silsiz bir fürsət təqdim edir. Ən son informasiya texnologiyaları ilə təmin olunmuş sinif otaq-

ları, şagirdlərin emosional reaksiyasına səbəb olur ki, bu da öyrənilən materialın keyfiyyətcə 

mənimsənilməsi üçün vacibdir.  

Təhsil prosesini dəstəkləyən informasiya texnologiyaları sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq 

təhsil xidmətlərinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində aparıcı rol oynayır. İnformasiya və kom-

munikasiya texnologiyaları dünyanın informasiya axınları ilə qarşılıqlı əlaqəni asanlaşdırır. 

Son zamanlar ölkəmizdə tədris prosesində informasiya və kommunikasiya texnologiyaları 

xidməti 38%, informasiya və kommunikasiya texnologiyaları avadanlığı 33%, proqram təmi-

natı 10%, rabitə texnologiyası 13% artmışdır. Təhsildə İKT-dən istifadə mütəxəssis hazırlığı 

xərclərini xeyli azaltmağa imkan verir. Yeni informasiya texnologiyaları şagirdin özünü tam 

ifadə etməsi üçün əla şərait yaradır. Kompüter proqramlarının istifadəsi inteqrasiya olunmuş 

texnoloji elementlərin istifadəsini sürətləndirməyə və asanlaşdırmağa kömək etməkdədir. 

İnformasiya kompyuter texnologiyalarının tədrisdə istifadə olunan amillərindən biri də 
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distant təhsildir. Xüsusilə də ölkəmizdə baş verən ikinci Qarabağ müharibəsi göstərdi ki mü-

haribə olan bölgələrdə əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün onların sığınacaqlarda və 

evlərin zirzəmilərində gizlənmələri məktəblərin normal şəkildə fəaliyyət göstərməsinə öz təsi-

rini göstərib. Bu isə təhsil prosesində uzunmüddətli fasilələrin yaranmaması üçün distant təh-

sili bir daha gündəmə gətirmişdir. Distant təhsil də müasir informasiya texnologiyalarının tər-

kib hissəsidir. Distant təhsilin uğurlu alınmasının birinci amili ölkənin bütün bölgələrinin in-

ternet şəbəkəsi ilə mütəşəkkil şəkildə əhatə olunmasıdır. Bu da hər hansı bir fövqəladə vəziy-

yət yaranan zaman -  müharibələr, təbiət hadisələri və s. hallarda distant təhsilin aktuallığını 

bir daha önə çıxarır. İkinci Qarabağ müharibəsi onu göstərdi ki infotmasiya və kommunikasi-

ya texnologiyalarının tərkib hissəsi olan distant təhsilin cəbhədə və cəbhəyə yaxın ərazilərdə 

şagirdlərin və digər təhsil müəssisələrinin fasiləsiz təhsilə cəlb etməsində əsas rol oynayır. Öl-

kəmizdə və dünyada yayılmış Covid-19 virusu da təhsildə geriləmələrə səbəb oldu. 

Məqalənin aktuallığı. Ölkələrdəki təhsil islahatları müasir bir məktəbin tədris prosesinə 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sıx bağlıdır. Cəmiyyətin forma-

laşması həyatın bütün sahələrində yeni informasiya texnologiyalarının tətbiq olunmasının zə-

ruriliyini müəyyənləşdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə informasiya komminukasiya texnologiyalarının tari-

xin tədrisində rolu və əhəmiyyəti öz əksini tapmış, müasir metodları göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İKT gündəlik həyatımızda əhəmiyyətli yerə 

malik olmaqla yanaşı tarix təlimində də xüsusi yerə malikdir. Hazırda vahid informasiya təh-

sil məkanının (İTM) yaradılması günümüzdə qarşıya qoyulan əsas məsələlərdən biridir. İTM-

in başlıca vəzifəsi ibtidai sinifdən başlayaraq, daha yuxarı siniflərə qədər hər bir istifadəçi 

üçün  müəyyən tədris üsullarından sərbəst şəkildə yararlana bilmək imkanı yaradır. 

 

Ədəbiyyat 
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В.Р. Алиев 

 

Роль информационных и коммуникационных  

технологий в преподавании истории 

 

Резюме 
 

Использование современных информационных технологий - одно из важных усло-

вий дальнейшего развития эффективных подходов к обучению и совершенствования 

учебного процесса. Информационные технологии играют в этом процессе особую роль. 

Таким образом, их приложение повышает интерес студентов к обучению, сокращает 

время, затрачиваемое на обучение, а интерактивность и визуализация стимулируют 

http://web.deu.edu.tr/
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лучшее понимание, понимание и восприятие исторического материала обучения. Ком-

муникация школьников с IT - важный аспект решения проблемы информатизации и по-

вышения квалификации в современной школе. 

 

V.R. Aliyev 

 

The role of information and communication  

technologies in the teaching of history 

 

Summary 

 
The use of modern information technology is one of the important conditions for the 

further development of effective approaches to training and the improvement of the learning 

process. IT plays a special role in this process. Thus, their application increases students' 

interest in learning, reduces the time spent on learning, and interactivity and visualization 

stimulate a better understanding, comprehension and perception of the historical material of 

learning. Communication of students with IT is an important aspect of solving the problem of 

informatization and professional development in a modern school. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2020 
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11-ci sinifdə “Davamlı inkişaf” mövzusu üzrə fəal dərsin təşkili 
                                                                    

Sevinc Asif qızı Nəsirova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                                          E-mail: nesirovasevinc20@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., D.M. Ələsgərov, 

                p.ü.f.d., dos. O.K. Alxasov 

        

Açar sözlər: davamlı inkişaf, sosial fəsadlar, iqtisadi fəsadlar, ekoloji fəsadlar, fəal dərs 

Ключевые слова: устойчивое развитие, социальные осложнения, экономические 

осложнения, экологические осложнения, активный урок 

Key words: sustainable development, social complications, economic complications, 

ecological complications, active lesson 

 

"İnkişaf" sözünün mənası daim hərəkətdə olan, bir vəziyyətdən digərinə, keyfiyyətcə daha 

təkmil vəziyyətə keçməkdir. Davamlı inkişaf termin kimi ilk dəfə 1972-ci ildə ətraf mühit və 

inkişafa həsr olunmuş konfransda səslənmişdir. 1992-ci ildə "Davamlı inkişaf" konsepsiyası 

qəbul edilmişdir. Terminoloji cəhətdən davamlı inkişaf cəmiyyətin davamlı, uzunmüddətli, 

fasiləsiz eyni zamanda sabit inkişafının təmin olunması kimi başa düşülür. Davamlı inkişaf 

bəşəriyyətin müasir, bizdən sonrakı nəsillərin tələblərini ödəyən, onların imkanlarını inkişaf 

etdirən, insan potensialı və kapitalını, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsini və yaxşılaşdırılma-

sını nəzərdə tutan bir nəzəriyyədir. Bu biliklərin formalaşması davamlı inkişafın məqsədlərinə 

nail olunması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.  

"Davamlı İnkişaf" mövzusu üzrə fəal dərsi aşağıdakı formada təşkil etmək olar: 

Mövzu: "Davamlı İnkişaf" 

Alt standart: 3.2.5 Cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişafıda ekoloji tarazlığın qorunmasını 

proqnozlaşdırır. 

Təlim nəticəsi: 1) "Davamlı inkişaf" anlayışının mahiyyətini izah edir. 

                          2) davamlı inkişafın tənzimlənməsində öz rolunu izah edir. 

Təlim forması: kollektiv, qrup 

Təlim üsulu: müzakirə 

Resurslar: 11-ci sinif dərslik, qrup işi üçün paylama materialları. 

İnteqrasiya: 10-cu sinif. 1. Dünyanın siyasi münaqişə regionları. 

                                         2. Qlobal ekoloji problemlər. 

Dərsin gedişi: Motivasiya. 

Elektron lövhədə “Davamlı inkişaf”a aid 2, 5 dəqiqəlik video nümayiş etdirilir. https: 

//youtu.be/BhkKT8SwlVU Video rus dilində olduğundan müəllim videonu səssiz nümayiş 

etdirib, videodakı məlumatları şagirdlərə özü çatdırır və şagirdlərdən video barədə fikirlərini 

soruşur. Şagirdlərin fərziyyələri dinlənir və tədqiqat sualı elan olunur.  

Tədqiqat sualı: Davamlı inkişafı təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülür?  

Tədqiqatın aparılması: Sinfi qruplara bölüb, hər bir qrupa paylama materialları verilir.         

mailto:nesirovasevinc20@gmail.com
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1-ci qrup 

1. Çernobıl AES-də qəzanın səbəb-nəticə əlaqələrini qeyd edin. 

 

Çernobıl AES-də qəza    

Səbəb                                               ➡                               Nəticə 

İstehsal sahələrinin fəaliyyəti dayandırıldı İşsizlik yarandı 

Radioaktiv şüalanma xəstəliklərinin yaranması Əhali ekoloji miqrasiyaya məruz 

qaldı 

 

2. Davamlı inkişafa mane olan  sosial-iqtisadi, ekoloji amilləri qeyd edin. 

 

Sosial iqtisadi amillər Ekoloji amillər 

Yoxsulluq Litosfer mənşəli təbii fəlakətlər 

Müharibə Hidrosfer mənşəli təbiİ fəlakətlər 

Terroriz Atmosfer mənşəli təbii fəlakətlər (ozon 

təbəqəsi, turşulu yağışlar) 

 

3. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində yaranan iqtisadi, sosial, ekoloji fəsadları qeyd 

edin! 

  

İqtisadi fəsadları Sosial fəsadları Ekoloji fəsadları 

Sənaye obyektləri dağıdılıb İnsanlar həlak olub Meşələr qırılır 

ÜDM azalıb Əhali  yaşayış yerlərini 

itirib 

Torpaqlar münbitliyini itirib 

Təbii sərvətlər itirilib Kütləvi miqrasiya baş 

verib 

Bitki örtüyü məhv olub 

İş yerlərinin çatışmazlığı  Çayların çirklənməsi 

 

2-ci qrup 

1. Davamlı inkişafa nail olmaq üçün yollar və bunun üçün görülən tədbirləri cədvəldə 

qeyd edin. 

 

 

Davamlı inkişafa nail olmaq üçün 

yollar 

Görülən tədbirlər 

İstehsal potensialının təşkili Kooperativləşmə, təmərküzləşmə, 

kombinələşmə 

Kadr potensialından istifadə Kadrların ixtisasının artırılması, yeni iş yerləri 

yaradılır 

Yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi Kompüterləşmə, avtomatlaşma, kosmikləşmə 

Ekoloji şəraitin qorunub saxlanması Aztullantılı və tullantısız texnologiyaların 

tətbiqi 

Təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə Yeni süni materialların tətbiqi, alternativ 

mənbələrdən istifadə 
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2. Avstraliyada baş verən meşə yanğınlarının iqtisadi, sosial, ekoloji fəsadlarını qeyd edin. 

 

İqtisadi fəsadları Sosial fəsadları Ekoloji fəsadları 

Sənaye təyinatlı meşələrdə 

oduncaq əhəmiyyəti ağaclar 

məhv olur 

Heyvan və quşlar daimi 

yaşayış yerlərindən məhrum 

olması 

Temperatur artır 

 Xəstəliklər artır. Bitki örtüyü məhv olur 

 Yaşayış yerləri itirilir Quraqlıq, Səhralaşma 

yaranır 

  Meşənin torpaq və suqoru-

yucu funksiyası zəifləyir.  

 

3. Ukraynada  Çernobıl AES-də baş verən qəza nəticəsində yaranan ekoloji böhran üçün 

məntiqi ardıcıllığı tamamlayın. 

Çernobıl AES.də qəza baş verdi  ➡  İstehsal sahələrinin fəaliyyəti dayandırıldı  ➡  

İşsizlik yarandı  ➡  Əhali miqrasiyaya məruz qaldı. 

Məlumat mübadiləsi: Vaxt bitdikdən sonra hər bir qrup öz işini təqdim edir.  

Məlumat müzakirəsi: Qruplar dinlədikdən sonra əldə olunmuş məlumatların müzakirəsi 

aparılır və digər qrup üzvləri öz əlavələrini qeyd edirlər,  suallarını verirlər. 

Nəticə və ümumiləşdirmə: Bütün cavablar dinlədikdən sonra əldə olunmuş biliklər sis-

temləşdirilir və nəticə çıxarılır.  

Yaradıcı tətbiqetmə: "Davamlı inkişafı necə təmin etmək olar" mövzusunda təqdimat 

Refleksiya: 1. Azərbaycanda davamlı inkişafa mane olan amillər hansılardır?  

2. Davamlı inkişafı təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülür?  

3. Davamlı İnkişafin məqsədləri nədir?  

Qiymətləndirmə: Dərsin sonunda fəal şagirdlər meyarlara uyğun olaraq fərdi qiymətlən-

dirilir.  

Məqalənin aktuallığı. Davamlı inkişaf bəşəriyyətin müasir, bizdən sonrakı nəsillərin tə-

ləblərini ödəyən, insan potensialı və kapitalını, həmçinin ətraf mühitin mühafizəsinə və yaxşı-

laşdırılmasına yönələn bir nəzəriyyədir. Bu kimi biliklərin formalaşması davamlı inkişafın 

məqsədlərinə nail olunması baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Məqalə də məhz bu mövzuya 

həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə 11-ci sinifdə "Davam-

lı inkişaf" mövzusu üzrə fəal dərsin əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş forma və ayrı-ayrı qruplar 

üzrə təşkilinin bütün istiqamətlərinin təsnifatı verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilər. 

 

Ədəbiyyat  
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С.А. Насирова 

 

Организация активного урока  

“Устойчивое развитие” в 11 классе 

 

Резюме 

 
Суть устойчивого развития состоять из экономического развития, которое способно 

удовлетворить требования нынешнего поколения и не препятствует потребностям бу-

дущего поколения. Эти требования могут быть выполнены только путем защиты окру-

жающей среды, эффективного использования энергоресурсов и природных ресурсов, а 

также путем создания новых технологий. Социальное развитие, экономическое разви-

тие, экологическое развитие – это трио формируют модель устойчивого развития. 

 

S.A. Nasirova 

 

Organization of an active lesson on  

“Sustainable Development” in 11th grade 

 

Summary 

 
The essence of sustainable development consists of economic development which is able 

to meet the demands of the current generation and does not impede the requirements of the 

future generation. These demands can only be carried out by protecting the environment, 

efficient using energy resources and natural resources, as well as by creating new 

technologies. Social development, economic development, ecological development – this trio 

form the Sustainable Development model. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.10.2020 
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Açar sözlər: dərsin təşkili, məzmun, optimal, komponent, metod, məşğələ, vasitə, kombi-

nə, təsnifat, fəal təlim, təlim və tədris prosesi, müstəqil iş 

Ключевые слова: организация урока, содержание, оптимальный, компонент, ме-

тод, занятие, средство, комбинированный, классификация, интерактивное обучение. 

наглядно-практические методы, самостоятельная работа 

Key words: teacher organization of the lesson, content, optimal, component, method, 

training, means, combined, classification, interactive learning, independent work 

 

Məqalə ümumtəhsil məktəblərində fəal təlim metodunun tədrisi ilə bağlı məsələlərin həl-

linə həsr olunub. Göstərilmişdir ki, dərsin səmərəliliyi planlaşdırmadan asılıdır, planlaşdırma 

isə təlimin məqsədlərindən asılıdır. Bu məqalədə kimya dərslərinin müxtəlif əsaslara görə 

növlərinə baxılır. Dərsin əsas və köməkçi məqsədləri araşdırılır və bu məqsədlərə görə dərs 

növlərə ayrılır. Bununla yanaşı, dərsin keçirilməsinə qoyulan tələblər nəzərdən keçirilir.                                                                                                          

Məlumdur ki, müasir dövrdə təhsil sahəsində ciddi dəyişikliklər mövcud olduğuna görə, 

bu dəyişikliklərin öhdəsindən gəlmək üçün yeni təlim metodlarını bilmək lazımdır. Təhsil 

müəssisələrində tədris prosesində yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinin olması, dünya təhsil 

sisteminə inteqrasiya məsələlərinə diqqətlə yanaşılır. Bilirik ki, keyfiyyətli təhsil prosesinin 

əsas tərkib hissələrindən biri dərsin təşkilidir: onun mərhələləri, təlimin forma, üsul və metod-

larıdır; onun qurulması optimal düzgün həllinin tapılmasıdır. Müasir dərsdə müəllim hər bir 

şagirdi görür, onun potensialından maksimum istifadə edərək, bütün iştirakçıların qarşılıqlı 

inam və etibarı əsasında canlı ünsiyyətdir. Dərs nəinki müəllimin, həm də şagirdin yaradıcılı-

ğının nəticəsi olur. Təlim məqsədlərinin bir neçə təsnifatı mövcuddur: 1. Müəllimin fəaliyyə-

tinin xarakteri üzrə: öyrədici, inkişafedici, tərbiyəedici; 2. İdrak sahəsində əldə olunan nəticə-

lərinin səviyyəsi üzrə; 3. İdrak prosesinin səviyyəsi üzrə hafizənin və təfəkkürün müxtəlif 

növləri. Müasir vasitələrin, yeni təlim metodlarının, müxtəlif iş formalarının, rəngarəng re-

sursların istifadə olunduğu müasir dərsdə də əsas simalar şagird və müəllimdir. Mənim fikri-

mə görə, müasir dərs qura bilmək üçün, ilk növbədə müəllim özü müasirləşməli, keçmiş bilik-

ləri, təcrübəsi ilə kifayətlənməməli, daim inkişaf etməli, dünyada, cəmiyyətdə baş verən yeni-

liklərdən xəbərdar olmalı, pedaqoji sahədəki innovasiyaları öz fəaliyyətində tətbiq etməyi ba-

carmalı, İKT bacarıqlarına, informasiya mədəniyyətinə, kreativ təfəkkürə malik olmalı və şa-
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girdlərində də bu təfəkkür tərzini inkişaf etdirməlidir. İ. Hötenin belə bir sözü var: “Öz bildik-

lərini başqalarına öyrət, başqalarının bildiklərini də özün öyrən”. 

Müəllim yaxşı öyrədə bilmək üçün özü də daim öyrənməli, sürətlə inkişaf edən, düşüncə 

tərzi, dünyaya baxışı dəyişən şagirdlərinə öyrənməyi öyrətməyin yollarını araşdırmalı, tapma-

lıdır. Həm də müasir dərs üçün məktəbdə şərait, lazımi resurslar olmalıdır. Təlimin, təhsilin 

keyfiyyəti, səmərəsi fənni tədris edən müəllimdən çox asılıdır. Müəllim, ilk növbədə özünü və 

tədris etdiyi fənni şagirdlərə sevdirməli və özü də şagirdlərini sevməlidir. Bundan ötrü müəl-

lim öz peşəsinin, tədris etdiyi fənnin vurğunu, şagirdlərinin doğru yol göstərəni, dostu, yoldaşı 

olmalı və şagirdləri də bunu hiss etməlidir.  

Bu qarşılıqlı sevgi, məhəbbət olmadan yüksək nəticə qazanılacağına inanmıram. Qabaqcıl 

müəllimlərin dərslərini müşahidə edərkən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, şagirdlərin fəaliy-

yətini səmərəli təşkil etməyə yönəlmiş xüsusi metodlar təlim fəaliyyətinin aktivləşməsinə kö-

mək edən amillərdəndir. Deyilənlər və müşahidələr bir daha sübut edir ki, dərsin strukturunun 

ənənəvi sxemi heç də həmişə inkişafetdiriçi təlim üçün əlverişlı olmur. Fəaliyyət növlərinin 

növbələşdirilməsi dərsi həm çeşidli edir, həm də səmərəliliyini artırır. Fəaliyyətin növbələşdi-

rilməsi, onun dəyişdirilməsi şagirdlərin dərs müddətindəki işgüzarlıq qabiliyyətlərinə əsaslan-

malıdır. Yeni kurikulumda verilən məzmun standartları müəllimə təlim məqsədlərini düzgün 

müəyyənləşdirməkdə istiqamət verir. Dərsi planlaşdırarkən onun hansı növə aid olduğu da 

müəyyənləşdirilməli, dərsin növünün seçilməsi də onun məqsədindən asılıdır. 

Dərsin hərtərəfli, dolğun keçməsi məqsədilə müəllim öz bacarığına uyğun olaraq müxtəlif 

məsələlər tərtib etməlidir. Kimyanın tədrisi zamanı dərsin motivasiya mərhələsində mövzu-

nun məqsədinə uyğun olaraq pedaqoji məsələlərdən istifadə, krassvordlar tərtib edərək şagird-

lərdə dərsə, fənnə qarşı maraq oyatmağa çalışmaq lazımdır. Təlimin stimullaşdırılmasında, 

şagirdlərin fəallığının təmin edilməsində, nəzərdə tutulan məzmunun ətraflı mənimsədilmə-

sində inteqrasiyanın rolu əhəmiyyətlidir. 

Ümumtəhsil məktəblərində kimya tədrisinin də keyfiyyəti ayrı-ayrı dərslərin keyfiyyətin-

dən yox, tədris sisteminin-dərslərin sisteminin bütünlüklə keyfiyyətindən asılıdır. Kimya 

proqramının nəzərdən keçirdikdə aydın olur ki, kursun bütün dərsləri bir-biri ilə qarşılıqlı əla-

qədə olub dərslər sistemi əmələ gətirir. Hər mövzu üzrə dərslər sistemi bir vəhdət təşkil edir. 

Onun quruluşunun əsasını təlim prosesinə kompleks yanaşmaq təşkil edir. Hər bir dərsin 

funksiyası isə kompleks yanaşmadan başqa didaktik məqsədlə müəyyən olunur. Dərsdə şa-

girdlərin müstəqil biliklər qazanmalarına şərait yaradılmalı, müəllim özünün bələdçilik funk-

siyasına düzgün yerinə yetirməlidir. Dərsə bir texnoloji proses kimi də yanaşılır. Dərslərin ke-

çirilməsinin əsas üsulları dedikdə, məşğələ növlərinə uyğun olaraq aşağıdakı qrup dərsləri aid 

edirlər: şagirdlərin müstəqil işləri (laboratoriya işləri, praktik məşğələlər, eksperimental məsə-

lələrin həlli, paylama materialları üzərində iş, dərslik üzəridə iş, elmi-kütləvi ədəbiyyat və so-

raq kitabları üzərində iş, cədvəl və digər əyani vəsait üzərində iş); seminar məşğələsi (mühazi-

rə vasitəsi ilə əldə edilmiş biliklər təkmilləşdirilir; ekskursiya dərsi və sairə. Metodiki ədə-

biyyatlarda kimya dərslərinə verilən müasir tələbəri ümumiləşdirərək, bəzi əlavələr etməklə  

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar:  

1. Müasir  kimya dərslərində də həyata keçirilən təlim-tərbiyə prosesləri, dövrün, zamanın 

tələblərinə cavab verməli, Dövlətimizin mənafeyinə xidmət etməli, gənclərdə vətəninə, xalqı-

na məhəbbət hissi aşılamalıdır. 

2. Öyrənilən tədris materialının məzmunu yüksək elmi səviyyədə olmaqla, kimya elminin 

inkişafını əks etdirməlidir. Müasir kimya dərsi kurikulum əsasında, onun məzmun xətləri və 

standartlarına uyğun təşkil olunmalıdır. Dərs zamanı elə təlim mühiti yaradılmalıdır ki, müəl-
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limin bələdçilik, şagirdin isə tədqiqatçılıq funksiyası təmin olunsun. 

3. Kimya dərslərinin yüksək elmi səviyyədə olması üçün, müəllimin özünün hazırlıqlı, 

mövzuya aid materialları dərindən bilməsi, şagirdlər üçün yeni, lakin onların başa düşə biləcə-

yi elmi, texniki yeniliklər barədə məlumatlı olması vacibdir. Dərsdə müəllim elmi səhfə yol 

verməməli, eləcə də şagirdin istər danışıq, istərsə də eksperimental xarakterli işlərdə yol ver-

diyi qüsurları üzə çıxarmalı, onlara düzəliş verməlidir.  

Hazırkı dövrdə fəal dərsə daha çox üstünlük verildiyi üçün məllimin onun mərhələlərinə 

ciddi riayət etməsi, mövzuya uyğun metod, texnika və iş formaları seçməsi, əlverişli, işgüzar, 

şagirdlərin əməkdaşlığını təmin edən, onlarda maraq, həvəs oyadan təlim mühitinin yaratması 

vacib şərtlərdəndir. 

4. Kimya dərslərinin yüksək səviyyədə təşkil edilməsi və onun səmərəli nəticə verməsi 

üçün vacib olan amillərdən biri də, təlimin müasir texniki  vasitələri, reaktiv və avadanlıqlarla 

təchiz olunmuş laboratoriyaların olmasıdır. Müəllimin rəhbərliyi altında şagirdlərin müstəqil 

olaraq sadə, lakin dərs mövzusunun mahiyyət və məzmununu əks etdirən təcrübələri aparma-

ları, onlarda tədqiqatçılıq qabiliyyətlərinin inkişaf etməsinə, müəyyən həyati bacarıq və vər-

dişlərə yiyələnmələrinə imkan yaradar. 

5. Müasir kimya dərsinin bütün tiplərində onun öyrədici (təhsilverici) vəzifəsi ilə yanaşı 

tərbiyəedici və inkişafetdirici funksiyaları də yerinə yetirilməlidir. Dərsdə hər üç funksiyanın 

yerinə yetirilməsi, onun kurikulumda verilən alt standartlara uyğun müəyyənləşdirilən məq-

sədlərinin həyata keçirilməsində öz əksini tapmalıdır.Müəllim dərsin tipinə uyğun olaraq elə 

təlim metodları, texnikaları və iş formaları seçməlidir ki, onlar həm dərsin məqsədlərinin hə-

yata keçirilməsinə və təlimin məzmununa müvafiq olsun, həm də şagirdlərin idrak fəallığını, 

təfəkkürünü, hafizəsini inkişaf etdirsin. Onu da qeyd edək ki, dərsin məqsədlərinin qoyulma-

sında Blumun taksonomiyalarının bilmə, anlama, tətbiq, analiz, sintez, qiymətləndirmə (də-

yərləndirmə) səviyyələri üzrə asandan çətinə doğru ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır. 

6. Kimya dərslərində şagirdlərin idrak fəallıqlarının, onların məntiqi, tənqidi və yaradıcı 

təfəkkürlərinin inkişaf etdirilməsində, müstəqil işlərdən, o cümlədən,mən-tiqi, eksperimental, 

elmi-tədqiqat, istehsalat-texniki xarakterli məsələlərdən istifadə edilməsi səmərəli nəticə ve-

rər. Müasir kimya dərslərində şagirdlərdə internet və informasiya mənbələrindən istifadə ba-

carıqları formalaşdırmaq üçün, onlara keçdikləri müvafiq dərs mövzularına uyğun təqdimatlar 

hazırlamaq tapşırığı vermək məqsədəuyğun olardı. 

7. Müasir kimya dərslərində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya yaradılmasına diqqət ye-

tirilməli, müvafiq mövzuların tədrisi həyatla, istehsalatla, ölkəmizdə gedən quruculuq işləri 

praktikası ilə əlaqələndirilməli, şagirdlərin ekoloji biliklərinin inkişaf etdirilməsi, kimyəvi 

maddələrin olduğu sənaye və məişət tullantılarının ətraf mühitə, canlı aləmə ziyan vurmaması 

üçün hansı tədbirlərin görülməsi barədə onların maarifləndirilməsidir. Müəllim interaktiv təli-

min mərhələlərini bilməklə və dərsdə tətbiq etməklə dərsin keyfiyyətini yüksəltmiş olur və 

həmçinin dərs həm müəllim və həm də şagirdlər üçün maraqlı və səmərəli olur. Problemin qo-

yulması, problemin həlli üçün tədqiqat aparılması, problemi həll edərkən yeni biliklərin əldə 

edilməsi, onların tətbiqi və nəticələrə varılması, nəticələrin qiymətləndirilməsi dərs prosesinin 

nailiyyətli bir şəkildə təşkil edilməsidir.  

Məqalənin aktuallığı. Dərsin təşkilinə qoyulan tələblər vasitəsilə dərsin müasir üsullarla 

təşkili şagirdlərin məntiqi təfəkkürü və yaradıcı fəaliyyətinin inkişafına kömək edir. Müşahi-

dələr göstərir ki, məktəb kimyası tədrisində müasir dərs böyük əhəmiyyətə malik olaraq, düz-

gün şəkildə, tam aktuallığı ilə aparılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kimyanın tədrisində dərsin təşkili və ona verilən tələblər müasir 
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təlim metodunun seçilməsi üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Kimyanın tədrisində tədqiqat 

metodunda fəal təlim metodu geniş şərh olunmuşdur, fəal təlim metodunun bütün üsullarının 

praktik və nəzəri əhəmiyyəti qeyd edilmişdir.              

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlim metodlarının düzgün seçilməsi şagird-

lərdə dərsə marağın, yeni bilik və ideyaların yaranmasına kömək edir. Müəllimlərə şagirdlərin 

yaradıcı təfəkkürünün inkişafının imkan və yollarına dair metodik tövsiyələr verir. 
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Организация урока и предьявляемые требования  

в методике преподований химии 

 

Резюме 

 
В статье основное внимание уделяется преподаванию метода активного обучения в 

общеобразовательных школах. Было продемонстрировано, что эффективность урока за-

висит от планирования, а планирование, в свою очередь, зависит от целей обучения. В 

данной статье рассматриваются классификации уроков химии по различным основам. 

Исследуются основные и вспомогательные цели и по этим целям уроки делятся на 

виды. Вместе с этим рассматриваются требования, поставленные к проведению урока.                                            

 

                              A.A  Pasayeva., N.Sh. Malik-Yeganova., Y. I. Jafarov 

                                           

Orqanization of lessons in chemistry  

teaching and its requirements 

 

Summary 

 
The article focuses on the teaching of the method of active learning in general schools. It 

has been demonstrated that the effectiveness of the lesson depends on planning, and the 

planning depends on the objectives of the training. This article deals with the classification of  

chemistry lessons according to various reasons. The main and subsidiary aims of the lesson is 

investigated and it is divided into types according to the given aims. The requirements on the 

lesson planning are also taken into consideration. 
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Tədqiqatçılar hesab edir ki, inteqrasiya özünə inamın və dünya görüşün formalaşmasını 

sürətləndirir, onun tətbiqi sayəsində vaxt itkisinə yol verilmir. Kimyanın öyrədilməsi əsasən 

tarixi faktlara söykənir. Zaman-zaman alimlərin gördükləri işlər tarixdən reallığa köçür və 

müəllimlər bu prosesləri müasir təlimin imkanları baxımından müxtəlif təlim formaları, üsul-

ları, həmçinin İKT vasitələrindən istifadə etməklə öyrədirlər. Bu gün üçün ən fəal texnologi-

yalar və İKT vasitələrindən istifadə etməklə kimya dərslərinin maraqlı keçirilməsi mümkün-

dür, həmçinin bu fənnin həm sevilməsi, həm də maraqla öyrənilməsi üçün sinifdənkənar təd-

birlərin həyata keçirilməsi vacib məsələlərdəndir. Kimyanın öyrədilməsində sinifdənxaric iş-

lərin, dərsdənkənar tədbirlərin rolu həmişə aktual olub. Qazanılan biliklərin  səhnələşdirilmiş 

formada nümayiş etdirilməsi, bu prosesdə şagirdlərin də fəal iştirakı, rollu oyunlar vasitəsilə 

biliklərin ötürülməsi bu materialların uzun müddət yaddaşda qalmasına, təlimin keyfiyyətinə 

müsbət təsir edir.           

Səhnələşdirilmiş dərslər müəllimlərin yaradıcı qabiliyyətləri imkan verərsə, özləri tərəfin-

dən həm yazıla, həm də tərtib edilə bilər. Müəyyən bir mövzuya həsr olunmuş kiçik əsərlərin 

səhnələşdirilməsi həm öyrədən, həm də öyrənənin birgə fəaliyyəti ilə həyata keçdiyindən kol-

lektiv əmək həm maraqla qarşılanır, həm də fənnə marağı artırmaqla yanaşı elmi biliklərin nə-

zəri və praktik cəhətdən öyrənilməsinə şərait yaradır. 

Səhnələşdirilmiş dərs üçün İKT-dən istifadə etməklə, internet resurslarında və müxtəlif 

ədəbiyyatlarda qeyd olunan materiallara əsaslanmaqla Azərbaycanın görkəmli kimyaçıları və 

onlarla eyni zaman əhatəsində yaşayan müxtəlif elm, incəsənət xadimlərinin fəaliyyətini bir 

araya gətirib kimya, tarix və ədəbiyyatın inteqrasiyasının təzahürü kimi kiçik səhnə əsəri for-

masında təqdim edilir: 

Səhnə arxasından Hüseynağa  Hadıyevin oxuduğu “Nə gözəldir Azərbaycan” mahnısı səs-

lənir. İçəri Zeynalabdin Tağıyev daxil olur. 

Aparıcı: Onu tanıyırsınız: məşhur azərbaycanlı milyonçu, mesenat, Rusiya İmperiyasının 

həqiqi mülki müşaviri, müsəlman Şərqində ilk qızlar məktəbinin yaradıcısı, Bakı Tacir Bankı-

nın bank şurasının sədri Hacı Zeynalabdin Tağıyev. 

Bütün müsəlman aləmində tanınmış milyonçu – neftxudanı Bakıdakı müsəlman, rus, er-

məni və yəhudi cəmiyyəti xeyriyyələrinin hamısı özlərinə fəxri sədr seçmişdilər. Bu dövrlərdə 

Bakı əsl neft səltənətinə çevrilmişdi. İlk xeyriyyə cəmiyyəti 1905-ci ildə yaranmış Müsəlman 

Xeyriyyə Cəmiyyəti, "Nəşr və maarif", "Nicat" cəmiyyətlərinin yaranması, qəzet və jurnal-

mailto:q.gulzar@mail.ru
file:///D:/Sevda/Moy%20dokument/ELMI%20MEQALELER%20-%202015/2019/Rusiya%20İmperiyHYPERLINK%20%22https:/az.wikipedia.org/wiki/Rusiya_İmperiyası%22asın
https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Həqiqi_mülki_müşavir&action=edit&redlink=1
https://az.wikipedia.org/wiki/Tağıyevin_qızlar_məktəbi
https://az.wikipedia.org/wiki/Bakı_Tacir_Bankı
https://az.wikipedia.org/wiki/Bakı_Tacir_Bankı
https://az.wikipedia.org/wiki/Bakı
https://az.wikipedia.org/wiki/Neft
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ların çap edilməsi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaxından köməyi ilə mümkün olmuşdur. 

Sonra içəri digər bir şəxs daxıl olur. Bu şəxs 1857-ci il sentyabrın 24-də Bakıda – İçəri-

şəhərdə dünyaya gəlmiş Möhsün bəy Xanlarov 1878-ci ildə Bakı Realnı məktəbini əla qiy-

mətlərlə bitirdikdən sonra 1878-1883-cü illərdə Almaniya universitetlərində təhsil almış, riya-

ziyyat-təbiətşünaslıq fakültəsini bitirmişdir. 1883-cü ildə Strasburq Universitetinin Elmi Şura-

sında 26 yaşlı gənc Azərbaycan tədqiqatçısının hazırladığı dissertasiya işi görkəmli alman 

alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və ona “kimya doktoru” alimlik dərəcəsi veril-

mişdi. Gənc alimin qiymətli tədqiqatları məşhur rus kimyaçı alimi D. Mendeleyevin, həmçi-

nin digər görkəmli rus alimlərinin diqqətini cəlb etmiş və onların tövsiyəsi və zəmanəti ilə 

gənc alim Möhsün bəy Xanlarov 1884-cü ilin sentyabrında - 27 yaşında Rusiya Fizika-Kimya 

Elmi Cəmiyyətinə üzv seçilmişdir. Sonralar doğma Bakıya qayıdan Möhsün bəy Xanlarov - 

Azərbaycanın ilk avropalı kimyaçı alimi kimi 1920-ci ildə Azərbaycan SSR Ali Xalq Təsər-

rüfatı Şurasının kimya şöbəsində çalışmışdır. 

Möhsün bəy: Salam.  Xoş gördük sizi. Nə xoş təsadüf. 

Z. Tağıyev: Salam, kürəkən. Mən də səni xoş gördüm. Necəsən? İşlərin necədir? 

Möhsün bəy: Yaxşıdır. Çox sağ olun. Sizin kimi maarifpərvər insanların yanında çox 

yaxşı. Bilirsiniz, indi gələndə yolda məktəbə tələsən qızları gördüm. Ürəyim dağa döndü. Bi-

zim qızlar da təhsili olacaq, bizim qızlar da elmi fəaliyyətlə məşğul olacaq, bizim qızlar da ic-

timai işlərlə məşğul olacaq, dünyada tanınacaq. Mən onların gələcəyini belə görürəm, əziz qa-

yınata. Siz mənimlə qürur duyduğunuz kimi mən də sizinlə fəxr edirəm. Azərbaycan qızları 

isə sizi həmişə yad edəcək ki, onların təhsil almasına ilk olaraq siz yol açdınız. 

Z. Tağıyev: Azərbaycanda ilk qızlar gimnaziyasının açılmasının təşəbbüskarı və təşkilat-

çısı və bunu həqiqətən çox arzulayan Həsənbəy Zərdabidir. O da ildə Bakıda azərbaycanlı 

qızlar üçün ilk məktəbin açılmasına böyük kömək göstərmişdi. Bu mənim də çoxdankı arzum 

idi. Ona görə də bu istək birlikdə öz uğurlu nəticəsini verdi. Məni çox tərifləmə, Möhsün bəy, 

mən hələ nə iş  görmüşəm ki... Təhsil almaq imkanım olmasa da, təhsili çox sevirəm. Ona gö-

rə də əlimdən gələn hər şeyi edirəm və nə qədər ömrüm var, edəcəm. 

Onu da deyim ki, “Anası savadsız olan xalq kordur”, ona görə də onları cəhalətdən çıxara-

caq “yeganə çıxış yolu məktəb, yalnız məktəb, təhsil ola bilər”. Xalqın maariflənməsi mənim 

həyatımın qayəsidir. “Tazə həyat” qəzetində (12.02.1908) çap olunan “Mənim təcrübəmdən” 

adlı məqalədə demişdim: “...Xoşbəxtliyimidir, yoxsa Allahın vergisidir, - deyə bilmərəm nə 

ilə bağlıyam? Lakin mənim ən çox sevdiyim iş, mənim sənaye işimlə yanaşı, mən belə hesab 

edirəm ki, bundan da artıq məni öz xalqımın məsələləri, onun gələcək xoşbəxtliyi və həyatı-

nın davamı məşğul edir. Bu məqsədə nail olmaq üçün, mən belə hesab edirəm ki, xalqımın 

tərbiyəsi (təhsili) və maariflənməsi lazımdır. Xalqımın maariflənməsi və tərbiyələnməsi (təh-

sillənməsi) zəruriyyətini görərək, mən qüvvəm çatan qədər kömək etməkdən çəkinmədim. 

Bunu isə kiçik uşaqların tərbiyəsi (təhsili) və maarifləndirilməsində, böyüklər üçün isə kitab 

və qəzetlərin nəşrində gördüm. Bu işə qayğı göstərdim və göstərməkdə davam edəcəyəm. 

Söylədiklərimə yekun vurarkən, mən həqiqətən də başa düşdüm ki, xalqın gələcək xoşbəxtli-

yi, dəyanəti və irəliləyişi... tərbiyə (təhsil) ilə bağlıdır... 

Zaqafqaziyada yeganə olan, 1896-cı ildən Bakı Orta Texniki Məktəbinə çevrilən təhsil 

müəssisəsinin öz hesabıma kimya laboratoriyası açdırdım ki, həmin laboratoriyaya “Həqiqi 

mülki müşavir Tağıyevin laboratoriyası”da deyirlər. 

Bakıda rus qadın məktəblərindən olan Mariya Qadın Gimnaziyası binasına, eləcə də “Mü-

qəddəs Nina” Qadın Məktəbinə də həm çox pul xərcləmişəm, həm də daim yardım göstəri-

rəm. Lakin  bir dəfə rus çarı III Aleksandrın tacqoyma mərasimində iştirak edən Hacını impe-
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ratora təqdim edən senator demişdı: “Vaşe veliçestvo, eto predstavitel dikoqo naroda" (“Zati 

aliləri, bu, vəhşi xalqın nümayəndəsidir”). Elə bildilər mən rus dilində başa düşmürəm. Mən 

də bundan  əsəbiləşdim və etiraz etdim: 

— Mı ne dikiye, moy narod ne dikiy, on imeyet boqatuyu, mnoqovekovuyu svoyu isto-

riyu» (“Biz vəhşi deyilik, mənim xalqım vəhşi deyil, o, çoxəsrlik zəngin tarixə malikdir”). 

Möhsün bəy, sən də tanıyırsan, kimyaçı alim Dmitri Mendeleyevlə yaxın əlaqələrim var. 

Bu neft məsələsi ilə bağlı Bakıya tez-tez gəlir və biz görüşürük. Bilirəm, o sizi ağıllı, xeyirxah 

insan adlandırır, - deyə Möhsün bəy dilləndi. Bu alimlə mənim də əlaqələrim var. Biz mütə-

madi məktublaşırıq. Almaniyadan tanıdığım kimyaçı Fittinq, Vaqner, bioloq Bari kimi alim-

lərlə dostluq, həm də elmi əlaqələrim var. Onlar məni orada, Almaniyada görmək istəyirdilər. 

Mənsə sevimli müəllimim Həsən bəy Zərdabiyə (Azərbaycanın  milli mətbuatının banisi, bö-

yük mütəfəkkir) Almaniyadan yazdığım məktubllarda öz təhsilim, əldə etdiyim nəticələr, gə-

ləcək planlarım barədə söhbət açırdım, deyirdim ki təhsilimi bitirib alimlik dərəcəsi alan kimi 

Bakıya qayıdacağam. Keçmiş məktəb yoldaşlarım Nəcəf bəyin (Nəcəf bəy Vəzirov) və Əsgər 

ağanın (Əsgər ağa Gorani) əhvalını da ondan soruşurdum. Onlar Həsən bəy Zərdabinin 1875-

ci ildə əsasını qoyduğu “Əkinçi” qəzetinin fəal müəllifləri kimi tanınıblar. Nəcəf bəy və Əsgər 

ağa arasında məktəb illərindən əsası qoyulmuş dostluğumuz var. Dediyim kimi,  vətənimə dö-

nüb ona xidmət etmək istədim. Bu sahədə kadrlar yox dərəcəsindədir. Qayıtdım ki, mənim və-

tənimdə də neft sahəsində görkəmli alimlər yetişsinlər. Biz vətənimizin təhsili, elmi üçün ça-

lışırıq. Belə də olmalıdır. Bu barədə biz çox oxşayırıq. 

Səhnə müəllimin şagirdlərə dərs keçməsi ilə davam edir. Bu müəlim kimdir və hansı fənni 

şagirdlərə tədris edir. 

Tanıyaq: Müəllim kimya fənnini tədris edir. Adı da Xudaverdidir. Xudaverdi Kələntərli. 

O, Azərbaycanın məşhur xanəndəsi Yavər Kələntərlinin həyat yoldaşıdır. Yavər Kələntərlinin 

ifa etdiyi “Şur” muğamından bir parça səslənir. Görkəmli Azərbaycan şairi Abbas Səhhətin 

“Vətənimdir” şeirini musiqi vasitəsilə insanlara çatdırır. 

 

“Vətənimdir, vətənimdir, vətənim, 

Vətənim verdi mənə nanü - nəmək, 

Vətəni bunca unutmaq nə  demək, 

                                        Anadır hər kişiyə öz vətəni, 

                                        Saxlayıb sinəsi üstündə onu, 

Südüdür kim dolanıb qanım olub 

                                        O mənim sevgili cananım olub. 

 

Xudaverdi müəllim isə vətəninin gözəlliklərini, zənginliyini kimya fənni vasitəsilə şagird-

lərə çatdırır. O, vətənini çox sevir, onun haqqında lənkəranlı kimya müəllimi də deyirlər. Ya-

şasaydı, müasir dövrümüzə gəlib çatsaydı, kimyanın tədrisində vətənpərvərlik duyğusunu şa-

girdlərə, çox güman ki, belə çatdırardı. 

Qeyd. Metallar mövzusuna həsr olunmuş bu şeir-tapmacalarda vətənpərvərlik mövzusu ön 

plana çəkilib. Burada Azərbaycanın erməni  işğalı altında olan Qarabağ torpaqlarından söhbət 

gedir. Eyni zamanda hal-hazırda Qarabağın düşmən əsarətindən azad olması uğründa döyüşlər 

gedir. Çox böyük səbirsizliklə tezliklə qələbə zəfərinin şahidi olacağımızı gözləyirik. 

Slayd. 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/Nəcəf_bəy_Vəzirov
https://az.wikipedia.org/wiki/Əsgər_ağa_Gorani
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Çünki Xudaverdi müəllim kimya dərslərində yeniliyin tərəfdarıdır, istəyir ki, bu fənni şa-

girdlər sevsin. Ona görə də düşünür ki, onu daha sadə dildə yazmaq lazımdır. Şagirdlərinə 

səslənir ki, övladlarım, gələcəkdə vəzifənizdən, mövqeyinizdən asılı olmayaraq vətəninizi se-

vin, həmişə ona layiqincə xidmət edin. Çünki bizim respublikamız çox zəngin və qədim ölkə-

dir. 

Bu gün mən sizə bəzi kimyəvi terminləri izah edəcəyəm. Uşaqlar, baxın: fizzə. Fizzə - bi-

zim hamınızın yaxşı tanıdığı gümüşdür. Milh - bizim tanıdığımız, hər gün yeməklərimizdə is-

tifadə etdiyimiz duzdur. Dərslikdə rast gəldiyiniz təsqin etmək isə sadəcə olaraq qızdırmaqdır. 

      Yerdən şagirdlərdən biri: 

— Müəllim, bəs niyə biz onda qızdırmaq demirik. 

      Digəri: 

— Elə duz, gümüş də demək bizim üçün rahatdır. 

      Xudaverdi müəllim: 

— Bilirəm, övladlarım, eybi yoxdur, siz mənə bu terminləri sizə necə rahatdırsa, deyin. 

Mən qəbul edəcəm. 

Zəng vuruldu. 

Xudaverdi müəllim dərsin bitməsini gözləyirdi. Çünki o, iclasa tələsir. Dərs qurtaran kimi 

iclasa gedəcəkdi. Orada mühüm bir məsələnin həllini tapmağa çalışacaqlar. Bu iclasda kimlər 

yoxdur?.. 

Onlar “Kimyanın tədrisi metodikası” fənninin Azərbaycanda yaradıcısı Əsədulla Əbdürrə-

himov, respublikamızda ilk kimya mühazırələrini oxuyan Sadıq Hüseynov, gənc Yusif Məm-

mədəliyev - sonralar Azərbaycan-sovet kimyaçı alimi, müəllimlik fəaliyyəti ilə yanaşı gənc 

nəslin kimya sahəsində inkişafına çalışan, xüsusilə  kadrların hazırlanmasında böyük rolu olan 

Soltanmurad Əliyev. İndi Xudaverdi müəllim gəlib çatacaq. 

Budur Xudaverdi müəllim də özünü yetirdi. 

İclasda ilk fikir bildirən də elə  o olur: 

— Hörmətli həmkarlar mən 5-ci siniflərdə məlum terminləri işlətdikcə onları dilə gətir-

məkdə əziyyət çəkirəm. Şagirdlərim isə, hələ o körpələr, daha çox əziyyət çəkirlər. Artıq bu 

gün onlar dilə gəlmişdilər. Dedilər ki, müəllim bu cür sözləri yadda saxlaya bilmirik, siz bizə 

başa saldığınız kimi sadə sözlərdən istifadə etmək istəyirik. Mən də onlara icazə verdim. Gə-

lin, terminlərin öz dilimizdə və beynəlxalq dildə olan qarşılıqlarından istifadə edək. Məncə, 

bu ən optimal variantdır. 

Sadıq müəllim dilləndi: 
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— Sənin dediklərin tamamilə doğrudur. Elə mən də bu fikirdəyəm. Ona görə də “Qeyri-

üzvi kimya terminləri” adlı kitab hazırlayıram. Əsədulla müəllim də bu kitabın redaktorudur. 

Əsədulla müəllim başı ilə hərəkət edir. 

Sadıq müəllim: 

— Bu yaxınlarda kitab işıq üzü görəcək. Mən elə düşünürəm ki, bu mənim el-obama töh-

fəm olacaq. Qoy bizim gül balalar kimya fənnini sevsinlər. Mənim sözüm bu qədər. 

Əsədulla müəllim yerindən qalxdı: 

— Sadıq müəllim kitab barəsində söylədi. Mən bu kitabla tanış olduğum üçün deyə bilə-

rəm ki, bu ədəbiyyat həqiqətən dəyərlidir. Çünki bu kitabda artıq bizə tanış olan mis, sink, gü-

müş, qızıl, kükürd, azot kimi terminlər öz əksini tapmışdır. Nə qədər biz terminə istilah, ok-

sigen əvəzinə “müvəllidilihümüzə”, hidrogen əvəzinə “müvəllidilma”, civə əvəzinə “zibəq”, 

gümüş əvəzinə “fizzə”, sulfat turşusu əvəzinə “hamısı kibrit”, “oksalat turşusu əvəzinə “ ha-

mizi-hümmüz”, birləşmə reaksiyası əvəzinə “imtizac təmaülü”, adi duz sözü əvəzinə “milh”, 

qızdırmaq sözü əvəzinə “təsqin etmək” kimi sözlər işlətməliyik. Bu baxımdan Sadıq müəlli-

min gördüyü iş, həqiqətən təqdirəlayiqdir. Çox sağ ol, Sadıq müəllim.   

Əsədulla müəllim bu sözləri deyib əyləşdi. Soltanmurad müəllim isə : 

— Ay həmkarlar, sizə deyim ki, mən də “Üzvi kimya” və “Ümumi kimya” dərsliklərini 

yazmışam. Bu kitablar da yaxın vaxtlarda işıq üzü görər, inşallah. 

Yusif yerindən qalxdı və dilləndi: 

— Mən yaxın zamanlarda Moskvaya gedirəm. Orada elmi fəaliyyətimlə ciddi məşğul ol-

mağı nəzərdə tutmuşam. İstəyirəm uğur əldə edim. Yaxşı ki, bura gəldim. İndi sizi görürəm 

və fəxr edirəm. Mən sizə yanımdakı yoldaşı təqdim edim: Şıxbala Əliyev – o, gənc kimyaçı-

dır. Elmi tədqiqat sahəsində özünü sınamaq istəyir. Leninqrad Dövlət Universitetinin aspiran-

turasına daxil olacaq. Mən onun gələcəkdə necə tanınmış alim olacağına inanıram. 

Yusif Məmmədəliyevin sözlərində həqiqət vardı. Az vaxt ərzində Şixbala Əliyev Azər-

baycanda kimya üzrə ilk elmlər namizədi və sonralar ilk kimya elmləri doktoru, professor ol-

du. Müharibə illərində də alim pedaqoji fəaliyyətini davam etmişdir. Hər zaman ölkənin digər 

respublika və şəhərlərindən olan mütəxəssislərdən öz elmi məsləhətlərini və yardımını əsir-

gəmirdi. Ş. Əliyev 1950-1960-cı illərdə yorulmaz ictimai xadim olmuşdur. D.İ.Mendeleyev 

adına Ümumittifaq Cəmiyyətinin sədr müavini olmuş və bu vəzifədə fəal ictimai işlər apar-

mışdır. 1960-cı il iyulun 9-da onun həyatı gözlənilmədən faciəvi şəkildə qırıldı: rəhbərlik et-

diyi laboratoriyada elmi-tədqiqat işləri üzrə eksperimentlər aparkən baş vermiş bədbəxt hadisə 

nəticəsində alim həlak olmuşdur. Vəzifə borcunu yerinə yetirərkən faciəli şəkildə həlak oldu-

ğuna görə  alimi "elmin şəhidi"  adlandırırlar. 

İclas iştirakçıları belə qənaətə gəldilər ki, artıq bizim respublikamızda kimyaçı müəllimlər 

və kimyaçılar yetişməkdədir. Hətta sizlər istehsalat üçün də kadrlar hazırlanır. Bu adlar tarixə 

düşəcəkdi və bu alimləri həmişə xatırlayacaqlar. 

Əsas gündəlik məsələsi kimya dərsliklərinin sadə Azərbaycan dilində yazılması məsələsini 

həll etmək olan iclas başa çatdı. İclasda iştirak edənlər yavaş-yavaş sağollaşıb bir-bir ayrılır-

lar. Hamı otağı tərk edir. 

Səhnə arxasından külək səsi gəlir. Küləkli bir payız axşamı. Yol boyu bir nəfər gənc oğlan 

keçmiş Kommunist küçəsində (indiki İstiqlaliyyət küçəsi) ilə gedirdi. Bu oğlan Cəfər idi – 

Azərbaycanın görkəmli dramaturqu, şairi və nasiri, teatrşünas, kinoşünas, tərcüməçi, kinosse-

narist, jurnalist, aktyor, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi. 1915-ci ildən lirik və satirik şeir-

lər, hekayə və dram əsərləri yazmağa başlamışdır. Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında bö-

yük xidməti olmuşdur. 
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Cəfər Cabbarlının əsərləri hamınıza tanışdır. Ona görə də bu barədə danışmayacağam. La-

kin onu demək istəyirəm ki, C. Cabbarlının: 

 

Elm bir şeymi, verə mənfəət insanə, qızım? 

Nə rəvadır salasan möhnətə qəmsiz başını, 

Edəsən xalqın arasında xəcil qardaşını; 

Get bişir evdə, bala, düşbərəni, bozbaşını, 

Verginən meylini xingalə, fisincanə, qızım! 

 

Cəfər Cabbarlının “Qızıma” satirası Oksford Universiteti tərəfindən çap olunmuş dərsliyə 

daxil edilmişdir. 

Cəfər əlləri cibində o tərəf - bu tərəfə baxa-baxa gedirdi. Ona bayaqdan fikir verən Qəmər 

Salamzadə Cəfəri çağırdı. Salamlaşdı və  soruşdu: 

—  Cəfər! Belə tozlu havada hara gedirsən? Nə axtarırsan? 

— Hara getdiyimi özüm də bilmirəm. Ancaq nə axtardığımı bilirəm. Kinoda Sevil rolunda 

oynamaq üçün aktrisa axtarıram. Gəlsənə mənə kömək edəsən! Sən də kino işçisisən, axı! 

— Axtaran tapar, - Qəmər dedi. 

— Əslinə baxsan, tapmışıq. Birisi var, çox ciddi qızdır. Alim olmaq istəyir. Görək yola 

gətirə biləcəyikmi? 

Qəmər zarafatla: 

— Cəfər! Sən dilinlə ilanı yuvasından çıxararsan, necə olur ki, ondan razılıq ala bilmir-

sən? – dedi. 

— Doğrudur, onun razılığına müvəffəq olmalıyıq, - deyə Cəfər cavab verdi... 

O çəkilməsə, rola Nona adlı erməni qızı çəkiləcək. Bilirsən, Qəmər, ona görə düşüb özüm 

də Sevili axtarıram. Sən nadir qadınlardansan, Qəmər. Bilirsən, dünyada 100 rejissor yetişirsə, 

onun biri qadın olur. Sən bizim dövrümüzün ən fədakar qadınlarındansan. Ona görə də bun-

ları sənə deyirəm ki, sən məni daha yaxşı başa düşərsən. Mən istəyirəm ki, bu rola əsl azər-

baycanlı qızı çəkilsin. 

Bəli, həmin gənc və ciddi qız (Azərbaycanın ilk kimyaçı qadın alimi, sonralar akademik, 

dünyaya ilk turboboru bəxş edən mühəndis, ilk kinoaktrisası) İzzət Orucova idi. 

Qəmər: 

— Bəs o alim qızı harda gördün? 

“Təyyarə” kinoteatrında (köhnə univermağın binasında yerləşirdi). Rəfiqəsi ilə kinoya 

baxmağa gəlmişdi. Mən qət etdim ki, bu irigözlü qız Sevili oynamalıdır. Əlbəttə, müsəlman 

qadını üçün kinoya çəkilməyin nə olduğunu bu gün dərk etmək çox çətindir. Ona görə də mən 

qızların ardınca düşüb evlərinin yerini öyrəndim.   

Təsadüfən küçədə qonşuluqda yaşayan tanışı Mövsüm İsmayılzadədən İzzət xanımgilin 

ailəsi barədə ətraflı məlumat aldım, sonra da qızın atası Mirzəağa kişi ilə görüşdüm. Onunla 

söhbətim çox uzun çəkdi. 

Mirzəağa kişi karıxıb qalmışdı: 

— Oğlum,  sizə heç cür kömək edə bilmərəm. Özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu mümkün olan 

iş deyil. Mən özüm bağbanam. Təbiəti də çox sevirəm, teatrı, kinonu da. Kitab da oxuyuram. 

Ona görə də qızıma məktəbə getməyə icazə vermişəm. Amma kino? Yox, yox. Bu bizlik de-

yil. Qonşular, qohumlar adama nə deyərlər? Məndən incimə, oğlum. Mən başqa cür hərəkət 

edə bilmərəm... 

İndi başqa fikrim var, Qəmər xanım. Bu dəfə o evə rejissor və aktyor İsmayıl Hidayətzadə 
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ilə gedəcəm. O da mənim  kimi dilli-dilavərdir. Yaxşı, hələlik, Qəmər. 

Sənə uğurlar, Cəfər. 

Laboratoriya otağı. İzzət xanım iş stolunda oturub yazı yazır. 

İş yoldaşı Həqiqət ona yaxınlaşır. 

İzzət xanım, nə yazırsınız ? 

İzzət: Dünənki təcrübələrimin nəticələrini araşdırıram. Düzdür, işləyirəm, amma fikrim 

tamam başqa yerdədir. 

Həqiqət: Nə olub axı? Görürəm, dalğınsan. 

İzzət: Hə, məni kinoya çəkmək istəyirlər. 

Həqiqət: Doğrudan, nə maraqlıdır. Sənə icazə verərlər? Kimdir səni kinoya çəkmək istə-

yən? 

İzzət: Cəfər Cabbarlı. 

Həqiqət: Doğrudaaaan??? O gəncdir, amma çox məşhurdur. Hansı əsərinə film çəkir? 

İzzət: Sevil istəyir ki, baş rola mən çəkilim. Axır ki, atamdan zorla icazə də alıb. Mən 

özüm məəttəl qalmışam. İsmayıl adlı birisiylə  gəlmişdi. 

Onlar gedəndən sonra atam məni çağırıb dedi: 

— Qızım, bu çeşməkli kişi böyük adamdır, bəlkə eşitmisən, Cəfər Cabbarlı. Teatr üçün 

əsərləri o yazır. İndi bir  kino çəkirlər. Adı «Sevil»dir. İstəyir ki, səni də kinoya çəksin. Bili-

rəm, məhəllə ağsaqqalları məni danlayacaqlar, amma kişinin sözündən çıxa bilmədim. Yaxşı 

adama oxşayır, elə bil üzündən nur tökülür. Sabah hazırlaş, gəlib səni kinoya aparacaq. Atam 

Cəfərə tapşırdı ki, məni özü aparıb gətirsin. O da məmnuniyyətlə razı oldu. Axşam dalımca 

gəlmişdi faytonla. Sonra da faytonla gətirib qoydu. Cəfər deyir ki, İzzət mən istəyirəm ki, mə-

nim yaratdığım Sevil obrazına əsl azərbaycanlı qızı çəkilsin. Yoxsa rola Nona adlı erməni qı-

zını çəkəcəklər. Biz getdik. Seçim mərhələsində məni bəyəndilər. Gözəlliyimə görə-utanaraq 

güldü. 

Cəfər çox tələbkardır. Bəyənmədiyi kadrların dəfələrlə yenidən çəkilməsinə israr edir. 

Bilirsən, Həqiqət, Sevilin çadranı başından atması epizodu bir neçə dəfə təkrarən çəkildi; 

amma bu səhnə yenə də Cəfərin xoşuna gəlmədi. O, hər dəfə əllərini bir-birinə vurub dedi: 

— Yox, İzzət, olmadı. Çarşabı başından atmağın çox süni çıxır. Əsərin əsas kulminasiya 

nöqtəsi də elə burdadır. Sən çarşabı başından elə atmalısan ki, bu səhnə tamaşaçıda cəhalətin 

və mövhumatın qara pərdəsi olan çarşaba nifrət və qəzəb hissi oyatsın...» 

Mən çox şadam. İzzət xanım, bilirsən gələcəkdə səni necə yad edəcəklər. Azərbaycanın ilk 

qadın alimi və ilk kinoaktrisası. İnan ki, səmimi deyirəm, ilk alim də sən olacaqsan. Çünki sən 

savadlı olduğün qədər  həm də zəhmətkeşsən. 

İmtahan otağı. Kimya elmləri doktoru, professor, Böyük Vətən müharibəsi veteranı. Mü-

haribədən sonra Mikayıl bəy S. Ağamalıoğlu adına AKTİ-də öz işini davam etdirmiş, kimya 

elmləri namizədi, sonra isə professor adını almışdı. Ömrünün sonunadək kafedra müdiri vəzi-

fəsində işləmişdi. Mikayıl Qulubəyov üzvi kimya fənnindən imtahan götürür. 

22 nəfərlik qrup üzvlərindən 11 nəfəri "əla" qiymət aldı.  Bir qələbə idi. Bu xəbər institu-

tun bütün fakültələrinə yayılacaq, bu qələbədir. Qrup nümayəndəsi əsgəri qaydada professo-

run qarşısında təzim edir və  bildirir: biz 40 gündür gecə-gündüz yatmırıq. Bu, bir tələbə kimi, 

sizin partizan hərəkatındakı şücaətlərinizə və alman faşizmi üzərində qələbənin qazanılmasın-

dakı xidmətlərinizə kiçik töhfəmizdir. Professor qalan on bir tələbənin bilik səviyyəsini soru-

şanda qrup nümayəndəsi dedi: 

— Professor, onların çoxu atasız böyümüş, bir qədər də zəif təhsil alan tələbələrdir, “kafi” 

qiymətə ancaq cavab verə bilərlər. 

https://az.wikipedia.org/wiki/Böyük_Vətən_Müharibəsi
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Mikayıl müəllimin nurlu siması birdən tutuldu: 

— “Kafi” alanlara təqaüd verilmir. Onların qiymət kitabçasına “yaxşı” yaz, gətir, imza 

edim. Qoy təqaüddən qalmasınlar. Eynəyi gözündən götürərək üzünü həmin tələbələrə tutub 

dedi: 

— Öldürməyə nə var oğul, o kəsə deyərəm ki, yaşatsın! Gedin yaşayın, təqaüddən qalma-

yın, amma imtahanlara yaxşı hazırlaşın! 

Qrup nümayəndəsi söz tapıb deyə bilmədi. Donub qaldı. Bir azdan özünə gəlib dilləndi: 

— Siz həqiqətən fədakarsınız. O uşaqlar heç vaxt sizin əməyinizi itirməz, müəllim. Çox 

sağ olun. 

— Ay bala, müəllim dilləndi: 

Mən Stalinqrad uğrunda vuruşlarda iştirak etmişəm. 1942-ci ilin sonunda döyüşlərin birin-

də yaralı halda əsir düşmüşəm, Almaniyaya, oradan İtaliyaya, daha sonra Yuqoslaviyaya sür-

gün olunmuşam. Sağaldıqdan sonra əsirlikdən qaçıb (1943-cü ilin əvvəlində) azadlıq hərəka-

tına qoşularaq Mehdi Hüseynzadəyə yaxından kömək göstərdim və onunla çiyin-çiyinə parti-

zanlıq etdim. Mənim partizan ləqəbim “Doktor Mişa” idi. Yuqoslaviya hökuməti tərəfindən 

yüksək qiymətləndirildim. Mən Yuqoslaviyanın üç “Qəhrəmanlıq ordeni” ilə təltif edilmişəm. 

Dediyim ki, əsirlikdən qaçdım. 

Yavaş-yavaş o biri tələbələrdən də içəri daxil olanları oldu. Onlar müəllimin kövrək xati-

rələrinə qulaq asırdılar. «O döyüşlərdə Mixaylo tək olmayıb, orada 100-ə yaxın azərbaycanlı 

olub. Eh, nə isə, övladlarım, xatirələrə daldım lap. Gedin, imtahanlara yaxşı-yaxşı hazırlaşın. 

Yaxşı mütəxəssis olun ki, gələcəkdə işlərinizdə uğurlar qazanısınız. 

Sağollaşıb gedəndə Yusif Məmmədəliyevlə rastlaşdı.   

Mikayıl: Nə gözəl bir gündür bu gün. Yusif müəllim, mən səni görməyimə çox sevindim. 

Necəsən? İşlərin yaxşıdır, bilirəm. Sən Azərbaycanın ən zəhmətkeş alimlərindənsən. Ona görə 

də səni bütün dünya tanıyır. 

Yusif: Yaxşı, Mikayıl, çox tərifləmə məni. Mən neyləmişəm ki hələ? 

Mikayıl: Nə danışırsan? İlk dəfə olaraq neft qazlarından sintetik kauçukun alınması ideya-

sını irəli sürmüsən. İlk dəfə olaraq aromatik karbohidrogenlərin doymamış karbohidrogenlər 

ilə alkilləşməsi üçün sulfat turşusundan katalizator kimi istifadə etmisən. Bu proses əsasında 

sənaye miqyasında zavod işə salınaraq, yüksək oktan ədədli izopropilbenzol istehsal edil-

mişdir və SSRİ Müdafiə Nazirliyinin yüksək keyfiyyətli aviabenzin ilə təmin edən komponent 

əldə edilmişdir. Sənin bu sahədə apardığın tədqiqat dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndiril-

mişdir. 

Səncə bu azdır? Böyük Vətən müharibəsində faşizm üzərində sənin rolun danılmazdır, 

Yusif. Sən doğrudan da böyük alimsən. Sən Nobel mükafatı almağa layiq alimlərdənsən. 

Azərbaycanım səninlə fəxr edir, Yusif. 

Sənin dünya şöhrətli tələbən akademik Əli Quliyevin yaratdığı Aşqarlar Kimyası İnstitutu 

ölkəmizdə üzvi sintezin, xüsusən də incə üzvi sintezin bir elmi istiqamət kimi formalaşması 

və inkişafında müstəsna rol oynayır. Azərbaycanda lk dəfə olaraq aşqarlar kimyası üzrə elmi-

tədqiqat institutu yaradılmışdır. Orada bir çox qiymətli kimyəvi maddənin və aşqarların alın-

ma texnologiyaları işlənib hazırlanır. Kimya və neft-kimya elminin inkişafı naminə fəda-

karlıqla çalışan alim növbəti təcrübə-sınaq zamanı bir qolunu itirmiş olsa da, ruhdan düşmədi, 

öz elmi axtarışlarını böyük səy və inadkarlıqla davam etdirmişdir. Görkəmli alimin elmi nai-

liyyətləri, Vətən qarşısında xidmətləri yüksək qiymətləndirilir. 

Yusif: Mikayıl, sən də elmlə məşgulsan. Artıq demək olar ki, alimsən. Müdafiə edib elm-

lər namizədi, elmlər doktoru olacaqsan. Amma mən burda elmlə məşgul olanda sən torpaq 

https://az.wikipedia.org/wiki/Almaniya
https://az.wikipedia.org/wiki/İtaliya
https://az.wikipedia.org/wiki/Yuqoslaviya
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uğrunda döyüşə getdin. Yaralandın, əsir düşdün, partizanlara qoşuldun. Qürbət ölkələrdə nə 

əziyyətlər çəkdin. Bunlar az iş deyil, Mikayıl. Sən də Vətən üçün az iş görməmisən. Təvazö-

karlıq etmə. Bilirsən, sən çox fədakarsan. 

Necə deyərlər, alimin qələmi, şəhidin qanı. Uca Tanrım hər iki məfhumu bir tutur. Çünki 

elm, təhsil hər bir millətə vacibdir. Savadsız xalq geridə qalır, inkişaf etmir. Biz hamımız, 

yəni ziyalılar əl-ələ verib Vətən torpağımızı həm qorumalı, həm də onun daimi inkişafı üçün 

öyrənməli, həm də öyrətməliyik. 

— Elədir, Yusif. Bunu deyib Mikayıl müəllim onu qucaqladı. Onlar hər biri öz işində 

doğma vətənin inkişafı, rifahı naminə gələcək planlarını düşünürək ayrıldılar. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə Azərbaycanın kimyaçı alimlərinin tarixi şəxsiyyətlər, gör-

kəmli elm, ədəbiyyat, incəsənət xadimlərinin doğma respublikamız naminə etdiyi xidmətlər, 

gördüyü işlər barəsində məlumatlar səhnələşdirilmiş dərs nümunəsində təqdim olunur ki, bu 

da müasir təlim prosesinin imkanları daxilindədir və o öyrənənlərinin fəallıq prosesinə müsbət 

təsir edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kimyadan səhnələşdirilmiş dərs nümunəsinin təli-

min müasir texniki vasitələrilə hazırlanıb təqdim olunmasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nəzəri biliklərin praktik cəhətdən daha mü-

kəmməl öyrənilməsi, şagirdlərin geniş dünyagörüşünə malik şəxsiyyət kimi formalaşması  

üçün məqalə praktik əhəmiyyətlidir. 
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Г.Н. Гулиева 

Роль интеграции и ИКТ на уроках химии  

и в организации внеклассных занятий 

 

Резюме 

 
Средства ИКТ являются эффективным средством индивидуализации обучения, ин-

тенсификация самостоятельной работы учащихся, повышению мотивации и познава-

тельной активности. У обучающихся развивается умение осуществлять поиск в образо-

вательной сети Интернет, классифицировать информацию, критически подходить к 

ней, сопоставлять, то есть, в целом, способствует повышению информационной куль-

туры, что является необходимым качеством современного человека, прививает навыки 

самообразования, помогает «превращать учебу в радость открытия». А если есть ин-

терес, то есть и прогресс, который в дальнейшем влияет на качество образования. 

 Интегративный подход означает реализацию принципа интеграции в любом компо-

ненте педагогического процесса, обеспечивает целостность и системность педагогичес-

кого процесса. 

                                               

        G.N.Gulieva 

 

Role of integration and IKT in chemistry lesson and  

the organization of extracurricular activities 

 

Summary 

 
İCT tools are an effective means of individualizing learning, intensifying students' 

independent work, increasing motivation and cognitive activity. Students develop the ability 

to search the educational Internet, classify information, critically approach it, compare, that is, 

in general, it contributes to an increase in information culture, which is a necessary quality of 

a modern person, instills self-education skills, helps to “turn learning into a joy of discovery ". 

And if there is interest, then there is progress, which further affects the quality of education. 

An integrative approach means the implementation of the principle of integration in any 

component of the pedagogical process, ensures the integrity and consistency of the 

pedagogical process. 
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Məqalədə uyğun olaraq müxtəlif formalarından istifadə zamanı didaktik şəraitin yaradıl-

ması qaydaları göstərilmişdir. Kimya dərslərinin təşkilində istifadə olunan metodlar içərisində 

rollu oyunlar xüsusi yer tutur. Bu baxımdan da kimya dərslərində “Rollu oyun”lar metodların-

dan mütəmadi və doğru şəkildə istifadə edilməsi şagird təfəkkürünün inkişafında böyük rol 

oynaya bilər. Kimyanın tədrisində də müasir təlim texnologiyalarının geniş tətbiqinə başlanıl-

malı, bu fənn üzrə optimal didaktik proseslər, təhsil vəzifələrini həll etməyi qarşıya məqsəd 

qoyan ciddi didaktik materiallar hazırlanmalıdır. Məqsəd müəllim tərəfindən öyrənənin fikir-

lərinə, bilik, bacarıq, davranış və hisslərinə fasilitatorluq etməklə təlim nəticələrinə nail ol-

maqdır. 

Yaradıcı müəllimlər dərslərini fəal idrak, inkişafetdiricilik, əməkdaşlıq, dialoji təlim prin-

sipləri əsasında qurmaqla, İKT-dən səmərəli istifadə etməklə, axtarış sistemləri, internet re-

sursları, onlayn dərslik və digər vəsaitlərdən səriştə və peşəkarlıqla istifadə etməklə müasir tə-

ləblərə cavab vermiş olarlar. Oyunları müzakirə edərkən nəzərə alınması lazım olan bir çox 

amil var, bunlardan biri uyğunluq prinsipidir. Müəllimlər tədris prosesinin səmərəli olması 

üçün oyun seçərkən çox diqqətli olmalı, oyunlar şagirdlərin səviyyəsinə, yaşına, təqdim edilə-

cək və tətbiq ediləcək materiallara uyğun olmalıdır.  

Oyun seçiminə təsir edən amillərdən biri də onun davamlılıq müddəti və başa çatması 

üçün lazım olan vaxtdır. Bir çox oyunda vaxt məhdudiyyəti var, lakin bəzi mütəxəssislərin 

fikrincə, müəllim öyrəncilərin səviyyəsindən, qrupların sayından və ya qrupdakı öyrəncilərin 

sayından, oyunun qaydalarını bilib bilmədiklərindən asılı olaraq, az və ya çox vaxt seçə bilər. 

İnteraktiv təlim metodlarına şagirdin aktiv fəaliyyəti; müəllimin şagirdlə və şagirdlərin bir-bi-

ri ilə əməkdaşlığı; didaktik oyunlardan istifadə olunması; şagirdlərin sinifdə qeyri-ənənəvi 

yerləşdirilməsi səciyyəvidir. İnteraktiv təlim üsullarında istifadə olunan didaktik oyunlar əsa-

sən aşağıdakılardır: 

Rollu oyun. Bu metod şagirdlər tərəfindən oynanılan kiçik bir pyesdir. Yeni tədris olunan 
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mövzu kiçik pyes şəklində rollara bölünüb şagirdlərə paylanır. Dərsin gedişi zamanı hər şa-

gird öz rolunu ifadə edir. Bununla da müəllim şagirdləri diferensiallaşdırır və fərdiləşdirir 

(rollar qabiliyyətə görə seçilir). Rollu oyun hər hansı problemə müxtəlif  nöqteyi-nəzərdən ya-

naşmalardan ibarətdir. Metodun tətbiqində məqsəd: Bu metod şagirdlərin yalnız birbaşa təcrü-

bəsindən deyil, həm də simulyasiya edilmiş təcrübədən öyrənə bilməsinə əsaslanır. Simulyasi-

ya – immitasiya, təqlid etmək, fəaliyyət və hadisələri yalandan yaratmaq deməkdir. Əsas 

məqsəd şagirdlərə onlarınkından fərqli fikir, vəzifə, maraq, hobbi və motivasiyaları olan həm-

yaşıdlarını başa düşməkdə kömək etmək üçün tanış olmayan şərait yaratmaqdan ibarətdir. 

Məlumdur ki, biz çox vaxt rastlaşdığımız insanların oynadıqları “rolları” lazımi səviyyədə 

qiymətləndiririk. Oyun prosesində uğurlu təlim həyata keçirilir: uşaqlar məlumatı qeyri-iradi 

qavrayır və yadda saxlayırlar. Şagirdin bu oyundan əldə etdiyi başlıca keyfiyyət-emosional tə-

əssüratdır. Emosional təəssürat isə dərsin gedişində informasiyasını və ya oyunun mövzusunu 

inkişaf etdirən söhbətin qavranması üçün əsas rol oynayır. Buna görə hətta oyun arzuedilməz 

istiqamətdə getdikdə də, onu baş tutmamış hesab etmək olmaz. İşin təşkili:  

1. Motivasiya. Əldə etmək istədiyiniz məqsədləri oyunun mövzusunu məğzini və oyunda 

iştirak edəcək obrazları müəyyənləşdirmək.   

2. Rolları paylamaq. Rolların təsviri olan kartlar hazırlayın. Şagirdlərinizlə kimin şərh 

edəcəyini, kimin müşahidə aparacağını, qrupların neçə (qruplar kimi, yoxsa bütövlükdə sinif 

kimi) fəaliyyət göstərəcəyini qərara alın.   

3. Tapşırıqların verilməsi (hər qrupda verilir). Oyunun gedişini müəyyənləşdirin:  

— Məzmunu və müxtəlif obrazların rolunu təqdim edən müəyyənləşdirilir;  

— Obrazların ünsiyyət saxladığı və oyun davam etdikcə dialoqların qurulduğu səhnə;  

— Rəsmi prosedurun riayət olunduğu proses.  

4. Qruplarda iş (və ya bütün siniflə iş). Tapşırığın izahı. Qrupu rollu oyunlar üçün hazırla-

yın. Əgər qrup əvvəllər rollu oyunlarda iştirak etməyibsə, onları məzmunla tanış etmək üçün 

asan situasiya təklif edin. Situasiyanı təhlil etmək və fəaliyyət hazırlamaq üçün bir-iki dəqiqə 

vaxt verin.  

5. Təqdimat. Tamaşa zamanı siz lazım olduqda “aktyorları” (şagirdləri) dayandırıb şagird-

lərdən nə baş verdiyini soruşa bilərsiniz və səhnə münaqişəsinin həllini yerindəcə həll etməli-

siniz. Qarşıya çıxan suallar tam izah olunmalıdır.  

6. Qiymətləndirmə. Nəhayət, şagirdlərdən xahiş etməlisiniz ki, bu fəaliyyət barəsində dü-

şünsünlər və ona təlim təcrübəsi kimi yanaşsınlar. Oyunu “aktyorlarla” və “tamaşaçılarla” bir-

gə qiymətləndirin. Bu zaman onlara aşağıdakı məzmunda suallarla müraciət edin:  

Oynanılan rollar/situasiya ilə bağlı nə hiss edirsiniz? - Məsələ həlli edildimi? Əgər edildi-

sə, necə? Əgər edilmədisə, niyə? Əgər oyunda məqsədə nail olunmadısa, şagirdlərdən yaxşı-

laşma təkliflərinin verilməsini xahiş edin. Şərtlər: senari, səhnə, rəsmi prosedurun riayət olun-

duğu proses, vaxt, qrupla iş. Vasitələr: 

Səhnə, atributlar, butaforiya, iş vərəqləri, qarderob və s.; Yarana biləcək problemlər: Şa-

girdlər üçün belə səhnələşdirilmiş dərslərdə iştirak etmək ilk dərslərdə çətin olur. Bu zaman 

bir sıra problemlərlə üzləşməli olacaqsınız. Müəllim bütün deyilən və rast gələ biləcək digər 

məsələlərə (suallara) yaradıcılıqla yanaşmaqla problemi özü həll etməlidir. Şagirdləri  müasir 

dövrün tələblərinə cavab verən bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlərə yiyələnən, bu kompetensiya-

ları davamlı  olaraq inkişaf etdirən gənclər kimi formalaşması təhsil ocaqlarımızda təlim-tər-

biyə prosesinin necə qurulmasından, öyrədici mühitin təşkilindən, təlim zamanı istifadə olu-

nan forma, üsul, vasitələrdən asılıdır. Müasir təlimin başlıca vəzifələrindən biri  öyrənməyi 

öyrətməkdir, yəni şagirdlər biliyi müstəqil əldəetmə bacarığına yiyələnməlidirlər. Oyun tex-
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nologiyalarından dərs zamanı istifadə şagirdlərin hamısının fəallaşmasına  şərait yaradır.   

Zəif, utancaq, azdanışan şagirdlər belə oyun zamanı bacarıqlarını nümayiş etdirir, onların 

öz fikrini söyləmə, əməkdaşlıq etmə, özünün və yoldaşlarının fəaliyyətini təhlil etmə, şifahi 

nitq, oxuyub-anlama, dinləmə, fikrini düzgün ifadə etmə bacarıqları inkişaf edir. Didaktik 

oyun, həmçinin şagirdlərdə diqqətin, müşahidənin, yaddaşın formalaşmasına, əqli təfəkkürün, 

müstəqilliyin, təşəbbüskarlığın inkişafına kömək edir. Dərslərdə istifadə olunan didaktik 

oyunlar mühüm pedaqoji vəzifələri həll edir: yeni materialların öyrənilməsi, keçilmiş dərslə-

rin təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi, təcrübədə dilə dair biliklərin istifadəsi və s. Əylən-

cəli elementlərin, oyun məqamlarının şagirdlərin ciddi tədris əməyinə daxil edilməsi qavrama 

prosesini daha məhsuldar edir. Tədris prosesində didaktik oyunların istifadəsi məktəblilərə ət-

raf mühitin təhlili və dünyadakı ayrı-ayrı hadisələrin alman danışıq dilində möhkəmləndiril-

məsinin mürəkkəb prosesini asanlaşdırır. 

Məktəb təcrübəsi və apardığımız araşdırmalar göstərir ki, bir dərsdə müəyyən bir mühitin 

yaradılması kimyanın  tədrisi üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Belə atmosfer yaratmaq üçün 

ən uyğun və səmərəli vasitə məhz didaktik oyunların təşkili və keçirilməsidir. Azərbaycan 

məktəbində təlimin ilkin mərhələsində didaktik oyunların təşkili və keçirilməsinin ümumidi-

daktik əsasları barədə yazılanları ümumuləşdirərək, aşağıdakı nəticələri qeyd edə bilərik: - di-

daktik oyun kimya dərslərində şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərini nəzərə alan səmərəli formalar-

dan biri kimi mühüm sosial-psixoloji amildir. Ancaq oyunun bəzi növləri (sözün formalaşma-

sı, təkrarlanması və möhkəmləndirilməsi) dərslərin istənilən mərhələsində istifadə edilə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dərsliklərin fərqliliyini və çətinliyini, həmçinin, şagirdlərin 

dünyagörüşünün dəyişkənliyini, onların yaş səviyyəsini nəzərə alaraq keçirilən mövzuların 

daima aktiv və səmərəli olması üçün, şagirdlər tərəfindən daha yaxşı mənimsənilməsi üçün, 

dərslərin müəyyən mərhələlərində yarış, oyun formasında olan metodlardan yəni didaktik 

oyunlardan istifadə məqsədə uyğun olar.  

Məqalənin  elmi yeniliyi. Oyunların emosionallığı və əyləncəliliyi çətin və gərgin zehni 

təlim əməyini asanlaşdırır, biliklərin asan yolla mənimsənilməsinə və möhkəm yadda saxla-

nılmasına kömək edir, optimal, intensiv həmçinin maraq doğuracaq metodların tətbiqi vacib 

hesab olunur ki, bu metodlar içərisində də kimyanın tədrisində didaktik oyunlar xüsusi yer tu-

tur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kimya dərslərində didaktik oyunlar həm şa-

girdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərə səylə yiyələnmələri, həm də onlarda psixi funksiyaların 

(qavrayış, hafizə, təfəkkür, təsəvvür) inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Ümumtəhsil 

məktəblərində dərslərin hazırlanmasında və tətbiqində oyun – yarış tipli metodlardan istifadə 

olunması şagirdlər tərəfindən maraqla qarşılanır. Bu baxımdan didaktik oyunlardan istifadə 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
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Правила и значение дидактических игр на уроках химии 

 

Резюме 

 
Статья посвящена применению игровых технологий в курсе преподавания химии. 

Цель работы-раскрытие эффективных условий развития познавательной активизации 

процессов непроизвольного запоминания, высокой структурированности знаний, вос-

питанию личности в коллективе. Автором проанализированы разнообразные виды про-

ведения занятий химии. При внедрении игровых технологий в учебный процесс повы-

шается качество знаний обучающихся, что способствует компетентности будущих спе-

циалистов во всех сферах деятельности.       

 

R.T. Abdinbayova, B.K. Nadirova, G.A. Adilova         

 

Rules and importance of didactic games in teaching chemistry 

 

Summary 

 
The article is devoted of using game technologies in the course of teaching chemistry. The 

Goal of the work is the disclosure of effective conditions for the development of cognitive 

activation of the processes of involuntary memorization, the high structuring of knowledge, 

the education of the individual in the collective. The Author analyzed various types of 

chemistry. Using game technologies in educational process increases the § students' quality of 

knowledge, so future specialists will  be competitive in all the spheres of activity. 
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Ümumtəhsil məktəblərində kimyəvi tarazlıq və tarazlığa təsir  

edən amillər mövzusunun tədrisi prosesinə alternativ yanaşmalar 
 

Mətanət Sərxan qızı Nuriyeva 

                                  fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertant, 

                                  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: metanet.nuriyeva91@gmail.com 
 

Rəyçilər: p.ü.e.d. A.M. Tağıyeva, 

                k.ü.f.d., dos. R.M. Ağayeva 

 

Açar sözlər: kimyəvi kinetika, kimyəvi tarazlıq, homogen reaksiyalar, təlim texnologiya-

ları, təlim metodları, reproduktiv metod 

Ключевые слова: химическая кинетика, химическое равновесие, гомогенные реак-

ции, тренировочные технологии, тренировочные методы, репродуктивный метод 

Key words: chemical kinetics, chemical balance, homogeneous reactions, training 

technologies, training methods, reproductive method 
 

Kimyanın tədrisi prosesində kimyəvi kinetikaya aid mövzuların təşkili və keçirilməsində 

yaranan bir sıra problemlər şagirdlər tərəfindən mövzunun daha dəqiq qavranılması istiqamə-

tində müəyyən çətinliklər yaradır.  

Belə ki, ümumtəhsil məktəblərində müasir təlim texnologiyalarının tətbiqi ilə kimyəvi ki-

netikaya aid mövzunun tədrisi prosesi aşağıdakı metodiki prinsiplərə əsaslanmalıdır: 

• Kimyəvi reaksiyaların gedişi prosesində kimyəvi kinetikanın rolunun müəyyən edilməsi 

üçün kimyəvi reaksiyaların təsnifatının aparılması; 

• Kimyəvi reaksiyaların aparılması zamanı kimyəvi reaksiyaların sürətinin müəyyən edil-

məsinin kimyanın tədrisində rolu; 

• Kimyəvi tarazlıq və tarazlığın yerdəyişməsinə təsir edən amillərin öyrənilməsi prosesin-

də məsələ həllinin kimyanın nəzəri biliklərinin mənimsənilməsində rolu; 

• Kimyanın tədrisi prosesində kimyəvi kinetikanın müasir təlim texnologiyaları əsasında 

istifadə imkanları. 

Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər mövzusunun tədrisi prosesində mövzu ilə bağlı anla-

yış və qanunlar düzgün izah edilməli və onların izahı əsasında şagirdlərin hesablama məsələ-

lərini müstəqil formada həll etmələri əsasında biliklərinin dərinləşdirilməsi üçün əlverişli tə-

lim mühiti yaradılmalıdır. Qeyd etməliyik ki, kimyəvi kinetikanın tədrisi prosesində şagirdlə-

rə bu istiqamətdə riyazi biliklərin verilməsi, şagirdlərin əsas fikirləri dərk etmələrinə müsbət 

təsir etsə də, apardığımız araşdırmalara əsasən deyə bilərik ki, onların üzləşdikləri çətinliklə-

rin əksəriyyəti təbiətcə konseptualdır. Kimya dərslərinin təşkili və keçirilməsi prosesində şa-

girdlərdə fəal təlim prinsiplərinə əsaslanan - real idrak motivasiyasının yəni biliklərə yiyələn-

mək həvəsinin yaradılması əsas məsələlərdən biridir. 

Hər bir kimya müəlliminin kimyəvi kinetika ilə bağlı dərslərin öyrədilməsi prosesində şa-

girdlərdə real idrak motivasiyasının formalaşdırılmasında aşağıdakı prinsiplərdən istifadə et-

məsini vacib hesab edirik: 

➢ Biliklər müstəqil, məhsuldar və yaradıcı şəkildə əldə edilməli və mənimsənilməli; 

➢ Məntiqi, tənqidi və yaradıcı təfəkkür, eləcə də problemlərin həlli və qərar qəbul edil-

məsi üzrə vərdişlər formalaşdırılmalı; 
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➢ Elmi-tədqiqat vərdişləri formalaşdırılmalı; 

➢ Qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıq vərdişləri formalaşdırılmalı. 

Bu deyilənləri nəzərə alaraq deyə bilərik ki, əgər şagird öz fəaliyyəti çərçivəsində mövzu 

ilə bağlı həm konseptual həm də riyazi istiqamətdə yeni bilikləri kəşf edirsə deməli o, dərsə 

daha yaradıcı və həvəslə yanaşır. Məhz yuxarıda qeyd etdiyimiz - real idrak motivasiyasının 

yaradılmasının əsas məqsədi də şagirdlərdə biliklərə yiyələnmək həvəsinin yaradılmasıdır. 

Ümumtəhsil məktəblərində kimyəvi kinetika ilə bağlı mövzuların tədrisi prosesində təli-

min səmərəliliyinin artırılması istiqamətində müəllim fəal təlimlə yanaşı, ənənəvi metodlar-

dan da istifadə etməlidir. Belə ki, müəllim mövzu ilə bağlı şagirdlərdə bacarıq və vərdişlərin 

formalaşması məqsədini qarşısına qoyursa, o daha çox reproduktiv yəni, təkrarlama üzrə iş 

metoduna üstünlük verməlidir. Əgər tədris olunan mövzunun məzmunu çox mürəkkəbdirsə və 

müəyyən qədər yeni anlayış və məlumatları bilməyi tələb edirsə bu zaman dərs reproduktiv və 

produktiv metodların qarşılıqlı əlaqəsi zəminində qurularsa daha səmərəli nəticə verə bilər. 

Bütün bu dediklərimiz şagirdlərin hazırlığından asılı olaraq müəllimin öz seçimi əsasında 

müəyyənləşdirilir. 

Kimyəvi tarazlığa təsir edən amillər - Şərait dəyişməyəndə kimyəvi reaksiyaların tarazlıq 

halı olduğu kimi qalır. Şərait dəyişdikdə əgər düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətləri 

eyni dəfə dəyişmədikdə kimyəvi tarazlıq pozulur. Reaksiyanın getməsi şəraitinə təsir edən pa-

rametrlərdən birini belə dəyişdikdə reaksiyanın tarazlığı ya sağa (alınan məhsullar tərəfə), ya 

da sola(başlanğıc maddələr tərəfə) yönəlir. Şəraitin kimyəvi tarazlığa təsiri Le-Şatelye prinsipi 

ilə müəyyən edilir. Bu prinsipə görə, tarazlıqda olan sistemə hər hansı xarici təsir göstərilərsə, 

tarazlıq həmin təsirin azalması istiqamətində yerini dəyişir və yeni tarazlıq yaranır. 

Kimyəvi tarazlığın yerdəyişməsinə maddələrin qatılığı, temperatur və təzyiq təsir edir. Bu 

amillərin təsirini ayrılıqda tarazlıq halında olan 

                     N2 + 3H2  2NH3 + Q 

reaksiyası misalında araşdıraq. 

Qatılığın tarazlığa təsiri: Le-Şatelye prinsipinə əsasən deyə bilərik ki, reaksiyada iştirak 

edən maddələrdən birinin qatılığı artırıldıqda tarazlıq həmin maddənin qatılığının azalması is-

tiqamətində yönələcək. 

                     A(q) + B(q)  D(q) 

Beləliklə, tarazlığı sola yəni başlanğıc maddələr tərəfə yönəltmək üçün; 

• Sistemə D maddəsini əlavə etməli yaxud sistemdən A və ya B-ni çıxarmalı 

Tarazlığı sağa yəni  reaksiya məhsulları istiqamətində yönəltmək üçün isə; 

• Sistemə A və ya  B maddəsi əlavə etməli yaxud Sistemdən D maddəsini çıxarmalı 

        Məsələn;  N2 + 3H2  2NH3 + Q   

qeyd olunan misalda N2 və ya H2-nin  qatılığını artırdıqda, tarazlıq N2 və H2-nin sərfi isti-

qamətinə, yəni düzünə yerini dəyişir. NH3-ün qatılığı artırılarsa, tarazlıq əks istiqamətdə yeri-

ni dəyişir. N2 və ya H2-nin qatılığı azaldıqda tarazlıq onların əmələgəlmə istiqamətinə, yəni 

əksinə yönələr. NH3-ün qatılığı azaldıqda, tarazlıq NH3-ün əmələgəlmə istiqamətinə, yəni dü-

zünə yönələr. 

         Məsələ1.  

X2(q) + 3Y2(q) 2XY3(q) reaksiyasında tarazlığı başlanğıc maddələrə tərəf (sola) yönəltmək 

üçün hansı təcrübələri aparmaq lazımdır? 

I) Sistemdən Y2-ni çıxarmalı                   II) Sistemdən XY3-ü çıxarmalı 

III) Sistemə XY3 əlavə etməli                  III) Sistemə X2 əlavə etməli 

V) Sistemə Y2 əlavə etməli 
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Həlli: Le-Şatelye prinsipinə əsasən tarazlığı sola yönəltmək üçün sistemə XY3 əlavə et-

məli, X2 və Y2 –ni isə sistemdən çıxarmaq lazımdır. Düzgün cavab: I və III olur. 

Məsələ 2.  

Tarazlıq halında CO(q) +Cl2(q) COCl2(q) reaksiyasında 2 mol CO, 2 mol Cl2 və 0,5 mol 

COCl2 var. CO və Cl2-nin ilkin miqdarını (mol)müvafiq olaraq müəyyən edin. 

A) 1,5 və 1             

B) 2,5 və 2,5 

C) 2,5 və 2 

D) 1,5 və 1,25 

E) 1,5 və 1,5 

Həlli: Qeyd etməliyik ki, maddələrin başlanğıc miqdarı (və ya qatılıq), sərf olunan miqdarı 

və ya qatılıq və tarazlıq miqdarı (və ya qatılıq) arasında əlaqə aşağıdakı kimi qeyd olunur: 

  𝜈baş.miq= 𝜈sərf.ol.miq + 𝜈tar.miq və ya Cbaş.miq =Csərf.ol.miq + Ctar.miq 

Reaksiya məhsulunun (alınan maddənin) başlanğıc miqdarı və ya qatılığı “0”-a bərabər 

olduğundan onların sərf olunan miqdarı (və ya qatılığı) tarazlıq miqdarına (və ya qatılığına) 

bərabər olur. Beləliklə də, məhsulun tarazlıq miqdarı (və ya qatılığı) necə yazılırsa, sərf olu-

nan miqdarı da elə həmin qiymət kimi göstərilir. Şagirdlər bilməlidir ki, tənlikdə hər hansı bir 

maddənin sərf olunan miqdarını bildikdə digər maddələrin sərf olunan miqdarını stexiometrik 

əmsallara uyğun olaraq yaza bilərik: 

       baş.miq         x            y 

                              CO(q) + Cl2(q)  COCl2(q) 

      sərf.ol.miq     0,5         0,5          0,5 

       tar.miq            2           2             0,5 

       olduğundan  x= 2+0,5=2,5 mol 

    y= 2+0,5=2,5 mol 

        Cavab: B 

Temperaturun tarazlığa təsiri: İlk öncə şagirdlərin aktiv idrak fəaliyyətlərini bərpa etmək 

üçün “Kimyəvi reaksiyaların təsnifatı” mövzusuna fəndaxili inteqrasiyanı təşkil edirik. Şa-

girdlərə ötən dərslərdən də məlumdur ki, dönər proseslərdə düzünə və əksinə gedən reaksiya-

ların istilik effekti qiymətcə bərabər, işarəcə bir-birinə əks olur. Artıq özləri belə nəticəyə gə-

lirlər ki, düzünə gedən reaksiyada nə qədər istilik ayrılarsa, əksinə gedən reaksiyada da bir o 

qədər istilik udulur və ya tarazlıqda olan reaksiyada müəyyən temperaturda nə qədər molekul 

alınarsa, bir o qədər də parçalanar.Belə ki,  tarazlığın  bu və ya başqa tərəfə yönəlməsi sistemə 

verilən temperaturun tarazlıq temperaturundan fərqlənməsi ilə başlayır. Ekzotermik reaksiya-

larda temperatur artırıldıqda tarazlıq sola doğru yer dəyişir və tarazlıq sabitinin qiyməti azalır, 

endotermik reaksiyalarda isə əksinə artır. Əgər qapalı sistemlərdə aparılan dönən reaksiya ek-

zotermikdirsə, qabda təzyiq artır. 

       Məsələn; 

  N2 + 3H2  2NH3 + Q   

reaksiyası üçün temperatur artdıqda tarazlıq NH3-ün parçalanması istiqamətinə yönələr. 

Temperaturu azaltdıqda isə tarazlıq NH3-ün əmələ gəlməsi istiqamətinə yönələr. 

       Məsələ 3  

2NO(q) + O2(q)  2NO2(q)        

Qapalı qabda aparılan reaksiyada temperaturu artırdıqda aşağıdakılar necə dəyişər? 

1) Ümumi mol miqdarı      2) Ümumi təzyiq      3) Tarazlıq sabitini qiyməti (K) 

Həlli: Reaksiya ekzotermik olduğu üçün  ( ; ) temperaturu artırdıqda 
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tarazlıq sol tərəfə yerini dəyişər. 

Beləliklə,  

1) Ümumi mol miqdarı artar   

2) Qazların mol miqdarı artdığından ümumi təzyiq artar 

3) Tarazlıq sabiti azalar 

Təzyiqin tarazlığa təsiri. Kimyəvi tarazlıqda olan sistemdə tarazlığın yerdəyişməsinə  təz-

yiq o zaman təsir edir ki, bu sistemdəki maddələrdən heç olmasa biri qaz olsun və reaksiya 

nəticəsində həcm dəyişmiş olsun. Təzyiq artıqda tarazlıq həcmin azaldığı istiqamətə, təzyiq 

azaldıqda isə kimyəvi tarazlıq həcmin artdığı istiqamətə yönəlir. Məsələn: 

N2 + 3H2  2NH3 + Q 

Reaksiyasında tarazlıq halı təzyiq artıqda düzünə yer dəyişir, çünki düzünə istiqamətdə 

həcm azalır (4 həcm ilkin maddədən 2 həcm məhsul əmələ gəlir). Təzyiq azaldıqda isə taraz-

lıq əks reaksiya istiqamətində yer dəyişir. Ona görə ki, bu istiqamətdə həcm artır. 

Lakin, bəzi reaksiyalarda qazların iştirak etməsinə baxmayaraq həcm dəyişmədikdə təzyiq 

tarazlığa təsir etmir. Məsələn: 

H2(q) + J2(q)  2HJ(q) 

Qeyd etməliyik ki, başlanğıcdakı qazların molları cəmi, məhsuldakı qazların mollarının 

cəminə bərabər olduğundan bu reaksiyada təzyiq tarazlıq halına təsir etmir. 

        Məsələ 4  

Hansı reaksiyalarda təzyiqi artırdıqda tarazlıq sola yönələr (başlanğıc maddələrə tərəf)? 

I) 2NH3   N2 + 3H2                            II) 2SO2 + O2  2SO3 

III) CO + O2   2CO2 IV) 2H2O(bux)  2H2(q) + O2(q) 

Həlli: Yuxarıda qeyd etdiyimiz nəzəri izaha əsasən şagirdlər arasında “beyin həmləsi” ya-

radılır. Beləliklə, onlar təzyiqi artırmaqla tarazlığı sola yəni başlanğıc maddələrə tərəf yönəlt-

mək üçün başlanğıc qazların mollarının cəminin, məhsuldakı qazların mollarının cəmindən az 

olduğu variantın doğru olduğunu özləri qeyd etmiş olurlar. Onda cavab I və IV olur. 

Katalizatorun tarazlığa təsiri. Katalizatorlar reaksiyaların tarazlıq halına təsir etmir. Səbəbi 

isə katalizatorun düzünə və əksinə gedən reaksiyaların sürətini eyni dəfə artırması ilə izah olu-

nur. Qeyd edilməlidir ki, katalizator yalnız tarazlığın yaranmasını sürətləndirir. Beləliklə, sis-

temə daxil edilən katalizator lazım olan aktivləşmə enerjisini azaldır, nəticədə hissəciklərin 

çoxu məhsul əmələ gəlməsi ilə qarşılıqlı təsirdə olur. 

Beləliklə, kimyəvi kinetikanın tədrisi istiqamətində şagirdlərin dərk etmə səviyyələrinin 

inkişafı üçün məsələ həllinin təhlili vacib şərtlərdən biridir. Buna əsasən deyə bilərik ki, kim-

ya müəllimi mövzu ilə bağlı hansı biliklərin, anlayışların, hansı sualların və ya problemlərin 

ortaya qoyulacağını, şagirdlərin dərk etmə səviyyələrinin inkişafını  üzə çıxarmaq üçün hansı 

təlim metodlarından istifadə edəcəklərini öncədən müəyyənləşdirməlidir. Bu təlim metodları 

müasir tədris praktikasında vacib sayılan şagirdlərin iş metodları ilə birləşdirilə bilər. Məhz 

bu inteqrasiyadan əldə olunan yeni biliklər şagirdlərin dərk etmə səviyyələrinin yüksəldilmə-

sində mühüm rol oynayacaqdır. Bununla əlaqədar düzgün təlim metodunu seçmək üçün rep-

roduktiv və produktiv metodların qarşılıqlı əlaqəsi və nisbəti nəzərə alınmalıdır. Lakin, müx-

təlif şərait və imkanlar olduğu təqdirdə produktiv metodlara üstünlük verilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Son 25 ildə kimyanın tədrisi prosesində kimyəvi kinetikaya aid 

mövzuların təşkili və keçirilməsində yaranan bir sıra problemlər şagirdlər tərəfindən mövzu-

nun daha dəqiq qavranılması istiqamətində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu da ümumtəhsil 

məktəblərində həmin mövzuların düzgün tədris olunmadığını təsdiq edir. Belə ki, kinetikaya 

aid mövzuların şagirdlər tərəfindən müstəqil olaraq dərk edilmiş şəkildə mənimsənilməsi, on-
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larda XXI əsrin kompetensiyalarının formalaşmasına imkan yaradar. Bütün bu deyilənlər mə-

qalənin mövzusunun aktual məsələlərə  həsr olunduğunu göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kimyəvi tarazlıq və tarazlığa təsir edən amillərə aid mövzuların 

mahiyyətinin öyrənilməsi, müasir təhsilin tələblərinə uyğun olaraq şagirdlərin aktiv idrak 

fəaliyyətlərinin formalaşdırılmasında onlardan istifadə metodikasının hazırlanması, tövsiyələ-

rin verilməsi. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Mövzunun tədrisi ilə bağlı verilən məlumatlar-

dan, mövzuya uyğun dərslərin təşkili və keçirilməsi metodikasından, verilən tövsiyələrdən 

metodika sahəsində tədqiqat aparanlar faydalana bilərlər.                                                   
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Целью статьи является разработка новых методов обучения, отвечающих слож-

ностям обучения в области химической кинетики в средних школах. Таким образом, в 

процессе обучения теме факторов, влияющих на химический баланс, на первый план 

вышла разработка подходящей методики обучения студентов для самостоятельного ре-

шения вычислительных задач на основе правильной интерпретации понятий и законов, 

связанных с темой, и их объяснения. 
 

M.S. Nuriyeva 
 

Alternatıve approaches to the teachıng process of chemıcal balance  

and factors affectıng the balance ın secondary schools 
 

Summary 
 

The purpose of the article is to develop new teaching methods that meet the learning 

difficulties in the field of chemical kinetics in secondary schools. Thus, in the process of teaching 

the topic of factors affecting the chemical balance, the development of a suitable teaching method 

for pupils to solve computational problems independently on the basis of the correct interpretation 

of concepts and laws related to the topic and their explanation came to the fore. 

Redaksiyaya daxil olub: 16.11.2020 

https://www.nkpi.az/?page=addread&id=3310
https://metodiktovsiyye.blogspot.com/2015/10/tlim-metodlar-haqqında-anlays.html?m=1


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 173 

Halogenlər mövzusunun akmeo-metodoloji, müqayisəli tədrisi 
 

Kamil Nəsir oğlu Haqverdiyev  

kimya üzrə fəlsəfə doktoru,  

Bakı Dövlət Universitetinin doseni 

Samirə Rakif qızı Allahverdiyeva 

Bakı Dövlət Universiteti  

E-mail: allahverdiyevass98@gmail.com 

 

Rəyçilər: k.ü.e.d., prof. E. İ. Əhmədov,  

                k.ü.e.d., prof. F.M. Sadiqov  
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Müasir dövrdə kimya tədrisinin qarşısında duran əsas problemlərdən biri təlim prosesinin 

yeni innovativ üsul və texnologiyalarla öyrədilməsidir. Seçilən üsullardan biri də akmeo-me-

todoloji, izahlı üsuldur. Akmeo-zirvə, logika-elm deməkdir. Akmeologiya peşəkarlığın zirvə-

sinə doğru gedən yolları, üsulları, metodları, metodologiyaları və mexanizmləri araşdırır. Pe-

şəkarlığa doğru gedən yolu hərtərəfli öyrənərək, öz prinsiplərini istifadə edərək elmi bilikləri 

daha dərindən, daha geniş və daha düzgün öyrətməyi tələb edir. Demək olar ki, akmeologiya 

bizim eranın 144-cü ilindən İsgəndəriyyə akademiyasının üzvü olan Apollodor tərəfindən ya-

zılı ədəbiyyata gətirilmişdir. Apollodor öz yazılarında qeyd edir ki, doğrusu, bu anlayış şifahi 

şəkildə elmə məndən qabaq məlum idi (1, s. 15).  

Akmeologiya 1970-ci illərdən başlayaraq Rusiya Federasiyasında tədqiqat işi kimi araşdı-

rılmağa başladı. Orada Akmeologiya akademiyası yaradıldı. Hal-hazırda “Akmeoloji tədqi-

qatlar” jurnalı çapdan çıxır  (3, s. 61). Akmeologiyanın bütün elm sahələrinə tətbiq edilməsi 

nəticəsində bütün elm sahələri akmeologiyanın prinsip və metodları ilə inkişaf etdirilir. Bura-

da pedaqoji akmeologiya, metodoloji akmeologiya, psixoloji akmeologiya, fəlsəfi akmeologi-

ya, hüquq akmeologiyası, təbiət elmlərinin akmeologiyası, tibb elmlərinin akmeologiyası , 

hərbi akmeologiya, idarəçilik elminin akmeologiyası və s. inkişaf etdirilir. 

 Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olur ki, akmeologiya ixtisasından asılı ol-

mayaraq bütün elm sahələrinə, daha doğrusunu desək, insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə tət-

biq edilir. Akmeologiya peşəkarlığın zirvəsinə doğru gedən yolları, metodları, metodologiya-

ları öyrənərək peşəkarlığın zirvəsinə çatmağın asan metodologiyasını hazırlayır. Hər bir el-

min, növündən asılı olmayaraq peşəkarcasına öyrənilməsi və öyrədilməsi onun qarşıda duran 

məqsədin əsasını təşkil edir. 

Məlum olduğu üzrə metodoloji akmeologiya hər bir müəllim-akmeoloqun məqsədə çat-

masını asanlaşdırmaqla elmi öyrənənləri daha dəqiq, daha düzgün öyrətməklə passiv vəziy-

yətdən aktiv vəziyyətə keçirir. Akmeo-müəllim həm daxili, həm də xarici rəqabətlərə dözüm-

lülük göstərərək, necə deyərlər, pedaqoji prosesin əsl peşəkarına çevrilir. Öyrətmə prosesi, 

əsasən, nəyi, necə və hansı formada öyrətməkdən asılıdır. Öyrətmə prosesinə yeni, innova-
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sion, metodoloji biliklər tətbiq edildikdə mənimsəmə asanlaşır, nəticə istənilən kimi alınaraq 

məqsədə çatmaq üçün tətbiq edilən üsul daha dəqiq yerinə yetirilir.  

Müəllimin akmeo-peşəkarlığı onun hazırlığından, elmi biliklərə yiyələnməsindən və bil-

diklərini öyrənənlərə asanlıqla öyrətməsindən asılıdır. Akmeologiyanın metodoloji əsasları 

məxsusi biliklər sistemini hazırlamaqla hər hansı bir sahənin inkişaf etdirilməsində tətbiq 

edilməsindən asılıdır. Öyrətmənin əsası Dövlət proqramının yerinə yetirilməsidir. Bu proqram 

məqsədəuyğun dərslərin yeni tələblər səviyyəsində öyrətmənin predmetinin peşəkarcasına 

metodoloji, psixoloji və fəlsəfi öyrədilməsini nəzərdə tutur. 

Beləliklə, hər bir akmeo-müəllim qeyd edilənləri nəzərə alaraq dərsi tədris etməlidir. Ak-

meo-metodoloji üsullardan istifadə etməklə ”Halogenlərin ümumi xarakteristikası”nın tədrisi-

ni nəzərdən keçirək: 

Mövzu: Halogenlərin ümumi xarakteristikası 

Məqsəd: Halogenlərin dövri sistemdə mövqeyini aşkar etmək, şagirdlərdə müstəqil işlə-

mək və müstəqil nəticə çıxarmaq qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi, halogenlərin təbiətdə ya-

yılmasının öyrədilməsi 

Resurslar: Kimyəvi elementlərin dövri sistem cədvəli, dərslik 

İş forması: Ümumi siniflə iş, qruplarla iş 

Təlim üsulları: Müşahidə, interaktiv mühazirə, problemli şərh, BİBÖ 

Dərsin gedişi: Əvvəlcə müəllim interaktiv mühazirə şəklində yeni mövzunu, yəni Vll qru-

pun əsas yarımqrup elementlərini şərh edir; kimyəvi elementlərin dövri sistemində Vll qrupun 

əsas yarımqrup elementlərinə F2, Cl2, Br2, J2 daxildir. Bu elementlər ümumi şəkildə halo-

genlər adlandırılır. “Halogen” sözünün mənası duzdoğuran deməkdir. Metallarla asanlıqla re-

aksiyaya daxil olub duz əmələ gətirdiyi üçün onlara halogenlər adı verilmişdir. Halogenlərin 

xarici elektron təbəqəsində 7 elektron (ns2 np5) yerləşir. Qruplar üzrə yuxarıdan aşağıya doğ-

ru oksidləşdiricilik və qeyri-metallıq zəifləyir, dövrlər üzrə soldan sağa getdikcə isə elektro-

mənfilik və oksidləşdiricilik xassələri güclənir. Halogenlərin xarici elektron təbəqəsində 7  

elektron yerləşdiyi üçün onlar asanlıqla bir elektron birləşdirərək səkkiz elektronlu xarici tə-

bəqə əmələ gətirir. (2, səh.78) Flor ən aktiv qeyri-metaldır, elektron vermir, yalnız özünə 

elektron birləşdirərək -1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir və yalnız l valentli olur. Digər halo-

genlər isə oksigenli birləşmələrində elektron verərək +1, +3, +5 və +7 oksidləşmə dərəcəsi 

göstərir və uyğun olaraq I, III, V, VII valentli olurlar. Halogenlərin aktivlikləri müxtəlifdir və 

aşağıdakı ardıcıllıqla bir halogen digərini halogenidlərindən sıxışdırıb çıxarır. F, Cl, Br, J sıra-

sında kimyəvi aktivlik azalır. 

Bu elementlər kimyəvi cəhətdən aktiv olduqları üçün təbiətdə yalnız birləşmələr şəklində 

yayılmışlar. Xlor və flor, əsasən, NaCl-qalit, KCl-silvin, NaCl∙KCl-silvinit, CaF2-florit birləş-

mələri şəklindədir, Brom və yodun isə müstəqil mineralları yoxdur, onlara müxtəlif mineral-

ların tərkibində, dəniz və buruq sularında təsadüf olunur. (4, səh.101) 

Məlumatlar interaktiv mühazirə şəklində verildikdən sonra müəllim tədqiqat sualı ilə şa-

girdlərə müraciət edir. 

I mərhələ: Motivasiya, problemin qoyulması 

Tədqiqat sualı: Nə üçün flüor digər halogenlərdən fərqli olaraq yalnız l valentli olur? Və 

yalnız -1 oksidləşmə dərəcəsi göstərir? 

II mərhələ: Tədqiqatın aparılması  

Müəllim şagirdləri 4-5 nəfərlik qruplara bölür və yaradılan problemin həllində şagirdləri 

düzgün istiqamətləndirmək məqsədilə onları bir neçə sualla problemin həllinə yaxınlaşdırır: 

Halogenlərə daxil olan elemetlərin elektron formulları hansı şəkildədir? 
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Bu elementlərin xarici elektron təbəqəsində mövcud olan boş orbital hansıdır? Və bütün 

halogenlərdə boş orbital mövcuddurmu? 

Normal və həyəcanlanmış halda halogenlər neçə valentli olur? 

Beləliklə, müəllim dərsin bu mərhələsində şagirdlərə verilən suallara cavab tapmaq üçün 

dərslikdə olan məlumatları oxumağı və elementlərin dövri sistemi cədvəlindən istifadə etməyi 

tapşırır. 

III mərhələ: İnformasiya mübadiləsi 

Bu zaman şagirdlər suallara hazırladıqları cavabları qrup üzvləri arasında müzakirə edərək 

müəyyən nəticəyə gəlirlər və nəticələr lövhədən asılmaqla bütün sinfə təqdim edilir. Müəllim 

və bütün digər qruplar çıxış edən qrupun təqdimatını diqqətlə dinləyir, ehtiyac olarsa, sual 

verirlər. 

IV mərhələ: İnformasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsi  

Bu mərhələdə isə artıq əldə edilmiş məlumatlar bütün sinif tərəfindən müzakirə olunaraq 

nəticələri birləşdirən ümumi ideya, əks-əlaqə tapılır. 

V mərhələ: Nəticə, ümumiləşdirmə 

Bu mərhələdə artıq şagirdlər yeni biliyi əldə etmək, kəşf etmək üçün  son olaraq ümumi 

nəticəyə gəlirlər. Nəticələr aşağıdakı kimi olur: 

1.Flüor elementi ...2s22p5, xlor elementi ...3s23p53d0, brom elementi ... 3d104s24p5, yod 

elementi isə ...4d105s25p5 elektron formuluna malikdir. (5, səh. 87) 

2.Şagirdlər birinci sualı cavablandırdıqdan sonra belə bir nəticə çıxarırlar ki, flüor elemen-

ti digər halogenlərdən fərqli olaraq boş d orbitalına malik deyil, daha sonra əvvəlki biliklərinə 

də istinad edərək flüorun həyəcanlana, həmçinin tək elektronlarının sayını artıra bilmədiyi qə-

naətinə gəlirlər. 

3. Flüor elementi yalnız normal halda olduğu üçün l valentli, digər halogenlər isə normal 

halda I, birinci həyəcanlanma halında III, ikinci həyəcanlanma halında V, üçüncü həyəcanlan-

ma halında isə VII valentli olur. 

VI mərhələ: Yaradıcı tətbiqetmə 

Bu mərhələdə müəllim şagirdlərə əldə etdikləri bilikləri tətbiq edərək BİBÖ cədvəlini dol-

durmağı tapşırır. 

 

             Bilirəm        İstəyirəm bilim            Öyrəndim 

1.Dövrlər üzrə soldan sağa ele-

mentlərin elektromənfilik və 

oksidləşdiricilik xassələri güc-

lənir. 

2.Qruplar üzrə yuxarıdan aşa-

ğıya doğru elementlərin oksid-

ləşdiricilik və qeyri-metallıq 

xassələri zəifləyir. 

3.Elementlər həyəcanlanan za-

man tək elektronlarının sayını 

artıra bilir. 

1.Halogenlərin alınması 

üsulları və kimyəvi xas-

sələri 

2.Halogenlərin məişətdə 

tətbiqi  

3.Halogenlərin tibdə tət-

biqi 

1.Flüorun boş d orbitalına 

malik olmadığını  

2.Flüorun yalnız oksidləşdi-

rici və I valentli, digər halo-

genlərin isə I, II, III, V, VII 

valentlik göstərdiyini 

3.Halogenlərin kimyəvi cə-

hətdən aktiv olduqları üçün 

təbiətdə yalnız birləşmələr 

şəklində yayıldığını 

 

VII mərhələ: Qiymətləndirmə 

Qiymətləndirmə mərhələsində müəllim, əsasən, şagirdlərdə özünü qiymətləndirmə vərdiş-

ləri formalaşdırmalıdır. Hər bir şagird problemin həllinə necə nail olduğunu, bunun üçün han-
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sı sualları cavablandırdığını, ona nəyin mane olduğunu və nəyin kömək etdiyini aydınlaşdır-

malıdır. Həmçinin müəllim şagirdlərin bir-birinə qiymət verməsi metodundan da istifadə edə 

bilər, belə olan halda o, şagirdləri qiymətləndirmə meyarları ilə tanış etməlidir ki, onlar düz-

gün şəkildə yoldaşlarını qiymətləndirə bilsinlər. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsilin və təlimin inkişaf etdirilməsi, innavasion texnologiyalar-

dan istifadə edilməsi ilə, şagirdlərin mənimsəmə qabiliyyətlərinin inkişaf etdirilməsi akme-

oloji metodoloji, müqayisəli tədqiqatların pedaqoji proseslərə tətbiq edilməsidir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Akmeoloji biliklərdən tədris prosesində yeni nəzəriyyə kimi isti-

fadə edilərək, həm orta, həm də ali məktəbdə dərsin daha fəal şəkildə peşəkarlığın inkişaf et-

dirilməsi, şagirdlərin mənimsəmə və sərbəst işləmə vərdişlərinin artırılmasıdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin praktiki əhəmiyyəti ondan ibarətdir 

ki, məqalədə irəli sürülən ideyaları ali və orta məktəb müəllimləri, tələbə və şagirdlər pedaqoji 

prosesdə istifadə edə bilərlər.  
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В статье изучено акмео-методологические сравнительные исследования педагоги-
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K.N. Hagverdiyev, S.R. Allahverdiyeva 

 

Acmeo-methodological, comparative teaching of halogens 
 

Summary 
 

The article mentions the the acmeo-methodological comparative studies of pedagogical 

activity. When teaching students in this way, their skills, interest in chemistry, and motivation 

are developed.  
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İnsan mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsi olan nitq mədəniyyəti dil normalarının məcmusu 

kimi təzahür edir. Hər bir insan elə danışmalı, nitqini elə qurmalıdır ki, dinləyicilər onu nəinki 

başa düşməli, həm də onun danışığına həvəslə qulaq asmalıdırlar. Nitq mədəniyyətinə yiyə-

lənmək üçün dilin lüğət tərkibinə dərindən bələdlik, onun fonetik, leksik-semantik, frazeoloji 

və qrammatik normalarına yiyələnmək, dil qanunlarını nitqdə düzgün tətbiq edə bilmək zəru-

ridir. Söz ehtiyatı zəngin olan, sözlərin məna çalarlarını nitqində düzgün əlaqələndirməyi ba-

caran, geniş erudisiyalı insan öz fikrini çətinlik çəkmədən məntiqi cəhətdən ifadə etmək qabi-

liyyətində olur. A.Abdullayev və S.Abdullayevanın da qeyd etdikləri kimi, “...nitq ən mühüm 

ünsiyyət vasitəsi olmaqla dilin yazılı və şifahi təzahür formasını özündə əks etdirir” (2, s.265). 

A.A. Lyublinskaya yazır: “İnsan öz ünsiyyət təcrübəsində adətən doğma dilinin zənginli-

yini təşkil edən lüğətin və müxtəlif qrammatik quruluşun yalnız kiçik bir hissəsindən istifadə 

edir. Bununla yanaşı nitq dildən zəngindir. Belə ki, insan hər hansı şey haqqında danışmaqla 

ona və müsahibinə öz münasibətini bildirir. Onun nitqi intonasiya ifadəliliyinə malikdir. 

Adam işlətdiyi sözün mənasından çox şey deyə bilir. Lakin adamın öz fikrini kifayət qədər 

dəqiq və incəliklə ifadə edə bilməsi üçün öz ana dilinə mükəmməl yiyələnməsi vacibdir” (7, 

s.183). 

Uşaqlarda nitqin inkişafı bir neçə mərhələdə baş verir. "Nitq ontogenezi" psixolinqistik 

konsepsiyasında A.A. Leontiyev XIX-XX əsrlərin görkəmli dilçi və psixoloqlarının metodo-

loji yanaşmalarını, xüsusilə də, V. Humboldtun aşağıdakı fikirlərini təməl konseptual müd-

dəalardan biri kimi qeyd edir: "Uşaqların öyrənməsi sözlərin uyğunlaşması, yaddaşlarda yığıl-

ması və nitq vasitəsilə canlandırılması deyil, yaş qabiliyyəti və məşq ilə dil qabiliyyətinin in-

kişafıdır" (8, s. 271). 

Görkəmli rus pedaqoqu Y.İ. Tixeyeva yazır ki, “Uşaqlar ailə tərbiyəsində erkən yaşlardan 

etibarən düzgün nitq vərdişləri almalıdırlar. Uşaqların düzgün nitq inkişafında yaşlıların, xü-

susilə anaların nümunəsi çox böyük rol oynayır. Valideynlər və ailə üzvləri uşaqların eşit-

mə qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsinə qaygı göstərməli, uşaqla düzgün danışmalıdırlar” (10, 

s. 61). 

Tədqiqatçı N. Ramizzadə haqlı olaraq qeyd edir ki, “İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili təli-

minin qarşısında duran ümumi və konkret didaktik vəzifələr şagirdlərin dünyagörüşünün və 

təfəkkürünün inkişafına və ən başlıcası nitq bacarıqlarının və nitq mədəniyyətinin inkişafına 

xidmət edir (9, s. 77). Müasir Azərbaycan ədəbi dil normalarının (fonetik, orfoqrafik, orfo-
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epik, leksik-semantik, qrammatik, üslubi ibtidai siniflərdə təcrübi, praktik yolla mənimsənil-

məsi zəruri olmaqla, gələcəkdə şagirdlərin kamil nitqə yiyələnməsini təmin edir. Kamil nitqi 

xarakterizə edən əsas amillər: nitqin aydınlığı, obrazlılığı, yığcamlığı, təmizliyi, düzgünlüyü, 

zənginliyi, sadəliyi, münasibliyi, rabitəliliyi, ifadəliliyi, dəqiqliyi, məntiqliliyi, konkretliyi, sə-

lisliyi və ahəngdarlığı, səmimiliyinə dair bacarıqların özülü ibtidai siniflərdə qoyulur. 

G. Abdullayeva yazır ki, “Rabitəli nitq üzərində işə şagirdin məktəbə gəldiyi ilk gündən 

başlanılmalıdır. Əlifba təlimi dövründə ayrı-ayrı söz, cümlə və mətnlərin məzmunu ilə əlaqə-

dar olaraq şəkillər əsasında cümlələr qurur, danışır, mətnin məzmununa əlavələr edirlər. Sual-

lara cavab üzrə iş şagirdləri müstəqil yazılara, rabitəli nitqin əsas növləri olan ifadə və inşa 

(esse) yazmağa hazırlayır” (3, s.144).  

Dərs zamanı 5-10 dəqiqəyə həyata keçirilən bu öyrədici yazılar şagirdlərin qazandıqları 

biliklərin möhkəmləndirilməsində, rabitəli nitqlərinin inkişafında, orfoqrafik və durğu işarələ-

rinin işlənməsinə aid vərdişlərinin sabitləşməsində mühüm rol oynayır.  

Rabitəli nitqin birinci mərhələsini ifadə, ikinci mərhələsini isə inşa yazılar təşkil edir. İfa-

də və inşalar şagirdlərin müstəqilliyini və fəallığını artıran mürəkkəb çalışma və iş formaları-

dır. Hər iki iş forması cümlələri, fikirləri ümumi məzmun və ümumi ideya ətrafında birləşdi-

rib rabitəli mətn qurmağı tələb etməklə, təfəkkürün və nitqin inkişafında mühüm rol oynayır. 

Təcrübə göstərir ki, aparılmasına xüsusi saat ayrılmayan 5-10 dəqiqəlik kiçik həcmli ifadələr-

dən təlim prosesində istifadə olunmasa da, yığcam inşaların icrasına daha çox üstünlük verilir. 

Bu cür inşaların mövzuları isə ən çox gündəlik həyatla əlaqələndirilir. Bütün tarixi günlər, 

bayramlar, yubileylər, gündəlik həyatda və respublikada baş verən mühüm hadisələr bu inşa-

ların mövzusuna çevrilir. Təsviri və təsviri-mühakimə xarakterli inşaların yazdırılması şagird-

ləri mühakimə xarakterli inşalar yazmağa hazırlayır. Mövzular çox rəngarəng ola bilər: “İlk 

dərs”, “Mənim bir günüm”, “Yay tətilini necə keçirdim”, “Qızıl payız”, “İlk qar”, “Yeni il”, 

“Qurban bayramı”, “Doğma kəndimiz”, “Yaşadığım küçə”, “20 Yanvar”, “Xocalı faciəsi”, 

“Bahar fəsli”, “Mən dərslərə necə hazırlaşıram?”, “Valideynlərimə necə kömək edirəm?”, 

“Üzüm bağlarında “, “Bizim məktəb”, “Məktəb kitabxanasında” və s. 

İbtidai siniflərdə on ildən artıq bir müddətdə tətbiq olunan yeni məzmun – “Kurikulum” 

(1) təlimində də şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı işində ifadə və inşalarla yanaşı, esse təli-

minə də geniş yer verilir. Belə ki, Azərbaycan dili dərslərində müntəzəm və plana uyǧun şə-

kildə esse yazılar tətbiq olunur. İnşa və ya esse bir-birinə yaxın yazı fəaliyyətləridir. Bununla 

belə, inşa ilə müqayisədə essenin mövzusu daha konkret olur və burada çox zaman motivasiya 

xarakterli situasiya verilir. V. Qurbanov yazır ki, “bəzi linqvistlərə görə, esselər inşanın xüsu-

si bir növüdür. Bununla belə, yeni metodik və didaktik düşüncədə inşa və esse ayrı-ayrı ka-

teqoriyalar kimi qiymətləndirilir” (6, s. 55). 

Esselər II-IV siniflərdə həm oxu materiallarının, həm də dil qaydaları ilə əlaqəli mövzula-

rın tədrisi prosesində qruplarla tədqiqatın aparılması, yaradıcı işlərin tətbiqi, refleksiya mərhə-

lələrində 3-5 dəqiqə ərzində yazılır. Esselər şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətinin, təfəkkürü-

nün, nitqinin inkişafına güclü təsir göstərir. İbtidai siniflərdə şagirdlərə aşaǧıdakı mövzular-

da esse yazdırmaq məqsədəuyǧun olar: “Mən xoşbəxtliyi nədə görürəm?”, “Mənim ailəm”, 

“Dostuma məktub” (II sinif), “Yaxşılıq etmək nə deməkdir?”, “Mənim məktəbim”, “Mədəni 

danışmaq gözəllikdir” (III sinif), “Mənim dostum”, “Milli qəhrəman kimdir?”, “Novruz bay-

ramı necə keçirilir?”, “Mənim kəndim”, “Sevdiyim peşə” (IV sinif) və s. Ümumiyyətlə, şa-

girdlərin özünümüdafiə bacarığını yoxlamaq üçün esse daha münasib iş növüdür. Həyatın bü-

tün sahələri ilə bağlı olan belə mövzular şagirdlərin nitqini və təfəkkürünü inkişaf etdirir, on-

ları öz fikirlərini rabitəli ifadə etməyə hazırlayır. Y. Kərimov qeyd edir ki, “...lüğət və cümlə 
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üzərində aparılacaq iş rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsi üçün həm hazırlıq mərhələsi, həm də 

onun mühüm şərtlərindən biridir. Şagird fikrini ardıcıl, məntiqi ifadə edərkən, bu və ya digər 

sözü yerində işlətməzsə, yaxud cümlələri düzgün qurmazsa, onun nitqi rabitəli ola bilməz” (3, 

s. 82). 

Beləliklə, ibtidai siniflərdə oxu, ifadə, inşa (esse), əməli yazılar təlimi prosesində rabitəli 

nitqin inkişafına əlverişli imkan yaranır. Rəy inşalar, esse təlimi, hekayə qurmaq, nəzmi nəsrə 

çevirmək vərdişlərinin formalaşdırılması sahəsində aparılan işlər şagirdlərin rabitəli nitqinin 

inkişafına təminat verir. Rabitəli nitq şagirdin müstəqilliyini, yaradıcılıq meylini də inkişaf et-

dirməlidir. 

N. Abdullayevin də göstərdiyi kimi, “yaxşı nitqin məziyyətlərindən biri onun rabitəli ol-

masıdır. Bu o deməkdir ki, mövzudakı fikirlər müəyyən ardıcıllıqla şərh olunmalı, onların 

arasında məntiqi bağlılıq göslənilməlidir. İkinci fikir birinci, üçüncü ikinci, dördüncü üçüncü-

dən doğmalı, onu davam etdirməli, tamamlamalı, genişləndirməli və dəqiqləşdirməlidir” (4, s. 

247). 

İbtidai siniflərdə, əsasən, inşanın aşağıdakı növlərindən istifadə edilməlidir: 

1.Təsvir xarakterli inşalar; 2.Mühakimə xarakterli inşalar; 3.Hekayə (təhkiyə) xarakterli 

inşalar; 4. Məqalə xarakterli inşalar və s.  

İfadə yazıların isə cəmi iki növündən (geniş və yığcam) istifadə olunur. 

Müəllim şagirdlərin yazdıqları ilk inşalardan biri və ya ikisinin kollektiv müzakirəsini təş-

kil edərək, məzmunun necə əhatə olunduğunu, artıq cümlələrin lazımsız yerə işlədildiyini, 

eləcə də, əksinə, bəzi cümlələri işlətməyin zəruriliyini əyani şəkildə şagirdlərə çatdıra bilər. 

İnşanın və ifadənin mövzusu, məzmunun mövzuya uyğun gəlib-gəlməməsi, mövzunun əhatə 

olunub-olunmaması üzərindəki bu cür iş bütün il boyu, sistematik şəkildə davam etdirilməli, 

nöqsanlar müntəzəm olaraq islah edilməlidir. 

İbtidai sinifdə şagirdlərə divar qəzeti üçün məlumat xarakterli inşalar (məqalə) yazmaq da 

öyrədilir. Bu məqsəd üçün əvvəlcə şagirdlərə nəzərdə tutulmuş mətbuat orqanlarından müəy-

yən məqalələri oxumaq, müzakirə etmək, onun əsas əlamətlərini çatdırmaq müsbət nəticə verə 

bilər. Uşaqlar başa düşürlər ki, belə yazıların əsas cəhəti bir hadisə haqqında sadəcə məluma-

tın verilməsindən ibarətdir. Nəticədə şagirdlərin hər biri sinifdə, məktəbdə, küçədə, ailədə və 

s. müşahidə etdikləri maraqlı bir hadisəni məqalənin mövzusuna çevirə bilirlər.  

İbtidai sinif şagirdləri üçün ən zəruri və çətin inşa növlərindən biri də mühakimə xarakterli 

inşadır. Belə inşalar üç hissədən ibarət olur:  

1) irəli sürülən əsas fikir (tezis); 2) bu fikrin, yəni tezisin əsaslandırılması (sübut); 3) nə-

ticə. 

Adətən, inşa – mühakimələrdə şagirdlər bir neçə nöqsanlara yol verirlər. Məsələn, tezisdə 

fikirlərini düzgün ifadə edə bilmirlər. Tezisi sübut etmək üçün lazımi faktları düzgün seçə bil-

mirlər. Tezis, sübut və nəticə arasında əlaqəni yarada bilmirlər və s.  

Şəxsi müşahidə əsasında aparılan inşalar, bir növ, hekayə janrına uyğun gəlir. Belə ki, şa-

gird özünün şahidi olduğu, gördüyü və yaxud eşitdiyi bir hadisəni təhkiyə yolu ilə ifadə edir. 

İnşanın bu növü üç əsas hissədən ibarət olur: 

1) hadisənin baş verməsi; 2) hadisənin inkişaf edərək ən gərgin vəziyyətə çatması; 3) hadi-

sənin nə ilə nəticələnməsi. Göründüyü kimi, bu ardıcıllıq ədəbiyyatşünaslıqda işlədilən anla-

yışlara uyğun gəlir.  

İbtidai siniflərdə nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin nəticəsi şagirdlərin öz fikirlərini rabitəli 

şəkildə necə ifadə etmələri ilə müəyyənləşdirilir. Bunun üçün isə danışan ilk növbədə verilə-

cək informasiyanı yaxşı mənimsəməlidir ki, onu dil cəhətdən doğru, rabitəli şəkildə ifadə edə 
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bilsin. Deməli, nitq məzmunun özünə müvafiq forma ilə ifadə edilməsindən ibarətdir. Rabitəli 

nitqin inkişafı dedikdə, birinci növbədə, şagirdin öz fikrini səlis, aydın, ardıcıl, yığcam və tə-

sirli şəkildə ifadə etməsi nəzərdə tutulur.  

Məqalənin aktuallığı. Nitq inkişafında müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı, uzun və gərgin 

əməyi tələb olunur. Bu prosesdə uğursuzluqlarla qarşılaşmaq da qaçınılmazdır. Əsas görülən 

işin nəticə verəcəyinə ümid bəsləməkdir. Şagirdlər gördükləri və eşitdikləri, eləcə də həyat 

təcrübələri haqqında danışarkən, yaxud yazarkən, sözləri yerli yerində dəqiq işlətməyi və 

cümlələri qrammatik cəhətdən düzgün qurmaǧı bacarmalıdırlar. Məqalə də məhz belə vacib 

mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai siniflərdə ra-

bitəli nitqin inkişafının nəzəri və praktik problemləri tədqiqata cəlb edilmiş və geniş izahla 

şərh olunmuşdur. Həmçinin, ibtidai siniflərdə rabitəli nitqin mahiyyəti, əhəmiyyəti, məqsədi 

və vəzifələri açıqlanmış, problemin pedaqoji, psixoloji və linqvistik aspekti araşdırılmış, ku-

rikulum tələbləri baxımından yeni yanaşmalar öz əksini tapmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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С.Г. Курбанова 

 

Способы развития коммуникативной  

речи учащихся в начальной школе 

 

Резюме 
 

Работа над лексикой и предложениями является одним из важных условий развития 

связной речи. Важно помнить, что когда ученик излагает свои мысли связным, логич-

ным способом, если он не использует то или иное слово или если он неправильно ст-

роит предложения, его речь не будет связной. 

В статье исследуются теоретические и практические проблемы развития коммуни-
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кативной речи в начальной школе и подробно их разъясняются. Также были разъяс-

нены сущность, значение, цели и задачи коммуникативной речи в начальной школе, 

изучены педагогические, психологические и лингвистические аспекты проблемы, а 

также отражены новые подходы с точки зрения требований учебных программ. 

 

  

S.Q. Qurbanova 

 

Ways to develop students' communicative  

speech in primary school 

 

Summary 
 

Working on vocabulary and sentences is one of the important conditions for the 

development of coherent speech. It is important to remember that when a student expresses 

his thoughts in a coherent, logical way, if he does not use this or that word or if he constructs 

sentences incorrectly, his speech will not be coherent. 

The article explores the theoretical and practical problems of the development of 

communicative speech in primary school and explains them in detail. Also, the essence, 

importance, goals and objectives of communicative speech in primary school were explained, 

the pedagogical, psychological and linguistic aspects of the problem were studied, and new 

approaches in terms of curriculum requirements were reflected. 
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“Ana dili” dərslərində “Dil qaydaları” məzmun  

xətti üzrə işin təşkili (1-4-cü siniflər üçün) 
 

Fidan Xaliq qızı Tanırverdiyeva 

Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: tanirverdiyevafidan@gmail.com 

 

Rəyçilər: filol.ü.f.d, dos. N.S. Novruzova,  

                 p.ü.f.d., dos. G.V. Sultanova 

 

Açar sözlər: dil qaydaları, məzmun xətti üzrə işin təşkili, dinləyib anlama, danışma, oxu 

və yazı 

Ключевые слова: языковые правила, организация работы над строкой содержания, 

понимание на слух, устная речь, чтение и письмо 

Key words: language rules, organization of work on the content line, listening 

comprehension, speaking, reading and writing 

 

Dövlət dili kimi Azərbaycan dili təliminin məqsədi şagirdlərdə dinləyib anlama, danışma, 

oxu və yazı bacarıqları formalaşdırmaqla onların nitqini inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Bu 

məqsədlə aşağıdakı vəzifələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur: ibtidai təhsil səviyyəsində 

Azərbaycan əlifbasının, çox işlək sözlərin, söz birləşməsi və cümlə modellərinin, ən zəruri 

nitq etiketlərinin, tələffüz və yazı qaydalarının mənimsənilməsini təmin etmək, şagirdlərdə 

dinləyib-anlama, sürətli oxu, ilkin şifahi nitq və tərcümə bacarıqları formalaşdırmaq; 

İbtidai təhsil səviyyəsi (I-IV siniflər) üzrə şagird:  

• dinlədiyi fikirlərə münasibət bildirir;  

• kiçikhəcimli mətnləri sürətli və düzgün oxuyur, məzmununu izah edir;  

• söz birləşməsi və cümlə nümunələrindən, zəruri tələffüz və yazı qaydalarından istifadə 

edərək kiçikhəcmli şifahi və yazılı mətnlər qurur, tərcümə edir;  

• müşahidə etdiyi şəkil və illüstrasiyaların məzmun və əlamətlərini təsvir edir;  

• məlumat xarakterli kiçik mətnləri lüğət vasitəsilə ana dilinə və əksinə tərcümə bacarıq-

ları nümayiş etdirir. 

Fənn üzrə məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün aşağıdakı məzmun xətləri müəy-

yənləşdirilir:  

- Dinləyib-anlama  

- Danışma 

- Oxu 

- Yazı 

- Dinləyib-anlama 

Şagirdlər təlim prosesindəki bütün danışıqları, o cümlədən dialoji və monoloji nitq nümu-

nələrini, oxunmuş elmi-kütləvi və bədii mətnləri, radio-televiziya verilişlərini, məktəb tədbir-

lərindəki çıxışları dinləyib başa düşür, eşitdiklərinə münasibət bildirirlər.  

Ümumi nəticələr 

Şagird:  

• danışanı dinləyir və onu anladığını büruzə verir; 

• dinlədiyi söz, ifadə və cümlələrin mənasını izah edir;  

mailto:tanirverdiyevafidan@gmail.com
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• dinlədiyi müxtəlif janrda və üslubda olan mətnləri anladığını nümayiş etdirir; 

• danışanın nitqindəki əsas faktları seçə bilir.  

 

      Danışma  

      Danışma nitq fəaliyyəti növlərindən biri olmaqla yanaşı, ünsiyyət və əlaqənin əsasını təş-

kil edən bacarıqlardan ibarət xətt kimi Azərbaycan dili təliminin məzmununda əhəmiyyətli 

yer tutur. Təhsilin bütün səviyyələrini əlaqələndirən bu məzmun xətti ünsiyyət üçün zəruri 

olan cümlə qurmaq, şifahi mətn tərtib etmək, dialoji və monoloji nitq formalarından istifadə 

etmək, nəqli, təsviri, mühakimə xarakterli şifahi məlumatlar və təqdimatlar hazırlamaq baca-

rıqlarının formalaşdırılmasını təmin edir.  

Ümumi nəticələr 

Şagird:  

• müşahidə etdiyi əşya və hadisələri şifahi təsvir edir;  

• dinlədiyi mətnin məzmununu məntiqi ardıcıllıqla nəql edir;  

• müxtəlif məzmunlu tədbirlərdə yaş səviyyəsinə uyğun təqdimatlar edir.  

Oxu  

      Oxu məzmun xətti ümumi təhsilin bütün səviyyələrində istifadə olunmaqla onları əlaqə-

ləndirir. Şagirdlərin müxtəlif mənbələrdən istifadə etməklə həyat şəraiti üçün lazım olan fakt 

və hadisələri öyrənmə imkanlarını genişləndirir. Lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsi, ilkin 

oxu texnikasının, düzgün tələffüz, sürətli, düzgün, şüurlu, ifadəli oxu vərdişlərinin formalaş-

dırılması təmin olunur. 

Ümumi nəticələr 

Şagird:  

• oxuduğu mətndə sözlərin mənasını izah edir;  

• orfoepiya qaydalarını, vurğu, intonasiya və fasiləni gözləməklə mətni düzgün oxuyur;  

• Azərbaycan dilində olan mətnlər üzərində işləyir, onların məzmunu haqqında mülahizə-

lərini bildirir;  

• elmi-kütləvi və bədii mətnləri ifadəli oxuyur.  

Yazı 

İnsanlar yazı vasitəsi ilə həyat boyu ictimai, iqtisadi və mədəni sahələrdə əldə etdikləri 

nailiyyətləri ümumiləşdirir, elmi, bədii yaradıcılıq işləri aparır, özünün tarixini yaradır, onu 

gələcək nəsillər üçün sistemləşdirir, qoruyub saxlayırlar. Dilin özünəməxsusluğunu, zənginli-

yini mühafizə edirlər. Yazı Azərbaycan dili təlimində ən zəruri bacarıqları əhatə edir, oxu üz-

rə fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə imkan yaradır.  

Ümumi nəticələr 

Şagird:   

• öz fikirlərini sərbəst, yazılı ifadə edir;  

• dil vahidlərindən istifadə etməklə müxtəlif əməli yazı bacarıqlarını nümayiş etdirir;  

• müxtəlif mənbələrdən istifadə edərək yazılı çıxış və təqdimatlar hazırlayır.  

I sinif 

I sinfin sonunda şagird:  

• sadə şifahi nitq nümunələrinin məzmununu başa düşdüyünü nümayiş etdirir; 

• öyrəndiyi sözlərin mənasını izah etməklə onların əsasında cümlələr qurur; 

• müxtəlif əşyalar, sadə süjetli şəkillər və hadisələr ətrafında fikirlərini ifadə edir.  

II sinif 
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II sinfin sonunda şagird:  

• təqdim olunan nitq nümunələrini anlayır;  

• verilmiş söz və söz birləşmələrini düzgün tələffüz edir;  

• ilkin oxu bacarıqları nümayiş etdirir;  

• kiçikhəcmli mətndəki sözləri lüğət vasitəsilə ana dilinə və əksinə tərcümə edir;  

• ilkin yazı bacarıqları nümayiş etdirir 

III sinif 

III sinfin sonunda şagird:  

• dinlədiyi nitq nümunələrini anlayır; 

• öyrəndiyi söz və söz birləşmələrini düzgün tələffüz edir;  

• öyrəndiyi nitq nümunələrindən istifadə etməklə sadə formada ünsiyyət qurur;  

• düzgün oxu bacarıqları nümayiş etdirir;  

• düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir 

IV sinif 

IV sinfin sonunda şagird:  

• düzgün tələffüz bacarıqları nümayiş etdirir;  

• nitq nümunələrindən istifadə etməklə sadə formada ünsiyyət qurur;  

• düzgün oxu bacarıqları nümayiş etdirir;  

• düzgün yazı bacarıqları nümayiş etdirir. 

Dil qaydaları  

Şagird zəruri dil qaydalarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. Səs və hərfi adlandırır və on-

ları fərqləndirir. Sait səslərə görə sözləri hecalara ayırır. Böyük və kiçik hərfləri fərqləndirir. 

Hərfləri əlifba sırası ilə sadalayır. Tək və cəm anlayışlarını nümunələrlə izah edir. Ad, əlamət 

və hərəkət bildirən sözləri tanıyır və fərqləndirir. Cümləni tanıyır və əsas əlamətlərini sada-

layır. Məqsəd və intonasiyaya görə cümlələri fərqləndirir.  

Məqalənin aktuallığı. Təlim digər dillərdə aparılan ümumtəhsil məktəblərində Azərbay-

can dilinin tədrisi prosesində şagirdlərin öz ana dilinə müraciət olunması, leksik, fonetik, 

qrammatik xüsusiyyətlərin izah edilməsi, və bacarıqlarının möhkəmlənməsinə təsir göstərir. 

Məqalə də bu kimi vacib mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə dinləyib anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqları-

nın formalaşdırılması məqsədilə onların nitqini inkişaf etdirmək sahəsində vəzifələrin müəy-

yənləşdirilməsi, eyni zamanda ibtidai təhsil səviyyəsinin ayrı-ayrı siniflərində ən zəruri baca-

rıqların qazanılması baxımından əsas istiqamətlərin nəzərdən keçirilməsini məqalənin elmi 

yeniliyi sayılmalıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Ф.Х. Танривердиева 

 

Организация работы над содержательной линией  

«Языковые правила» на уроках «Родной язык» 

(для 1-4 классов) 

 

Резюме 

 
В процессе обучения азербайджанскому языку в общеобразовательных школах, где 

обучение ведется на других языках, обращение учащихся к родному языку, объяснение 

лексических, фонетических, грамматических особенностей, отношение к художествен-

ным образцам влияет на их знания и навыки, связанные с родным языком и литерату-

рой. 

В статье также определены задачи в области развития речи с целью развития у уча-

щихся навыков аудирования, понимания, разговорной речи, чтения и письма, а также 

основные направления с точки зрения приобретения самых необходимых навыков в 

разных классах начальной школы. 

 

F.X. Tanriverdiyeva 

 

Organization of work on the content line  

“Language rules” in “Mother tongue” lessons 

(for grades 1-4) 

 

Summary 

 
In the process of teaching the Azerbaijani language in secondary schools where the 

training is conducted in other languages, students' appeal to their mother tongue, explanation 

of lexical, phonetic, grammatical features, attitude to artistic examples affect their knowledge 

and skills related to mother tongue and literature. 

The article also identifies tasks in the field of speech development in order to develop 

students' listening, comprehension, speaking, reading and writing skills, as well as the main 

directions in terms of acquiring the most necessary skills in different grades of primary 

education. 
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İnsanın düzgün ünsiyyət bacarığının əsasında onun məktəb təlimi dövründə qazandığı 

oxu-yazı, dinləmə-anlama bacarıqlarına hansı dərəcədə yiyələnməsi durur. Orfoqrafik və orfo-

epik bacarıqlar məktəb təlimi dövründə ibtidai siniflərdən başlanır. İbtidai sinifdə Azərbaycan 

dili təliminin qarşısında duran ən vacib məsələlərdən biri fonetikanın tədrisi prosesində şa-

girdlərə orfoqrafik və orfoepik bacarıqlar aşılamaqdır.  

Fonetikanın tədrisi sözün səs və hərf tərkibinin öyrədilməsi, səslərin hərflərlə ifadəsinin 

qrafik və orfoqrafik qaydaları şagirdlərdə aydın təsəvvür, konkret bilik və bacarıqlar, vərdişlər 

yaradır. Fonetikanın əsasını təşkil edən dilimizin səs tərkibinin öyrədilməsi bir sıra vacib or-

foqrafik qaydaların mənimsədilməsi üçün əlverişli imkanlar yaradır. Səs və hərf anlayışları, 

bunlar arasında fərqin öyrədilməsi orfoqrafik qaydalarla yanaşı, orfoepik vərdişlərin inkişa-

fına da kömək edir. Sait və samitlərin tədrisi bir sıra orfoqrafik və orfoepik qaydaların, məsə-

lən, qoşasaitli və qoşasamitli, yanaşı saitli və yanaşı samitli, sonu cingiltili samitlərlə bitən və 

s. sözlərin yazılışı və tələffüzü qaydalarının öyrədilməsi üçün geniş imkanlar yaradır. Bu da 

fonetikanın orfoqrafiya və orfoepiya ilə əlaqəli tədrisini təmin edir.  

Fonetikanın orfoqrafiya, orfoepiya ilə əlaqəli tədrisində əsas məsələlərdən biri də odur ki, 

bütün orfoqrafik qaydalar fonetik biliklərin zəminində praktik yolla öyrədilməlidir. Bu baxım-

dan elə çalışmalar, rəngarəng iş növlərindən istifadə olunmalıdır ki, həmin qaydaları bir çox 

hallarda terminsiz şagirdlər başa düşə bilsinlər və həmin qaydaları yazı işlərinə tətbiq edə bil-

sinlər. Unutmaq olmaz ki, orfoqrafik və orfoepik qaydalar kifayət qədər çoxdur. Müəllim bu 

qaydalardan hansını hansı məzmunda və hansı sinifdə öyrədəcəyini əvvəlcədən müəyyən et-

məlidir.  

I sinifdə savad təlimi dövründə şagirdlərə səs, hərf anlayışı təqdim olunan gündən onların 

tələffüzü və yazılışı üzərində ciddi iş aparılır. Əlifba təlimi ilə bərabər şagirdlərə praktik şəkil-

də orfoepik və orfoqrafik biliklər aşılanır.  

II sinifdə “Səs, hərf. Sait və samit səslər”; “Sözün sətirdən-sətrə keçirilməsi”; “Sözlərin 

deyilişi və yazılışı”; “Samitlərin deyilişi və yazılışı”; “K samitinin tələffüzü”; “Mürəkkəb söz-

lərin yazılışı”; “Yazı və tələffüz” və s.  kimi mövzular orfoqrafiya və orfoepiyanın tədrisinə 

xidmət edir. Bu prosesin əlaqəli tədrisinə müəllim ciddi nəzarət etməlidir. 

III sinifdə “Qoşasaitli sözlər”; “Qoşasamitli sözlər”; “Söz sonunda bəzi samitlərin tələf-

füzü”; “Mürəkkəb sözlərin yazılışı”; “Xüsusi isimlərin böyük hərflərlə yazılışı”; “Sadə, dü-

zəltmə və mürəkkəb isimlər” və s. mövzular orfoqrafiya və orfoepyanın tədrisinə xidmət edir. 

Fonetikanın tədrisi zamanı saitlərin, samitlərin tədrisi də orfoqrafiya baxımından çox əhə-
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miyyətlidir. Burada müəllim həmin saitlərin fərqini öyrətməklə yanaşı, onu bilməyin yazı 

üçün praktik əhəmiyyətini də şagirdlərə başa salmalıdır. Belə ki, sözlərə bitişən şəkilçilərin 

düzgün yazılışı sözün son hecalarındakı saitin qalın və incəliyindən asılı olur. Şəkilçilərin ya-

zılışına dair qaydalar müxtəlif çalışmalar yolu ilə öyrədilməlidir.  

Çalışmalar elə qurulmalıdır ki, şagirdlər həm qalın və incə saitləri fərqləndirməyi öyrən-

sinlər həm də iki və dörd cür yazılan şəkilçilərin düzgün yazılışı barədə müəyyən praktik bilik 

əldə etsinlər. Sözlərin tərkibindəki saitlərin qalın və incəliyini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə 

aparılan çalışmalar zamanı sözləri kök və şəkilçilərə ayırıb oradakı şəkilçilərin kökün son he-

casındakı saitə uyğunluğunu göstərməyi tələb etmək olar. Yaxud şagirdlərə sözlər verib onla-

rın sonuna şəkilçilər artırmaq və həmin şəkilçilərin qalın incə saitli olmasını müəyyənləşdir-

mək üzrə iş aparmaq olar. III sinifdə samitlərin tədrisini orfoqrafiya və orfoepiya ilə əlaqələn-

dirmək üçün daha böyük imkanlar vardır. Çünki söz daxilində samitlərin yazılışı ilə deyilişi 

arasında fərqli cəhətlər daha çoxdur. Burada da bu əlaqə elə təşkil edilmişdir ki, həm samit 

səslər onların saitlərdən fərqi, samitlərin fonetik mövqeyi və əhəmiyyəti öyrədilsin, həm də 

söz tərkibində samitlərin düzgün yazılışı və tələffüzü qaydaları ilə şagirdlər tanış olsunlar. 

Fonetikanın tədrisində ahəng qanununun öyrədilməsi mühüm yer tutur. Ahəng qanunu sö-

zün tərkibində eynicinsli saitlərin bir-birini izləməsi ilə səciyyələnir. Ahəng qanununun tədrisi 

də orfoqrafiya və orfoepiya qaydaları ilə əlaqələndirilir. Ahəng qanununun tədrisi prosesində 

əsasən aşağıdakı məsələlərə daha çox diqqət yetirilir. Şagird: 

1. Qalın və incə saitləri bir-birindən asanlıqla fərqləndirir. 

2. Söz daxilində həmin saitlərin bir-birini necə izlənməsini araşdırır. 

3. Hamısı qalın, yaxud hamısı incə saitli sözləri tez tapıb müəyyənləşdirir.  
4. Hamısı dodaqlanmayan, yaxud hamısı dodaqlanan saitli sözləri müəyyən etməyi bacarır. 

5. Tərkibində həm qalın, həm də incə saitlər olan sözləri müəyyən edir. 

Nitq hissələrinin tədrisi prosesində aparılan orfoqrafik işləri şagirdlərin morfologiyadan 

əldə etdikləri bilikləri və orfoqrafik vərdişlərini də inkişaf etdirir. “İsim” bəhsinin tədrisi pro-

sesində xüsusi və ümumi isimlər, mürəkkəb isimlər, mürəkkəb xüsusi isimlərin öyrədilməsi 

orfoqrafiya ilə əlaqələndirilməlidir. “Sifət” mövzusu ilə əlaqədar mürəkkəb sifətlər, sifətin də-

rəcələri, “Feil” üzrə - mürəkkəb feillər, məsdərin hallanması ilə bağlı orfoqrafik işlərin aparıl-

ması, morfologiya və orfoqrafiyanın əlaqələndirilməsi labüddür. Burada xüsusi isimlərin 

ümumi isimlərə çevrilməsi, eyni zamanda ümumi isimlərində xüsusi isimlərə çevrilməsinə 

diqqət etmək lazımdır. Məsələn: Azərbaycan-azərbaycanlı, Bakı-bakılı və s. 

Bununla əlaqədar olaraq, həmin isimlərin bir halda böyük, bir halda kiçik hərflərlə yazıl-

masının səbəbini şagirdlərə izah etməklə, verilmiş bilikləri möhkəmləndirmək üçün müntə-

zəm iş aparılmalıdır. Adətən xüsusi və ümumi isimləri fərqləndirə bilmək şagirdlərin zəruri 

biliklərə yiyələndiyini göstərir. İbtidai siniflərdə morfologiyanın tədrisində hər bir mövzusu-

nun orfoepiya və orfoqrafiya ilə əlaqələndirməsi qayğısına qalmalıdır. Çünki bu mövzuların 

xüsusiyyətlərinin öyrədilməsi onların tələffüsü və yazılışı ilə sıx əlaqədardır. Morfologiyanın 

tədrisində də fonetik biliklər yada salınmalı, sözlərin səs, hərf tərkibini göstərmək, orfoepik 

tələffüsü müəyyənləşdirmək şagirdlərdən tələb olunmalıdır.  

Bundan başqa bəzi sözlərin yazılışının tələffüzdən fərqləndiyi də şagirdlərə çatdırılmalı-

dır. Onlar bilməlidirlər ki, dəstə, doqquz, işləyir, səndən, şair kimi yazılan sözlər dəsdə, dok-

quz, işliyir, sənnən və şayir şəklində tələffüz olunmalıdır. Bu izahatdan sonra şagirdlərdən bir 

neçəsi düzüm lövhəsində kəsmə əlifba ilə, qalanları isə öz yerlərində yazılış və tələffüz for-

masına görə həmin sözləri qarşı-qarşıya yazırlar. Məsdər mövzusunun tədrisi prosesində də 

orfoqrafik-orfoepik işlərə geniş yer verilir. Feilin məsdər forması öyrədilərkən istifadə olunan 
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çalışmalarda orfoepiya üzrə iş aparmaq imkanları çoxdur.  

Məsələn, “oxu..istədim”, “düzəlt..lazımdır”, “tut..olmaz”, “əl vur..olmaz”, “çim..olmaz” 

birləşmələrini tamamlayıb yazdıqdan sonra düzgün tələffüzlə oxuması tələb olunur. Şagirdlər 

səhvə yol verdikdə izah olunur ki, oxumaq, tutmaq, vurmaq məsdərlərindəki k samiti y kimi 

tələffüz olunur. Şagirdlərin nəzərinə çatdırılır ki, ümumiyyətlə, sonu q və k ilə bitən sözlərdən 

sonra saitlə başlanan söz gələrsə q ğ kimi, k y kimi tələffüz olunur. Feillər indiki və qeyri-qəti 

gələcək zamanın III şəxsin cəmində fərqli tələffüz olunurlar. Məsələn, “görür lər-görül lər”; 

“bilərlər-biləl lər” və s. Təsdiq-inkar, feilin zaman şəkilçilərinin də yazılış və tələffüz fərqləri 

bu dövrdə nümunələr, müxtəlif çalışmalarla öyrədilə bilər.  

İbtidai siniflərdə ədəbi tələffüz normaları öyrədilərkən, əsasən saitlərin tələffüzü, samitlə-

rin tələffüzü və ayrı-ayrı qrammatik formaların tələffüzü üzərində dayanmaq mümkündür. 

Rəngarəng orfoepik qaydalar içərisindən şagirdlərin gücünə, bilik və yaş xüsusiyyətlərinə mü-

vafiq olanları seçmək lazımdır. Müəllim şagirdlərdə orfoqrafik və orfoepik qaydaları düzgün 

mənimsətmək üçün lazımı bilik, bacarıqlara sahib olmalı, Azərbaycan dilinin zəngin quru-

luşunu, orfoqrafik və orfoepik prinsipləri dərindən bilməli, sinifdə praktiki çalışmalardan, rən-

garəng metodikadan istifadə etməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə “Azərbaycan dili” fənninin tədrisi zamanı qarşıya 

çıxan əsas məsələlərdən biri də fonetikanın öyrədilməsi prosesində şagirdlərə orfoqrafik və 

orfoepik bacarıqlar aşılamaqdan ibarətdir. Məqalə də məhz bu kimi vacib mövzuya həsr olun-

duğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ibtidai sinifdə Azər-

baycan dilinin təlimi zamanı fonetikanın tədrisi prosesində şagirdlərə orfoqrafik və orfoepik 

bacarıqlar aşılanmasının zəruriliyi bir daha vurğulanmaqla, onlarla əlaqəli əsas məsələlərə to-

xunulur, müxtəlif mövzuların öyrədilməsi zamanı diqqət yetirilməsi vacib sayılan bəzi istiqa-

mətlərin şərhi verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Связанные способы обучения орфографии  

и орфоэпии в начальных классах 
 

Резюме 
 

Одной из основных проблем, возникающих при преподавании предмета «Азербайд-

жанский язык» в начальной школе, является изучить учащимся орфографических и 

орфоэпических навыков в процессе обучения фонетике. Также обучение фонетической 

структуре данного языка создает благоприятные условия для усвоения ряда важных 

правил орфографии. 
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В статье подчеркивается необходимость изучения учащимся орфографические и ор-

фоэпические навыки в процессе обучения фонетике в начальных классах. 
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Related ways to teach spelling and  

spelling in starter classes 

 

Summary 

 
One of the main problems that arise when teaching the subject "Azerbaijani language" in 

primary school is to study the spelling and orthoepic skills in the process of teaching 

phonetics. Also, teaching the phonetic structure of a given language creates favorable 

conditions for mastering a number of important spelling rules. 

The article emphasizes the need for students to study spelling and orthoepic skills in the 

process of teaching phonetics in primary grades. 
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Müasir məktəbin qarşısında duran ən mühüm ümumpedaqoji problemlərdən biri şagirdlə-

rin nitqini inkişaf etdirməkdir. Çünki dil və təfəkkürün vəhdəti elmə artıq məlumdur. Dil cə-

miyyət üzvləri arasında ünsiyyət, fikir mübadiləsi, qarşılıqlı təsir vasitəsidir. Dil öz funksiya-

sını yalnız nitqdə yerinə yetirir. Dil isə özlüyündə nitqin əsasını təşkil edir. Məktəbəqədər 

yaşlı uşaq məktəb yaşına çatanadək artıq müəyyən nitq vərdişlərinə yiyələnmiş olmalıdır. La-

kin nitq inkişafı dayanmayan bir prosesdir və bu inkişafı dəstəkləmək üçün məktəbdə də məq-

sədəuyğun sistemli işlər görülməlidir. 

İbtidai siniflərdə şagirdlərə sözdən istifadə etməyi öyrətmək, onlara həyatda zəruri olan 

nitq vərdişləri vermək lazımdır. Hal hazırda ana dili üzrə keçirilən hər bir dərsdə ən mühüm 

yeri nitq inkişafı üzrə iş tutur. Hər bir məşğələ mahiyyət etibarilə, nitq inkişafı dərsidir. Bu iş-

də ibtidai sinif müəlliminin məsuliyyəti böyükdür. Müəllim şagirdlərə qrammatik nəzəriy-

yəni, orfoqrafik vərdişləri mənimsətməklə birlikdə, nitq prosesində sözləri düzgün tələffüz et-

mək, onları düzgün seçib cümlədə istifadə etmək, cümlə qurmaq, oxuduqları, gördükləri və 

eşitdikləri haqqında danışmaq, özünün və başqalarının fikrini ifadə etmək bacarıqlarını da aşı-

lamalıdır. 

Nitqin 2 növü vardır: şifahi və yazılı. Nitq inkişafı dedikdə müəllimlərin əksəriyyəti şa-

girdlərin yazılı nitqi üzərində iş aparmağı nəzərdə tuturlar. Onlar hesab edirlər ki, əgər şagird 

ifadə və inşanı müstəqil yaza bilirsə, onun şifahi nitqi özü inkişaf edəcəkdir. Belə bir yanaşma 

təbii olaraq yanlışdır. Yüksək nitq inkişafından o zaman danışmaq olar ki, insan nitqin hər iki 

növünə yiyələnmiş olsun. Aparılan müşahidələr onu göstərir ki, şagirdlərin şifahi nitqində bir 

sıra nöqsanlar özünü göstərir. Ayrı-ayrı söz və səslər yanlış tələffüz oluna bilir. Nitqin əsas tə-

ləbləri gözlənilmir. Qrammatik qaydalara, məntiq və üslub tələblərinə riayət olunmur. Nitqdə 

sözlər kortəbii olaraq istifadə olunur. Yerli şivə xüsusiyyətlərinə yol verilir və s. Məzmunlu 

və inamlı, ardıcıl və məntiqli, qısa, düzgün, emosional və ifadəli danışmaq şifahi nitqə verilən 

ümumi tələblərdir.  

Nitq inkişafı özlüyündə çox geniş və mürəkkəb bir sahədir. 1-ci sinifdən başlayaraq şa-

girdlərin nitq inkişafı üzərində məqsədli olaraq ardıcıl, planlı iş aparılmalı, nitqdəki nöqsan-

ları aradan qaldırmaq üçün onların nitqinə nəzarət edilməlidir. Bu işdə müəllim dilçilik elmi-

nin nailiyyətlərinə istinad edərək müxtəlif üsul və vasitələrdən istifadə etməlidir. İbtidai sinif 

şagirdlərinin nitqini inkişaf etdirmək məqsədi ilə Azərbaycan dili dərslərini tədrisində şagird-

lərin lüğət ehtiyatını zənginləşdirilməsi, ünsiyyət bacarıqlarının formalaşdırılması, ən zəruri 

qrammatik anlayışların və dil konstruksiyalarının mənimsədilməsi, yazı texnikası və yazılı 
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nitqin, dinləyib-anlama vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmalı və 

müvafiq işlər aparılmalıdır. 

Şagirdin cümlə quruluşunda olan nöqsanlar diqqətdən kənarda qalmamalı müəllim öz nitq 

nümunəsi və düzəlişləri ilə bu nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Müəllimin nitqi hər şeydən əv-

vəl nümunəvi olmalıdır. Müəllim nitq inkişafı üzrə işini təşkil edərkən valideynlərlə əməkdaş-

lıq etməli, onlara şagirdlərin nitqinə nəzarət işinin təşkilinə dair lazımı tövsiyələr verməlidir. 

Nitq üzrə işə, tələffüz qaydalarına bütün dərslərdə, həmçinin sinifdənxaric tədbirlər prosesin-

də də vahid tələblər verilməli, nəzarət edilməlidir. Nitq inkişafı üzrə işlər aparılarkən mümkün 

qədər çox vasitələrdən, fəal-interaktiv təlim metod və texnikalarından istifadə olunmalıdır. 

Diqqət olunmalı ən vacib məqam isə şagirdlərdə danışmağa və fikir söyləməyə həvəs oyadıl-

ması, onlarda şən əhval-ruhiyyə yaradılmasıdır.  

Nitq inkişafı üzrə işin digər ən vacib şərtlərindən biri isə nitq mühitinin yaradılasıdır. Nitq 

situasiyası yaradarkən müəllim şagirdləri bir növ danışmağa vadar edən vəziyyət yaratmış 

olur. Nitq situasiyası təkcə metodiki anlayış deyil, həm də linqvistik anlayış kimi özünü gös-

tərir. Linqivistikada bu anlayış əmr, xahiş, təsdiq, rədd, kinayə, istehza və s. kimi  təsvir olu-

nur. Bu ifadə vasitələri isə qrammatik situasiya yaradır. Şagirdlərin öz aralarında dialoqları, 

söhbətləri yeni situasiyada baş verir. Bu obrazlı ifadələrin işlənməsinə də zəmin yaradır. Me-

todik nitq situasiyasının iki növü vardır: 1) təbii; 2) süni.  

Təbii situativ nitq hər hansı obyekt əsasında fikirlərin canlı ifadəsidir. Bu zaman obyekt 

oxu materialları, şəkillər, təbiət hadisələri üzərində müşahidələr, müxtəlif oyunlar, əyləncələr 

və s. ola bilər.  

Süni situativ nitq müəyyən toplanışlarda, səhnəciklərdə, radio və televiziyada müxtəlif 

mövzularda çıxışlardır. Süni situasiyada əvvəlcə fikrin tematikası müəyyənləşdirilməli, nitq 

üçün müəyyən hazırlıq işləri aparılmalıdır. 

Nitq inkişafı üzrə aparılan işlərin səmərə verib-vermədiyini şagirdlərin öz fikirlərini rabi-

təli şəkildə necə ifadə etdikləri ilə aydınlaşdıra bilərik. Bəs rabitəli nitq nədir? Rabitəli nitq 

deyərkən, şagirdin özünün yaşına və bilik səviyyəsinə görə ətraf aləmi düzgün dərk etməsi və 

dərk etdiyini qrammatik, üslubi cəhətdən düzgün ifadə etməsi nəzərdə tutulur. Bu baxımdan 

cümlə və lüğət üzərində aparılacaq iş rabitəli nitqin inkişaf etdirilməsi üçün həm hazırlıq mər-

hələsi hesab olunur, həm də onun mühüm şərtlərindən biridir. Əgər şagird fikrini ifadə edər-

kən ardıcıl və məntiqi şəkildə bu və ya digər sözü yerində istifadə etməzsə yaxud cümlələri 

düzgün qurmazsa, onun nitqi rabitəli hesab oluna bilməz.  

Rabitəli  nitq üzərində işə şagirdin məktəbə gəldiyi ilk gündən başlanmalıdır. Şagirdlər 

əlifba təlimi dövründə şəkillər əsasında ayrı-ayrı söz, cümlə və mətnlərin məzmunu ilə əlaqə-

dar cümlələr qurur, danışır, mətnin məzmununa əlavələr edirlər. Suallara cavab üzrə iş şagird-

ləri müstəqil yazılara , rabitəli nitqin əsas növləri olan inşa və ifadə yazmağa hazırlayır. İfadə 

və inşalar mürəkkəb çalışma və iş formalarıdır. Onlar şagirdlərin təfəkkür fəallığını və müstə-

qilliyini artırmaqda mühüm rol oynayırlar. Elə buna görə də orta məktəbdə Azərbaycan dili və 

ədəbiyyat tədrisinin ən mühüm vəzifələrindən biri şagirdləri ifadə, inşa yazmaq vərdişlərinə 

yiyələndirmək hesab olunur. 

On ildən artıq müddətdir ki, ibtidai siniflərdə tətbiq olunan yeni məzmun - Kurikulum təli-

mində şagirdlərin rabitəli nitqinin inkişafı məqsədilə ifadə və inşalarla yanaşı, esse təliminə 

də geniş yer verilir. Azərbaycan dilindən dərslik və metodik vəsaitlərdə, fənn kurikulumunda 

esse yazılara xüsusən diqqət yetirilir. İnşa ilə müqayisədə essenin mövzusu daha konkret olur 

və çox vaxt burada motivasiya xarakterli situasiya ilə verilir. Rabitəli nitq üçün diqqət edilmə-

si vacib olan məsələlərdən biri şagirdlərin hazır kitab cümlələrini əzbərləməməsi, fikrini müs-
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təqil, sərbəst şəkildə ifadə edə bilməsidir. Onun yazısında, danışığında öz üslubu, ruhu hiss 

olunmalıdır. 

Nitq inkişafı üzrə işin təşkilinə və nitq mədəniyyətinin fomalaşmasına xidmət edən digər 

vacib məsələ dil qaydalarının mənimsənilməsidir. Dil qaydalarını öyrənə şagird sözlərin düz-

gün yazılışında çətinlik çəkməyəcək, onu yüzlərlə sözə tətbiq edə biləcəkdir. Uşağın ilk cüm-

lələri qrammatik baxımdan natamam, qeyri-ardıcıl olur. O başa düşmədiyi səs komplekslərini 

eşitdikdə onları təkrarlamağa çalışır. Leksik mənası üzərində isə daha sonra düşünməyə baş-

layır. Müəllim şagirdin nitqinin ifadəliliyini, düzgünlüyünü, müxtəlif çalarlığını qiymətləndir-

məyi bacarmalıdır. İbtidai siniflərdə dil qaydaları üzrə aparılan işlər əsasən aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

— Nitq hissələri vasitəsilə şagirdlərin lüğət ehtiyatının zənginləşdirilməsi; 

— Nitq hissələri vasitəsilə şagirdlərin oxu vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi; 

— İntonasiya və vurğu bacarıqlarına diqqət yetirilməsi; 

— Orfoepik vərdişlərin təkmilləşdirilməsi; 

— İfadə mətnləri üzrə nitq inkişafı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; 

— Rabitəli nitq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi; 

— İnşa mətnləri üzrə nitq inkişafı bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi. 

Azərbaycan dili dərslərinin tədrisi nəticəsində şagirdlər qrammatikanın əsaslarını mənim-

səməli, yazılı və şifahi nitqə dair möhkəmlənmiş vərdişlər qazanmalıdırlar. Qrammatikanın 

tədrisi zamanı onların nitqini inkişaf etdirmək, lüğət ehtiyatlarını zənginləşdirmək, qiraət vər-

dişlərini təkmilləşdirmək, düzgün və ifadəli tələffüzün formalaşmasını, rabitəli nitqə yiyələn-

mələri təmin etmək üzrə işlərə geniş yer verilməlidir. Nitq inkişafı üzrə işləri təşkil edərkən 

mövzular müəllim və şagirdlərin qarşılıqlı razılaşması əsasında seçilir. Məsələn, ailə idman, 

məktəb, sevimli əşyalar, əyləncəli oyunlar, şəhər, kənd, metro, arzu, dəniz, tarla və s. Seçilmiş  

mövzularla bağlı müxtəlif cümlələr qurulur. Bu işi I-II siniflərdə şəkillər üzərində də aparmaq 

olar. 

Dil qaydalarının tədrisi prosesində nitq inkişafı üzrə işin təşkili üçün bəzi çalışma növlə-

rindən istifadə olunması mühüm rol oynayır. Bu çalışmalar fonetik-orfoepik, fonetik-leksik, 

fonetik-orfoqrafik, lüğət-məntiqi, leksik-morfoloji, leksik-qrammatik, leksik-sintaktik, morfo-

loji-orfoepik, morfoloji-orfoqrafik, morfoloji-sintaktik çalışmalardır. Nitq inkişafı üzrə işin 

təşkili zamanı əyanilikdən istifadə böyük səmərə verir. Təlimin ilkin mərhələlərində əyani və-

sait olaraq əşyalara geniş yer verilir. Didaktik oyunlardan istifadə də həmçinin nitq inkişafı 

üçün faydalı vasitələrdən hesab olunur. Dil qaydaları oyun prosesində daha asan və maraqla 

qavranılır. Dərsin bütövlükdə oyun şəklində təşkil olunması, ya da dərsə müəyyən oyun ele-

mentlərinin daxil edilməsi keçirilən mövzudan asılı olur.  

Azərbaycan dili dərslərində nitq inkişafı ilə bağlı keçirilən ən maraqlı bəhslərdən biri də 

sintaksisdir. Sintaksis və morfologiya ilə əlaqəli keçirilən leksik-qrammatik çalışmalar həm 

sözün leksik mənası ilə qrammatik mənası arasındakı fərqi anlamağa imkan verir, həm də şa-

girdlərin lüğətini zənginləşdirir, nitqini inkişaf etdirir. Nitq inkişafının əsas məsələlərindən bi-

ri də cümlə üzərində işdir. Uşaq dil açdığı zamandan onun cümlə haqqında praktik bacarıq və 

vərdişləri yaranır. Savad təliminə hazırlıq mərhələsində dövründə şagirdlər, nitqdə cümlələri 

ayırmağı, cümlədə sözlərin sayını , ardıcıllığını müəyyənləşdirməyi öyrənirlər.  

İbtidai sinif şagirdləri cümlə qurmaq vərdişlərinə iki yolla yiyələnirlər: 1) tanış sözlərdən 

özləri cümlə qurur, 2) böyüklərin danışığından, müxtəlif informasiya mənbələrindən hazır 

cümlələri əzbərləyib işlədirlər. Cümlə üzrə işin yolları çoxcəhətli və müxtəlifdir: suallara ca-

vab, suallar əsasında cümlə üzvlərinin izahı, buraxılmış sözləri yerinə qoymaqla cümlələri ta-
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mamlamaq, cümləni genişləndirmək, dağınıq verilmiş sözlərdən cümlələr qurmaq, söz birləş-

mələri tərtib etmək və onları cümlələrdə işlətmək, 2-3 cümləni bir sadə geniş və ya mürəkkəb 

cümlə şəklində birləşdirmək, cümlədə bu və ya digər sözü, qrammatik formanı başqası ilə 

əvəz etmək, verilmiş mətndən obrazlı ifadələri seçib onları başqa cümlə içərisində işlətmək, 

cümlədə sözlər arasında əlaqəni müəyyənləşdirmək, verilmiş model əsasında müxtəlif sintak-

tik quruluşda cümlələr qurmaq, mənanı saxlamaqla cümləni başqa formada ifadə etmək, dil 

qaydalarında öyrənilmiş dil faktının, qrammatik formanın işləndiyi cümlələri seçib yazmaq, 

verilmiş sözləri müxtəlif qrammatik formada işlətməklə cümlə qurmaq və s. 

İbtidai sinif şagirdlərinin nitqində özünü göstərən çətinliklərdən biri də səslərin düzgün tə-

ləffüzü ilə bağlıdır. Prof. Y.Ş. Kərimov qeyd edir ki, uşaqlar səs mədəniyyətinə, əsasən, ün-

siyyət prosesində yiyələnirlər. Nitq səslərinin düzgün tələffüz olunmaması savad təlimində şa-

girdlərin ciddi çətinliklərlə qarşılaşmasına səbəb olur. M.A. Rıbnikova tələffüz texnikası məş-

ğələləri üçün xüsusi vaxt ayırmağı tövsiyə edirdi. İnkişaf etməmiş, qeyri dəqiq nitq səslərinin 

qarışdırılması, aydın olmayan diksiya, sait və samitlərin kifayət qədər ayrılmaması ilə fərqlə-

nir. Nitq üzərində iş fonetik dəqiqliyin inkişafını öz qarşısında bir vəzifə kimi qoymalıdır. Şa-

girdlərin nitq nöqsanlarının müəyyənləşdirilməsində və aradan qaldırılmasında şeir, tapmaca, 

saymaca və yanıltmacların söylənilməsindən istifadə etmək vacibdir. Düzgün tələffüz və nitq 

normalarını bir və ya bir neçə dərsdə öyrənmək mümkün deyil. Bu uzun bir prosesdir və bü-

tün təlim illəri müddətində diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda hər bir pedaqoji heyətin qarşısında duran əsas məsələ-

lərdən biri də şagirdlərin nitqini inkişaf etdirməkdir. Hamımıza məlumdur ki, dil cəmiyyət 

üzvləri arasında ünsiyyət, fikir mübadiləsi, qarşılıqlı təsir vasitəsidir və o, öz funksiyasını yal-

nız nitqdə yerinə yetirir. Doğrudur,  məktəbəqədər yaşlı uşaq məktəb yaşına çatanadək artıq 

müəyyən nitq vərdişlərinə yiyələnmiş olur. Amma unutmamalıyıq ki, nitq inkişafı dayanma-

yan bir prosesdir və bunun üçün məktəbdə də sistemli işlər görülməlidir. Məqalənin də ak-

tuallığı onun məhz bu kimi vacib problemə həsr olunmasındadır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə şagirdlərə sözdən istifadə etməyi öy-

rətmək, onlara həyatda zəruri olan nitq vərdişlərini aşılamaq, şagirdlərin şifahi və yazılı nit-

qində yarana bilən neqativ halları dəf etmək sahəsində görülməsi vacib hesab olunan məsələ-

lərə toxunulur, şagirdin cümlə quruluşunda olan nöqsanlarını vaxtında  aradan qaldırmaq üçün 

müəyyən tövsiyələr verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Э. Мурадова 

 

Грамматико-стилистические особенности  

речи младших школьников 

 

Резюме 

 
Одна из основных задач, стоящих сегодня перед каждым педагогическим коллекти-

вом, - это развитие речи студентов. Все мы знаем, что язык - это средство общения, об-

мена идеями, взаимодействия между членами общества, и свою функцию он выполняет 

только в речи. Действительно, к школьному возрасту дошкольник приобретает опреде-

ленные речевые навыки. Но нельзя забывать, что развитие речи - это непрерывный про-

цесс, и для этого в школе необходимо проводить систематическую работу. 

В статье рассматриваются вопросы, которые важны для обучения школьников сло-

весному использованию в начальной школе, привития им необходимых речевых навы-

ков в жизни, преодоления негативных ситуаций, которые могут возникнуть в устной и 

письменной речи учащихся, а также даны некоторые рекомендации по своевременному 

исправлению дефектов предложений учащихся. 

 

N.E. Muradova 

 

Grammatical and stylistic features of the  

speech of primary school students 

 

Summary 

 
One of the main issues facing every teaching staff today is to develop students' speech. 

We all know that language is a means of communication, exchange of ideas, interaction 

between members of society, and it performs its function only in speech. It is true that a 

preschooler acquires certain speech skills by the time he reaches school age. But we must not 

forget that speech development is a continuous process, and for this, systematic work must be 

done at school. 

The article addresses issues that are important to teach students to use words in primary 

school, instill in them the necessary speech skills in life, to overcome the negative situations 

that may arise in students' oral and written speech, and gives some recommendations for 

timely elimination of shortcomings in student sentence structure. 
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application form, oratory 

 

Hər bir xalqın cəmiyyət üzvləri arasındakı müraciət etiketləri həmin xalqın ümumi mədə-

niyyətinin bir hissəsidir. İnsanlar arasındakı ünsiyyət bir-birinə müraciətdən başlanır. Müraci-

ət forması isə müraciət edənlə müraciət olunan arasındakı münasibətdən asılıdır. Hətta bu ası-

lılıq o dərəcədədir ki, ünsiyyətin başlanması və inkişafı müraciətlə müəyyənləşir. 

Yəni bir nəfərə ədə, a gədə deyə müraciət etmək özü mədəniyyətsizlik olduğu kimi, bir-bi-

ri ilə ünsiyyət yaratmağa mane olur. Müraciət insana göstərilən münasibətdən asılıdır. Müna-

sibətlər müxtəlif olduğu kimi müraciətlər də müxtəlif olur. 

İnsanlar onları əhatə edənlərlə ünsiyyətdə müxtəlif məqsədlərlə əksəriyyətin işlətdiyi bir 

sıra ifadələrdən istifadə edirlər ki, onların böyük bir qismini mədəni danışığın etiketləri təşkil 

edir. Vaxtilə monarx saraylarında, diplomatik dairələrdə və s. davranış qaydaları “etiket” ad-

lanırdı. Hal-hazırda hər hansı bir cəmiyyətdə qəbul edilmiş, istifadə edilən davranış və nəza-

kət formalarına da “etiket” deyilir. Xalqımızın milli təfəkkürünə, etnoqrafiyasına, adət-ənənə-

lərinə uyğun işlənilən bu ifadələr, hazır nitq modelləri bütün hallarda adamları razı salır, on-

larda xoş ovqat yaradır, müsahibin fəaliyyətini istiqamətləndirir, qarşılıqlı anlaşmanı təmin 

edir. Dilimiz belə ifadələrlə çox zəngindir. İnsanların gündəlik nitq fəaliyyətində onların dün-

yagörüşü, savad dərəcəsi, dilə şüurlu münasibətindən irəli gələn rəngarəng ifadələr tez-tez iş-

lədilir. 

Elmi dilçilikdə sözün bir neçə vəzifəsi olduğu göstərilir: a) adlandırma (nominativ); b) ün-

siyyət (kommunikativ); v) müraciət (apelyativ). 

Müraciət növlərini öz tarixi inkişafına görə belə qruplaşdırmaq olar: a) ailə-qəbilə daxi-

lində müraciətlər; b) xalq dilində müraciətlər, milli dildə müraciətlər. 

Ünsiyyətə başlamazdan əvvəl natiq müraciət etiketlərindən istifadə edir. Bunu nəzərə ala-

raq, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin ədəbi müraciət, danışıq etiketləri haqqında bir neçə söz 

demək lazım gəlir: 

1. Kömək etmək, qulluq göstərmək məqsədilə: İcazə verin kömək edim; Siz əziyyət çək-

məyin, bunu mən edərəm; Qulluğunda olum; Sizə kömək etmək lazımdır?; Köməyə ehtiyacı-

nız varmı?; Mən sizi eşidirəm; Cavab verməyə tələsməyin, bir qədər fikirləşin; Sizi narahat 

edən nədir?; Sizə nə kömək edə bilərəm?; Nə buyurursunuz? və s. 

2. İş gördürmək, soruşmaq, üzrxahlıq etmək məqsədilə: İnciməyin, sizə zəhmət verəcə-

yəm; əgər mümkünsə; zəhmət olmasa; Buyruq olmasın; vaxtınız varsa; imkanınız olsa; Sizə 
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əziyyət olacaq; Sizi yormayım; Rica edirəm danışın; Lütfən söyləyin; Üzr istəyirəm; Əvvəlcə-

dən minnətdarlığımı bildirirəm və s. 

3.Məmnun olmaq məqamında: Razıyam; Etiraz etmirəm; Sizinlə şərikəm; Xoşuma gəlir; 

Çox şadam; Minnətdaram; Məmnuniyyətlə; Xoşdur; baş üstə; göz üstə; Arxayın olun; Sizi 

unutmaram; Sizinlə işləmək mənim üçün böyük şərəfdir; Təşəkkür edirəm; Allah köməyin ol-

sun; Tanrı sənə yar olsun. 

4. Etiraz etmək, razılıq verməmək məqamında: Bu, məni təmin etmir; Etirazımı bildiri-

rəm; Etiraz edirəm; Sizin fikrinizlə şərik deyiləm; Mən başqa cür düşünürəm; Bağışlayın, bu 

məsələdə sizinlə razı deyiləm; Bu, mənim xoşuma gəlmir; Belə etməyin; Bu, məni qane et-

mir; Bu, ürəyimcə deyil və s. 

5. Təskinlik vermək, razı salmaq məqamında: Bir qədər ətraflı düşünün; Əsəbiləşməyin; 

Darıxmayın; İcazə verin danışım; İmkan verin fikrimi izah edim; Özünüzü ələ alın; Səbr edin; 

Təmkinli olun; Bir qədər səbirli olun; Nə etmək olar, qismət belə imiş və s. 

6. İntizama dəvət, məzəmmət etmə: Sizdən bu hərəkəti gözləməzdim; Belə hərəkət sizə 

yaraşmaz; Siz adınıza layiq hərəkət etməlisiniz; Danışığınıza fikir verin; Allah xatirinə razı 

olun; Nəzakətli olun; Çalışın ki, başqaları sizdən razı qalsın; Bir qədər səmimi olun, səhvinizi 

etiraf etməkdən çəkinməyin və s. 

Bəzən daha yaxın ünsiyyət, qarşılıqlı münasibətlər zamanı müəyyən müraciət formaların-

dan, etiket nümunələrindən də istifadə olunur ki, bu zaman da dilin qayda-qanunlarına əməl 

edilməsi vacib şərtlərdən sayılmalıdır. Bunlara nümunə kimi aşağıdakıları göstərmək olar: 

- Qarşılama məqamında: Xoş gördük; Nə gözəl təsadüf; Xoş gəlmişsiniz; Lap vaxtında 

gəlmişsiniz; Həmişə siz gələsiniz; Sizin gəlişinizə şadam; Sizi arzulayırıq; Səni çoxdan gözlə-

yirdim; Sizi görməyimizə çox şad olduq; Gələn qədəmləriniz var olsun və s. 

-  Dəvət etmək məqsədilə: Xoş gəlmisiniz; Buyurun qonağımız olun və s. 

- Vidalaşma məqamında: Sizi səbirsizliklə gözləyirik; Salamat qalın; Zəhmət çəkdiniz; Si-

zə əziyyət verdik; Gecəniz xeyrə qalsın; Yuxunuz şirin olsun; Allah amanında; Eviniz abad 

olsun; Xoş getdiniz; Həmişə şadlığa gələk; Sizləri bir daha evimizdə görsək, şad olarıq; Allah 

yolunuzu açıq eləsin, işinizi xeyrə calasın və s. 

- Görülən işin müqabilində razılıq, rəğbətləndirmə: Afərin; Əhsən; Minnətdaram; Hər şey 

üçün minnətdaram; Təşəkkür edirəm; Sizə zəhmət verdim; Sizə borcluyam; Zəhmət çəkmə; 

Narahat olma; Sağ olun; Allah sizdən razı olsun; Allah köməyin olsun; Biz bundan məmnun 

olduq; Sizin əl qabiliyyətinizə heyranam; Sizə qibtə edirəm; Çox sağ olun; Afərin; Allah səni 

dərd-bəladan uzaq eləsin; Allah ürəyinizə görə versin; Allah sizi bizə çox görməsin; Qəm, kə-

dər sizdən uzaq olsun; Allah səni saxlasın və s. 

- İcrası hər hansı bir səbəbdən mümkün olmayan işin müqabilində: Çox sağ olun; Si-

zə zəhmət verdim; Əziyyət çəkdiniz; Narahat olmayın; Nə etmək olar, siz bacardığınızı etdi-

niz və s. 

- Arzu-istək və təbrik etmək məqamında: Yaxşı yol; Sağlıqla qalın; Xeyir aparın; Uğur ol-

sun; Xoşbəxt olun; İşiniz avand olsun; Allah işinizə fərəc versin; Allah sənə yar olsun; Ürə-

yincə ömür sürəsən; Min bir budaq olun; Var olasan; Gözünüz aydın olsun; Yolunuz uğurlu 

olsun; Bayramınız mübarək; Ad gününüz mübarək; Yeni dərs iliniz mübarək; Həmişə şənlik-

də; Halal olsun; Xeyirli olsun; Allah balalarını saxlasın; Allah köməyin olsun; Allah səni 

ümid yeri eləsin; Allah səni darda qoymasın; Allah imdadına çatsın; Ananın südü sənə halal 

olsun; Əlin-qolun var olsun; Üzün ağ, başın uca olsun; Bərəkətli olsun; Göz dəyməsin; Öm-

rün uzun olsun; Allah iltifatını artıq eləsin; İlahi, mərhəmətinə min şükür və s. 

- Hal-əhval tutmaq məqamında: Əhvalınız necədir? Necə dolanırsınız?; Necəsiz?; Güzəra-
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nınız necədir?; Xanımınız necədir?; Həyat yoldaşınız necədir?; Özünüzü necə hiss edirsiniz? 

və s. 

- Öyrənmək məqsədilə verilən suala cavab məqamında: Buyurun, soruşun; Lütfən buyu-

run; Sizə məmnuniyyətlə cavab verməyə hazıram; Bu mənim üçün xoşdur; Bu, mənim vəzifə 

borcumdur; Bu dəqiqə öyrənib sizə deyərəm; Bir dəqiqə gözləyin, öyrənim; Cavabım sizi qa-

ne etdimi? Daha nəyi bilmək istəyirsiniz?; Bağışlayın, bu barədə məlumatım azdır (yoxdur); 

Xeyr, tanımıram; Yaxşı tanımıram; Xeyr, bilmirəm. 

- Əzizləmə, yalvarış məqsədilə: “Canım qurban”, “baş üstə”, “Göz üstə yerin var”, “qur-

ban olum”, “quzum”, “sonam”, “dilbərim”, “ağrın alım”, “canım qurban”, “başına dönüm” və 

s. 

- Danışmağa başlamaq məqamında: İcazənizlə fikrimi bildirim. Mənə söz verdiyiniz üçün 

minnətdaram. Məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm və s. 

- Deyilənlərlə razılaşmaq, mübahisədən imtina etmək məqamında: Bu məsələyə hazır de-

yiləm. Sizin fikrinizə şərikəm. Məsələ mənə aydındır. Bu barədə söhbət açmağa ehtiyac duy-

muram. 

Dilimizdə işlənən süfrə etketlərinə isə aşağıdakıları aid etmək olar: Süfrə etiketlə-

ri: “Bismillah”, “Əlhəmdülillah”, “Bərəkətli olsun”, “Allah bol eləsin”, “Nuş olsun”, “Süfrə-

niz xeyirliyə açılsın”, “Buyurun”, “Çox sağ olun” və s. 

İnsanı başqa canlılardan fərqləndirən əsas əlamət onun nitqidir. Natiqlik hər adama nəsib 

olmur. Elmi-ədəbi dilin bütün vahidlərindən istifadə edən iki adamın nitqi bir-birinə oxşamır. 

Natiqlik xüsusi istedad tələb edir. O ixtisasdan, savaddan, yaşdan, dünyagörüşündən asılı de-

yil. Bəzən bir adam öz ana dilini və ya danışdığı dili mükəmməl bildiyi üçün hər hansı bir 

mövzuda savadlı adamdan daha təsirli və gözəl danışır. Natiqlik üçün bir neçə şərt lazımdır: 

1. Danışdığı dili mükəmməl bilmək; 2. Dilin fonetik imkanlarından istifadə etmək; 3. Fikrini 

ifadə etmək üçün sözləri diqqətlə seçmək; 4. Fikri sadə və ya mürəkkəb cümlələrlə bildirmək 

və s. 

İfadə olunan fikirlər nitq mədəniyyətinin tələbləri baxımından düzgün, aydın, məntiqi, 

yığcam, səlis, zəngin, canlı, ahəngdar, sadə, dəqiq və anlaşıqlı olmalıdır. Dilin ifadə imkanları 

o qədər zəngin və o qədər rəngarəngdir ki, söz və söz formaların hansı sintaktik birləşmədə, 

hansı mətndə necə işlənməsi haqqında konkret resept vermək mümkün deyil. Buna görə də 

eyni dildə danışan hər fərdin öz danışıq tərzi, öz ifadə üsulu var. Lakin dilin müqəddəsliyini 

qorumaq, onun ədəbi dil kimi daha da püxtələşməsi və səlisləşməsi naminə yazıda və 

nitq prosesində heç kəs ədəbi dilin müəyyən edilmiş normalarından kənara çıxmamalıdır və 

bu normalara əməl etmək hamının şərəfli vəzifəsidir. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanlara məxsus ümumi mədəniyyət müxtəlif komponentlərin top-

lumundan ibarətdir. Mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib hissələrindən biri də nitq mədə-

niyyətidir. Bu anlayışa danışıq mədəniyyəti ilə yanaşı, yazı mədəniyyəti də aiddir. Məqalə də 

belə bir vacib mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə xalqımızın milli tə-

fəkkürünə, etnoqrafiyasına, adət-ənənələrinə uyğun işlənilən ifadələr, hazır nitq modellərinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri göstərilməklə, elmi dilçilikdə sözün mövcud olan vəzifələri sada-

lanır, ünsiyyətə başlamazdan əvvəl natiqlərin müraciət etdiyi əsas etiketlərdən söhbət açılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Müasir məktəbin inkişaf prosesində humanistləşdirmə, diferensiallaşma və variativlik pri-

oritet istiqamət kimi götürülmüşdür. Əsas məqsəd də təlim prosesinin şagirdlərin fərdi maraq 

və qabiliyyətlərinə uyğun aparılmasıdır. Unitar məktəbdən çoxsahəli təhsil sisteminə keçid 

ana dilinin öyrədilməsində varislik tələb edir. Bu da təlim-metodik komplekt və proqramların 

alternativliyi şəraitində effektiv nəticələr verir. Məktəb praktikasında bütün siniflər üçün bir 

şəxsin eyni dərsliyi yazması mümkün məsələ deyil. Hətta bu mümkün olsa belə, yaxşı nəticə 

vermir. Bir sözlə, şagird alternativ fikirlərdən məhrum olur. Dərsliklərin müxtəlif müəlliflər 

tərəfindən yazılması ana dilinin tədrisində varislik olmasını zərurətə çevirir. Varislik kateqori-

yasının xüsusi didaktik anlamı didaktikanın sistematiklik və ardıcıllıq prinsiplərində özünü 

göstərir.  

Sistematiklik və ardıcıllıq prinsipinin qarşılıqlı əlaqəsi hələ klassik pedaqogikada geniş 

izahını tapmışdır. Biliklərin mənimsənilməsi prosesini nəzərdən keçirərkən K. D. Uşinski he-

sab edirdi ki, mənimsəmə tədricilik, sistematiklik və ardıcıllıq əsasında baş verməlidir. O, mə-

nimsəmə prosesinin mahiyyətini köhnə biliklərlə yeni mənimsənilmiş biliklərin arasında yara-

dılmış əlaqədə görürdü. Hətta bu əlaqə biliyin hansı fənn və ya nə zaman yaranmasından belə 

asılı deyil. “İrəli, bir daha irəli gedərək heç vaxt əldə olunmuşları özündən arxada qoymaqla 

səmərəsiz şəklə salmaq olmaz” (1). 

B.Q. Ananyev təlimdə varislik problemini tam, çoxaspektli şəkildə işləyərək təqdim et-

mişdir (2, s. 23-35). Digər tədqiqatçı Ş. A. Qanelin (3, s. 224) varisliyi ümumi nəzəri səviyyə-

də tədqiq edir. O hesab edir ki, varislik təlim prosesini idarə etməyə imkan verən bir vasitədir. 

B. Q. Ananyev isə hesab edir ki, pedaqogika elmində varislik problemi oxşar pilləli təlim 

proqramlarını tərtib edərkən və təlimin məzmununun əsas problemlərini həll edərkən mey-

dana çıxır. Məzmunda varislik tədris proqramlarını tərtib edərkən və müəllim üçün metodik 

göstərişlər hazırlayan zaman realizə edilir. Bu zaman təlimin metodlarında və məzmununda 

biliklərin qarşılıqlı əlaqəsinin vacibliyi göstərilir. İlk vəzifəni yerinə yetirərkən fənn üzrə şa-

girdləri bilik, bacarıq və vərdişlər sistemi ilə təmin etməyi, təlim illəri üzrə biliklər sisteminin 

formalaşmasına nəzarət etməyi müəllim qarşısında məqsəd qoymalıdır. Müəllim çoxsaylı təd-

ris metodlarının birbiri ilə uyğunluğunu, şagirdlərin müstəqil fəaliyyətinə necə rəhbərlik et-

məyi və yeni öyrənilən materialın əvvəl öyrənilmiş materiallarla əlaqəsinə diqqət yetirməlidir. 
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Orada metodik komissiyaların rolunun artması haqqında və müəllimlərin hər gün tədris meto-

dikasına yanaşmaya görə əməkdaşlıq etmələri qeyd edilir (2, s. 26).  

Didaktika elmində həmişə yeni materialın köhnə tədris materialına əsaslandığına diqqət 

yetirilmişdir, lakin köhnə biliklərin yeni biliklər əsasında inkişafına çox az yer verilmişdir. 

Yeni təlim materialını tədris edərkən köhnə material yada salındıqda o canlanır, daha mobil 

və təkmil olur, yeni biliklər isə artıq formalaşmış biliklər sisteminə daxil olaraq daha yaxşı 

mənimsənilir. Biliklər yeni şəraitdə formasını dəyişir, təkmilləşir. B. Q. Ananyev yazır: “Yeni 

biliklərlə köhnə təcrübə arasında bir-birindən ikitərəfli asılılıq yaranır. Bu asılılıq biliklərin 

sistematikləşməsi prosesində özünü göstərir” (2, s. 28). 

Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, ənənəvi olaraq təlimdə varislik təlimin metod və 

məzmununun qarşılıqlı əlaqəsindən meydana gəlir. Bunlar bir tərəfdən proqramlarda, dərslik-

lərdə, metodik təlimatlarda, digər tərəfdən varislik probleminə yanaşmada müəllim tərəfindən 

nəzərdən keçirilmişdir.  

Təlim prosesinin ikitərəfli xarakteri varislik probleminə həm də şagirdlərin mövqeyindən 

baxmağı, zərurətə çevirir. Bununla əlaqədar olaraq B.Q.Ananyev yazır: “Təlimdə varislik tək-

cə bu inkişafın vacib şərtlərindən biri deyil, o bununla bərabər varisliyi təlimə daxil edir, yəni 

şagirdlərin şüurunda mənimsənilmiş biliklərin daxili qarşılıqlı əlaqəsi, onların sistemləşdiril-

məsi, təlim və həyatın müxtəlif şəraitlərində tətbiqini əhatə edir” (2, s.  27). 

A. M. Pışkalo varislik probleminə nisbətən fərqli müstəvidən yanaşır. O, varislik sistemini 

metodik sistemin komponentləri ilə qarşılıqlı əlaqədə görür. Burada varislik “inkişaf prosesi 

zamanı, hadisələr arasındakı əlaqə kimi izah edilir, yəni “yeni öyrənilən köhnəni aradan götü-

rərək onun bir sıra elementlərini özündə saxlamış olur” (4, s. 240). O, varislik probleminin 

metodik sistemə münasibətində daxili və xarici təzahürlər olduğunu göstərir. Bunlar invariant 

komponentlər: məqsəd, məzmun, metodlar, təlimin təşkilati formaları və vasitələri – hər bir 

təlim fənnini öyrədən metodikanın əsasında durur. Bu, sistemin funksional fəaliyyəti üçün da-

xili quruluş və xarici əlaqələrlə bağlı olan qanunauyğunluqlarla müəyyən edilir. 

Məktəb təliminin stabil olduğu dövrlərdə metodikanın bütün elementləri uzun illər dəyiş-

məz olaraq qalmışdı. Stabilləşmə onların hər birinin inkişafını müəyyən etmişdi və bunlar ara-

sında əlaqə xətti xarakter daşıyırdı: təlimin məqsədi - təlimin metodları - təlim vasitələri - təli-

min formaları. Bu zaman varislik problemi özünü “xarici” tərəfdən göstərirdi. Varislik əlaqə-

ləri məsələsi fənlərarası və fənlərdaxili dəqiqləşdirmələr, eni zamanda təhsil sisteminin ayrı-

ayrı həlqələri (ibtidai, səkkizillik, orta və ali məktəb) arasında əlaqə anlamında başa düşülürdü 

(5, s. 29). Məlum olduğu kimi, bu məsələlərin həlli keyfiyyət dəyişikliklərinə gətirib çıxarma-

dı. Ana dili fənni üzrə hazırlığın keyfiyyəti lokal xarakter daşıyırdı. Məktəb təliminin yeni-

dənqurma dövründə daxili strukturun dəyişməsi və sistemin xarici əlaqələri meydana gəlir. 

Varislik problemi özünü “daxili” tərəfdən göstərir. Sistemin strukturu və onu təşkil edən kom-

ponentlər arasındakı əlaqəni A.M. Pışkalo tərəfindən verilmiş sxem daha doğru əks etdirir. 

Məktəb kursu üzrə ana dilinin mərkəzləşmiş xətti quruluşu fənlərin öyrənilməsində varis-

liyi reallaşdırmaq üçün iki mərhələni qeyd etməyə imkan verir:  

1) təlimin bir-birinə yaxın olan pillələri arasındakı varislik;  

2) təlimin hər bir pilləsi daxilində varislik.  

Vahid təlim pilləsi daxilində olan varislik özü də iki yerə bölünür:  

a) ana dili kurs daxilində olan varislik;  

b) ana dili xarakterli, konkret olaraq hazırlıq və sistematik kursları arasındakı varislik. 

Bu istiqamətlərin hər birində varislik A.M. Pışkalo tərəfindən müəyyən edilmiş metodik 

sistemin bütün komponentlərində: məqsəd, məzmun, metod, təlimin forma və vasitələri üzrə 
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varislikdə vardır. Varislik prinsipini 5-6 siniflərdə təlim prosesi zamanı reallaşdırmaq üçün 

şagirdlərin ibtidai siniflərdə əldə etdiyi bilikləri ümumiləşdirmək və bundan bu və ya digər 

məsələnin həllində istifadə etmək lazımdır. Bu, şagirdlər tərəfindən analogiyanın təlim vasitə-

si kimi istifadəsi deməkdir. Söylədiyimiz təlim hərəkəti nəzərdən keçirilən əqli fəaliyyətin in-

variantını müəyyən etməyə kömək edir, yəni təlim metodikası ilə daha yaxşı tanış olmağa im-

kan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Ana dilinin tədrisində ümumiləşdirmə və analogiyadan istifadə et-

mək üçün varislik prinsipindən mütləq istifadə olunmalıdır. Belə ki,  əvvəlcədən əldə olunmuş 

biliklərə əsaslanaraq analogiyalar aparılır. Məqalədə də “Ana dili”nin tədrisində ümumiləşdir-

mə və analogiyalardan istifadədə varislik prinsipi haqqında söhbət açıldığından onu aktual he-

sab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ana dilinin tədrisində 

varisliyin olması bir daha zəruri amil kimi vurğulanır. Eyni zamanda, varislik kateqoriyasının 

xüsusi didaktik anlamının sistematiklik və ardıcıllıq prinsipləri qeyd edilməklə, onun klassik 

pedaqogikada geniş izahı müxtəlif mütəfəkkirlərin əsərlərindəki nümunələr əsasında şərh olu-

nur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. “525-ci qəzet”, 2011, 17 dekabr. 

2. Ağayev Ə.A., Talıbov Y.P., İsayev İ.N., Eminov A.İ. Pedaqogika: Dərs vəsaiti. Bakı: 

Adiloğlu, 2006. 

3. Ağamalıyev R.A. Azərbaycan təhsili XXI əsrə doğru: idarəetmə, prioritetlər, islahatlar. 

Bakı: Təhsil, 1998. 

4. Alışov M. Həndəsi biliklərin bünövrəsi ibtidai siniflərdə qoyulur // İbtidai məktəb və 

məktəbəqədər tərbiyə, 2007, № 1. 

5. Ганелин Ш.А. Дидактический принцип сознательности. М.: Изд-во АПН РСФСР, 

1991.  

6. Преемственность в обучении математике: Пособие для учителей. (Сборник ста-

тей. Сост. А. М. Пичкало). М.: Просвещение, 1978. 

 

Д.Н. Султанова 

 

Соблюдение принципа наследования в учебниках  

«Родной язык» начальной школы 

 

Резюме 
          

Использование обобщений и аналогий в обучении родному языку невозможно пред-

ставить без разъяснения принципа преемственности. Потому что аналогии проводятся 

только на основе ранее полученных знаний. В статье показан принцип преемственности 

в использовании обобщений и аналогий в обучении родному языку. 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 202 

D.N. Sultanova 

 

Observance of the principle of inheritance in textbooks  

“Native language” of primary school 

 

Summary 
          

The use of generalizations and analogies in the study of the native language is impossible 

without the definition of the principle of continuity. Because analogies are carried out only on 

the basis of previously received knowledge. The article shows the principle of continuity in 

the use of generalizations and analogies in the study of native language. 
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Təhsildə başlıca vəzifənin-şəxsiyyətin özünü gerçəkləşdirməsinin  həyata keçirilməsi üçün 

bir-biri ilə sıx əlaqədə olan iki sistemin təhsil və şəxsiyyətin qarşılıqlı təsirini öyrənməlidir. 

Bu onun üçün  lazımdır ki, hər iki sistemin bir-birinə təsirindən ortaya çıxan problemlərin həl-

li və ona yeni kontekstdən baxılması təhsildə şəxsiyyətin özünüaktuallaşdırması və özünüger-

çəkləşdirməsinin istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Təhsil prosesinin psixoloji 

mahiyyətini, onun forma və məzmununu, eləcə də onun şəxsiyyətə təsir dərəcəsini öyrənmə-

dən şəxsiyyətin təhsildə özünügerçəkləşdirməsinin səmərəli təşkilinə nail olmaq çətindir. Şəx-

siyyətin tam özünü gerçəkləşdirməsi bilavasitə şəxsiyyətyönlü təhsildə mümkündür. Digər 

təhsil sistemlərində də şəxsiyyətin inkişafı sərt qaydalara, ənənələrə və sterotiplərə uyğun şə-

kildə həyata keçirilir ki, bu da şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsi imkanlarını dərk edib qiy-

mətləndirməsi imkanını xeyli dərəcədə azaldır. Təhsildə və şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin 

öyrənilməsi üçün aşağıdakı cəhətlərə xüsusi diqqət yetirməyi zəruri hesab edirik: 

Birincisi, təhsil və şəxsiyyət anlayışları müxtəlif psixoloji məzmunlu anlayışlar deyil, in-

teqrativ əlaqədə olan vahid sistem kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

İkincisi, təhsildə şəxsiyyətin özünügerçəkləşdirməsinə onun inkişafının koqnitiv və şəx-

siyyət mərhələsi kimi baxılmalıdır. 

Üçüncüsü, şəxsiyyətin təhsildə inkişaf istiqamətini, onun potensial imkanlarının gerçək-

ləşdirməsinə tələbatın yaranması prosesi kimi qiymətləndirilməlidir. 

Təhsil biliklərin verilməsi, onun subyektlərində əqli və emosional keyfiyyətlərin inkişaf 

etdirilməsi, şəxsiyyətin formalaşması prosesidir. Yəni təhsil almış şəxslər cəmiyyətə daha 

yaxşı adaptasiya olunmalı və müxtəlif sahələrdə onların ictimai fəallığı artırılmalıdır. Lakin 

əks effektin özünü göstərməsi ehtimalı da az deyil. Belə ki, yaxşı təhsil almış insan bir çox 

hallarda cəmiyyətə adekvat və səmərəli uyğunlaşa bilmir, bir sıra praktik məsələlərin həllində, 

ictimai fəallığın artırılması məsələlərində, eləcə də peşəkar qabiliyyətlərin gerçəkləşdirilmə-

sində problemlərlə qarşılaşır. Bəs, görəsən səbəb nədir?  

Səbəb kimi hər şeydən əvvəl təhsil sistemində şəxsiyyətin təşəkkülü və inkişafının düzgün 

istiqamətdə getməməsini göstərmək olar. Bunun əsas səbəblərindən biri də təhsildə şəxsiyyə-

tin özünüaktuallaşdırmasına şəraitin yaradılmamasıdır. Deməli, təhsil sistemi nə qədər mü-

kəmməl olsa da, onun şəxsiyyətlə qarşılıqlı əlaqəsi düzgün qiymətləndirilmədikcə şəxsiyyətin 

hərtərəfli inkişafına praktik  problemlərin həllinə, səciyyəvi peşə keyfiyyətlərini özündə ehti-

va edən təhsil subyektinin təşəkkülünə nail olmaq xeyli dərəcədə çətindir. Təhsil və şəxsiy-
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yətin qarşılıqlı təsirinin müxtəlif aspektlərini öyrənmək üçün şəxsiyyət anlamınada aydınlıq 

gətirmək zəruridir. Qısaca desək, şəxsiyyətin psixoloji  mahiyyətini müəyyən etmək çətindir. 

Əlbəttə şəxsiyyəti sosioloji, fəlsəfi, tibbi, psixoloji və pedaqoji aspektdən xarakterizə et-

mək olar. Lakin burada əsas diqqəti şəxsiyyətin yalnız pedaqoji-psixoloji cəhətlərinə yönəldə-

cəyik. Çünki şəxsiyyət həm təhsilin subyektidir, həm də  onun mərkəzi elementidir. 

Təhsil və şəxsiyyətin qarşılıqlı təsirinin elmi-fəlsəfi tədqiqi ona konkret ictimai gerçəklik 

kontekstindən baxılmasını və sistemlilik şərtinin ödənilməsini tələb edir. Təhsil mürəkkəb 

ierarxik quruluşa malikdir və şəxsiyyət də bu quruluşda özünəməxsus yer tutur. Bu konsepsi-

yada təhsilin şəxsiyyət üçün əhəmiyyətli qədim dövrdən tutmuş indiyə qədər vurğulanır. Təh-

sil və şəxsiyyətin qarşılıqlı əlaqəsində fəlsəfi yönüm adətən mənəvi dəyərlərin fenomenologi-

yasına yönəldilmişdir. Burada başlıca məsələ, problemlər, müəllimin şagirdə münasibəti, şa-

girdin təhsilə münasibəti, ona yanaşma tərzindən ibarət olmuşdur. Bununla belə, şəxsiyyət və 

təhsil sisteminin qarşılıqlı təsiri, eləcə də şəxsiyyətin yaradıcı potensialının inkişaf etdirilməsi 

fasiləsiz təhsilin yalnız “daxili” elementləri kimi nəzərdən keçirilə bilməz. Burada həm də 

mühitin xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması vacibdir. 

Təhsil və şəxsiyyətin qarşılıqlı təsirində sosial-mədəni mühitin təsiri böyükdür. Aparılmış 

tədqiqatların təhlili göstərir ki, sosial-mədəni mühit maddi, mədəni və ictimai şəraitin mürək-

kəb strukturudur. Mühit şəxsiyyətin inkişafında əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərə, eləcə də 

insan fəaliyyətinin təsiri ilə də özü dəyişilə bilər. Məhz bu cəhət təhsil və şəxsiyyət problemi-

nin mühit amilini daxildə müxtəlif elmlərin obyektinə çevirmişdir. Sosial-mədəni mühit özün-

də təhsil mühitini də ehtiva edir. Təhsil mühiti, hər şeydən əvvəl sosial-mədəni altsistemin 

elementidir. Bu sistem tarixi prosesin gedişində mürəkkəbləşmiş amillərin məcmunu təşkil 

edərək, şəxsiyyətin inkişafı üçün xüsusi pedaqoji şəraitin yaradılmasıdır. Sözün geniş məna-

sında, sosial-mədəni təhsil mühiti özünə bir neçə qarşılıqlı elementi daxil edən strukturdur. 

Bəzən sosial-mədəni təhsil mühiti dedikdə, bir sıra mürəkkəb amillər sistemini nəzərdə tutur-

lar. Belə bir sistemdə insanlar təhsil prosesinə, onun nəticələrinə təsir göstərirlər. Buna misal 

olaraq humanitar təhsil mühitini göstərmək olar. Humanitaryönlü təhsil təhsilin şəxsiyyətlər-

arası münasibətlər prosesi kimi səciyyələndirilərək təhsildə səmimilik, müstəqillik, dözümlü-

lük kimi elementlərin bərqərar olmasına zəmin hazırlayır, subiyektivliyin yenidən aktuallaş-

masına, diqqət mərkəzinə düşməsinə şərait yaradır. Sosial-mədəni təhsil mühitini tədqiq edər-

kən, eləcə də şəxsiyyət və təhsilin qarşılıqlı təsirindən danışarkən bir sıra tədqiqatçılar sistem 

nəzəriyyəsini qəbul edərək, göstərirlər ki, insana özünü inkişaf etdirən sistem kimi yanaşılma-

lıdır. 

Kiçik məktəb yaş dövründə kiçik yaşlı məktəblilərin ictimai fəallığının artırılması məsələ-

si də bilavasitə müəllimin düzgün təşkil etdiyi şəxsiyyətyönlü humanitar təlim mühitindən 

asılıdır. Düzgün təlim mühitinin yaradılması müəllimdən böyük bacarıq və pedaqoji ustalıq 

tələb edir. Müəllimin ustalığı, hər şeydən əvvəl, tədris prosesini təşkil etmək bacarığındadır. 

Usta müəllim hətta ən əlverişsiz şəraitdə belə şagirdlərin lazımi tərbiyəlilik, inkişaf və bilik 

səviyyəsinə nail olur. Əsl müəllim hər hansı bir suala qeyri-standart cavab tapa bilir, şagirdə 

xüsusi yanaşmağı bacarır. Belə müəllim öz fənnini əsaslarını tədris etdiyi elmin inkişaf pers-

pektivlərini dərindən bilir. 

Müəllimin ustalığı öyrənmək bacarığını şagirdlərə öyrətməkdə özünü göstərir. Təcrübəli 

müəllim tədris materialını şagirdlərə dərsdə mənimsətməyə və şagirdləri axtarıcılığa, ictimai 

fəallığa cəlb etməyə nail olur. Ustalığın mühüm göstəricilərindən biri şagirdləri fəallaşdırmaq, 

onların qabiliyyətini, müstəqilliyini, ictimai fəallığının artırılması  bacarığıdır. Pedaqoji  usta-

lığa malik pedaqoq şəxsiyyətyönlü təlim prosesini düzgün qurmağı bacarmalı və təlim prose-
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sində iştirak edən kiçik yaşlı məktəblilərin psixologiyasına yaxından bələd olmalı və onlara 

ictimai fəallığın faydalarını izah etməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı məktəblinin psixologiyasına dərindən bələd olan müəl-

lim bu yaşda şagirdlərdə qeyri-ixtiyari diqqət, mexaniki hafizə, konkret təfəkkürün üstünlük 

təşkil etdiyini nəzərə alaraq təlim prosesini ona uyğun qurmağı bacarmalıdır. Kiçik yaşlı mək-

təblinin qavrayışı sabit və mütəşəkkil olmasa da, onlar ətraf aləmi həvəslə, emosional qavra-

yırlar. Müəllim bunu nəzərə alaraq şagirdləri məqsədyönlü dinləməyə alışdırmalı, onlarda  

müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirməli və kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın ar-

tırılması üçün səy göstərməlidir. Məqalə də məhz bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual 

saya bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İctimai fəallıq ictimai həyatda fəal iştirak etmək deməkdir. İcti-

mai fəallıq göstərən kiçik yaşlı məktəbli daha məlumatlı və daha əzmkar olur. Kiçik yaşlı 

məktəbli düzgün qurulmuş şəxsiyyətyönlü təlim prosesində ictimai fəallığını artırmaqla, həm-

çinin ictimai maraqlara fayda verdiyini dərk etməlİdir. Bəs ictimai fəallıq kiçik yaşlı məktəb-

liyə necə fayda verə bilər? İctimai fəallıq kiçik yaşlı məktəbliyə yeni insanlarla tanış olmaq, 

yeni biliklər əldə etmək, dostlar qazanmaq və geniş imkanlara çıxış əldə etməyə kömək edir. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin sosiallaşmasında ictimai fəallığın rolu danılmazdır. Kiçik yaşlı mək-

təblilər ictimai fəallığı əksər hallarda borc hiss edərək edirlər, ancaq ictimai fəallığın verdiyi 

ən böyük fayda təbii ki, cəmiyyətə xeyrli ola bilmək hissinin verdiyi məmnunluqdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir şəxsiyyətyönlü təhsildə şagirdlərin fər-

di və psixoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması ictimai fəallığının artırılmasında əsas vasitə 

kimi çıxış edir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın artırılması onların müstəqilliyə və 

axtarıcılığa sövq edilməsinə gətirib çıxardır. Məhz bu kimi vacib problemə həsr olunan məqa-

lədən orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilətlər. 
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Современное личностно-ориентированное образование  

как средство повышения социальной активности  

школьников младших лет 
 

Резюме 
 

Педагог, хорошо знакомый с психологией юного ученика, должен уметь адаптиро-

вать учебный процесс к этому возрасту с учетом преобладания у учеников непроиз-

вольного внимания, механической памяти, конкретного мышления. Хотя восприятие 

этих студентов нестабильно и не организовано, они воспринимают окружающий мир с 

энтузиазмом и эмоциями. Помня об этом, учитель должен обучать учащихся це-

леустремленно слушать, развивать их наблюдательность и стремиться повысить со-

циальную активность учащихся младшего возраста. В статье также рассматриваются 

способы решения столь актуальной проблемы. 
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G.N. Ibadova 

 

Modern personality-oriented education as a means  

of increasing the social activity of young students 

 

Summary 

 
A teacher who is well acquainted with the psychology of a young student should be able 

to adapt the learning process to this age, taking into account the predominance of involuntary 

attention, mechanical memory, concrete thinking in students. Although these students' 

perceptions are not stable and organized, they perceive the world around them with 

enthusiasm and emotion. With this in mind, the teacher should train students to listen 

purposefully, develop their observation skills, and strive to increase social activity in younger 

students. The article also discusses ways to solve such an urgent problem. 
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Kiçikyaşlı məktəblilərin vətənpərvərlik tərbiyəsi haqqında məlumatları vətəndaşlıq tərbi-

yəsi barədə biliklərindən daha zəngin və dərin olur. Bunların hər ikisi mücərrəd anlayışlar ol-

sa da, vətəndaşlıq daha dərin məhfumdur. Çünki "...vətəndaşlıq əsl mənada insanın özündə 

ideya inamı, həyata şüurlu baxış, əmək işlərində fəal iştirak etmək, ünsiyət və davranışda yük-

sək mədəniyyət və s. nümayiş etdirmək bacarığında özünü büruzə verir". 

Vətəndaşlıq - birlikdə yaşadığın xalqlarla, mənsub olduğun millət və dövlətlə birliyi, əla-

qəliyi hiss etmək, onların təhlükəsizliyi və çiçəklənməsi üçün məsuliyyət daşıdığını dərk et-

mək, vətənin inkişafı naminə konstitusion hüquq və vəzifələrlə tərəqqiyə xidmət etmək de-

məkdir. Bu xüsusiyyətlərin isə kiçikyaşlı məktəblilərə aşılanması o qədər də asan məsələ de-

yil. Bu, ümumtəhsil məktəbi ilə ailənin əlbir gərgin fəaliyyətinin nəticəsində həyata keçə bi-

lər.  

Vətəndaşlıq tərbiyəsinin məqsədi böyüməkdə olan nəslin ahəngdar inkişafı prosesində və-

təndaşlıq duyğuları yaratmaq, o cümlədən, vətəndaş olduğunu onlara dərk etdirməkdən iba-

rətdir.  

Göründüyü kimi, bu duyğuları kiçik məktəblilərdə oyatmaq, onları vətəndaşlıq mövqeyin-

dən tərbiyə etmək hələ kiçik yaşlarından tərbiyənin düzgün qurulmasından çox asılıdır. Bunun 

üçün onlarda üzərlərinə düşən borcu yerinə yetirməyi aşılamaq daha düzgün olardı: yoldaşlıq 

borcu, valideyn qarşısında övladlıq borcu, böyüklər qarşısında kiçiklik börcu, müəllim qarşı-

sında şagirdlik börcu və s. vətəndaşlıq tərbiyəsində isə ilk növbədə vətəndaşlıq borcunu dərk 

edib, onu yerinə yetirmək ön planda durur. Professor Ə.Ə. Ağayevin qeyd etdiyi kimi, vətən-

daşlıq borcu dedikdə, cəmiyyətin tələbləri ilə müəyyənləşdirilən vətəndaşlıq vəzifələrinin ye-

rinə yetirilməsinin dərk edilməsinin vacibliyi başa düşülür.  

Kiçik məktəblilərdə vətəndaşlıq borcunun dərk olunması və bu amal uğrunda onların tər-

biyəsi təkcə ümümtəhsil müəssisələrində deyil, ailədə aparılması mühüm şərtdir. Uşağı ailə-

nin gündəlik həyat-məişət şəraiti, valideynlərlə qarşılıqlı münasibəti, ailədə özünü göstərən 

müxtəlif təsir vasitələri tərbiyə edir. Ailədə mövcud olan vətəndaşlıq duyğuları təqlid və bən-

zərliklərlə orada böyüyən uşağa da keçir, müntəzəm və davamlı olarsa, getdikcə vətəndaşlıq 

tərbiyəsinə çevrilir. Düzgün qurulmuş ailə tərbiyəsi, uşağın ailədə həyat rejiminin səmərəli 

təşkili belə bir məqsədyönlü tərbiyəni formalaşdıra bilər.  
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Kiçikyaşlı uşaqların vətəndaşlıq ruhunda tərbiyəsi üçün valideynlərin ailədə  nüfuz sahibi 

olmaları mühüm bir şərt kimi qarşıda durur. Valideyn nüfuzunun əsas cəhəti onun vətəndaş 

siması, ailəsi, yaxınları, xalqı üçün səmərəli işlər görməsi, valideynlərin işlədiyi kollektivdə, 

icitmaiyyət arasında, həmçinin öz uşaqlarının yanında nüfuz sahibi olmasının böyük rolu var-

dır. Uşaqlarının şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşmaq, onların maraqlarının nəzərə alışması, müna-

sibətlərdə qayğılı və tələbkar mövqe tutmaq, ailədə sağlam əxlaqi-mənəvi mühitin yaradıl-

ması da vətəndaşlıq tərbiyəsini formalaşdıran və inkişaf etdirən şərtlərdən biridir. Kiçik yaşlı 

uşaqların belə bir mühitdə tərbiyəsi üçün valideynlərin pedaqoji maarifləndirilməsinə böyük 

ehtiyac vardır. Əlbəttə, valideynlərin vətəndaşlıq tərbiyəsi mövqeyindən maarifləndirilməsi 

işində milli-regional xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, həyat şəraitinin nəzərə alınması işin səmə-

rəliliyini daha da artırmış olur.  

Ailənin əsas vəzifəsi cəmiyyətə yararlı vətəndaş yetişdirməkdir. Uşaqlar valideynlərin rəh-

bərliyi altında ilk həyat təcrübələrini qazanır, ilkin biliklərə yiyələnir, bacarıq qazanırlar. 

Uşaqlıqdan ailədə məsuliyyətə, işgüzarlığa, doğruluğa yiyələnən insan böyüdükdən sonra fəa-

liyyətində bu keyfiyyətlərdən bəhrələnir. V.A. Suxomlinskinin dediyi kimi, uşaq ailənin güz-

güsüdür. Günəş bir damla suda əks olunduğu, ata və ananın əxlaqi saflığı da uşaqda əks olu-

nur. Deməli, uşağın sonrakı həyat tərzi valideynin tərbiyəsindən asılıdır. 

Ailə mühitində böyüyən uşaq sağlam ailə şəraitində, ahəngdar inkişaf yolu keçir. Valideyn 

kiçikyaşlı uşağın ömrü boyu unudulmayan sağlam vərdişlərə yiyələnməsinə çalışmalıdır. Təc-

rübə göstərir ki, valideynlərin pedaqoji biliklərə yiyələnməsi, pedaqoji takt və yanaşmadan is-

tifadə etməsi, sağlam əxlaqi-mənəvi dəyərlər daşıyıcısı olması, təmkinliliyi, iradi keyfiyyətləri 

ilə seçilməsi, tərbiyədə məqsədyönlülüyü nəzərə alması uşaqların ahəngdar inkişafının real-

laşmasına şərait yaradır. 

Lakin təssüf ki, bəzi ailələrdə tərbiyə sistemi düzgün qurulmur. Ailə tərbiyəsində nöqsan-

lara yol verilməsi uşaqlarda yalan danışmaq, kobudluq etmək, oğurluq etmək, ətrafdakılara 

hörmətsizlik və s. kimi mənfi xüsüsiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Bu tip uşaqların 

formalaşmaması üçün valideyn düzgün, məqsədyönlü tərbiyə sistemini qurmalı və məsuliyyət 

hissini anlamalıdır.  

İctimai-pedaqoji fikir nümayəndələri kiçikyaşlı uşaqların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsini on-

ların şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm amil hesab etmişlər. İ.H.Pestalotsiyə görə, ailə 

və vətəndaşlıq sədaqətinin daxili əsasları ruh və həyatdan ibarətdir. Ailə tərbiyəsinin əsasını 

inam və məhəbbət təşkil edir. Bunlar olmadan mənəvi qüvvələr, ustalıq və peşə qabliyyətləri 

hər cür narahatlığın tükənməz mənbəyinə çevrilir. Pestalotsi uşağın tərbiyəsində ailənin rolu-

nu yüksək qiymətləndirirdi. O, uşaqların ləyaqətli bir vətəndaş kimi tərbiyə olunmasında əmə-

yin də  böyük rolunu qeyd edirdi. Uşaqlarda kiçik yaşdan əməyə məhəbbət hissini aşılamaq 

lazımdır. Əməyə məhəbbət tərbiyəsinə ehtiyac həyatın tələbidir. Ona görə də kiçik yaşlı uşaq-

ların ailədə vətəndaşlıq tərbiyəsi şəxsiyyəti formalaşdırmağın mühüm tərkib hissəsi hesab 

edilmiş, hər bir yeniləşən cəmiyyətdə yeni məzmunlu insanın hazırlanmasında əhəmiyyətli rol 

oynamışdır. 

Hazırda ölkəmiz ərazilərimizin düşmən tapdağından azad edilməsi yolunda müqəddəs sa-

vaşdadır. Xalqımız erməni mənfurlarının Qarabağdan çıxarılması üçün gərgin döyüşlər aparır. 

Gənclərimizin öz torpaqları yolunda necə şəhid olduqları kiçik məktəblilərin gözləri önündə 

baş verir. Döyüşən orduya gücü çatmayan mənfur düşmən dinc sakinləri  evlərində qətlə ye-

tirir. Əlbəttə, belə bir mühitdə yaşayan və böyüyən uşaq əsil vətəndaş kimi yetişəcəkdir. Uşaq 

görür ki, böyük qardaşı torpaqlarını düşmən tapdağından qorumağa getdi, ata-ana oğlunun üz-

vü olduğu orduya vəsait, ərzaq hazırlayır, nənə və bacısı əsgərlərə corab, şərf toxuyur, baba 
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isə öz əlləri ilə əkdiyi bağ-bostandan meyvə-tərvəz tədarük edib hərbi hissələrə göndərir. Belə 

mühitdə böyüyən uşaq vətənpərvər olmazmı, vətəninin sevməzmi, əsil vətəndaşlıq nümunəsi 

göstərməzmi? Bax, tarix boyu dədə-babalarımız da da belə mühitdə yaşamış, adı dastanlarda 

əbədiləşən qəhrəmanlar yetişdirmişlər. Əhsən, belə xalqa, əhsən, belə Vətənə! 

İndi bütün uşaqlar əllərində bayraq, döyüşdəki əsgərlərimizə əsgər məktubu yazır. Kiçik 

yaşlı bir məktəblinin məktubundan nümunə: ”Salam əsgər. Sən məni tanımırsan, amma mən 

səni tanıyıram. Sən Azərbaycan əsgərisən, torpaqlarımızı düşmənlərdən azad edirsən. Mən də 

böyüyəndə əsgər olacam”. 

Və yaxud şagirdlərin dillərində vətənpərvərlik ruhunda şerlər səslənir:  

 

Mənim bircə adım var: əsgərəm bu millətə, 

Düşmənlər qoy bürünsün qaranlığa, zülmətə! 

Bu gün üsyan edirəm rəzilliyə, möhnətə 

Gözlərimdən süzülən bir bax işıqdı, nurdu 

                                    Yaşasın Milli Ordu! 

 

Məqalənin aktuallığı. Xalqımızın tarixi torpaqlarının azad olunması uğrunda müharibə 

apardığı bir dövrdə kiçikyaşlı uşaqların vətəndaşlıq tərbiyəsi məqalənin aktuallığını şərtlən-

dirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlı məktəblilərin vətəndaşlıq tərbiyəsinin bu günün tə-

ləbləri baxımından  araşdırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən pedaqoqlar, tələbə və magistrantlar 

faydalana bilərlər. 
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                                                                                                                     Р. Мирза 

 

Гражданское воспитание детей раннего  

возраста как актуальная проблема сегодня 

 

Pезюме 

 
На протяжении всей истории вопрос гражданского воспитания был важным воп-

росом в воспитании подрастающего поколения. Потому что мощь государства измер-

яется его высокой моралью, национально-нравственными ценностями, патриотизмом. 

Систематическое безупречное воспитание детей в семье с раннего возраста - одно из 

важных условий гражданского воспитания. 
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  R. Mirza  

 

Civil upbringing of children of early  

age as a topical problem today 

 

Summary 

 
Throughout history, the issue of civic education has been an important issue in the 

education of the younger generation. Because the power of the state is measured by its high 

morals, national moral values, patriotism. Systematic impeccable upbringing of children in a 

family from an early age is one of the important conditions for civic education. 
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Türkan Tahir qızı Hacıəhmədova 

Bakı Qızlar Universiteti 

E-mail: haciehmedovaturkan@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. A.N. Abbasov, 

                p.ü.f.d., dos.F.M.Allahverdiyeva   

 

Açar sözlər: təlim, emosional, qorxu, qısqanclıq, aqressiya, narahatlıq 

Ключевые слова: обучение, эмоциональный, страх, ревность, агрессия, тревог 

Key words: training, emotional, ember, jelousy, aggression, anxiety 

 

Kiçik məktəblinin yaş mərhələsi adlandırdığımız dövr 6-10 yaşları əhatə edir. Hər bir dö-

nəmdə olduğu kimi bu dönəmdə də uşaqlarda həm fiziki, həm psixi, həm də sosial inkişaf ba-

xımından dəyişiklik müşahidə olunur. Bu yaş dövründə nəzərə çarpan cəhətlər – psixi hadisə-

lərin ixtiyariliyi, hərəkətlərin daxili plana malik olması, yəni interiorizasiyanın meydana gəl-

məsidir. Bu yaş dövründə uşaqlarda qeyri-ixtiyarı diqqət, mexaniki hafizə, konkret təfəkkür 

üstünlük təşkil edir. Bu dövrdə uşaq təlim oyun fəaliyyətini üstələyir və təlim əsas aparıcı fəa-

liyyətə çevrilir. Təlim fəaliyyətinin aparıcı rol oynaması kiçik məktəblinin psixi-sosial inkişa-

fı ilə əlaqədar emosional inkişafına da şərait yaradır. Bu səbəbdən emosional sferanın əsas 

komponentləri olan qorxu, məktəb fobiyası, qısqanclıq, aqressiya, narahatçılıq və s. kimi bəzi 

tipik həyəcan formalarında da dəyişiklik baş verir.  

Qorxu - uşaqlarda yaş artdıqca qorxularda artmaqdadır. Qorxunun yaranma səbəbləri 

müxtəlifdir, lakin ortaq xüsusiyyət, ani və birdən-birə baş verməsi, bunun sonunda isə uşağın 

yeni vəziyyətə uyğunlaşmamasıdır. Kiçik məktəblinin qarşılaşmış olduğu qaydalar, həyəcanı 

artıran digər faktorların yaranmasına təsir göstərir (yorğunluq, aclıq, yuxusuzluq kimi). Bir 

uşağın nə zaman qorxacağı, hansı situasiyada və nədən qorxacağını müəyyən etmək olduqca 

çətindir. Qorxunun yaranması, ətrafdakı qaydalara, xəbərdarlığın veriliş formasına, keçmiş 

hadisələrə, o andakı fizioloji və psixoloji vəziyyətə bağlıdır. Bir çox alimlər qorxu üzərində 

tədqiqat işləri aparmışlar. Belə bir eksperimentə nəzər salaq: 4-15 yaş arası kənd uşaqları ilə 

aparılan eksperimentdə qorxuya səbəb olan amillərin 75%-nin heyvanlarla bağlı olduğu 

müəyyən edilmişdir. Oğlan uşaqları vəhşi heyvanlardan, qız uşaqları isə həşəratlardan qor-

xurlar. Heyvanlardan əlavə müəyyən olunan qorxular arasında yanğın, qaranlıq və xəstəlik he-

sab olunur. Qorxu vəziyyətində reaksiyalar obyektdən uzaqlaşmaq istəyi, ağlamaq, nəfəs tut-

maq kimi fərqli davranış nümunələri əsasında ortaya çıxır. 3 yaşından etibarən uşağın öz hə-

yəcanını idarə edə bilməsi diqqəti cəlb edir. Uşaqların qorxularına təsir göstərən bir çox fak-

torlar var, onlar aşağıdakılardır: 

1. Zəka 

2. Cinsiyyət 

3. Sosio-iqtisadi status 

4. Sosial münasibətlər 

5. Fiziolojik şərtlər 

6. Şəxsiyyət quruluş. 

Məktəbəqədər dövrdən nisbətən kiçik məktəbli dövrdə qorxular təkmilləşmiş şəkildə özü-

nü büruzə verir. Qorxular bu dönəmdə artmalarla xarakterizə olunur. Bu dövrdə ən çox rast 
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gəlinən qorxular arasında oğurluq, xəyali varlıqlar, itlər, qaranlıq, şimşək, ani səs və tək qal-

maq sadalana bilər. 6-12 yaşlarından etibarən bu xarakteristik qorxuların get-gedə azaldığı, 

bunların yerlərinə bədənsəl yaralanma, məktəblə əlaqədar hadisələr sosial münasibətlərin da-

xil olduğu qorxu formalarının aldığı görülür. Bu qorxuların bir qisminin yeniyetməlik və 

gənclik dövrlərində də davam etdiyi diqqəti cəlb edir. Tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuş-

dur ki, qorxular ümumilikdə 6 yaşdan etibarən 12 yaşadək azalmağı aşkar olunmuşdur. Lakin, 

birinci sinif yaşındakı uşaqların 50%-dək dəyişik vaxtlarda görülən və itən müxtəlif növ qor-

xuların olması müəyyən olunmuşdur. 11 yaşından etibarən qorxularda nəzərə çarpan bir azal-

ma müəyyən olunmuşdur. Yeni tədqiqatlarda qızlarda oğlan uşaqlarına nisbətən daha çox qor-

xuya rast gəlindiyi sübut edilmişdir. 

Uşağın başına gələn mənfi bir hadisə və ya təcrübə onda bəzi qorxuların yaranmasına sə-

bəb ola bilər. Məsələn: xəstəxana ilə əlaqədar xoş olmayan bir təcrübə keçirən uşaq, tibb ba-

cısı və həkimlərdən qorxa bilər. Uşağı təhdid edərək nəyəsə yönləndirməyə çalışmaq, uşaqda 

yeni bir qorxuya səbəb olan amillərdəndir. “Atan gəldiyi zaman aşağı qiymət aldığını söylə-

yəcəyəm!” və ya ”Bir daha bu hərəkəti etsən səni həkimə aparıb iynə vurduracam!” kimi ifa-

dələr illər boyunca davam edə biləcək qorxuların yerləşməsinə səbəb ola bilər. Xəyal gücü ge-

niş olan uşaqlarda bəzi nağıllarla əlaqədar olaraq bir sıra qorxular da yer ala bilər. Bəzi irəlilə-

miş qorxular, bacarıqlı təlim forması, uşağa veriləcək sevgi, inam və özünə inam duyğusu ilə 

aradan qaldırıla bilər. Qorxan uşaq qorxuları səbəbi ilə tənqid edilməməli, lağa qoyulmamalı-

dır. Qorxulara real yanaşılmalı və olduğu kimi qəbul edilməlidir. Uşağı qorxduğu obyektlə də 

üz-üzə gətirilməsi yanlış davranışdır. Onun qorxduğu obyektdən uzaqlaşmasına icazə veril-

məli və ona güvən duyğusu aşılanmalıdır. 

Qısqanclıq - Ziqmund Freydə görə, uşaq dünyaya gəldiyi andan qısqanclığın əlamətləri 

özünü büruzə verir. Uşaqda körpəlik dövründə yaranan ilk qısqanclıq valideynlərinə qarşı 

olan qısqanclıqdır. Oğlan uşaqları anasına, qız uşaqları isə atasına qarşı qısqanclığı müşahidə 

olunur. Freyd bunu edip və elektra kompleksi adlandırmışdır. Yaş artdıqca uşaqlarda qısqanc-

lığında forması dəyişir. Kiçik məktəb dönəmində uşaqlarda ən böyük qısqanclıq eyni sinifdə 

oxuyan uşaqlar arasında baş verir. Bir-birilərinə qarşı rəqabət güclənir. Dərsdə uğur qazanmaq 

uğrunda mübarizə aparırlar. Kiçik məktəblilərdə qısqanclığı formalaşdıran ən güclü amillər-

dən biri də mühit amilidir. Mühit bir çox hallarda ictimai xarakter daşıyır, daha çox uşağın 

sevdiyi insanları nəzərdə tutur. Qısqanclıq həyəcan və qəzəb nəticəsində formalaşır, ifadə for-

ması isə psixo-sosial təsir formasıdır. Qısqanclıqda bir sıra qarışıq duyğu və implus rol oyna-

yır. Qısqanclığın yaranma səbəbi kimi uşaqlarda diqqət, qayğı, sevgi, şəfqət əksikliyinin ol-

masıdır. Fərdin gizlətdiyi qəzəb hissi incimə olaraq da adlandırıla bilər. Qısqanclıq vəziyyə-

tində bəzi qorxular tez-tez hiddətlə birləşir. Qısqanc insan sevilən biri ilə münasibətlərində 

özünü yalqız hiss edər və bu insanın sevgisi qarşısında öz statusunu itirəcəyindən qorxar. Xa-

ricə yönəlmiş olan bir qısqanclıq hər zaman insanları, xüsusilə uşağın sevgi bəslədiyi insan-

larla əlaqədar sosial bir hadisədir. İlk uşaqlıqda qısqanclıq ana atanı ya da ona baxan şəxslərlə 

əlaqədar olur, çünki uşaq diqqət və qayğını şiddətlə arzular, tez-tez özünü digər bir uşaqla 

müqayisə edərək görər. 2-5 yaşında olan uşaqlarda qısqanclıq evə yeni gələcək olan bacı və 

ya qardaşın stressini yaşamaqdırsa, kiçik məktəblillərdə qısqanclıq sinif yoldaşlarının bir qis-

minə, parta yoldaşına və ən sevdiyi müəlliminə qarşı çevrilmiş olur. Müəlliminin, parta yolda-

şının diqqətini digər yoldaşları ilə bölüşmək istəməyən kiçik məktəbli bu haldan məmnun ol-

madığını göstərməkdən heç də çəkinmir və lazım gələrsə öz etirazını aqressiv davranış nümu-

nəsi nümayiş etdirməklə, inciməklə, küsməklə büruzə verir. 

Aqressiya-əsəbilik uşaqlar arasında geniş yayılmışdır. Aqressiya daha çox qıcıqla bağlıdır. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 213 

Kənardan qıcıq qəbul etdikcə uşaqlarda aqressiya daha şiddətli formada özünü büruzə verir. 

Aqressiv hərəkətlər kiçik məktəblilərdə qısamüddətli xarekter daşıyır. Bir çox alimlərin apar-

dığı tədqiqatlardan məlum olmuşdur ki, ilk səkkiz il içində aqressiv reaksiyaların müddəti 5 

dəqiqəlikdir. Aqressiv hallar tez baş verdiyi kimi tez də bitir və şən əhval-rühiyyə halı özünü 

dərhal büruzə verir. Kiçik məktəblinin aqressiv davranışı valideynlərinin qadağalarına, onlara 

reaksiyalarını göstərmək üçün istifadə edirlər. Evdə oyun oynamaq istədiyi halda ev tapşırıq-

larını etmək məcburiyyətində olmaları, sinifdə yeni mühitə adaptasiya olunmaları, sinfin 

uşaqları ilə qarşılıqlı münasibəti zamanı yaranan maneələrdə öz aqressiv davranışlarını nüma-

yiş etdirirlər. 

Narahatlıq - bu hal özünü daha çox problemin səbəbini bilmədikdə, onun nədən qaynaq-

landığını anlamadıqda yaranan emosional haldır. Yetkinlərdə və uşaqlarda müxtəlif formalar-

da özünü göstərir - gərginlik, əsəbilik, boş olmayan bir emosional vəziyyətdir. Xüsusilə özünü 

məktəbəqədər dövrdə göstərir. Çünki bu dövr də narahatlığa səbəb olan hadisələrə daha çox 

rast gəlinir. Uşaqda aqressivlik, cinsi ya da müstəqillik arzularını kifayət qədər ifadə edə bil-

məmənin çətinliyi narahatlıq kimi görülə bilər. Ailədə yeni dünyaya gələn uşaqda narahatçı-

lığa səbəb olan amillərdəndir. Uşaqlarda narahatçılıq kimi halla sevgi doyumsuzluğu yaşadıq-

da da baş verir. Yəni uşaqlar da qayğıya, sevgiyə, diqqətə tələbat yaranır, lakin bu tələbatlar 

ödənilmədiyi halda uşaqlarda emosional narahatlıqlar yaranır.  

Məktəb fobiyası - məktəbə qarşı olan istəksizlikdir. Uşaqda qüvvətli narahatlıq yarandığı 

zaman məktəbə getmək istəmir və bəhanələr gətirərək məktəbdən yayınmağa calışırlar. Belə 

uşaqlar məktəbə qarşı olan istəksizliyini tipik bir formada göstərir, yəni bədənsəl şikayətlən-

mələri ilə valideynlərini razı salmağa çalışırlar. Məktəb fobiyası olan uşaqlarda ürək bulanma-

ları, baş ağrıları və qarın ağrısı və bədənsəl şikayətləri daha çox sabahlar oyanar-oyanmaz gö-

rülməkdə və məktəbə getməmələrinə qərar veriib-verilməzdə öz-özlüyündə sona çatmasıdır. 

Belə bir bəhanələri aradan qaldırmaq üçün bəzən valideynlər bir çox tədbirlır görürlər. Mə-

sələn: müəllimi dəyişmək, uşağı daha az uğuru olan sinfə göndərmək və məktəbi dəyişmək ki-

mi tədbirlər ilk öncə yaxşı nəticə versədə, lakin qısamüddətli xarekter daşıyır. Belə vəziyyət-

lərdə uşaqlar xoşbəxt kimi görünsələr də bu bir müddətdən sonra yenidən evdə qalmalarla 

bağlı yeni bəhanələr yaranacaq. 

Məqalənin aktuallığı. Kiçikyaşlı uşaqlarda həm fiziki, həm psixi, həm də sosial inkişaf 

baxımından dəyişiklik müşahidə olunur. Bu yaş dövründə uşaqlarda qeyri-ixtiyarı diqqət, me-

xaniki hafizə, konkret təfəkkür üstünlük təşkil edir. Tədricən uşaqda təlim fəaliyyətinin apa-

rıcı rol oynaması kiçik məktəblinin psixi-sosial inkişafı ilə əlaqədar emosional inkişafına da 

şərait yaradır. Məqalədə də məhz bu kimi hallardan, yarana biləcək gərgin vəziyyətlərdən, 

eləcə də onların aradan qaldırılması yollarından söhbət açılır  ki, bu da mövzunun aktuallığını 

bir daha sübut edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təlim fəaliyyətinin 

aparıcı rol oynaması nəticəsində  yaranan və emosional sferanın əsas komponentlərindən sayı-

lan qorxu, məktəb fobiyası, qısqanclıq, aqressiya, narahatçılıq və s. kimi bəzi tipik həyəcan 

formalarını əmələ gətirən amillərdən söhbət açılmaqla onların həlli yollarına toxunulur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri, tələbə və magis-

trantlar, eləcə də praktik psixoloqlar istifadə edə bilərlər. 
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Т.Т. Гаджиахмедова 

 

Эмоциональное развитие школьника маленького возраста 

 

Резюме 

 
У детей маленького возраста наблюдаются изменения в плане физического, умст-

венного и социального развития. В этом возрасте у детей преобладают непроизвольное 

внимание, механическая память, конкретное мышление. В этом случае обучение ре-

бенка перевешивает игровую деятельность, в результате чего создаются условия для 

эмоционального развития юного школьника в связи с психосоциальным развитием. 

В статье рассматриваются такие ситуации, возможные напряжения, а также способы 

их преодоления, страх, школьная фобия, ревность, агрессия, тревога и др., которые воз-

никают в результате ведущей роли учебной деятельности и являются одним из основ-

ных компонентов эмоциональной сферы. Обсуждаются факторы, вызывающие некото-

рые типичные формы беспокойства, такие как, и способы их устранения. 

 

T.T. Hajiahmedova 

 

Emotional development of a young schoolchild 

 

Summary 

 
Changes are observed in young children in terms of physical, mental and social 

development. At this age, children are dominated by involuntary attention, mechanical 

memory, concrete thinking. In this case, the child's learning outweighs the play activity, as a 

result of which it creates conditions for the emotional development of the young student in 

connection with the psycho-social development. 

The article discusses such situations, possible tensions, as well as ways to overcome them, 

fear, school phobia, jealousy, aggression, anxiety, etc., which arise as a result of the leading 

role of learning activities and are one of the main components of the emotional sphere. The 

factors that cause some typical forms of anxiety, such as, and their solutions are discussed. 
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Uşağın ümumi inkişafı, şəxsiyyətinin formalaşması və təlim fəaliyyətinə hazırlanması id-

rak fəaliyyətinin nə dərəcədə inkişafından asılıdır. İdrak fəaliyyətinin təsiri altında bütün şüur 

prosesləri inkişaf edir. İdrak yalnız fikri proseslərin deyil, həm də şüurlu fəaliyyətin bütün 

proseslərinin məcmusu kimi fikri əməliyyatların fəallığını tələb edir. 

Psixoloji-pedaqoji tədqiqatlar sübut edir ki, uşaqların maraq və qabiliyyətləri anadangəlmə  

olmur. Onlar idraki və yaradıcı-məhsuldar  fəaliyyətdə özünü büruzə verir və formalaşır. Bu 

vərdişlərin və qabiliyyətlərin özünü büruzə verməsi üçün uşaqların nəyəsə maraq və meylləri-

ni daha erkən yaşdan dəstəkləmək zəruridir. İdrak marağı–idraki tələbat və onun təsiri ilə real-

laşan idraki fəaliyyətdir. İdraki maraq hər bir uşağa məxsusdur, lakin onun dərəcəsi və istiqa-

məti bütün uşaqlarda eyni deyil. 

M.İ.Lisinanın fikrinə görə idraki fəallığın inkişafı və formalaşmasının həlledici amili uşa-

ğın böyüklərlə - pedaqoqla və valideynlərlə ünsiyyətidir. Bu prosesdə uşaq bir tərəfdən hadi-

sələrə, əşyalara fəal maraqlı münasibət nümayiş etdirir, digər tərəfdən – öz davranışını idarə-

edən üsulları mənimsəyir, yeni situasiyalarda təqdim edilmiş məsələlərin həllində çətinlikləri 

aradan qaldırır (3). 

İdrak marağının inkişafının əsasını uşağın praktik və tədqiqatçılıq fəaliyyəti təşkil edir. Bu 

cür idrak proseslərinin müvəffəqiyyətlə yekunlaşması faktı birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu yolla rəngarəng emosiyalarla yeni biliklər əldə edilir. 

Uşağın maraqları və qabiliyyətləri anadangəlmə olmur, onlar idraki və yaradıcı-məhsuldar 

fəaliyyət prosesində özünü büruzə verir. Meyil və maraqların, qabiliyyətlərin inkişaf etdiril-

məsi üçün uşağı erkən yaşdan dəstəkləmək zəruridir. Elə situasiyalar yaratmaq lazımdır ki, 

burada uşaq maraqlandıqları ilə rastlaşsın və bunları fəaliyyətində əks etdirsin. Məsələn, ba-

laca oğlanı quşların xarici görünüşü, davranışı, müxtəlifliyi maraqlandırır. Buna görə  də vali-

deynlərə məsləhət vermək lazımdır ki, uşağa quşlar haqqında  kitab oxusun, şəkillər göstərsin, 

təbiətdə onları müşahidə etdirsin. 

İdrak maraqlarının yaradılması sahəsində uşaqlara fərdi yanaşma çox vacib şərtdir. Belə 

ki, utancaq, cəsarətsiz uşaqların ətrafda baş verənlərə maraq göstərməməsinə səbəb onların la-

qeydliyi deyil, özlərinə əminliyinin olmamasıdır. Onlara xüsusi diqqət göstərmək lazımdır: 

maraqlarını vaxtında aşkar etmək, səylərini dəstəkləmək, uğur əldə etməyə kömək etmək, baş-

qa uşaqlarla xeyirxah münasibətlər qurmağa sövq etmək və s. Uşağın nəyə isə marağını for-

malaşdırmaq üçün əvvəlcə onda inam, fikirlərini ifadə edə bilmək bacarığı formalaşdırmaq 
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lazımdır. 

Qrupda tərbiyəçi-müəllimin müsbət emosional mühit  yaratması uşaqlar arasında ünsiyyət 

mədəniyyətini möhkəmləndirir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda yaranmış belə dostluq əlaqələri 

onları məktəb kollektivinə alışmaları üçün zəmin yaradır. 

İdrak marağının yaradılmasının əsas şərti didaktik məşğələlər və oyunlardır. Tərbiyəçi tə-

limverici və inkişafetdirici təsiri uşaqların diqqətini cəlb etməklə həyata keçirir: nə etmək, 

görmək, eşitmək üçün göstərişlər verir, əyani üsullardan istifadə edir. Məhz məzmunun müəy-

yənləşdirilməsi və fəaliyyətin istiqaməti uşaqlarda maraq, praktik və əqli fəallıq oyadır, qav-

ramanın iradiliyinin və şüurluluğunun yüksəlməsinə təsir göstərir. 

Məktəbəqədər yaş dövründə tərbiyəçi uşaqların əşyalarla “görüşünü” elə təşkil edir ki, 

bunlar diqqəti cəlb etsin, onlarda maraq oyatsın. Pedaqoq əşyanı elə bir formada təqdim edir 

ki, o “özü haqqında məlumat versin”, daha doğrusu, müxtəlif əlamətləri ətraflı görünsün. 

Düzgün təşkil olunmuş təlim prosesində böyük məktəbəqədər yaşlı uşaqlar məlum bilik-

lərdən istifadə edərək yeni fikir söyləməyi zəruri edən çətin tapşırıqları böyük məmnuniyyətlə 

yerinə yetirirlər. 

Beləliklə, uşaqlarda idrak qabiliyyətlərini genişləndirməyə cəhd etmək, ətrafda mövcud 

olan əlaqə və hadisələrə müdaxilə etmək və ərtaf aləmə münasibətində özünü təsdiq etmək tə-

ləbatı müşahidə olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda uşaqların idrak maraqlarının inkişafının öyrənilməsi təkcə 

psixoloqların deyil, pedaqoqların da diqqət mərkəzində duran problemlərdən biridir. Uşaqla-

rın xüsusilə məktəb təliminə hazırlanmasında onların idrak maraqlarının inkişaf etdirilməsi 

müasir məktəbəqədər təhsil sistemində xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçik yaşlı hər bir uşaq hər şeylə maraqlanır, çoxlu suallar verir, 

əhatəsində olan hər şey onun üçün sanki tədqiqat obyektidir. Bunun psixoloji-pedaqoji mahiy-

yətini araşdırıb əvvəlki elmi əsaslarla izah edib yeni nəticələrə gəlmək məqalənin elmi yenili-

yini əsaslandırır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən məktəbəqədər təhsil sahəsində 

oxuyan bakalavr və magistrantlar, həmçinin bu sahədə çalışan mütəxəssislər, ümumtəhsil 

məktəbinin hazırlıq sinfinin müəllimləri faydalana bilərlər. 
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Н.Э. Маммедбейли 

 

Проблемы развития познавательных  

интересов у дошкольников 

  

Резюме 

 
Нельзя отрицать важность познания в общем развитии ребенка, формировании лич-

ности и подготовке к школе. Воспитание любознательности и познавательных интере-

сов осуществляется в общей системе умственного воспитания - на занятиях, играх, тру-

довых тренировках, общении и не требует специальной подготовки.  Главное условие 

развития интереса - знакомство детей с происходящими вокруг них событиями и вос-

питание в них активного, интересного отношения.  

 

   N.E. Mammadbayly 

 

Issues of development of cognitive  

interests in preschool children 

 

Summary 

 
There is no denying the importance of cognition in a child’s overall development, 

personality formation and preparation for school.  The education of curiosity and cognitive 

interests is carried out in the general system of mental education – in classes, games, labor 

training, communication and does not require any special training.  The main condition for the 

development of interest is that children get acquainted with the events around them and 

cultivate an active, interesting attitude.  

Redaksiyaya daxil olub: 13.10.2020 
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Bu gün Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında tanınması, müstəqilliyimizin bər-

pası, bir sözlə, dünyaya inteqrasiya bəşər sivilizasiyasının əldə etdiyi nailiyyətləri əxz etməklə 

bərabər milli-mənəvi dəyərlərimizi qoruyub saxlamağı da aktual etmişdir. Milli-mənəvi də-

yərlərimizi qoruyub saxlamaq, gələcək nəslə ötürmək və inkişaf etdirmək respublikanın mə-

dəniyyət siyasətinin əsas vəzifələrindən biridir. Bu dəyərlər içərisində islami dəyərləri böyük 

məna kəsb edir. Uzun bir tarixi dövrdür ki, bu mənəvi dəyərlər uzun əsrlər boyu qorunub sax-

lanılır. 

Müasir dövrdə dünya xalqlarının üzləşdiyi bir sıra faciələr, qlobal fəlakət kimi yaşadığı 

müasir əxlaqi bəlalara (ailə-nikah, nəsil böhranı, alkoqolizm, narkomaniya və s.) qarşı ən yax-

şı sipər, ən yaxşı təbliğat təbii-insani, milli-tarixi dəyərlərimizdən biri olan islami dəyərləri  

müqəddəs tutub qorumaq, gələcək üçün saf saxlamaq və onun elmi əsaslarını gənc nəslə öy-

rətməkdir.  

Digər bir tərəfdən ulu öndər Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi “Heç vaxt iki xalq bir-bi-

rinə bənzər dəyərlərə malik ola bilməz. Yenə də deyirəm, hər xalqın özünə, öz tarixi köklə-

rinə, əcdadları tərəfindən yaradılmış milli, mənəvi dəyərlərinə bağlılığı böyük amildir. Biz də 

indi dünyanın mütərəqqi mənəvi dəyərlərindən istifadə edərək, xalqımızın mədəni səviyyəsini 

daha da inkişaf etdirərək, gənc nəsli daha da sağlam əhval-ruhiyyədə tərbiyələndirməliyik” 

(3). Bu fikirdən belə qənaətə gəlmək olar ki, biz bir xalq olmaq etibarilə özümüzü təsdiq üçün 

dəyərlərimizin qaynaqlarını tədqiq etməli, onların bizə aid olduqlarını elmi arqumentlərlə or-

taya qoymağı bacarmalı və özümüzü dəyərlərimizin həqiqi sahibləri kimi aparmalıyıq. 

Gənc nəslin gələcək həyata hazırlanmasının ən məsul dövrü kiçik məktəb yaşı dövrüdür. 

Bu dövrdə uşaqların milli-mənəvi dəyərlərinin formalaşması və inkişafına xüsusi diqqət yetir-

mək xüsusi aktuallıq kəsb edir. Kiçik yaşlı məktəblilərin milli-mənəvi dəyərlər ruhunda tərbi-

yəsində islami dəyərlərdən istifadənin rolu böyükdür. Kiçik məktəblilərin yaş və anlaq səviy-

yələrinə uyğun şəkildə bu dəyərlərdən istifadə olunması və onların dərsliklərə salınması xüsu-

silə vacib məsələlərindəndir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev milli-mənəvi və dini dəyərlərimiz haqqında demişdir: 

"Hər bir xalqın öz adət-ənənələri, öz milli-mənəvi və dini dəyərləri var. Biz o milli-mənəvi 

dəyərlərimizlə, adət-ənənələrimizlə fəxr edirik. Əgər insan mənsub olduğu millətin milli-mə-

nəvi dəyərlərini anlaya bilmirsə, yaxud onları qəsdən təhqir edirsə, bu bizi narahat etməlidir" 

(3).  
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Başqa dinlərdə olduğu kimi, aləmin sonuncu dini olan islam dinində də tərbiyə problemi 

mühüm yer tutur və müsəlmanların müqəddəs kitabı olan "Qurani-Kərim"də, Peyğəmbərimi-

zin hədislərində və rəvayətlərində tərbiyə barəsində çox dəyərli, əvəzsiz fikirlər söylənilmiş-

dir. "Qurani-Kərim"ə görə insan yer üzündə ən dəyərli varlıqdır. O, dünyaya xoşbəxt olmaq 

üçün gəlmişdir. İnsan o zaman xoşbəxt ola bilər ki, o, gözəl əxlaqa sahib olsun, yaxşı tərbiyə 

məktəbi keçsin, tək özünü deyil, ətrafını da düşünsün, xeyirli işlərin sahibi olsun.  

İslam dəyərləri dedikdə, Məhəmməd Peyğəmbərin (s.ə.s) həyat yolu və bu haqda səhabə-

lərinin etdiyi rəvayətlər, "Qurani-Kərim"in insanların üzərinə qoyduğu tələblər(insanların gö-

zəl əxlaqa sahib olması üçün edəcəyi əməllər, onların kamillik dərəcəsinə çatması can atmalı 

olduqları həyat yolu və s.), övliyaların, təlim-tərbiyə və mənəviyyat haqqında hədisləri da-

xildir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərin təlim-tərbiyə işində islami dəyərlərdən  istifadə olunması yüksək 

nəticələr verə bilər. Çünki islam başdan-başa əxlaq və mənəviyyat kitabıdır. Burada əxlaqi də-

yərlərin bütün cəhətlərinə rast gəlmək olar: düzlük, doğruçuluq, böyüyə hörmət, kiçiklərə sev-

gi və qayğı, vətənpərvərlik, yaxşı insanlardan nümunə götürmək, nalayiq insanlardan uzaq ol-

maq və s.  

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə müstəqil dövlətimizə lə-

yaqətli, milli-mənəvi dəyərlərinə sahib vətəndaş tərbiyəsi bu günkü təhsilimizin ən aktual mə-

sələlərindən biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçik yaşlı məktəblilərin təlim-tərbiyəsinin islam dəyərlərinə 

əsaslanaraq həyata keçirilməsi və məktəblərimizdə təbliği yollarının araşdırılması məqalənin 

elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ümumtəhsil məktəbinin müəllim-

ləri, həmçinin tərbiyəçi-müəllimlər, tələbə və magistrantlar yararlana bilərlər. 
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Г.А. Амирханзаде 

 

Значение обучения молодых студентов  

на основе исламских ценностей 

 

Резюме 

 
Воспитание долгий и беспрерывный процесс. Воспитание школьников младших 

возрастов на основе исламских ценностей тоже должно считаться частью воспитания. 

Хоть во время обучения, хоть вне обучения дела, ведомые для воспитании у школь-

ников мусульманских ценностей, могут считаться важной частью общего воспитания.                                              

 

G.A. Amirhanzada 

 

The importance of educating young students  

on the basis of Islamic values 

 

Summary 

 
Bringing up children is a long term and continuous process. Bringing up primary school 

learners based on Islamic values should be also mentioned as a part of education. Either while 

teaching or out of training education based on Islamic value of junior’s which are carrying out 

on education can be considered the most essential means of education. 
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Ailə bir evdir ki, insanları birləşdirir, burada insani münasibətlərin, şəxsiyyətin ilkin so-

siallaşmasının əsası qoyulur. Qohum olan insanlar ailədə daim münasibətlər prosesində olur 

və bu münasibətlərin vəziyyəti ailənin hər bir üzvünün temperament və xasiyyətlərindən asılı-

dır. Ailə birliyi o zaman möhkəm olur ki, burada maraqlar, zövqlər və tələbatlar ümumiliyi ol-

sun. Ailənin normal olması təkcə hər iki valideyn və uşağın olması deyil, burada hökm sürən 

münasibətlərin səmimi, təmiz, məhəbbətlə dolu və qarşılıqlı anlaşma ilə olmasıdır. 

Xoşbəxt ailənin sirri nədir? İlk növbədə əgər ərlə arvadda olan ümumi olan çox şeyin, ilk 

əvvəl isə ailənin qurulması haqqında ümumi prinsiplərin; ikincisi isə ailədə sayı ikidən az ol-

mayan uşaqların, uşaqların dostlarının və ailənin dostlarının mövcudluğundadır. Ailədə uşa-

ğın normal inkişafı üçün ona normal şərait yaradılmalıdır. Bura ünsiyyət, məişət, fiziki sağ-

lamlıq ətrafdakılara xoş münasibət, uşağın şəxsi müvəffəqiyyətləri aiddir. Valideynlərin uşaq-

lara biganəliyi onlarda tənhalıq hissi yaradır və uşaqlar kənarda özlərinə sirdaş axtarırlar, bə-

ziləri isə mütaliə edir, tikiş tikir, idmanla məşğul olur dostlar axtarırlar. Ailədə, onun üzvləri 

arasında rollar mövcuddur. Ailə rolu - insanın cəmiyyətdəki ən mühüm rollarındandır. Bu ər-

arvadlıq, valideynlik (ata, ana), uşaq rolları (qız, oğlan, bacı, qardaş), nəsillərdir (baba, nənə). 

Ailədə rollar münasibəti bu və ya digər rolun yerinə yetirilməsi və ya yetirilməməsi müna-

qişələrə gətirib çıxarır. Ailənin ilk vəzifəsi orada yaşayan, böyüməkdə olan uşaqların doğru 

tərbiyə alması, və cəmiyyət üçün yararlı şəxsiyyət kimi yetişməsidir. Və bu tərbiyəyə uşağın 

çox kiçik yaşlarından  başlamaq lazımdır. 

Həyat müşahidələri göstərir ki, uşaq anadan olarkən fiziki cəhətdən anadan ayrılsa da, bio-

loji cəhətdən isə uzun illər ayrıla bilmirlər, əlaqəli olurlar. Uşaqlar körpəlik yaşının sonunda 

müəyyən mənada müstəqil hərəkət etsələr də, bioloji asılılıq və ziddiyyətlər arasında qalırlar. 

Onlarda “biz” anlayışı yaranır və böyüklərlə ünsiyyətə girirlər. Uşaqları anadan psixoloji sədd 

ayırır ki, bu da körpəlik dövründə baş verir. Bu isə uşaqlarda nəinki fiziki imkanların, o 

cümlədən psixoloji imkanların inkişafı ilə əlaqədardır. Belə ki, uşaqlarda özünüşüurun inkişaf 

əlamətləri inkişaf etməyə başlayır. Körpə yaşlı uşaqların psixologiyası ilə məşğul olan məşhur 

rus psixoloqu M.İ.Lisina uşaqların həmyaşıdları ilə ünsiyyətin 4 xüsusiyyətini göstərmişdir. 

1.Uşağın başqa adamlara maraq göstərməsi. 

2.Həmin adamlara qarşı emosional münasibətin yaranması. 

3.Başqalarının onların özünə diqqətinin cəlb edilməsi. 

4.Qarşılıqlı təsirin yaranması (sözlə, işarələrlə qarşılıqlı təsir prosesi yaranır). 
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Yeri gəlmişkən, qeyd etmək olar ki, V.S. Qoliquzovanın tədqiqatlarında yeniyetmə yaşın-

da uşaqların davranışında bir sıra cəhətlər diqqəti cəlb edir. Bu bir sıra meyarlarla müəyyən 

edilir: 

1-ci meyar ondan ibarətdir ki, həmyaşıdlarına maraq və diqqət yaranır. Uşaqların bir-biri 

ilə maraqlanması diqqəti cəlb edir. 

2-ci meyar emosional ünsiyyətin yaranmasıdır (həmyaşıdlarına qarşı) 

3-cü meyar özlərinin başqalarına və başqalarının özlərinə cəlb etməsi prosesi yaranır  

4-cü meyar yüksək həssaslıq və qarşılıqlı təsir əsasında yaranır  

Beləliklə, demək olar ki, uşaqların bir-biri ilə ünsiyyəti tələbata çevrilir. Müşahidələr gös-

tərir ki, erkən yaşlıların həmyaşıdları ilə ünsiyyətə daxil olmasının bir sıra xüsusiyyətləri 

mövcuddur. Bu xüsusiyyətlər onların davranışı, hərəkətləri ilə bağlıdır. 

1.Həmyaşıdları ilə ünsiyyətdə obyektin maraqlı olması. Obyekt maraqlı olduğundan 

uşaqlar ona yaxınlaşır və ünsiyyət qurmağa çalışırlar. 

2.Oyuncaqlarla əlaqədardır. Uşaqlar oyuncaqlarla özlərinə xas davranırlar 

3.Uşaqlar həmyaşıdları ilə onlara xas hərəkət edirlər 

4.Həmyaşıdları ilə hərəkəti çox sıx olur. 

Uşaqların həmyaşıdları ilə, eləcə də özündən böyüklərlə qarşılıqlı münasibəti əsas fəaliy-

yət prosesinə çevrilir. Bu xüsusiyyətin icra olunmasında iki rol mövcuddur. 

1.Əşyəvi fəaliyyət prosesində iştirakını təmin etmək vacibdir. Belə ki, uşaqlar oyun fəaliy-

yətində müxtəlif tapşırıqların icrası prosesində iştirak edirlər. 

2.Subyektiv qarşılıqlı təsirin təşkilidir. Burada uşaqların şəxsi keyfiyyətləri önə keçir. 

Məktəbəqədər yaşlılar həm də bağça yaşlılar adlanaraq yeni mühitə daxil olurlar. Bu ana 

qədər onların sosial mühiti daimi olan insanlar ilə əhatə olunmuşdu. Amma indi bu mühitə ye-

ni insanlar daxil olmağa başlayır. Uşaq yeni sosial davranışlar və münasibətlər çərçivəsində 

fərqli statusa sahib olur. Uşaqda rol keçidi baş verir. Ailə və yaşlıların dünyası ilə qurulan 

münasibətlər onun ünsiyyət çevrəsindən kənarda olur. O öz yaşıdları ilə öz yeni əhatəsini 

müəyyənləşdirməyə başlayır. Böyüklərin köməyi olmadan münasibətlər qurmağa başlayır. 

Eyni zamanda onun tanışları siyahısına yeni peşə sahibləri daxil olmağa başlayır (müəllim, 

bağça müdiri, həkim, satıcılar, sürücülər, yol polisi və s.). Həmçinin uşağın həyatında yeni 

fəaliyyət növü - oyun həlledici rol oynayır. Bu prosesdə uşaq oyun qaydalarına tabe olmaqla 

yanaşı, həm də oyunu başqa uşaqlarla həyata keçirməyə başlayır. Qaydaları pozduğu üçün cə-

zalandırıla və ya düz oynadığına üçün mükafatlandırıla bilər. Oyun prosesində uşaq oyunun 

məqsədini, süjetini, oyunun vasitələrini və oyun davranışlarını mənimsəmiş olur. Oyunun sü-

jetini mənimsəmə prosesinin olması uşağı planlı fəaliyyətə sövq edir. Məsələn, uşaqlar “evcik 

oyunu” oynayarkən yemək bişirir, çörək kəsir, süfrə bəzəyir, uşaq bələyirlər. Bütün bunları 

böyükləri təqlid edərək edirlər. Ona görə uşaq oyunları ilkin olaraq təqlidlər vasitəsilə icra 

edilir. Oyun fəaliyyəti iki mərhələyə bölünür: 

3-5 yaş arası mərhələdə uşaqlar real insanları və onların davranışlarını təqlid edirlər. Əsa-

sən əşyavi oyun aparırlar. 

5-7 yaş arası isə daha çox emosional tərəfləri əks etdirir və sosial münasibətləri ifadə edir-

lər. 

Bu dövrdə uşaqların diqqəti, qavrayışı, hafizəsi, təfəkkürü və təxəyyülü inkişaf edir. Yeni 

bilik və vərdişlərə yiyələnirlər. İnduktiv və deduktiv düşüncənin sadə formaları yaranır. Ətraf-

da baş verən hadisələr onları daha çox maraqlandırır və onlar yaşlılara daha çox suallar ver-

məyə başlayır bu suallara isə onlar daha çox bağçada, məktəbə hazırlıq kurslarında cavab ta-

pırlar. Onlarda emosional sahənin strukturu dəyişir, motivasiya sahəsi fəallaşır. Uşaqlar şəkil 
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çəkir, gil ilə işləyir, kiçik əməklə məşğul olaraq (gül əkir, gülləri sulayır, heyvanları bəsləyir-

lər və s. ilə böyüklərə yardım edirlər) yaşlılara kömək edirlər. Uşaqlar bu yaş qrupunda fərqli 

sosial davranış növləri ilə qarşılaşırlar: tərif, cəzalandırma, mükafatlandırma, qadağa, tapşırıq 

və s. 

Məktəbəqədər yaşlılar həm fiziki, həm də psixi cəhətdən körpə yaşlılardan kəskin surətdə 

fərqlənirlər. Məktəbəqədər yaş dövründə aparıcı fəaliyyət növü kimi oyun fəaliyyəti xarakteri-

zə olunur. Məşhur psixoloqların mövqeyinə görə, oyun uşaqların fiziki, sosial və intellektual 

inkişafında həlledici rol oynayır. Oyunun xarakteri, təbiəti məktəbəqədər yaşlıların psixi alə-

minə dəyişdirici təsir göstərir. Rus alimi D.B.Elkonin, son dövrlərdə isə V.S.Muxinanın, 

L.F.Obuxovanın tədqiqatları məktəbəqədər yaşlıların rollu oyunlarının psixoloji xüsusiyyətlə-

rini öyrənməyə imkan vermişdir. Rollu oyunlarda əsas mərkəzi rol uşaqların öz “Mən”ini qa-

barıq şəkildə ifadə etməsidir. «Mən həkiməm”, “Men müəlliməm” və s. adları ifadə etməklə 

özlərini böyüklərin rolunda görürlər.                

Məktəbəqədər yaş dövrü uşağın həm fiziki, həm psixoloji, həm də şəxsiyyət sahəsində in-

kişafının keyfiyyətcə dönüş dövrüdür. Bu dövrdə uşağın fiziki inkişafı birinci növbədə diqqəti 

cəlb edir. 3-6 yaşlı uşağın boyunun, çəkisinin artmasında nəzərə çarpacaq dəyişiklik baş verir. 

Buna baxmayaraq, həmin dövrdə uşağın əzələ və sümük sistemi xeyli inkişaf etmiş olsa da 

onun əl və ayaq əzələlərində hələ sümüklənməmiş qiğirdaqlar qalır. Uşağın skeleti əsasən qi-

ğirdaq toxumlardan ibarət olur. Ona görə də lazımı tələblərə əməl olmadıqda uşağın qaməti 

düzgün inkişaf etmir. Bununla yanaşı olaraq nitqin, böyüklərlə və həmyaşıdları ilə ünsiyyətin 

və müxtəlif fəaliyyət növlərinə cəlb olunmasının təsiri altında uşaqda yeni keyfiyyət dəyişmə-

ləri baş verir. Bütün bunlar uşağın sosial şəraitdə və həyatın tələbələrinə uyğunlaşmasına 

imkan verir. 

Məktəbəqədər dövr uşağın fəaliyyətin subyekti kimi formalaşmasının ilkin mərhələsi kimi 

özünü göstərir. Məqsədəyönəlişliyin əsası qoyulur. Böyüklərin qiymətləndirilməsi və nəzarə-

tinin təsiri altında bağça yaşının sonunda uşaqlar öz hərəkət və fəaliyyətindəki qüsurları hiss 

etməyə başlayırlar. Bununla əlaqədar təqlid obyektləri dəqiqləşməyə başlayır. Məktəbəqədər 

yaş dövründə həm ümumi həm də xüsusi qabiliyyətlərin formalaşması imkanları yaranır və 

özünü göstərməyə başlayır. Bağça yaşı dövründə oyun uşaqların əsas fəaliyyəti olur. Bu yaş 

dövründə uşaqlar öz vaxtlarının çoxunu oyunda keçirirlər. Adətən, məktəbəqədər yaş dövrü 3 

yarımdövrə ayrılır: kiçik bağça yaşı dövrü (3-4 yaş), orta bağça yaşı dövrü (4-5yaş) və böyük 

bağça yaşı dövrü (5-6yaş).  

Kiçik bağça yaşlı uşaqlar, adətən, hələ təklikdə oynayırlar. Əşyavi və quraşdırma        

oyunlarında onlarda qavrayış, hafizə, təfəkkür, təxəyyül və hərəki qabiliyyətlər inkişaf edir. 

Tədricən orta bağça yaş dövründə uşaqlar birgə oyuna keçməyə başlayırlar, oyunlarda daha 

çox uşaq iştirak edir, üç-altı yaş ərzində uşaq oyunları əsyavi-monipuluativ və simvolik xa-

rakterdən süjetli-rollu qaydalı oyunlara qədər inkişaf yolu keçir. Bütün bunlar uşağın həyatın-

da mühüm rol oynamaqla, onun tələbatını ödəməklə yanaşı yaşlılarla ünsiyyət saxlamaq, hə-

yatı başa düşmək, ətrafdakıları təqlid etmək, bu yolla bir növ gələcək həyata hazırlaşmaq işin-

də mühüm vasitəyə çevrilir. Oyun fəaliyyəti uşağın psixi inkişafında əsaslı dəyişikliklərə gəti-

rib çıxarır. Oyun şəraitində və onun köməyi ilə uşaqlarda diqqət, qavrayış, xüsusilə müşahidə-

çilik, hafizə, təfəkkür və təxəyyülün inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış olur. Bununla ya-

naşı olaraq didaktik oyunlardan istifadə edilməsi uşaqlarda nitqin inkişafı, nitq qüsurlarının 

aradan qaldırılması işində də əsaslı rol oynayır. Orta və böyük bağça yaşı dövründə də uşaqlar 

rollu qaydalı oyunlardan daha çox istifadə edirlər. Bu dövrdə həmin oyunlar özlərinin möv-

zularına, qaydalarının müxtəlifliyinə görə kiçik bağça yaşı dövründə istifadə olunan oyun-
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lardan fərqlənirlər. Burada kiçik bağça yaşı dövründən fərqli olaraq oyunda təbii şəkildə isti-

fadə olunan əşyalar şərti olaraq dəyişdirilir, nəticədə simvolik oyun xarakteri daşıyır. Rollu – 

qaydalı oyunlardan istifadə edilməsi uşaqlarda iradənin inkişafına güclü təsir göstərir. Adi şə-

raitdə bir yerdə dura bilməyən uşaq bu cür oyunları zamanı öz rolunu axıra qədər yerinə yetir-

məyə, qaydaya əməl etməyə məcbur olur. Oyun prosesində uşaqlar qarşılıqlı münasibətlərin 

həyata keçirilməsinə əməl etməyə çalışırlar. Rollu oyun prosesində ilk dəfə olaraq uşaqda 

liderlik özünü göstərir, təşkilatçılıq, bacarıq və vərdişləri inkişaf etməyə başlayır. Oyun eyni 

zamanda uşaqlarda bir sıra qabiliyyətlərin aşkara çıxmasına imkan verir. Bütün bunlarla ya-

naşı olaraq uşaqlar sadə əmək tapşırıqlarını icra edərkən də çox vaxt onlara oyun xarakteri ve-

rir və bu yolla bəzi sadə əmək bacarıqlarına da yiyələnirlər.  

İdrak prosesində və nitqin inkişafı məktəbəqədər yaş dövründə uşaqlarda idrak prosesləri 

və nitqin inkişafında əsaslı dəyişiklik baş verir. Məktəbəqədər dövrdə uşaqların qavrayışının 

ixtiyarı növünün inkişafı üçün şərait yaranır. Burada oyunun rolu böyükdür. Uşaqlar cismin 

formasını, ölçüsünü, tutduğu yeri qavramağa çalışırlar, bu oyunda məkan qavrayışının inkişafı 

kimi özünü göstərir. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar ilk vaxtlar ən çox formanı ayırmaqla onları 

qavramağa cəhd göstərirlər. Eyni zamanda obyektlərin böyüklüyünü qavramağa bacarığı da 

özünü göstərir. Bağça yaşının sonunda uşaqlar onları maraqlandıran obyektlərin xassələrini 

daha tez müəyyənləşdirmək, bir əşyanın başqasından fərqləndirmək, onlar arasında mövcud 

olan əlaqə və münasibətlətləri aşkara çıxarmaq imkanı əldə edirlər. Nəticədə zahiri perseptiv 

işlər əqli işlərə və çevrilməyə başlayır. Psixoloqlar belə qənaətə gəlmişlər ki, qavrayışla bağlı 

olan qabiliyyətlərin əsasını perseptiv işlər təşkil edir. Bu cür qabiliyyətlərin keyfiyyəti uşağın 

xüsusi perseptiv etalon sistemini mənimsəməsindən asılıdır. Qavrayış zamanı bu cür etalonlar 

həndəsi fiqurlar, rənglər və s. ola bilər. Böyük bağça yaşı dövründə uşaqlarda ətraf aləmin 

qavranılması genişlənir və dərinləşir. Bu dövrdə qavrayış uşaqlara yaşlıların həyatına qoşul-

mağa, nüfuz etməyə imkan verir. Bununla bərabər böyüklərlə ünsiyyət qavrayışın məzmunu-

nu zənginləşdirir. 

Tədricən bağça yaşı dövründə ixtiyarı qavrayış inkişaf edir, müşahidə və  müşahidəçilik 

özünü göstərməyə başlayır. Böyüklər, tərbiyəçilər uşaqların qarşısına məqsəd qoyur , onların 

ətraf aləmdəki daha mühüm cəhətləri qavramağa yönəldir, onlara müşahidə etməyi öyrədirlər. 

Məhz buna görə böyük bağça yaşlı uşaqlar öz qavrayışlarını daha uzun müddət idarə edə 

bilirlər. 

Bağça yaşı dövründə uşaqlarda qavrayışın, müşahidəçiliyin inkişafında oyun aparıcısı 

fəaliyyət növü kimi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu cür oyunlar içərisində didaktik oyunlar 

xüsusi yer tutur. Bu dövrdə uşaqlarda qavrayışın inkişafında rəsm yapma, quraşdırma da mü-

hüm rol oynayır. Uşaq nəyisə çəkmək nəyinsə fiqurunu yapmaq üçün birinci növbədə onu 

diqqətlə müşahidə etməli, onun konturunu, rəngini müəyyənləşdirməli olur . Bütün bunlar 

uşağı müşahidə etməyə təhrik edir, ixtiyarı qavrayışın inkişafına təkan verir. Bağça yaşı döv-

ründə qavrayışla yanaşı olaraq diqqətin təkmilləşməsi prosesi də baş verir. Bu yaş dövrünün 

əvvəlində uşaqlarda diqqəti zahirən cəlbedici cisimlər cəlb edir. Bu dövrdə hələ uşaqda qavra-

dığı obyektə maraq üstünlük təşkil edir. Başqa sözlə, diqqət qeyri-ixtiyarı xarakter daşıyır. 

Bağça yaşının sonunda diqqət öz inkişafının daha yüksək səviyyəsinə çatır. Böyük bağça 

yaşlı uşaqlarda diqqətin inkişafı yeni maraqların meydana gəlməsi, dünya görüşünün geniş-

lənməsi, uşağın ailə həyatında və bağçada yeni şəraitə daxil olması, yeni fəaliyyət növlərinə 

yiyələnməsi ilə sıx bağlı olur. Böyük bağça yaşlı uşaq gerçəkliyin əvvəllər onu cəlb etməyən 

cəhətlərinə diqqət yetirməyə başlayır. Uşağın ünsiyyət sahəsinin genişlənməsi marağın zən-

ginləşməsi ilk növbədə qeyri-ixtiyarı diqqətin daha yüksək inkişaf səviyyəsinə qalxmasına sə-
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bəb olur. 

Uşaqların tərbiyəsində müxtəlif sosial təsisatların təsiri nəzərə alınmalıdır. Onların arasın-

da uşaq birliklərinin xüsusi yeri vardır. Onun perspektiv məqsədi öz qüvvə və imkanlarına 

əsaslanmaqla uşaqlara kömək etmək, uşaq maraqlarının təmin olunmasındakı boşluğu doldur-

maqdır.  

Hər hansı birliyin məqsədini iki aspektdə nəzərdən keçirmək olar: 

• Uşaqların öz qarşılarına qoyduğu məqsəd 

• Uşaq birliklərinin işində iştirak edən böyüklərin qarşıya qoyduğu məqsəd 

Uşaq birlikləri uşaqların maraqlarını, hüquqlarını, ləyaqətlərini qorumaqla, müdafiə funk-

siyasını da yerinə yetirir. Uşaq birlikləri fəaliyyətinin məzmununa, müddətinə və idarəetmə 

formalarına görə fərqlənirlər. Məzmununa görə fərqlənənlərə əmək, asudə vaxt, ictimai-siyasi, 

dini, vətənpərvərlik, idrak birliklərini misal göstərmək mümkündür. Mövcudluq müddətinə 

görə birliklər daimi, müvəqqəti və situativ olur. İdarəetmə xarakterinə görə qeyri-formal uşaq 

birliklərini, klub birliklərini və uşaq təşkilatlarını fərqləndirmək olar. Uşaqlar birlikləri maraq-

larına görə seçmək, bir birlikdən digərinə keçmək, ürəklərinə yatan fəaliyyət proqramını həya-

ta keçirmək, həmçinin proqramların icra müddəti və sürətini planlaşdırmaq imkanına malik 

olurlar. 

Bu gün uşaq birliklərində uşaqların sosial-iqtisadi fəallığının tərbiyə edilməsi məsələsi xü-

susi aktuallıq kəsb edir. Bu proses aşağıdakıların həyata keçirilməsini təmin edir: 

— Uşaqların və yaşlıların sosial-iqtisadi münasibətlərinin qarşılıqlı təsiri 

— Əldə edilmiş birliklərin praktik fəaliyyətə tətbiqi. 

Uşaqların tərbiyəsində müvəqqəti birliklərin də böyük əhəmiyyəti vardır. Beləliklə, müx-

təlif uşaq birlikləri uşağın daxili aləminin təşəkkülünə, onlarda ümumi mədəniyyətin, yeni də-

yərlərin formalaşmasına imkan yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Hamımıza məlumdur ki, uşaqların sosiallaşmasında məktəbəqədər 

tərbiyə müəssisələri mühüm rol oynayır. Eyni zamanda bu müəssisələrdə sosiallaşma prosesi 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən tərbiyə vasitələrinin də müstəsna təsirini qeyd etməyə bil-

mərik. Məqalə də belə bir mövzuya həsr  edildiyi üçün onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə uşağın normal inkişafı 

üçün ailənin əvəzsiz rolu qeyd edilməklə yanaşı, məktəbəqədər təhsil müəssisələrində onların 

sosiallaşmasının mühüm vasitələri sadalanır, ayrı-ayrı yaş dövrlərində yerinə yetirilməsi zəru-

ri hesab olunan xüsusiyyətlər nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda, bu sahədə xarici ölkə alimlə-

rinin tədqiqat nəticələrindən konkret nümunələr göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də məktəbəqədər təhsil müəssisələri-

nin tərbiyəçiləri istifadə edə bilərlər. 
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Важные средства социализации детей  

в дошкольных учреждениях 

 

Резюме 

 
Мы знаем, что дошкольные учреждения играют важную роль в социализации детей. 

В то же время нельзя не отметить исключительный эффект образовательных инстру-

ментов, имеющих большое значение для процесса социализации в этих учреждениях. 

Помимо подчеркивания неоценимой роли семьи для нормального развития ребенка, 

в статье перечислены важные средства их социализации в дошкольном образовании, а 

также рассмотрены особенности, которые необходимо реализовать в разном возрасте. 

При этом приведены конкретные примеры из результатов исследований зарубежных 

ученых в этой области. 

 

N.I. Zeynalova 

 

Important means of socialization of  

children in preschool institutions 

 

Summary 

 
We know that preschools play an important role in the socialization of children. At the 

same time, we cannot fail to note the exceptional effect of educational tools, which are of 

great importance for the socialization process in these institutions. 

In addition to emphasizing the invaluable role of the family for the normal development of 

the child, the article lists the important means of their socialization in preschool education, 

and considers the features that need to be implemented at different ages. At the same time, 

concrete examples from the research results of foreign scientists in this field are shown. 
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Müasir dövrdə təhsilin cəmiyyətin bütün sahələrində, o cümlədən, iqtisadi həyatda rolu 

əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Eyni zamanda, sürətli texnoloji tərəqqi bilik və bacarıqların 

müntəzəm yeniləşməsini tələb edir. Sürətli elmi-texniki tərəqqi daha yeni və cəmiyyətin artan 

təlabatına uyğun ixtisasa yiyələnməyi tələb edir. Daha yeni səriştəliliyin inkişafına və yiyələn-

məsinə təlabat günü-gündən artır. Əməyə düzgün münasibət, əmək adamlarına hörmət və mə-

həbbət tərbiyəsi uşaqlarda əməksevərlik, əmək adamlarının qədrini bilmək, əməyə xor baxma-

maq, hər bir peşə adamının sənətinə hörmət bəsləmək və həyatın əmək üzərində qurulması 

haqqında həqiqəti dərk etmək kimi keyfiyyətlərin formalaşmasını nəzərdə tutur.  

Ona görə də istər təhsil müəssisələrində, istərsə də ailədə əmək tərbiyəsi üzrə hər hansı 

fəaliyyət prosesində iştirak etmək əmək proseslərinin təşkilinə, əmək şəraitinə elə diqqət ye-

tirmək lazımdır ki, uşaqlarda əməyə müsbət münasibətlər formalaşa bilsin, əmək prosesinə 

əks münasibət yaratmasın.  

"Azərbaycan Respublikası təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"nda qeyd olunur ki, 

son 30-40 il ərzindəki elmi-texnoloji tərəqqi, innovasiyalar və modernləşmə nəticəsində prak-

tiki bilik və vərdişlərlə zənginləşməyən, sırf nəzəri xarakter daşıyan təhsil öz fundamental 

əhəmiyyətini itirməkdədir. Bu baxımdan təhsilin məzmununun formalaşmasında akademik bi-

liklərlə yanaşı, praktik bilik və bacarıqların, səriştəliliyin vacibliyi önə çəkilir. Səriştə əldə 

olunmuş bilik və bacarıqları praktiki fəaliyyətdə səmərəli və səmərəli tətbiq etmək qabiliyyə-

tidir. O, şəxsin qazandığı bilik və bacarıqların konkret fəaliyyətin nəticəsinə çevrilməsini tə-

min edir. Səriştəyə əsaslanan təhsil sosial-iqtisadi inkişafa daha effektli xidmət göstərir" (1).   

Hələ kiçik yaşlarından uşaqlarda təkcə sadə əmək bacarıqlarının formalaşdırılması artıq 

məktəbəqədər təhsilin əsas tələbi ola bilməz. Müasir rəqabətəqabil, həyati bacarıqlara yiyələn-

məyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsildə uşaqların həm də həyati səriştəyə malik olmaları əsas 

şərt hesab olunur. Bu bir həqiqətdir ki, insan ətraf aləm haqqında bilikləri onlar üzərində 

müəyyən əməliyyatlar apararaq dərk edir. Beləliklə, o, təkcə ətraf aləmi dərk etmir, həm də öz 

yaşayışını və ya həyati tələbatlarını təmin etmək üçün müəyyən əmək bacarıqlarına yiyələn-

miş olur. Çox maraqlıdır ki, min illər keçsə də, texnoloji biliklər yüksək səviyyədə olsa da, 

yenə də bu tendensiya aktuallığını itirməmişdir. Ona görə də hələ kiçik yaşlarından uşaqlarda 

əmək bacarıqlarının formalaşdırılması məktəbəqədər tərbiyənin mühüm problemi olaraq qalır.  

Belə ki, məktəbəqədər yaş dövründə uşaq təkcə onu əhatə edən aləm haqqında biliklər əl-

də etmir, həm də bu biliklərin tətbiqi qaydalarını da mənimsəmiş olurlar. Bunu də müəyyən 

mənada əmək hesab etmək olar. Lakin bu o demək deyildir ki, uşaq nə isə düzəldirsə və ya 
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müəyyən bir tapşırığı yerinə yetirmək üçün müəyyən məmulatı əldə edirsə, o, əməklə məş-

ğuldur. Əslində uşağı əməyə hazırlamaq lazımdır. Bu hazırlıqda birinci onları  psixoloji cəhət-

dən nəzərə alınmalıdır.  

Uşaqların əməyə psixoloji hazırlığı dedikdə peşələrə dair marağın formalaşdırılması, əmək 

prosesləri vərdişlərinin aşılanması, əmək bacarıqlarının müvəffəqiyyətlə mənimsənilməsi 

üçün şəraitin yaradılması nəzərdə tutulur. Əməyin psixoloji hazırlığı duyğu orqanları ilə dərk-

etmə, psixomotorika, diqqət, təfəkkür, emosiya, iradə kimi psixi proseslərin inkişaf və təkmil-

ləşməsini tələb edir.  

Məktəbəqədər yaşlı uşaqlar hələ məktəbəqədər müəssisədə təhsil almamışdan əvvəl əmək-

lə, peşə ilə  tanışlığı ailədə başlayır. Belə ki, uşaqlar ailədə ata-ananın və ailənin digər yaşlı 

üzvlərinin əməyi ilə tanış olur, ev işlərində bilavasitə iştirak edir, necə deyərlər, valideynlərə 

kömək edirlər.  

Kiçik yaşlı uşaqlar çox vaxt ailədə əmək peşə və s. haqqında böyüklərin söhbətlərini eşi-

dir, onların peşələri haqqında müəyyən məlumata yiyələnirlər. Bunlar uşaqlarda ilk əmək vər-

dişlərinin və peşələrlə tanışlığın yaranmasına da zəmin yaratmış olur.  

Məqalənin aktuallığı. Kiçik yaşlı uşaqların həyati bacarıqlara yiyələnməsində əməyin ro-

lunu ön plana çəkmək və əsaslandırmaq məqalənin aktuallığını şərtləndirən məsələdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İstənilən texnologiya əsrində yaşamağımızdan asılı olmayaraq 

əməyin həyati tələbat olması və onun kiçik yaşlı uşaqlara öyrədilməsi məqalənin elmi yeni-

liyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən əmək üzrə fənlərin tədrisində, vali-

deynlərin bu sahədə maarifləndirilməsində, tərbiyəçi-müəllimlərin nəzəri hazırlığında geniş 

şəkildə istifadə edilə bilər. 
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Формирование личности ребенка и трудовое воспитание - как 

актуальная проблема современного образования 

 

Pезюме 
 

Современная педагогическая мысль дает нам основания утверждать, что личностное 

воспитание может происходить только в комплексной среде. Другими словами, чтобы 

воспитать ребенка как личность, необходимо не только удовлетворить его материаль-

ные и духовные потребности, дать ему хорошее образование, но и познакомить с его 

трудовыми навыками, привить ему любовь к работе. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 229 

        S.R. Jafarova  

 

Formation of a child's personality and labor education  

as an urgent problem of modern education 

 

Summary 
 

Modern pedagogical thought gives us reason to assert that personal education can only 

take place in a complex environment. In other words, in order to raise a child as a person, it is 

necessary not only to satisfy his material and spiritual needs, to give him a good education, 

but also to acquaint him with his work skills, instil in him a love of work. 
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Müasir dövrdə uşaqların qarşısında dayanan əsas problemlərdən biri təbiəti mühafizə et-

mək və onun qayğısına qalmaqdır. Bunun üçün də ilk olaraq uşaqlarda ekoloji mədəniyyəti 

formalaşdırmaq gərəkdir.  

Yaşadığımız dövrdə ekologiyanın qorunması məsələlərinin dövlət tərəfindən əsas problem 

olaraq cəmiyyət qarşısında qoyulması uşaqların, gənclərin ekoloji tərbiyəsində yaxşı təsirini 

göstərir. 

“Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan respublikasının Qa-

nununda göstərilib ki: “Təbiətə qayğıkeş münasibət, ekoloji təfəkkürün yaranması əhalidə və 

gənc nəsildə ekoloji tərbiyə və mədəniyyətin hansı səviyyədə olmasından asılıdır. Azərbaycan 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ətraf mühitin mühafizəsi və ekoloji təhsillə bağlı 

qəbul edilmiş ekoloji qanun və qərarlar bu problemin həllində atılmış mühüm addımlardır. 

Milli Təhsil Konsepsiyasında da gənc nəslin ekoloji təhsil və tərbiyəsinə xüsusi diqqət yeti-

rilir. Müasir dövrdə qloballaşan dünyanın daha çox diqqət yetirdiyi məsələlərdən biri narahat-

lıq doğuran ekoloji problemlərdir. Əhalinin ətraf mühitə neqativ münasibəti mövcud proble-

min yaranmasına gətirib çıxarmışdır. Bunun qarşısının alınması üçün hər kəs müəyyən ekoloji 

biliklərə yiyələnməli, əhalidə ekoloji dünyagörüş formalaşmalı, təhsilin ayrı-ayrı pillələrində 

ekoloji təlimin həyata keçirilməsi təmin edilməli, məktəb, eləcə də, məktəbəqədər  tədris-tər-

biyə müəssisələrində uşaqlar və şagirdlər arasında ekoloji tərbiyəyə xüsusi fikir verilməlidir. 

“Əhalinin ekoloji təhsili və maarifləndirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanu-

nunda (2002) ümumi ekoloji biliklərə yiyələnməsi üçün hər kəsə bərabər şəraitin yaradılması, 

orta təhsil sistemində ekoloji biliklərin tədrisinin icbariliyi, ekoloji təhsil və maarifləndirmə 

prosesinin fasiləsizliyi dövlət siyasətinin əsas prinsipləri kimi götürülüb” (1).  

Prof. F.N. İbrahimov və R.L. Hüseynzadənin müəllifləri olduqları “Pedaqogika” kitabının 

ikinci cildində ekologiya və ekoloji tərbiyə haqqında bunları oxuyuruq: ““Ekologiya” yunan 

sözü olub, yurd (məkan) haqda təlim deməkdir. Ekoloji tərbiyə ahəngdar şəxsiyyət tərbiyəsi-

nin mühüm tərkib hissəsidir. O, gənc nəsli ekoloji biliklərlə silahlandırmağa, ekoloji mədə-

niyyəti formalaşdırmağa yönələn tədbirlər sistemidir” (3, s. 320). 

“Ekoloji tərbiyənin əsasını təbiətə sevgi, onun mühafizəsi işi təşkil edir. İnsan təbiətin bir 

üzvüdür. Təbiət öz sərvətləri ilə insanı bəsləyir, yaşadır, fiziki və mənəvi qüvvələrini inkişaf 
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etdirir, ona həyat verir. Lakin bəzən insan öz yaşamaq mənbəyini - təbiəti, ekoloji mühiti kor-

layır; udduğu havanı, içdiyi suyu, məhsulunu yediyi torpağı zəhərləyir. Bu yolla insanlıq öz-

özünü məhvə aparır, özü üçün dəhşətli fəlakətlər, xəstəliklər yaradır. Bunun qarşısını almaq 

üçün kiçik yaşlardan uşaqları təbiətə qayğılı münasibət ruhunda tərbiyə etmək, ekoloji şüuru 

və mədəniyyəti formalaşdırmaq lazımdır. Hər bir insan - şəxsiyyət və vətəndaş kimi öz yur-

dunun, bəşər övladı kimi isə dünyanın ekoloji vəziyyəti və tarazlığı üçün məsuliyyət hiss et-

məli, onun pozulması hallarına barışmazlıq göstərməlidir. Bu, dünyanın hər bir sakininin in-

sanlıq borcudur” (3, s. 320). 

Həmin kitabda həmçinin qeyd olunub ki: “Ekoloji tərbiyədə aşağıdakı vəzifələr həyata ke-

çirilir:  

• Böyüyən nəsildə ekoloji şüur formalaşdırmaq;  

• Uşaq və gənclərdə doğma təbiətə, ətraf mühitə məhəbbət və qayğılı münasibət, onun 

korlanmasına qarşı barışmazlıq hissləri aşılamaq; 

• Təbiəti mühafizə üzrə zəruri bacarıq və vərdişlər formalaşdırmaq, gənc nəsli fəal ekoloji 

fəaliyyətə hazırlamaq;  

• Məktəblilərin şüurunda və fəaliyyətində təbii ehtiyatlara, maddi sərvətlərə qənaətcil ya-

naşmaq münasibəti tərbiyələndirmək;  

• Təsərrüfat-iqtisadi vəzifələri vicdanla yerinə yetirməyə alışdırmaq; 

• Gənc nəsli təbiətin mühafizə işinə cəlb etmək” (3, s. 321). 

“Keçmiş inkişaf mərhələsində yaşamış ekoloji problemlərin bünövrəsi üzərində inkişaf 

edən müasir problemlər XX əsrin axırıncı onilliklərdən başlayaraq qlobal xarakter almışdır. 

Bu gün ümumbəşəri və ümummilli mahiyyət daşıyan təbiəti mühafizə və təbii sərvətlərdən sə-

mərəli istifadə məsələlərinin həllində ümumtəhsil məktəblərində ekoloji tərbiyə və ekoloji 

mədəniyyətlərin formalaşdırılması, kiçik yaşlı məktəblilərin ekoloji biliklərinin genişləndiril-

məsi işinin səmərəli təşkili mühüm əhəmiyyətə malikdir. Məktəb ibtidai sinifdə keçirilən ana 

dilinin tədrisi prosesində ekoloji təlim-tərbiyə işinin səmərəli təşkili pedaqoji tərbiyə sistemi-

nin mühüm tərkib hissəsini təşkil edir” (2, s. 43).  

Uşaqlarda ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaq ilk olaraq ailədən başlamalıdır. Ümumiy-

yətlə uşaq ilk tərbiyəni ailədən alır. Uşaqda mədəniyyətin formalaşması da birinci olaraq ailə-

dən asılıdır. Uşaq evin, ailənin güzgüsüdür. Valideynlərin, digər ailə üzvlərin mədəni səviy-

yəsi necə olursa uşaqda da elə olur. Çünki uşaq ailədə dünyaya gözünü açır, ilk təsəvvürləri 

ailədə yaranır və mədəni düşüncəsinin də təməli ailədə qoyulur. Daha sonra isə orta məktəb 

uşaqların inkişafına daha çox önəm daşıyır.  

Bu haqda “Pedaqogika kitabında oxuyuruq: “Ailədə və uşaq bağçasında aparılan ekoloji 

tərbiyə işləri məktəbdə daha da inkişaf etdirilir və sistemli şəkil alır. Təlim prosesi ekoloji tər-

biyənin çox mühüm yoludur. Ayrı-ayrı fənlərin tədrisində ekoloji təhsil və tərbiyə üçün böyük 

imkanlar vardır. İbtidai siniflərdə şagirdlər təbiətşünaslıq və ətraf aləmlə tanışlıq dərslərində 

təbiət və onun mühafizəsi haqqında ilkin təsəvvürlərə yiyələnir, onlarda təbiətə məhəbbət, 

onu qorumağın vacibliyi fikri aşılanır” (3, s. 323). 

“Kiçik yaşlı məktəblilərdə ekoloji tərbiyəni formalaşdırmazdan əvvəl ilk öncə onun kom-

ponentlərini müəyyən etmək lazımdır. Ekoloji tərbiyənin komponentlərinə ekoloji şüur, eko-

loji bilik, ekoloji təhsil, ekoloji təfəkkür, ekoloji dünyagörüşü, ekoloji fəaliyyət və ekoloji 

davranış aiddir. Ən mühüm komponentlərdən biri də ekoloji bilikdir” (3, s. 322). 

Kiçik yaşlı məktəblilərdə ekoloji tərbiyəni formalaşdırmazdan öncə onları ekoloji biliklər-

lə silahlandırmaq lazımdır. Həmin əldə edilən ekoloji bilikləri daha yaxşı mənimsəmələri 

üçün ekoloji bilik və məlumatları şüurlu surətdə dərk etməlidirlər. Belə ki, ekoloji bilik bizi 
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əhatə edən canlı təbiətin strukturu haqqında olan biliklərdir. Geniş mənada ekoloji biliklər bi-

zi əhatə edən canlı və cansız təbiətin mahiyyəti və dinamikası haqqında elmi məlumatın inteq-

rasiya olunmuş formasıdır ki, burada Yerin canlı qatının işi və onun biosferinin tamlığı da 

əhatə olunur” (3, s. 322). 

“Kiçik yaşlı məktəblilərə ekoloji biliklərin aşılanması çox mühüm bir prosesdir. Ekoloji 

biliklərin dərindən mənimsəyən şagirdlər özlərini əhatə edən təbiətdə baş verən hadisələri təh-

lil etmək bacarığına, təbiətin ayrı-ayrı komponentləri arasındakı səbəb-nəticə əlaqələrini 

müəyyən etmək qabiliyyətinə malik olurlar” (3, s. 323). 

“Ekoloji bilikləri kiçik yaşlı məktəblilərə aşılamaq üçün təlim-tərbiyə proqramında ekoloji 

mövzulara xüsusi yer verilməlidir. Onlar ətraf mühit anlayışı ilə əlaqədar yaşa müvafiq olaraq 

biliklər qazanmağa müvəffəq olduqdan sonra təbiətə qayğılı münasibət bəsləməli olacaqlar. 

Ətraf mühitdən asılı olaraq hər bir canlının həyat tərzi tənzimlənir. Ətraf aləm haqqında sadə 

informasiyaya malik olan uşaq bilməlidir ki, o, daim ətraf mühitdən asılı olur və onun orqa-

nizminin dəyişməsində, formalaşmasında əsas rol oynayır” (3, s. 323). 

“Ekoloji tərbiyə işində müxtəlif yollardan, forma və metodlardan istifadə edilir. Erkən 

yaşlardan uşaqlarda təbiət hadisələrinə düzgün baxışlar yaratmaq, onlara təbiəti, canlıları sev-

dirmək, uşaq qəlbində xeyirxahlıq hissləri oyatmaq lazımdır. Kiçik yaşlardan buna diqqət ye-

tirilməzsə, uşaqda təbiətə, heyvan və quşlara qarşı laqeydlik, hətta qəddarlıq, rəhmsizlik hiss-

ləri baş qaldıra bilər. Təbiətə qarşı qəddarlıq təbiət gözəlliklərinə laqeydlikdən, ətraf aləmə 

qeyri-həssas münasibətdən, bir sözlə, uşaq qəlbində xeyirxahlıq hisslərinin kütləşməsindən 

başlanır” (3, s. 323). 

“Ekoloji tərbiyə sahəsində dərslərdə aparılan iş sinifdənxaric və məktəbdənkənar tədbirlər 

yolu ilə daha da dərinləşdirilir. Yerli şəraitdən asılı olaraq təbiəti mühafizə işinin müxtəlif for-

malarından istifadə olunur: məktəb meşəçiliyi, gənc təbiətçi dərnək və klubları, məktəb qo-

ruqları, meyvə bağları, şagird istehsalat briqadaları, ekologiya üzrə olimpiada və viktorinalar, 

məktəb ekologiya cəmiyyəti, ekologiya ayları, ekologiya reydləri və s. belə maraqlı formalar-

dandır. Məktəblərdə və yaşayış yerlərində yaşıllıq iməciliklərinin keçirilməsi, mavi və yaşıl 

keşikçi dəstələrinin yaradılması, ilk çiçək bayramlarının, meşə və quş günlərinin, təbiət dost-

ları və gənc bağbanların müsabiqələrinin təşkili kimi tədbirləri məktəblərdə ənənə şəklinə sal-

maq lazımdır” (3, s. 323). 

“Müasir dövrdə ümumtəhsil məktəblərində şagirdləri ekoloji biliklə yiyələndirmək təlim-

tərbiyə sisteminin vacib tərkib hissələrindən biri olmaqla, həyat bilgisi fənnində, ana dili fən-

nində və digər fənlərin tədrisində həyata keçirilir.  

Kiçik yaşlı uşaqlara ekoloji mədəniyyətin mənimsədilməsi üçün oyunlardan istifadə etmək 

olar. 

 “Ekoloji oyunların keçirtməsi texnologiyası isə aşağıdakılardan ibarətdir: 

• Müəllim, proqram bölümündən hansı mövzu ilə bağlı ekoloji oyunların keçirtmək üçün 

seçim edir. 

• Ekoloji mədəniyyətin tərbiyə və təliminə dair seçilmiş mövzu ilə bağlı əsas ideyanı, qar-

şılıqlı münasibətlərin formalaşdırılması üçün yerin seçilməsi. 

• Ekoloji oyunun strukturunu və gedişini tərtib edir. 

• Pedaqoji sistemin şərtlərinin, seçilmiş mövzu üzrə ekoloji biliklərin effektiv formalaş-

masının oyun metoduna əsaslanaraq müəyyən edilməsi. 

• Tapşırıqların başlama səviyyəsinin yoxlanması üçün bilik və münasibətlərin formalaş-

ması sisteminin diaqnostikası. 

• Kiçik yaşlı məktəblilərin tərbiyəsində ekoloji mədəniyyət oyun metodlarından istifadə 
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etməklə effektivliyinin yoxlanması üçün kompleks tapşırıqlarının tərtib edilməsi” (4).  

Günel Mustafazadə yazır: “Ekoloji Mədəniyyət dedikdə, insanın təbiətə, ətraf mühitə mü-

nasibətində qayğıyla yanaşması nəzərdə tutulur.  Ekoloji mədəniyyət  heç də təkcə yerə zibil 

atmamaq deyildir, bununla yanaşı enerjidən, sudan, qazdan, eləcə də təbiətdən və ətrafdan, tə-

bii sərvətlərimizdən düzgün və hər birindən lazımı qədər, yəni qənaətlə istifadə etməkdir, tə-

biətin digər canlılarına da nəvazişlə yanaşmaqdı. Ekoloji mədəniyyətə tıxacda durarkən əlini 

siqnalın üstünə qoyub saatlarca aləmi səs-küylə bürüməmək (təbiətdə yaranan artıq səs və 

küylər insanların eşitmə orqanlarını zəiflədir və həmçinin də sinir sistemlərinin pozulmasına 

səbəb olur) və boşuna benzini yandıraraq zəhərli azot qazlarıyla havanı zənginləşdirməmək-

dir, balaca uşaqlara heyvanları təpikləməyi yox, onları sevməyi öyrətmək və s. bu kimi misal-

lar aiddir” (5). 

Göründüyü kimi, ekoloji mədəniyyətin əsasını kiçik yaşlı məktəblilərdə təbiətə, onun ehti-

yatlarından səmərəli istifadəsinə və ətraf aləmin mühafizəsi təşkil edir. Ekoloji mədəniyyətin 

şagirdlərdə formalaşdırılması işində, onlar yaşadığı ərazinin ekoloji problemlərini və həmçi-

nin dünyanı qlobal səviyyədə narahat edən ekoloji problemləri, onların həlli yollarını bilməli-

dir. 

Təkcə kiçik yaşlı məktəblilər yox, yaşından asılı olmayaraq vətəndaşların hər biri ətraf 

mühitlə qarşılıqlı əlaqəsi mövcud olmalıdır. Ekoloji mədəniyyəti inkişaf və təbliğ etdirmək 

lazımdır. 

Məqalənin aktuallığı. Uşaqları milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərimizə məhəbbət ruhunda tər-

biyə eləmək, onları ətraf mühitin qorunmasına və saflaşdırılmasına düzgün istiqamət vermək 

və ən əsası da onlarda ekoloji mədəniyyəti formalaşdırmaq dövrümüzün mühüm məsələlərin-

dən biridir. Məqalədə də sırf bu cür məsələlərə toxunulduğunu nəzərə alsaq, onu aktual hesab 

etməliyik.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kiçik yaşlı məktəblilərin ekoloji mədəniyyəti müasir 

dövrün əsas tələbi kimi geniş aspektdə araşdırmaya cəlb olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Doktorantlar və gənc tədqiqatçılar məqalədən 

elmi mənbə kimi faydalana bilərlər. Bundan əlavə, məqalə nəzəri və praktik cəhətdən ümum-

təhsil müəssisələri, valideynlər və kiçik yaşlı uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olan hər kəs üçün 

faydalı olacaqdır. 
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Ф.С. Эфендиева 

 

Экологическая культура малых школ как главная  

требование современного возраста 

 

Резюме 
 

В статье рассматриваются вопросы экологической культуры младших школьников 

как основного требования современности. Было отмечено, что одна из основных задач - 

сформировать у юных школьников идею формирования экологической культуры и за-

боты об окружающей среде. Эти обязанности сначала ложатся на семью, а затем на 

школу. Каждый должен защищать окружающую среду и беречь природу. 

В статье использованы Закон Азербайджанской Республики «Об экологическом об-

разовании и просвещении населения», книга «Экологическое воспитание школьников» 

под авторством О. Гасанлы, Т. Байларов, учебник «Педагогика» Ибрагимова Ф., Гу-

сейнзаде Р., а также некоторые Интернет-ресурсы. 

 

F.S. Afandiyeva 

 

Ecological culture of small schools as a main  

demand of the modern age 

 

Summary 
 

This article discusses the issues of ecological culture of young schoolchildren as a basic 

requirement of modern times. It was noted that one of the main tasks is to form the idea of 

ecological culture and care for the environment in young schoolchildren. These responsibi-

lities fall first on the family and then on the school. Everyone must protect the environment 

and take care of nature. 

The article uses the Law of the Republic of Azerbaijan “On ecological education and 

enlightenment of the population”, the book “Ecological education of students” authored by O. 

Hasanli, T. Baylarov, the textbook “Pedagogy” by Ibrahimov Firadun, Huseynzade Rufat, as 

well as some Internet resources. 
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Ali təhsil prosesi zamanı iqtisadyönlü ixtisaslarda riyaziyyat və 
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Ключевые слова: образование, ИКТ, система, модель, педагогическое общение, 

проблема, курс электронного обучения, пакеты прикладных программ, экономика, про-

мышленность 

Key words: edication, İCT, system, model, Communication Studies, problem, electronic 

learning course, applied software packages, economy, industry 
 

Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz edir. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) insanın zehni və fiziki əməyini xeyli yün-

gülləşdirməyə imkan verir, təhsilin müddətini azaltmaqla təhsilin effektivliyini yaxşılaşdırır, 

həm istehsalda, həm də elm və tədris fəaliyyətində müəyyən prosesləri avtomatlaşdırır.  

İKT-istifadəedicinin maraqları naminə informasiyanın toplanması, emalı, saxlanması, ya-

yılması, təsviri və istifadəsini məqsədi ilə inteqrasiya olunan üsullar toplusu, istehsal proses-

ləri və proqram-texniki vasitələrdir. 

İKT insan fəaliyyətinin təhsil, elm, texnika, mədəniyyət, rabitə və s. kimi bütün sahələrini 

əhatə edir, lakin təhsil sahəsinə daha müsbət təsir edir. Belə ki, təhsil və tədrisdə tam yeni 

üsulların yaradılmasına kömək edir. 

İKT-nin tədris prosesinə daxil edilməsinin zəruriliyi və vacibliyini UNESCO-nun beynəl-

xalq ekspertlər də qeyd edirlər. İKT dünya birliyinin bütün ölkələrinin təhsil sisteminin inki-

şafı üçün daim artan geniş imkanlar təklif etmək imkanına malikdir. Bu qlobal prosesdə 

UNESCO öz rolunu, hər bir dövlətin təhsilin inkişafı üçün İKT-dən istifadə potensialını möh-

kəmləndirilməsini stimullaşdırmada görür. Elə bu vacib məsələnin həlli - UNESCO üzvü olan 

ölkələrə İKT-nin təhsilin inkişafında istifadəsi üçün effektiv köməyi həyata keçirmək 

UNESCO-nun təhsildə informasiya texnologiyalaraı İnstitutunun strateji məqsədini daşıyır. 

Tədris institutları, UNESCO-nun “Tədrisdə informasiya və kommunikasiya texnologiyala-

rının istifadəsinin genişləndirilməsi” haqqında fəaliyyətinin başlıca istiqamətləri haqqında 

proqram proyektində səslənən fikirlərə uyğun olaraq gələcəyin əsasını yaradırlar. Bu istiqa-

mətin əsasında İKT-nin hesabına təhsil və tədrisdə keyfiyyətin yüksəldilməsi və nəticələrin 

yaxşılaşdırılması durur. 

Təhsilin informasiyalaşdırılması, təhsilin keyfiyyətini artıran, tərbiyəvi təsir daşıyan yeni 

vasitələrin yaradılması, pedaqoq və tələbələrin hesablama texnkası ilə daha effektiv qarşılıqlı 

əlaqəsinə imkan verən, yeni nəsil informasiya təhsil texnologiyalarının əmələ gəlməsinə gəti-

rib çıxardı. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 236 

İnformasiya cəmiyyətinin yaranması və inkişafı bir sıra faktorlarla müəyyən edilməklə  

İKT-nin geniş tətbiqini labüd edir: 

1. İKT-nin tətbiqi biliklərin və əldə edilmiş texnoloji və sosial təcrübələrin təkcə bir nəsil-

dən başqa nəslə deyil, bir adamdan digərlərinə ötürülməsini əsaslı şəkildə sürətləndirir. 

2. Müasir İKT təhsil və tədrisin keyfiyyətini artırır, insana ətraf aləmə və baş verən sosial 

dəyişikliklərə müvəffəqiyyətlə və tez adaptasiya olmağa imkan verir. 

3. Bu texnologiyaların təhsildə aktiv və effektiv tətbiqi müasir sənaye cəmiyyətinin tələb-

ləri əsasında ənənəvi təhsil sisteminin reformasiya prosesi və müasir tələblərə cavab verən 

təhsil sisteminin yaradılmasında mühüm faktordur. 

İnformatika  fənni digər fənlərdən bir sıra xüsusiyyətləri ilə fərqlənir: 

1. Xüsusi texniki vasitələrin, ilk növbədə hər bir tələbə üçün fərdi kompüterin, həmçinin 

tədris prosesində xüsusi texnika, multimedia qurğularının olması. 

2. Dərslərin keçirildiyi kompyuter sinifi xüsusi şəkildə təşkil olunur: hər bit tələbə bir tə-

rəfdən şəxsi iş yeri ilə, digər tərəfdən isə ümumi ehtiyatlara əl çatmaqla təmin edilir. 

3. Məhz informatika dərslərində aktiv müstəqil fəaliyyət, şəxsi yaratmalar, şəxsi-müstəqil 

məhsul pedaqoq tərəfindən təbii şəkildə təşkil oluna bilər. 

4. İnformatika fənni tələbələrdə əvvəlcədən yüksək maraqla seçilir. Əvvəlcədən tələbələr-

də olan kompyuterə maraq və onunla iş informatika müəllimi üçün auditoriyada işləmək, 

kompyuter bacarığının artırılması və kompyuter tətbiqlərinin həyata keçirilməsi üşün əlverişli 

şərait yaradır. Kompyuter tədrisə marağı artırmağa imkan verir. Böyük həcmli ədədi və diğər 

konkret informasiyalarla bağlı biliklərin mənimsənilməsi üzücü kitab səhifələrindən fərqli 

olaraq fərdi kompyuterlərlə aktiv dialoq yolu tələbə üçün daha effektiv və maraqlıdır. Öyrə-

dici proqramlar vasitəsi ilə tələbə real prosesi modelləşdirə, bununla da səbəb və nəticələri gö-

rə, mahiyyətini dərk edə bilər. 

İndiki dövrdə informatika fənninin tədris olunmasının aktuallığı heç bir şübhə doğurmur. 

Lakin tədris prosesinin təşkilində və dərslərin keçilmə metodikasında bir sıra problemlər 

mövcuddur. Bütün mövcud olan bu problemləri şərti olaraq iki qrupa bölmək olar. 

Birinci qrupa aşağıdakılarla bağlı olan ənənəvi problemlər aiddir: 

— zəruri sayda hesablama texnikasının olmaması; 

— texnika və proqram təminatının sürətlə köhnəlməsi; 

— daimi olaraq yeni informasiya texnologiyalarının yaranması və s. 

Əksər ali təhsil müəssisələri üçün əsas problem texnikanın və  proqram təminatının sürətlə 

köhnəlməsidir. Belə ki, informasiya texnologiyaları sahəsi çox yüksək sürətli inkişafa malik 

olur, burada bir ildə olan inkişaf digər sahələrdə on illərlə olan inkişafa yaxın olur.  

Tələbələr üçün tədrisdə köhnə proqramlardan istifadə onların praktiki tətbiqinin effektini 

minimuma endirir. 

Daima yeni informasiya texnologiyalarının yaranması digər problemlərdən az əhəmiyyətli 

deyil. Çünki, təhsil standartları istehsalın tələb etdiyindən daha gec həyata keçirilir. Ona görə 

də təhsil standartlarından istifadə edərkən əksər hallarda müasir proqram təminatından istifadə 

edilmir, bu da onların istehsalda tətbiqini mümkün etmir. 

İkinci qrup problemlərə aşağıdakılar aiddir: 

— həm təhsil prosesinin təşkili, həm də tədris olunan fənnin məzmunu ilə bağlı olan meto-

diki problemlər; 

— tədris prosesinin təşkili problemləri; 

— təlim və öyrənmə problemləri; 

İnformatika fənninin tədrisi orta təhsil müəssisələrindən başlayır. Bu fənnin məzmunu dis-
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kretləşdirmə və kodlaşdırma, say sistemləri, modelləşdirmə və alqoritmləşdirmə və s., həmçi-

nin tətbiqi informatikanın əsasları olan kompyuter və kompyuter şəbəkələrinin arxitekturası, 

kompyuterlərin proqram və texniki təminatını əhatə edir. 

Ali təhsil müəssisələrinin iqtisadiyyatyönlü ixtisaslarında İnformasiya Kommunikasiya 

Texnologiyaları (İKT) fənni adətən 1-ci və 2-ci kurslarda keçilir və təbiət elmləri qrupuna aid 

olur. 

Bu fənn üzrə Respublikada istifadə edilən standartlar müqayisə edərkən görərik ki, onlar 

praktik olaraq bir-birindən az fərqlənir. Bundan əlavə bəzi didaktiv vahidlər orta təhsil fənn 

proqramını təkrar edir. 

Tədris prosesinin təşkilinin əsas problemi-tədris prosesində informasiya texnologiyalarının 

işlənmə metodikası, yəni tədrisdə hansı texnologiyalardan və hansı həcmdə istifadəetmə ilə 

bağlıdır. 

Təlim və öyrənmə problemi də aşağıda göstərilən bir neçə faktorla təyin edilir: 

— informatikanın bir sıra şöbələri tələbələr, xüsusən ixtisası riyaziyyat olmayan tələbələr 

tərəfindən çətin mənimsənilir. Bundan əlavə tələbələr informatikanın müxtəlif şöbələri arasın-

dakı əlaqələri görə bilmirlər. Çox hallarda fənnin nəzəri sahələrinin öyrənilməsi onların mə-

nimsənilməsində çətinliklərə gətirib çıxarır. 

— psixoloji faktorlar ondan ibarətdir ki, 1-ci və 2-ci kurs tələbələri texnologiya nüansları-

nı və bu texnologiyaların real məsələlərdə tətbiqini yaxşı başa düşmürlər; 

— təşkilati faktorlar ondan ibarətdir ki, əksər hallarda İKT fənni tədris planına əsasən,  tə-

ləbələrin real obyektlər haqqında kifayət qədər bilikləri olmadığı və buna görə də informasiya 

texnologiyalarının tətbiqinin zəruriliyini başa düşmədikləri aşağı kurslarda tədris olunur. 

Fəndə öyrəniləcək materialların məzmunu sualı da problem olaraq durur. Nəyi öyrənməli: 

informasiya texnologiyalarının alətlərini yoxsa real obyektlərdə informasiya texnologiyaları-

nın tətbiqinin layihələndirilməsini? 

Bu problemlərdən əlavə, iqtisadyönlü ixtisasların tələbələrinə informasiya texnologiyaları-

nın tətbiqinin digər texnologiyaların tətbiqindən iqtisadi cəhətdən əsaslandırma, bu texnologi-

yaların müqayisəsi və müxtəlif texnologiyaların tətbiqi zamanı əmək sərfi və maya dəyəri mə-

sələlərinin kifaqət qədər əsaslandırılmaması problemini də qeyd etmək olar. 

Müasir dövrdə hesablama texnikasının və proqram təminatının yeniləndirilməsi aktual mə-

sələ olaraq qalır. 

Bunun üçün müəllimlərə yeni texnolgiyaların mənimsənilməsi imkanını verən informasiya 

texnologiyalarının istifadəsini təmin edən önləyici metodika işlənməlidir. 

Ali təhsil müəssisənin məzunu öz praktiki işində olan məsələləri həmin məsələnin həllində 

lazım olan riyazi aparat və hesablama texnikası vasitəsi ilə həll etməyi bacarmalıdır. Ona görə 

də ali riyaziyyat kursu tələbələrin professional təhsil almasında, kompyuterlərdən istifadə et-

məklə ümumi texniki və xüsusi fənlərin öyrənilməsində əsas olmalıdır. Ənənəvi olaraq riya-

ziyyatın öyrənilməsinin tətbiqi istiqaməti predmetlər arası məzmunlu məsələlərin həlli, müx-

təlif sahələrdə riyazi üsulların tətbiqini göstərməklə həyata keçirilir. Predmetlər arası xarakter-

li məzmununun seçilməsi ümumiləşdirməyə imkan verən, bilikləri sintez edən, tədris proble-

mini kompleks açan tədris-tərbiyə prosesini təşkilinin formasını seçməyi müəyyən edir. Pred-

metlər arası əlaqələr onlardan sistemli şəkildə istifadə edildikdə, bütün təlim prosesini yeni-

dən qurur, yəni müasir didaktiv prinsip kimi iştirak edir.  

Biliklərin kompleks tətbiqi, onların sintezi, ideya və üsulların bir elmdən digərinə keçiril-

məsi, müasir elmi-texniki inkişaf şəraitində insanın elmi, mühəndis, bədii fəaliyyətinə yaradı-

cı yanaşmasının əsasında dayanır. 
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Həm informasiya texnologiyaları fənnini, həm də əsas fənləri tədris edən müəllim heyəti-

nin daim yenidən hazırlanması tələb olunur. 

Yaxşı olardı ki, iqtisadiyönlü ixtisasların tədris planında informasiya texnologiyalarının 

öyrənilməsi mərhələli şəkildə - aşağı kurslarda alətlərlə tanışlıq, yuxarı kurslarda isə real ob-

yektlərdə informasiya texnologiyalarının istifadə üsulları öyrənilsin. Əsas diqqət informasiya 

texnologiyalarının real obyektlərdə istifadəsinin zəruriliyinə yönəldilməlidir. Çünki, hazırkı 

dövrdə əksər ali məktəblərdə ən yaxşı halda bu məsələ nəzəriyyənin öyrənilməsi ilə yekun-

laşır. 

Kompyuter texnologiyalarının hesablama, grafik vizualizasiya, arayış-informasiya xarak-

terli imkanlar yaratması insanın peşəkar fəaliyyətinin müxtəlif sahələrinə aid olan tətbiqi mə-

sələlərin həllinə kompleks yanaşma imkanı verir. Bu da iqtisadiyyatyönlü ixtisaslarda təhsil 

alan bakalavrların ümumu səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün  riyaziyyat, iqtisadiyyat, informa-

tika, iqtisadi informatika fənlərinin daha keyfiyyətlə mənimsənilməsinə xidmət edir. Müasir 

dövrdə İKT predmetlər arası istiqamətlərin tədqiqi kimi istifadə olunur və bu tədqiqatların 

tədris prosesində əsaslı şəkildə intensiv tətbiqi üçün yaxşı şərait yaranmışdır. Predmetlər arası 

xarakterlər məzmunun seçilməsi biliklərin ümumiləşməsi, sintezi, tədris problemlərinin 

kompleks açılmasına xidmət edən təlim-tərbiyə təşkili formalarının təyin edilməsinə xidmət 

edir. 

Kompleks təlim forması əsasında tələbələrin müxtəlif fənlərdən bilik və bacarıqlarının əl-

də edilməsini və onların ümumiləşdirilməsini təmin edən təlim və üsulların aktivləşməsi baş 

verir.  

Bu cür inteqrasiyalı yanaşma riyaziyyatı (modelləşdirmə), informatikanı (abstrakt, mənti-

qi), və real obyektlərdə informasiya-kompyuter texnologiyalarını (layihələndirmə, konstruk-

laşdırma) vahid təlim mühitində əhatə etməyə imkan verir. 

Müasir dövrdə kifayət qədər çoxlu sayda müxtəlif kompyuter təlim vasitələri mövcuddur. 

Pedaqoqa müasir təlim və kommunikasiya vasitələrindən effektiv istifadə üçün, ciddi olaraq 

tədris prosesinin görünüş növünü, təşkili formasını və keyfiyyətini artıran çoxsaylı tətbiqi 

proqram vasitələrinidən məlumatlı olmalı və onlardan istifadə etməyi bacarmalıdır. 

Tətbiqi proqram paketlərinin işlənməsi və istifadəsi təcrübəsi onların effektiv təlim vasitə-

si olmasını göstərir. Kompyuter təliminin ən aktual problemlərindən biri didaktiv məqsədli 

öyrədici proqramların yaradılmasıdır. Öyrədici prorqam - hadisə və ya modelləşdirilən pred-

met haqqında  ixtiyari mürəkkəb informasiyanı əyani şəkildə  təsvir edən proqram vasitəsidir. 

Öyrədici prorqamlar tələbələrin həm auditoriya məşğələlərində, həm də müstəqil işlərində 

tədris fəaliyyətinin təşkilinin müxtəlif mərhələlərində istifadə edilə bilən tətbiqi proqram vasi-

tələridir. Adətən, bu proqramlarla iş istifadəedici(öyrənən) ilə dialoq əsasında qurulur və 

müəllimim müdaxiləsini tələb etmir. Kompyuter vasitəsi ilə həyata keçirilən tədqiq olunan 

obyekt və hadisələrin modelinin əsas üstünlükləri onların elastik və variantlığı, onların özlə-

rinin aparılmasını idarə etmək, interaktiv rejimim həyata keçirilməsidir. Əgər kompyuter isti-

fadəedicisi müəllimdirsə, təlim kompyuter modelini nümayiş məqsədləri üçün istifadə edilə 

bilər və onun qarşısında pedaqoji fəaliyyət üçün geniş imkanlar yaranar. 

Xətti proqramlaşdırma fənni üzrə inteqrasiyalı dərs zamanı öyrədici proqram nümayişi üz-

rə bir nüminə göstərək. Resurslardan optimal istifadə məsələsi üçün iqtisadi riyazi modelin 

qurulması və həmin məsələnin Excel/ Solver vasitəsi ilə həllinə nümunə göstərək: 

Məhsul istehsalının planlaşdırılması məsələsinə baxaq. Tutaq ki, müəssisə A, B, C, D adlı 

4 növ məhsul hazırlayır. Məhsulun istehsalı üçün-əmək, material və maliyyə resurslarından 

istifadə edilir. İstehsala üçün sərf edilən resurslarların maksimal ehtiyatı müvafiq olaraq 800, 
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2000, 2900 vahiddir. A, B, C, D məhsullarının vahidinin istehsalına sərf edilən resurslar və 

hər bir məhsulun istehsalına olan məhdudiyyətlər Cədvəl 1-də verilmişdir. 
 

Cədvəl 1 

Resurslar 

Məhsulun vahidinə sərf  

edilən resurslar 
Resursların 

ehtiyatı 
A B C D 

Əmək 8 3 4 4 800 

Material 7 8 12 10 2000 

Maliyyə 15 14 13 14 2900 

Istehsalın yuxarı həddi 12  3   

Istehsalın aşağı həddi 30 25    

Məhsulun vahidinin 

satışından gəlir 
8 p.v.  10 p.v.  7 p.v.  8 p.v.   

 

p.v.-pul vahidi. 

Hər bir məhsuldan nə qədər istehsal etmək lazımdır ki, məhsulların satışından əldə edilə 

gəlir maksimum olsun? 

Həlli. Yuxarıda göstərilmiş məsələnin həllı üçün riyazi modeli quraq. 

x1 ilə A adlı məhsulun istehsal həcmini; 

x2 ilə B adlı məhsulun istehsal həcmini; 

x3 ilə C adlı məhsulun istehsal həcmini; 

x4 ilə D adlı məhsulun istehsal həcmini işarə edək. 

Məhsulların istehsalı müəssisədə olan resursların və hər məhsula olan bazar tələbatının 

məhdudluğu və həmçinin istehsal olunan məhsul həcminin mənfi ola bilməməsini nəzərə al-

saq aşağıdakı bərabərsizliklər yerinə yetirilməlidir: 

Məhdudiyyətlər şərti 
 

 
 

Məhsulların satışından əldə edilən gəlir aşağıdakı kimi olur: 

Məqsəd funksiyası 

 
Xətti bərabərsizliklər sisteminin-(1) mənfi olmayan həlləri içərisində eləsini tapmaq la-

zımdır ki, F-(2) məqsəd funksiyası maksimal qiymət alsın. 

Baxılan məsələ müəssisənin optimal məhsul buraxılışı məsələsinə tipik nümunədir. Bu 

məsələlərdə optimallıq kriteriyası kimi gəlir, maya dəyəri, istehsal olunan məhsulun nomenk-

laturası, dəzgahlara sərf olunan məsrəflər və s. istifadə oluna bilər. 

İş vərəqində ilkin verilənlərin daxil edilməsi üçün cədvəl (Şəkil 1) yaradaq. Rənglənmiş 

xanalar formulalar daxil etmək və nəticələri göstərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 
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Şəkil 1. XP məsələsinin daxil edilmiş ilkin verilənlərin ekran görünüşü. 
 

Cədvəli dolduraq. 

B3: E3 xanalar diapozonunda optimal həllər yerləşəcəkdir. Bu xanaların qiymətləri məsə-

lənin həlli nəticəsində formalaşacaqdır. 

B6: E6 xanaları məhsulların satışından əldə edilən gəlirlərin qiymətlərini göstərir. 

B8: E14 xanalarında A, B, C, D məhsullarının vahidinin istehsalına sərf olunan resurslar 

və hər bir məhsul üçün mövcud məhdudiyyətlərin qiymətləri göstərilmişdir. 

F6 xanasında maqsəd funksiyasının qiymətini hesablamaq üçün =SUMPRODUCT ($B$3: 

$E$3, B6:E6)  istifadə edək (Şəkil 2). 
 

 
Şəkil 2. XP məsələsində  SUMPRODUCT funksiyasından istifadə. 
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Yuxarıdakına oxşar qayda ilə F8:F14 xanalarına resurslar üzrə və məhsullar üzrə məhdu-

diyyətləri daxil edək (Şəkil 3). 

 

 
 

Şəkil 3. Formulaların daxil edilməsi. 
 

Nəticələr aşağıdakı kimi olacaqdır (Şəkil 4): 

 
 

Şəkil 4. Nəticələr 
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Kursoru F6 xanasında yerləşdirərək Data-Solver komandasını icra edək (Şəkil 5): 

 
 

Şəkil 5. Data-Solver pəncərəsi. 

By Changing Variable Cells sahəsinə $B$3:$E$3 xanalarını, Subject to the Constrains sa-

həsinə isə məhdudiyyətləri daxil edək (Şəkil 6). 

Make Unconstraints Variable Non-Negative ilə dəyişənlərin mənfi olmaması şərtini qeyd 

edək. Select a Solving Method sahəsində isə məsələnin həll üsulu-bizim misalda Simplex LP 

seçilir. 

 
 

Şəkil 6. Məhdudiyyətlərin daxil edilməsi. 
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Nəticə aşağıdakı kimi olacaqdır (Şəkil 7): 

 
 

Şəkil 7. Solve üçün pəncərənin hazırlanması. 

 

Məqsəd funksiyası üçün Max seçərək Solve düyməsini sıxırıq. Xüsusi pəncərə açılır (şəkil 

8). OK düyməsini sıxırıq və məsələnin həllinin nəticələrini alırıq (Şəkil 9). 

 

 
(Şəkil 8). 
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Şəkil 9. Məsələnin həllinin nəticələri. 

 

Beləliklə, istehsal planı aşağıdakı kimi olduqda məhsulların satışından əldə edilən mak-

simal gəlir 1601 pul vahidi təşkil edəcəkdir: 

A tipli məhsul 12,00 vahid; 

B tipli məhsul 25,00 vahid; 

C tipli məhsul 3,00 vahid; 

A tipli məhsul 154,25 vahid; 

Solver pəncərəsi həm də nəticələri üç növ hesabat formasında tərtib etməyə imkan verir: 

Answer Report, Sensitivity Report, Limits Report (Nəticələr, Dayanaqlıq, Limitlər). Bunlarda 

birini və ya bir neçəsini generasiya etmək üçün Şəkil 8-də olan pəncərədə müvafiq elementləri 

seçmək lazımdır. 
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Şəkil 10. XP məsələsinin nəticə hesabatının məzmunu. 
 

 
 

Şəkil 11. XP məsələsinin Dayanaqlıq hesabatının məzmunu. 
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Şəkil 12. XP məsələsinin Dayanaqlıq hesabatının məzmunu. 

 

Nəticələrin hesabatı (Şəkil 10) üç hissədən ibarətdir. Məqsəd funksiyasının hesablamadan 

qabaq və yekun qiymətləri haqqında məlumat, axtarılan dəyişənlərin ikin və məsələnin həlli 

nəticəsində alınan qiymətləri, məhdudiyyətlər üçün optimal həllin nəticələri üçün göstəril-

mişdir. 

Fənnin tədrisi üçün digər problemlərdən aşağıdakıları göstərmək olar. 

Əksər hallarda ali məktəblərdə tədris olunan “İnformatika” fənni orta məktəbdə tədris olu-

nandan mahiyyətcə az fərqlənir. Zahirən informasiya texnologiyalarının müxtəlifliyi, nəzəri 

informatikanın fundamentallığı imkan verərdi ki, ali təhsil səviyyəsində biliklərin təkmilləş-

məsi üçün geniş imkan yaransın. 

İndiki halda bunun baş verməməsinin bir neçə səbəbləri vardır: 

— İqtisadyönlü ixtisasların bir çox tələbələri informatika fənni üzrə çox aşağı səviyyədə 

biliklərinin olmasını orta məktəbdə bu fənni tədris edən müəlliminin zəif olması və ya bu fən-

nin tədrisinin mütləq olmaması ilə izah edirlər; 

— Nəzəri informatika sahəsində dərin biliklərin əldə edilməsi tələbələrdən ali riyaziyyat-

dan müəyyən səviyyədə biliklər tələb edir. Lakin 1-ci və 2-ci kurs tələbələrində bu biliklər 

adətən çox zəif olur. 

— Adətən iqtisadyönlü ixtisaslar üzrə aşağı kurs tələbələrinin peşələri səviyyəsində bilik-

ləri məhdud olur. Bu da onların peşələri üzrə xüsusi tətbiqi proqram paketlərinin lazımı səviy-

yədə mənimsənilməsinə mane olur. 

Bütün bunların nəticəsində iqtisadyönlü ixtisasların tələbələri informasiya texnologiyaları 

haqqında praktik bilikləri ümumu məqsədli proqram paketi olan Microsoft Office (Word, Ex-

cel, Access, Power Point və s.) öyrənməklə əldə edirlər. Tələbələr tərəfindən mətn sənədləri-

nin (referat, sərbəst işlər, məqalələr və s.), hazırlanmasında, müxtəlif cür hesablamaların yeri-
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nə yetirilməsində, öz yaradıcılıq işlərində prezentasiyaların yaradılmasında istifadə edilən bu 

bilik və vərdişlərin faydalılığı şübhə doğurmur. 

İqtisadçı tələbələr informatika fənni çərçivəsində onların gələcək peşə fəaliyyəti üçün nə-

zərdə tutulmuş xüsusi informasiya texnologiyaları haqqında biliklər əldə etmirlər. Yuxarıda 

qeyd etdiyiniz kimi onlar aşağı kurslarda bunların öyrənilməsinə hazır olmurlar. 

Yuxarı kurslarda xüsusi iqtisadi fənlər öyrənilən zaman iqtisadyönlü ixtisasların təhsil 

standartlarında  peşə fəaliyyəti üçün zəruri olan informasiya texnologiyaları öz əksini tapmır. 

Bizim fikrimizcə, indiki dövrdə müasir əmək bazarının tələblərinə uyğun olan yüksək qa-

biliyyətli iqtisad profilli mütəxəssislərin hazırlanması üçün aşağıdakıları etmək zəruridir: 

— Orta məktəb məzunlarının informatika üzrə hazırlığının keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq; 

— İnformatika fənni proqramına peşə sahəsində istifadə edilən informasiya texnologiyala-

rı üçün ilkin bilik və vərdişlərin əldə edilməsini təmin edən vahidlərin daxil edilməsi; 

 — Respublika dövlət standartlarında məzunların peşə sahəsində informasiya texnologiya-

ları biliklərini təmin edən təhsil standartları nəzərdə tutulması; 

Yuxarıda təklif olunan yeniliklər ali məktəblərin adı çəkilən ixtisaslar üzrə məzunlarına 

müasir informasiya cəmiyyətində tam olaraq fəaliyyət göstərməsinə imkan verir. 

İKT və multimedia texnologiyaların təhsildə istifadəsi mövcud tədris sistemini güclü şə-

kildə dəyişməyə imkan verir. Tədris prosesinin təşkili, hər bir ayrıca öyrənənə istiqamətlən-

məyə imkan verən analitik, praktiki və eksperimental öyrənmə prinsiplərinin geniş tətbiqi mə-

nasında daha innovativ ola bilər. 

Bakalavrlar üçün məsələn riyaziyyat, iqtisadiyyat və digər fənlər üzrə tapşırıqların yerinə 

yetirilməsində “MathCad”, “MathLab”, ”Mathematika”, MS Excel kimi proqramlardan isti-

fadə daha maraqlı olardı. Qeyd edək ki, informatika dərslərində bu pqorramlarla işləmək üçün 

əsas vərdişlər verilir. Bakalavrların marağını artırmaq üçün elə tapşırıqlar verilməlidir ki, on-

lar tələbəyə seçdiyi ixtisas üzrə təsəvvür versin və kurs və diplom işlərinin yerinə yetirilmə-

sində maraqlı olsun. 

Bundan əlavə müasir informasiya texnologiyaları biliklərin ötürülməsi və müxtəlif formalı 

tədris informasiyalarına əl çatması ənənəvi təlim vasitələri ilə bərabər, tələbələrin bilik səviy-

yələrinin daha effektiv yüksəlməsini təmin edə bilir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə elm və onun inkişafını təmin edən tədris və təhsil 

sahələrində İKT-nin tədris və təhsildə aktuallığı kompyuter texnologiyaları və düzgün seçil-

miş tədris, təhsil və təlim texnologiyaların birgə istifadəsindən ibarətdir. Hal-hazırda kompü-

ter təliminin ən aktual problemlərdən biri ixtisaslaşmış tətbiqi proqram paketlərindən tədris 

vasitəsi kimi istifadəsidir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Riyazi proqram paketlərindən istifadə etməklə nəinki müxtəlif  

riyazi məsələlər, o cümlədən, fizika, mexanika, idarəetmə, qeyri-səlis çoxluqlar, kütləvi-xid-

mət nəzəriyyələrinin, statistika məsələlərini həll etmək olar, həmçinin məqalələr, elektron ki-

tablar və tədris prosesində istifadə olunan öyrədici sistemlər yaratmaq mümkündür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. İxtisaslaşmış tətbiqi proqram paketlərindən - 

tədris fəaliyyətinin müxtəlif mərhələlərində həm şagirdlərin auditoriya məşğələ dərslərində 

həm də fərdi dərslərdə istifadə oluna bilər. Bir qayda olaraq, belə proqramlarla iş, istifadəçi və 

proqramla dialoq əsasında qurulur və müəllim müdaxiləsi tələb olunmur. Lakin, əgər İxtisas-

laşmış tətbiqi proqram paketlərini istifadəçisi - müəllimdirsə, onda o tədrisdə, nümayiş üçün 

kompüter modelindən istifadə edə bilər və bu onun pedaqoji yaradıcılığında geniş imkanlar 

aça bilər. 
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Б.Б. Азизов, М.Г. Мехтиев 
 

Особенности применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе ВУЗа при преподавании 

математики и информатики экономическим специальностям 
 

Резюме 
 

Выпускник высшего учебного заведения, ставший специалистом в области экономи-

ческих исследований, должен уметь решать практические задачи  в среде  пакета прик-

ладных программ, используя необходимый математический аппарат и вычислительные 
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средства при их решении.  

Поэтому, изучение полного курса общих и специальных предметов математики с 

помощью вычислительных и визуальных возможностей ИКТ, должно стать основой 

для получения студентами  профессионального образования. 

Традиционно реализация прикладной направленности обучения математике осу-

ществляется посредством решения задач с межпредметным содержанием, показа при-

менения математических методов в различных областя профессиональной деятельнос-

ти, с использованием интерактивных возможностей  для иллюстрации предметной сущ-

ности экономических , промышленных и бизнес-объектов.   

 Благодаря возможностям, предоставляемыми компьютерными технологиями в ка-

честве пакета прикладных программ вычислительного, графического, визуализацион-

ного, справочно-информационного характера становится реальным в формирование об-

щего подхода к решению прикладных задач, относящихся к различным областям про-

фессиональной деятельности экономиста. Это даст возможность значительно повысить 

качество освоению курса по интеграции экономики, математики и информатики. 

   

 

   

B.B. Azizov, M.Q. Mehtiyev 

 

Features of the application of information and communication 

technologies in the educational process of a university in the  

teaching of mathematics and computer science to economic specialties 

 

Summary 
 

 An economics major who is a graduate of a higher education institution must be able to 

solve practical problems using applied software packages with the necessary mathematical 

devices and computational tools. Therefore, a full study of the possibilities of computing and 

visualization of ICT through the general and special subjects of the mathematics course 

should be the basis for obtaining a vocational education by the student. 

Mathematics is traditionally taught in the discipline of interactive subjects reflecting the 

content problems of the application of economic, industrial and business objects, reflecting 

the application of mathematical methods in various fields, reflecting the solution of applied 

problems. 

Thanks to the possibilities offered by computer technology as a specialized application 

software package for computing, graphical, interactive, reference and data-driven programs, it 

becomes realistic to develop a comprehensive approach to solving various problems in 

various areas of professional activity by an economist. This will significantly improve the 

quality of mastering courses in integrated economics, mathematics and computer science. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 28.08.2020 
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XXI əsrin çağırışları ali təhsil müəssisəsi öz əhəmiyyətliyini sorğulamaq məcburiyyətində-

dir. Gələcəkdə ali təhsil müəssisələri (Alibabanın yaradıcısı Cek Maınin) proqnozu: yalnız 

diplom verən bir müəssisəyə cevrilə bilər. Qeyri-rəsmi, qeyri-formal, aniformal təhsil forma-

ları daha effektli ola bilər (8). Süni intellekt təbii intellektin önünə keçir, sinxron asinxronun 

verdiyi təhsil informasiya cəmiyyətində innovativ texnologiyanın köməyilə hər hansı bir təh-

sil müəssisəsindən, daha əlverişli, daha əhəmiyyətli, ucuz, əlçatan və digər xüsusiyyətlərinə 

görə daha cəlbedici görünür. Belə bir dövrdə təhsil müəssisəsinin idarə edilməsi əslində tex-

noloji inqilab olan informasiyalarla idarəetmə mexanizmlərinə dayanır. İnformasiyanın bol-

luğu şəraitində innovatıv texnologiyaların inkişafı və onun təhsilin tendensiyalarında oynadığı 

rolu nəzərə alaraq, idarəetmənin informasiyalarla sistem şəkilində icrası dəyişikliklərə cavab 

verəcəyinə ümid yaradır. Bütün dövrlərdə problemlərin həll yollarını təhsil müstəvisində ta-

pırlar. Əslində dövlətin gücü təhsil ocaqlarının gücü ilə ölçülür. Artıq ali təhsil müəssisələri-

nin informasiyalarla idarəsi obyektiv hadisə olub təhsilin dinamikliyini təmin edə bilir. Araş-

dırmalardan məlumdur ki, təhsilin idarə edilməsi daim yenilənməyə ehtiyacı olan bir sistem-

dir. Hər bir təhsil müəssisəsi innovativ texnologiyanın köməyi ilə dünya təhsil sisteminə daxil 

olur və onun bir hissəsini təşkil edir. Təhsil sistemləri müxtəlif olsa da, məqsədlərdə ümumi 

cəhətlər çoxdur. Dünya təhsil sistemindəki idarəetmə modullarında innovatıv idarəetmə ali 

təhsil sferasında geniş şəkildə tətbiq edilən ayrı-ayrı modellərdən ibarətdir. İnformasiya ilə 

idarə etmənin mahiyyəti əslində idarəetmədə hər kəsin iştirakını təmin edə bilir və beləliklə, 

ictimai idarəetməni, vətəndaş həmrəyliyini qlobal müstəviyə çevirİr. Bəzən düşünmək olar ki, 

hədsiz informasiya bolluğunda xaos yarana bilər, amma sistemli idarə etmək problemlərin üzə 

çıxmasını asanlaşdırdığına görə həllini də mümkün edir. İnformasiya ilə idarəetmə sistemi ilk 

növbədə müəssisə daxilindəki əlaqələr lokal əlaqələr, əlbəttə hüququ baza prinsiplərinə daya-

nıqlı, vəzifə, məsuliyyət və hesabatlılıq müstəvisində baxılır. Bu hesabatlığın idarəetmə struk-

turunda hər kəsə və əsasən himayədarlar şurasına və ictimaiyyətə açıq olması əslində çoxlu tə-

şəbbüskarların cəlbi və heç tükənməyən yardım bazasını da yaratmış olar. Təhsilin idarə edil-

məsi aydındır ki, ilk öncə pedaqoji-elmi-yaradıcı fəaliyyətin idarə edilməsinə əsas diqqətə 

alınmaqla, informasiya ilə idarəetmə onun metodologiyasını da getdikcə təkmilləşdirir. Tex-

nologiya ilə idarəetməni məşhur kommunikasiyalar üzrə tədqiqatçı Nil Postmanin dediyi ki-

mi: “Hər texnologiyanın öz fəlsəfəsi var və texnologiyalar insana yol göstərir, onların ağlın-

dan  istifadəni səfərbər edir” (6, s. 37). 

Təhsilin idarə edilməsində kommunikasiyanın oynadığı rol sonsuzdur. Təhsilalanlar bir 
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deyil, çoxlu sayda mənbələrdən məlumatı texnologiyanın köməyi ilə alırlar. E-təhsil sistemi 

ənənəvi təhsil sistemi və bu sistemə bağlı müəllim hegemonluğunu sona endirərək, təhsilve-

rən və təhsilalan anlayış rollarının da dəyişməsinə səbəb olur. Bu sistem informasiyalarla ida-

rəetmə mühitində üç əsas əlaqə tipi: öyrənən-mənbə, öyrənən-öyrənən və öyrənən–öyrədən  

arasında reallaşan qarşılıqlı əlaqəni yaradır. Burada öyrədənin rolu biliyin ötürülməsində məs-

ləhətçi, eyni zamanda öyrənmədə ortaq rolunu da ifadə etməklə yanaşı, çoxlu sayda mənbə-

dən qidalanan təhsilalanların yönləndirilməsini qəlibə salmaq olmaz. İnforrmasiyalarla idarə-

etmədə onlayn mühitində imkanlar limitsizdir, buradan da gəlinən nəticə təhsilalann səviyyəsi  

nəzərdə tutulan standartları ötə bilər. Klassik auditoriya mühitindən fərqli olaraq, viritual im-

kanlarla təhsilalanlar istifadə etdikləri təhsil materialları vasitəsilə öz fərdi ehtiyaclarına uy-

ğun forma mənimsəyirlər. İnformasiyalarla idarəetmə imkanları təhsil alanın istədiyi səviyyə-

ni yaratmaq xüsusiyyətlərinə malikdir. Rəqəmsal dünyada təhsilin idarə edilməsi təhsil müəs 

sisələrinin innovativ yeniliklərlə, əlverişli onlayn mühitində effektiv informasiyalarla idarəet-

mə modeli  məqbul yoldur. Təhsil müəssisələri distant, ixtisaslar üzrə proqram şəkilində fən-

lərin tədrisinin xüsusi proqramlar halında onlayn tədrisinin təşkili mümkündür. Buna uyğun 

olaraq qardaş ölkə Türkiyədə təhsilalanların vahid şəbəkəyə çıxışı olan tablet kompüterlər və 

ağıllı lövhələrlə təhsilin təşkilini nəzərdə tutan “FATİH” layihəsini nümunə göstərmək olar 

(6, s. 71). Əlavə məşhur Xanın təhsil modelində 4 minə yaxın çox müxtəlif onlayn dərs mate-

riallarından öyrənən fərd gündəlik seçiminə uyğun bu kursun öz səviyyəsi daxilində öyrənə 

bilir. Əslində informasiyalarla idarəetmə qeyri formal  təhsil alma yollarını daha genişləndirir 

(7, s. 8-20). Aparılan araşdırmalardan məlum olur ki ölkəmizdə sərbəst olaraq əvvəlki illərlə 

müqayisədə coxlu onlayn dərslər var. Bunlardan dillər üzrə, kompüter dərsləri və s. mövcud 

olub getdikcə təkmilləşir. Bu sahədə ali pedaqoji təhsil müəssisəsi müəllim və tələbə eyni za-

manda təşəbbüskar heyət tərəfindən onlayn müxtəlif fənlər üzrə dərslər toplusu, ilk öncə in-

gilis dilində sonralar yaxın şərq ölkələrinin dillərində saitlərdə yerləşdirilə bilər. Bu dərslər  

həm təhsil müəssisəsinə gəlir gətirər həm də onun cəlbediciliyini artırar. Təhsil müəssisəsinin 

vahid informasiya mühitinin  formalaşması: 1) təhsil müəssisəsinin daxili şəbəkəsi, 2) təhsil 

müəssisəsinin sistemi yaradıldıqdan sonra daha yüksək səviyyəsi  müəssisə xarici şəbəkəsi 

məqsədin reallaşdırılmasında əsas istiqaməti müəyyənləşdirilməsində nəticənin əldə edilmə-

sində başlıca rol ala bilər. Təhsil müəssisəsinin saytı tədris prosesində olan imkanları: 

1. Təhsil prosesində iştirakçıların interaktiv ünsiyyətinin formalaşması; 

2. İstifadəçilərin sərbəst tanışlığı; 

3. Yeni informasiyaların saytda yerləşdirilməsi; 

4. Müəyyən kod və parol vasitəsilə xidmət və informasiya ilə tanışlıq; 

5. İştirakçıların fərdi informasiyaların yerləşdirilməsi; 

Verilənlər bazasında  işin icrasının nəzarət sistemi qərarların avtomatlaşdırılmasına xidmət 

edə bilir, təhsil müəssisəsinin  informasiya təhsil məkanına müxtəlif formalarda  təzahür edən 

konstruksiya kimi də baxmaq olar. 

Təhsil alanlarının birgə fəaliyyətinin fiziki məkanı; 

Hipermətnlərin virutal məkanı; 

İnformasiya fəzasının iyerarxik sistemləri; 

Təhsil ocağının informasiya məkanın müxtəlif formalarda təşkili mümkündür. 

1.İnformasiya səviyyələrinin  alt səviyyələrinin strukturu; 

2.İnformasiya selinin istiqamətlərinin təyin edilməsi; 

3.İnformasiya spektrinin iştirakçıları, onların maraq dairəsi, əlaqələrinin müəyyən edil-

məsi. 
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Hüququ baza sənədlərində qeyd edildiyi kimi, informasiya təhlükəsizliyi dövlətin milli 

təhlükəsizliyidir. Təhsil ocağının xüsusilə pandemiya dövründə bütün dərslərin virtual tədri-

sində, ilk növbədə texnologiyanın təhlükəsizliyi, kriminal hücumlardan qorunmanın mexa-

nizmləri daima diqqət mərkəzində olmasının, təhsil ocaqlarının özünü həm daxili həm də xa-

rici hücumlardan qorunmasının prioritet olmasından asılıdır. Təhsil müəssisəsinin daxilində 

və kənardan da müxtəlif məqsədlərlə kiber hücum ola bilər. Müəssisə daxilində olan hücum-

lardan: 

— Təhsil  ödənişinə hücumu;  

— Data bazadan məlumatların oğurlanması; 

— Dərc olunmamış məqalə yaxud elmi araşdırma məlumatının götürülüb şantaj məqsədlər 

üçün istifadə edilə bilməsi; 

— Tələbələrin şəxsi məlumatlarının  götürülməsi; 

— Bəzi  statistik məlumatlar götürülüb dəyişdirilə bilər və s. hücumlardan qorunmalıdır. 

Göründüyü kimi, innovativ texnologiyanın üstünlüklərinin zərərli məqsədlər üçün istifadə 

edilməsinin qarşısının alınması, təhlükəsizliyin qorunması çox vacibdir.  

Təhsil müəssisəsini informasiyalarla spesifik idarəetmə modeli əsasən iyerarxik qaydada 

akademik heyət və himayədarlar şurası tərəfindən birgə idarəsi ən effektli yol sayılır. Hima-

yədarlar şurasının tərkibi müxtəlif tərkibdə ola bilər. Nəzarət prosesinin idarə olunmasında  

idarəetmənin azad proqram təminatında ictimai rəy daim nəzərə alınmalıdır. Rəqəmsal dün-

yada təhsildə baş verən yeni tendensiyalar və gəlinən nəticə təhsilin idarə olunmasının sistem-

li innovativ yollarla idarə ediməsi qaçılmazdır. Akedemik heyət yaxud elmi şura  himayədar-

lar şurası ilə birlikdə idarə edilməsi və nəzarət (monitorinq, içtimai rəy) aşağıdakı sxemdə  

göstərilmişdir.  

İnformasiyalarla innovativ sistemli idarəetmə,  bir sıra tədqiqatçılar ümumiyyətlə, təhsilin 

informasiyalaşmasını mahiyyətcə müasir inqilab da adlandırırlar (5).  

“Sənaye 4.0” konsepsiyası ilə tamamilə yeni bir istiqamətdə inkişaf etməklə, təhsil üzərinə 

düşən vəzifələr dünya iqtisadiyyatının gələcək inkişafı ilə bağlı istiqamətlərin müəyyən edil-

məsində başlıca rola malikdir. Rəqəmsal inqilab, həyatımızı və yaşadığımız cəmiyyətləri əv-

vəllər görülməmiş dərəcədə yüksək sürətlə və böyük miqyasda transformasiyaya məruz qo-

yaraq, bir tərəfdən çox geniş imkanlar, digər tərəfdən isə bir çox ciddi çağırışlar və təhdidlər 

yaradır. Bu gün dünya miqyasında rəqəmsal iqtisadiyyatı və onun yaratdığı dəyəri ölçmək çox 

çətindir. İlk növbədə ona görə ki, hələ də rəqəmsal iqtisadiyyatın geniş qəbul edilmiş bir tərifi 

yoxdur və onun idxalı da mümkün deyil, yalnız texnoloji avadanlıqları idxal etmək olar (6, s. 

10-12). 

Məqalənin aktuallığı. Rəqəmsal dünyada təhsilin idarəedilməsinin informasiya bolluğu 

şəraitində yeni yolların axtarılmasının vacibliyi göstərilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq informasiya ilə idarəetmənin sistem şəkilində 

mümkünlüyü göstərilmişdir. 
Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məlumat bazalarından istifadə etməklə idarəetmə 

sistemi təhsilin inzibati idarəetmədən ictimai idarəetmənin təmin edilməsində rol oynaya bilər.  
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Перспективы управления образованием в цифровом мире 

 

Резюме 
 

В цифровом мире управление образованием может удовлетворить потребности пу-

тем создания системы, основанной на информации из различных источников, с учетом 

тенденций с помощью инновационных технологий. Системный подход может обеспе-

чить динамику и разумность управления. Онлайн обучение ускоряет поиск новых идей 

и методик. Хотя технические средства информации облегчают управление, они под-

нимают вопрос о защите информационной безопасности от внешних и внутренних уг-

роз. Также возникает вопрос о разработке нового аспекта правовой базы защиты от ки-

бератак. 

  

N.I. Zamanova  
 

Prospects for educational governance in a digital world 
 

Summary 
 

In a digital world, education governance can meet needs by building a system based on 

information from various sources, taking into account trends through innovative technologies. 

A systems approach can provide dynamic and intelligent management. Online learning 

accelerates the search for new ideas and techniques. Although technical media facilitate 

management, they raise the issue of protecting information security from external and internal 

threats. The question also arises about the development of a new aspect of the legal 

framework for protection against cyber attacks. 
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Müasir dövrdə İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialı-

nın vacib göstəricilərindən biridir. Bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşan dövrdə daha cox 

hiss olunur. Texnologiyaların sürətlə inkişafı və yayılması bəşəriyyətin inkişafı üçün böyük 

imkanlar yaradır. Təhsil sahəsində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT-nin) 

tətbiqi ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Bunun üçün ölkəmizdə həm hüquqi baza, həm də 

texniki-iqtisadi əsaslar yaradılıb. 

21 avqust 2005-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında ümumtəhsil məktəblərinin informa-

siya və kommunikasiya texnologiyaları ilə təminatı proqramı” (2005-2007-ci illər üçün) təs-

diq olundu. Bu proqram yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin key-

fiyyətini yüksəltmək, dünya təhsil sisteminə inteqrasiyaya imkan verən vahid təhsil informa-

siya mühitini yaratmaq məqsədi daşıyır. Proqram həyata keçirildikdən sonra təhsil sisteminin 

vahid informasiya məkanının qurulması, yeni informasiya texnologiyalarının mənimsənilməsi 

və onun imkanlarından istifadə olunması, elmi-metodiki işlərin səmərəliliyinin artırılması, 

dünya ölkələrinin təhsil müəssisələri ilə səmərəli əlaqələrin yaradılması təmin olundu. Eyni 

zamanda, müəllim və şagirdlər müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından bəhrə-

lənməyə başladılar, ümumtəhsil məktəbləri kompyuterlə təchiz edildi, yeni iş yerləri yara-

dıldı. 

10 iyun 2008-ci ildə yeni bir sərəncam ilə “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublika-

sında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Proqram 

müasir təhsil texnologiyalarının tətbiqini və təhsil müəssisələrinin kompyuter avadanlığı ilə 

təminatının yaxşılaşdırılmasını nəzərdə tutur. Proqramın əsas məqsədi təhsilin bütün pillələ-

rində müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi ilə ümum-

milli təhsil mühitinin formalaşdırılması, həmçinin ölkənin təhsil sisteminin dünya təhsil mə-

kanına inteqrasiya olunması üçün şəraitin yaradılmasıdır. İnformasiya və kommunikasiya tex-

nologiyalarının inkişafı ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib göstəricilərindən biri-

dir. 

Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas məqsədi müasir informasiya mədəniyyə-

tinə malik şəxsiyyətlər yetişdirmək, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitini formalaşdır-

maqdır. Bu mühit yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə aşağıdakıları təmin 

etməlidir:   

1. Təhsilin keyfiyyətinin artırılması; 

2. Yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması; 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 255 

3. Vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirməsi; 

4. Təhsil sisteminin dünyanın informasiya, mədəniyyət və təhsil məkanına inteqrasiyasının 

təmin edilməsi. 

Göstərilən məqsədlərə nail olmaq üçün mühüm vəzifələr kompleks şəkildə həll olunmalı-

dır. Bu vəzifələr aşağıdakılardır: 

1. Vahid təhsil-informasiya sisteminin yaradılması. Bu sistem bütün səviyyəli təhsil və in-

formasiya sistemlərini, habelə təhsilin idarəetmə, servis, elmi-tədqiqat, metodiki-tədris və tex-

noloji mərkəzlərini birləşdirməlidir; 

2. İnformasiya texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiyasının təmin edilməsi. Milli 

elektron dərsliklərin hazırlanması və onların tədris prosesində tətbiqi, ənənəvi dərs vəsaitləri 

ilə inteqrasiyası, habelə köməkçi metodiki vasitələrin hazırlanması. Keyfiyyətin təmin edil-

məsi, tədris məqsədli informasiya texnologiyaları vasitələrinin standartlaşdırılması və sertifi-

kasiyası; 

3. Təhsilin idarə edilməsi üzrə İKT-yə əsaslanan səmərəli və şəffaf monitorinq sisteminin 

və resurs mərkəzinin yaradılması; 

4. Təhsil ocaqları üçün pedaqoji və İKT kadrlarının hazırlanması sisteminin yaradılması. 

Onlara tədris prosesində ən yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etmək bacarığının 

aşılanması. Tədris prosesinin bütün iştirakçıları üçün İKT bacarıqlarına yiyələnmək imkanının 

yaradılması; 

5. Təhsil müəssisələrinin müasir İKT avadanlığı və İnternet şəbəkəsi ilə təmin olunması; 

6. İKT sahəsi üzrə terminologiyanın işlənib hazırlanması və onun vahid standart kimi tət-

biq olunması; 

7. Təhsilin informasiyalaşdırılması prosesinin elmi təminatının və informasiya texnologi-

yalarına əsaslanan müasir təlim üsullarının hazırlanması;    

8. Təhsil sahəsində dövlət idarəçiliyi və tənzimləmə sisteminin vahid informasiya infrast-

rukturunun yaradılması; 

9. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması və təhlükə doğuran halların aradan qaldı-

rılması üçün kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi. Yalnız lisenziyali proqramlardan istifa-

də olunmasına keçid.      

İKT-nin sürətli inkişafı, onun cəmiyyətin bütün fəaliyyət sahələrinə və proseslərə güclü 

müdaxiləsini təmin edir. Buna görə də yeni şəraitdə cəmiyyətin hərtərəfli və dinamik inkişafı-

nın təmin olunması üçün ən yaxşı vasitə kimi  İKT çıxış edir. Ölkələrin rəqabətədavamlı iq-

tisadiyyatlarının təminatı, həmin ölkələrin təhsil sistemlərinin işindən birbaşa aslıdır. Odur ki, 

təhsil sistemində də işlərin səmərəli təşkili üçün yeni texnologiyaların, innovasiyaların tətbi-

qinə geniş yer ayrılmalıdır. Bu baxımdan İKT avadanlığının təhsilə tətbiqi mühüm rol oy-

nayır. Buna aşağıda perspektivləri göstərmək olar: 

1) Audio - video dərsliklərdən geniş istifadə etməklə tədris materiallarının uzaq məsafə-

lərə ötürülməsi və qəbul edilməsi imkanları; 

2) Təhsilin bütün mərhələləri üçün kompyuter texnologiyalarına əsaslanan kəsilməz və 

fasiləsiz tədris mühitinin formalaşdırılması; 

3) Öyrənənin şəxsi yaradıcılıq imkanlarına müvafiq təlim metodikasının və onun növünün 

seçilməsində sərbəstliyin artırılması; 

4) Təhsil sisteminin İKT-yə əsaslanan elmi metodik bazasının yaradılması; 

5) Açıq təhsil sisteminin reallaşdırılması üçün imkanların artması. 

Bu perspektivlərin həyata keçirilməsi məqsədi ilə təhsil sistemində telekommunikasiya 

sisteminin imkanlarından da geniş istifadə olunmalı, informasiya texnologiyalarının təhsil sis-
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teminə geniş tətbiqi təmin edilməlidir. Həmçinin tədrisdə qlobal internet şəbəkəsinin imkan-

larından da istifadə olunmalıdır. Vahid təhsil informasiya mühiti formalaşdırılmalı, təhsil yö-

nümlü vahid informasiya məlumat bazası yaradılmalıdır və açıq təhsil sisteminin imkanların-

dan geniş istifadə olunmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda İKT-nin inkişaf etdirilməsi hər bir ölkədə intellektual və 

elmi potensialin vacib göstəricilərindən sayılır. Bu, indiki qloballaşan dövrdə daha cox hiss 

edilir. Təhsil sahəsində də informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT-nin) tətbiqi 

ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Məqalənin də məhz bu mövzu ilə bağlı olduğunu nəzərə al-

saq, onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, təhsil sisteminin informasiyalaş-

dırılmasının əsas məramları vurğulanmaqla, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitini for-

malaşdırmasında reallaşdırıla biləcək mühüm istiqamətlər göstərilir, həmin məqsədlərin real-

laşdırılmasında mühüm vəzifələr kompleksinin şərhi verilir və İKT avadanlığının təhsilə tət-

biqinin perspektivləri nəzərdən keçirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
В статье представлена информация о целях и задачах использования информацион-

но-коммуникационных технологий в образовании, повсеместном использовании теле-

коммуникационных систем, государственных программах информатизации системы 

образования, ИКТ-оборудовании и их применении в образовании. 
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The article provides information on the goals and objectives of information and 

communication technologies in education, the widespread use of telecommunications 

systems, state programs for the information of the education system, ICT equipment and their 

application in education. 
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Multimedia, xüsusi bir yerin məlumatların ötürülməsinin vizual-məcazi yollarına aid oldu-

ğu bir sənət kimi qəbul edilməlidir: kompüter qrafika, animasiya, video və s. Bəzi elm adam-

ları multimediyanın başlanğıcını daş üzərində bir rəsm və kitabə yazan ilk şəxs tərəfindən qo-

yulduğunu düşünürlər. Sonra kompüter texnologiyası olmadıqda, obyektiv səbəblərdən onun 

üçün əlçatan olan vasitələrdən istifadə edərək özünü ifadə etməyə çalışdı. Gələcəkdə yeni tex-

niki vasitələrin ortaya çıxması adekvat bədii ifadə formalarının meydana çıxmasına kömək et-

di. 

İndiyə qədər müəyyən bir sıra kompüter sənəti inkişaf etmişdir: kompüter musiqisi, inte-

raktiv kompüter performansı, kompüter animasiyası və kompüter qrafiki. 

Multimedia tətbiqetmələrini inkişaf etdirmək üçün bir çox proqram vasitəsi var. Təəssüf 

ki, hamısını sadalamaq mümkün deyil, yalnız ən yaygın proqramlara diqqət yetirək. Onları bir 

neçə kateqoriyaya bölmək olar: 

• Şəkil yaratmaq və işləmə vasitələri; 

• Animasiyanın yaradılması və işlənməsi üçün vasitələr, 2D, 3D - qrafika; 

• Video şəkillərinin yaradılması və işlənməsi vasitələri (video redaktə, 3B başlıqlar); 

• Səs yaratmaq və işləmə vasitələri; 

• Təqdimat yaratmaq vasitələri. 

Multimedianın məhsuldar istifadəsi imkanlarından biri də öyrənməkdir. Şagirdlər didaktik 

materialı eşidir və görür, eyni zamanda təqdimatının idarə olunmasında fəal iştirak edirlər. 

Məsələn, anlaşılmaz və ya xüsusilə maraqlı hissələrə qayıdırlar. Məlumdur ki, tədris prosesin-

də şagirdlər təklif olunan materialın dörddə birindən çoxunu mənimsəmirlər. Multimedia tex-

nologiyası bu göstəricini 2-3 dəfə artırmağa imkan verir, çünki sinergetik öyrənmə imkanı ve-

rir, eyni zamanda materialın vizual və eşitmə qavrayışı, tədarükünün idarə olunmasında fəal 

iştirak, yenidən təhlil tələb olunan hissələrə qayıtmaq mümkündür. 

Təhsilin informasiyalaşdırılması tədrisə İKT vasitələrini və yeni tədris metodlarını tətbiq 

etmək üçün kompleks və uzun müddətli bir prosesdir. Həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhət-

ləri var. Onun əsas məqsədi bütün səviyyələrdə təhsil keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasıdır. 
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Prosesinin  əsas üstünlükləri: 

• Ali informatika və informasiya texnologiyaları öyrənilməsi və məktəblərdə tədris mate-

rialları seçim texnologiya təkmilləşdirilməsi; 

• Əlavə motivasiya uşaqlar üçün. Daha maraqlı kompüter texnologiyası dərslər istifadə ilə 

müşahidə olunur; 

• Nəzarət sistemi təkmilləşdirilir; 

• Alternativ və məntiqi düşüncələrin inkişafı; 

• İKT-nin köməyi ilə təhsil və praktik tapşırıqlar həll tapmaq üçün strategiyaların inkişaf 

etdirilir. 

Mənfi cəhətləri: 

• Müəllim və şagird arasında canlı ünsiyyət məhdudlaşdırılması; 

• Texniki vasitələrdən maarifləndirilməsi. Bu vəziyyət, ünsiyyət bacarıqları xeyli daha 

mənfi ictimailəşməsinə təsir edir; 

• Müasir İKT-dən istifadə zamanı hazır məlumatların alınması və nümayış etdirilməsi. 

Onlar Internet vasitəsi ilə hazır hesabatlar oxuyurlar. Maddi ətraflı təhlili və seçim aparmaq 

imkan olmur. Gələcəkdə bu uşaqların unikallığı, yüksək səviyyədə öz fikirləri və tezisləri yaz-

ma bacarığı itəcək; 

• Kompüterdən asılılığı həm ruhi, həm də fizioloji xəstəliklərə gətirib çıxara bilər; 

• Sağlamlığa təsir göstərir. 

Kompüter sinfindəki bir dərs yalnız maraqlı şəkildə deyil, həm də maksimum təhsil effek-

tini təmin etməsi üçün müəllim əvvəlcədən öyrənilən material, kompüter modeli ilə əvvəlcə-

dən iş planı hazırlamalı, modelin işləməsinə uyğun sual və tapşırıqlar tərtib etməlidir. Şagird-

lər suallara cavab verməli və ya dərsin sonunda kiçik bir irəliləyiş hesabatı yazmalıdırlar. İde-

al seçim müəllimin dərs başında şagirdlərə fərdi tapşırıqları çap şəklində verməsidir. 

Bugünkü nəslin multimediya təhsil məhsulları istifadəçilərə fərdiləşdirmə üçün bir çox se-

çim təklif edir, yəni tələbə tədris materialını mənimsəyərək, öyrənmə sürətini, materialın həc-

mini və çətinlik dərəcəsini özü təyin edir. Müəyyən bir materialı öyrənmək üçün tələb olunan 

vaxta qənaət orta hesabla 30% təşkil edir və əldə edilmiş bilik yaddaşda daha uzun müddət 

saxlanılır. 

Kompüter əsaslı təlim texnologiyaları həm müəllimlər, həm də tələbələr üçün yaradıcılıq 

inkişafında böyük imkanlar təmin edir. 

Müasir tələbələr, bilik, bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün əlavə bilik və müstəqil iş əldə 

etmək üçün İnternet məlumat sahəsindən 

istifadə etmək imkanına malikdirlər. Şagirdlə-

ri maraqlandıran hər hansı bir elmi məlumat 

əldə edə biləcəyiniz, elektron dərsliklərdən, 

elektron kitabxanadan, arayış kitabçalarından, 

mühazirələrdən, müəllim və tələbələrin yara-

dıcılıq işlərindən istifadə edə biləcəyiniz in-

formasiya-metodik dərsliklər yaradıldı. 

Tədris prosesində interaktiv lövhənin, sə-

nəd - kameraların istifadəsi xüsusi maraq do-

ğurur. Geniş ekran, multimediya imkanları 

olan rəsmlər, diaqramlar, qrafiklər nümayiş 

etdirməyə, videoçarxlar, məşhur elmi və bədii 

filmlər nümayiş etdirməyə imkan verir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 260 

Müasir tələbə aşağıdakı məlumat və ünsiyyət bacarıqlarına yiyələnməlidir. 

1. notebookda və kompüter ekranında obyekt haqqında eyni məlumatı müxtəlif yollarla 

təqdim edin: mətn, şəkil, cədvəl, nömrələr şəklində; 

2. məlumatları müxtəlif yollarla kodlaşdırın və kod cədvəlindən istifadə edərək deşifrə 

edin; 

3. kompüter ekranında mətnlər və şəkillər (informasiya obyektləri) ilə işləmək; 

4. məzmun cədvəlindən, indekslərdən, qovluqlardan, noutbuklardan, İnternetdən istifadə 

edərək məlumatları axtarır, saxlayır, istifadə edir və ötürür. 

5. informasiya texnologiyaları vasitələrindən istifadə edin: radio, telefon, maqnitofon, 

kompüter; 

6. təhsil və praktiki problemləri həll etmək üçün kompüterdən istifadə edin. Bunu etmək 

üçün əsas kompüter bacarıqlarına sahib olun, sadə fayl əməliyyatları yerinə yetirə bilsin 

(proqram yaradın, saxla, axtarın, işə salın); ən sadə, geniş istifadə olunan proqram tətbiqetmə-

lərini həyata keçirin: mətn və qrafik redaktorlar, simulyatorlar və testlər; 

7. kompüterdən istifadə edərək elementar layihələr yaratmaq. 

Multimedianın təhsildə və təlimdə istifadəsi həm ümumi təhsil, həm özünütəhsil üçün, 

həm də bir mütəxəssisin işgüzar və peşəkar inkişafı üçün perspektivlidir. Distant təhsilin inki-

şafında multimedia texnologiyalarının rolu xüsusilə vacibdir. Gələcəkdə yüksək səviyyəli pe-

şəkar səriştələr verən biliklər hər zaman sürətli dəyişikliklərə məruz qaldıqları üçün multime-

dianın təhsil sahəsindəki rolu artacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə multimedia texnologiyalarının vacibliyini bir daha sübut 

etməklə bərabər,  multimedia  texnologiyaları tədrisdə önəmli rol oynadığını nəzərə çatdırmaq 

baxımından aktual əhəmiyyət daşıyır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsildə multimedia texnologiyalarından istifadə  və  dərslərin 

keçirilməsi baxımından fərqləndirilməsi məqalənin elmi yeniliyini göstərir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Multimedia texnologiyalarindan istifadə za-

manı şagirdlər didaktik materialı eşidir və görür, eyni zamanda təqdimatının idarə olunmasın-

da fəal iştirak edirlər. 
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Proqramlaşdırmanın müxtəlif sahələri var. Bunlardan biri veb layihələrin inkişafı üçün veb 

proqramlaşdırmadır. Hər gün ziyarət etdiyimiz müxtəlif veb saytlar veb proqramçılar tərəfin-

dən hazırlanır. 

Veb proqramlaşdırma, skript adlanan xüsusi proqram vasitələri hazırlayaraq həyata keçiri-

lir. Bu proqram vasitələri iki əsas növə bölünür: server tərəfi və müştəri tərəfi. Server skriptlə-

ri server tərəfində icra olunur, yəni, saytın yerləşdiyi kompüter vasitəsilə aparılır. Bu skriptlər 

sayt istifadəçinin kompüterinə yüklənmədən əvvəl həyata keçirilir. Müştəri ssenariləri saytı 

yüklədikdən sonra istifadəçinin kompüterində icra olunur. Dinamik saytlar həm müştəri, həm 

də server tərəfindəki skriptlərdən istifadə edir (4). 

Veb texnologiyaları müasir dünyada insanların fəaliyyətində mühüm bir vasitə halına gəl-

mişdir. Artıq həyatımızı internetsiz təsəvvür edə bilmərik. İnternet layihələri insanları müxtə-

lif sahələrə cəlb edir: təhsil, biznes, marketinq və s. mühüm bir platformaya çevrilmişdir. Bu 

dövrdə veb texnologiyalar sürətlə inkişaf edərək qlobal informasiya məkanının bütün sahələ-

rini əhatə edən Ümumdünya Hörümçək Toru (World Wide Web, WWW) yaratdı. 

Virtual mühitdə toplanan informasiyanın tez-tez dəyişdirilməsi, tipinə, formatına, struktu-

runa və s. parametrlərə görə müxtəlif verilənlərdən təşkil olunması veb texnologiyaların üzə-

rinə əlavə vəzifələr qoyur. Məsələn, minlərlə veb-səhifəyə malik hər hansı bir internet-layihə-

də səhifələrin, səhifədəki sözlərin, hiperistinadların, mediafaylların sayı tez-tez dəyişir. Belə 

bir şəraitdə müasir veb texnologiyaların tədqiqatlarda təhlükəsizlik, zaman faktoru, tranzaksi-

ya sürəti, verilənlərin tipi mühüm rol oynayır. Məqalədə verilən araşdırmalar istifadəçinin tə-

ləbinə uyğun veb-resurs yaratmaq üçün hansı veb texnologiyadan istifadə edilməsi sualına ca-

vab verməyə yardım edə bilər (2, s. 24). 

Veb səhifələrində Hypertext Markup Language (HTML) istifadə olunur. HTML (“h-ti-

em-el” və ya “hash-ti-em-el” kimi oxunur) Ümumdünya Hörümçək Torunun dilidir. Əslində 

hər veb səhifəni açdığınız zaman bir HTML sənəd açılır. Bütün veb sənədlər HTML istifadə 

edilərək formatlaşdırılır və sənədin bir səhifəsindən digər səhifəsinə keçmək üçün hiperlinklər 

yaradılır. HTML dili sayəsində veb saytlarda rəngli şəkillər, doldurulma və sürünən xətlər 

üçün müxtəlif formalar da tapıla bilər. 

mailto:shafiqamammadli@gmail.com
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HTML dili baxımından hipermətn xüsusi nişanlama kodları olan mətndir. Adətən, “nişan-

lama kodu” əvəzinə “teq” terminindən istifadə olunur. Teqlər mətnin brauzerdə əksolunma 

qaydasını müəyyənləşdirən göstərişlərdir. Teq həmişə açan künc mötərizə (< işarəsi) ilə başla-

yır və bağlayan künc mötərizə (> işarəsi) ilə bitir. Teqin yazılışında böyük və kiçik hərflərin 

fərqi yoxdur, yəni, <body>, <boDy> və ya <BODY> eyni teqlərdir. HTML dilinin köməyi ilə 

uzantısı .html, yaxud .htm olan mətn faylı yaradılır. Belə fayla HTML-fayl deyilir.  

İnternetdəki məlumatların sürətlə böyüməsi qlobal şəbəkədə ehtiyac duyduğunuz məlu-

matların tapılmasını çətinləşdirir, təhlükəsizlik problemləri qaldırır və vaxt itirir. Hər gün 

müxtəlif veb texnologiya vasitələrindən istifadə edərək milyonlarla yeni veb səhifə yaradılır. 

Tədqiqatlar veb resursların yaradılması prosesində istifadə olunan veb texnologiyaların 

həm üstünlükləri, həm də mənfi cəhətləri olduğunu göstərdi. Müştəri tələblərinə cavab verən 

bir veb layihə yaratmaq üçün bu sahədə istifadə olunan proqram məhsullarının bütün imkanla-

rını nəzərə almaq lazımdır (3, s. 113). 

Bu gün internetdə təhlükəsiz və effektiv veb dizaynlarından istifadə etmək hər bir ölkənin 

qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. Bu sahədə istifadə olunan veb texnologiyalar 

üçün əsas tələblərdən biri sadəlik, istifadə üçün yararlılıq, aşağı qiymət, böyük həcmli məlu-

matlarla işləmək bacarığı və ən əsası təhlükəsizlik problemlərinin həll olunması məsələləridir. 

VEB proqramlaşdırmada HTML dilindən dərs nümunələri: 

1. Mətn redaktorunda ən sadə veb-səhifənin yaradılması. 

a) Notepad proqramını başladın. 

b) Aşağıdakı mətni daxil edin. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE> İlk addımlar </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

Mənim ilk HTML-sənədim 

</BODY> 

</HTML> 

c) File - Save as menyu komandasından istifadə edin və fayla ad verməklə (məsələn: 

index.htm) onu istədiyiniz qovluqda saxlayın. Bu zaman Save as dialoq pəncərəsinin Enco-

ding siyahısında Unicode variantını seçin.  

d) Faylı saxladığınız qovluğa keçin və siçanın göstəricisini həmin faylın üzərinə aparıb 

sağ düyməni basın. Açılan kontekst menyusundan Open with bəndini, sonra isə brauzer proq-

ramını (məsələn: Google Chrome) seçin. 

e) Brauzer başladılacaq və pəncərədə Mənim ilk HTML-sənədim, başlığında isə İlk ad-

dımlar yazısı görünəcək. 

2. “İçərişəhər” veb-səhifəsinin yaradılması [1, s.170]. 

a) Notepad proqramını başladın. 

b) Aşağıdakı mətni daxil edin. 

<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>İçərişəhər</TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> 

</BODY> 
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</HTML> 

c) <BODY> və </BODY> teqlərinin arasına “İçərişəhər” haqqında aşağıdakı mətni, yaxud 

başqa mənbədən lazım bildiyiniz mətni daxil edin. 

 

İçərişəhər 

 
“İçərişəhər”, xalq arasında həm də “Qala” və ya, sadəcə, “Qədim şəhər” kimi tanınan tari-

xi məhəllə Bakının ən qədim hissəsi, həmçinin tarixi-memarlıq qoruğudur. Bakının ən qədim 

hissəsi olan İçərişəhər yaxşı qorunmuş qala divarları ilə əhatə olunub. 22,1 hektar sahəyə ma-

lik olan qoruq ərazisində 1300-dən çox ailə yaşayır. Qoruq ərazisi hələ Tunc dövründən məs-

kunlaşmışdır. Arxeoloji tədqiqatlar nəticəsində müəyyənləşdirilmişdir ki, artıq VIII–IX əsrlər 

ərzində İçərişəhər ərazisi sıx məskunlaşmış, burada sənətkarlıq və ticarət inkişaf etmişdir. XV 

əsrdə Şirvanşahların öz iqamətgahlarını Şamaxıdan Bakıya köçürməsindən sonra İçərişəhərin 

həyatında yeni dövr başlamışdır. 1748–1806-cı illərdə Bakı və onun mərkəzi olan İçərişəhər 

Bakı xanlığının paytaxtı olmuşdur. 1806-cı illərdə neft yataqlarının aşkarlanmasından sonra 

(XIX əsrin sonları – XX əsrin əvvəlləri) şəhərin inkişaf və genişləndirilməsi prosesi vüsət al-

mış, insanlar İçərişəhər divarlarından kənarda da sıx məskunlaşmağa başlamışdır. İçərişəhərdə 

yerləşən məşhur memarlıq abidələri Qız qalası və Şirvanşahlar saray kompleksi Azərbaycan 

memarlığının inciləri hesab edilir. Bunlardan başqa, qoruq ərazisində onlarca tarixi-memarlıq 

abidələri – məscidlər, karvansaralar, hamamlar, yaşayış evləri yerləşir, bir neçə muzey, səfir-

lik, mehmanxana, ticarət obyektləri, kafe və restoranlar fəaliyyət göstərir. 1977-ci ildə İçəri-

şəhər tarix-memarlıq qoruğu elan edilib, 2000-ci ildə isə Qız qalası və Şirvanşahlar saray 

kompleksi ilə birlikdə YUNESKO-nun “Ümumdünya irsi siyahısı”na daxil edilmişdir. İçəri-

şəhər Azərbaycandan bu siyahıya daxil edilmiş ilk obyektdir. 

d) File-Save as menyu komandasından istifadə edin və fayla ad verməklə (məsələn: in-

dex.htm) onu istədiyiniz qovluqda saxlayın. (Yaxşı olar ki, mövzuya uyğun qovluq yaradıb 

orada saxlayasınız.) Bu zaman Save as dialoq pəncərəsinin Encoding siyahısında Unicode va-

riantını seçin. 

e) Faylı saxladığınız qovluğa keçin və siçanın göstəricisini həmin faylın üzərinə aparıb sağ 

düyməni basın. Açılan kontekst menyusundan Open with bəndini, sonra isə brauzer proqra-

mını (məsələn: Google Chrome) seçin. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə gələcəyin qurucularını brauzerlə işləmə bacarığını 

orta məktəbdə informatika dərsi zamanı VEB proqramlaşdırmadan, HTML dilindən istifadə 

texnologiyasından bəhs edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik VEB proqramlaşdırmada HTML dilindən istifadə 

texnologiyasının tətbiqindən ibarətdir 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən HTML dilindən istifadə texno-

logiyalarının orta məktəbdə tətbiq edilməsi zamanı istifadə oluna bilər.  
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Резюме 
  

В статье рассматриваются следующие вопросы: 

— Преимущества WEB-страницы с областью программирования; 

— Использование технологии языка программирования HTML в средней школе; 

— Суть WEB программы; 

— Суть языка HTML. 

 

Sh.I. Mammadli 

 

Technology of using HTML language in WEB programming in high 

school computer science classes and preparation of lesson examples 

 

Summary 
  

The article covers the following questions: 

— Advantages of a WEB page with a programming area; 

— Use of HTML programming language technology in high school; 

— The essence of the WEB program; 

— The essence of HTML language. 
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Yeni informasiya texnologiyaları şagirdlərin fərdi qabiliyyətlərinin formalaşması və inki-

şafı, onların idrak fəaliyyətinin fəallaşması, təlimin effektivliyinin artırılması kimi bir çox 

keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. Hal-hazırda multimedia texnologiyaları informasi-

ya texnologiyalarının ən dinamik inkişaf edən, perspektivli sahələrindən biridir və artıq təhsi-

lin bir hissəsi olmuşdur.  

Multimedia texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi bir neçə cəhətdən nəzərdən keçiril-

məlidir. Multimedianın istifadəsi tədris prosesinin müxtəlif aspektlərinə müsbət təsir göstərir: 

— məlumatların qavranılması kimi öyrənmənin idrakı tərəflərini inkişaf etdirmək; 

— təhsil alanların motivasiyasının artırılması; 

— təhsil iştirakçıları arasında kollektiv iş və idrak bacarıqlarının inkişafı; 

— təhsil alanlarda tədqiq olunan tədris materialının öyrənilməsinə daha dərindən yanaşma 

inkişaf etdirmək. 

Təhsilin informasiyalaşdırılmasının aktuallığına baxmayaraq, müasir multimedia vasitələ-

rinin yaradılması və tədris prosesində tətbiqinin psixoloji və pedaqoji cəhətləri kifayət qədər 

öyrənilməyib və işlənməyib və bu cəhətlər arasında obyektiv şəkildə formalaşmış bir ziddiy-

yət mövcuddur. Məsələnin pedaqoji tərəfi, müasir informasiya texnologiyalarının, o cümlədən 

multimedianın təhsil və özünütəhsil fəaliyyətinin vasitəsi kimi istifadəsi üçün ən vacib hədəf-

lərin həyata keçirilməsinə ən çox kömək edən şərtlərin müəyyənləşdirilməsinə ehtiyac ilə bağ-

lıdır. 

Pedaqoji cəhətdən əlavə psixoloji və fizioloji aspektlər də təhsildə multimedia texnologi-

yalarının istifadəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Psixoloji cəhət, gələcək müəllim-

lərin multimedia vasitələrindən istifadə edərək özünütənzimləmə, fəaliyyət, motivasiya, tələbə 

şəxsiyyətinin idrak maraqlarını təmin edən, şəxsiyyətin zehni fəaliyyəti, xüsusiyyətləri və hal-

larını nəzərə alaraq özünütərbiyə və təhsil-tədqiqat fəaliyyətində ehtiyaclarının formalaşması 

baxımından nəzərdən keçirilir. Digər bir tərəfdən psixoloji cəhət multimedia texnologiyaları-

nın tədris prosesində istifadəsi, müəllimin onlardan istifadə etməyə hazır olmasından və təhsil 

alanların multimediaya əyləncə vasitəsi kimi deyil, təhsil vasitəsi kimi qəbul etməyə hazır ol-

masından ibarətdir. Multimedia texnologiyalarının uğurlu tətbiqi müəllim və tələbə arasında 
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bərabər əməkdaşlıq mühiti formalaşdırır.  

Açıq təhsil sistemi üçün multimedia vasitələrinin qurulmasında və praktik tətbiqində əsas 

məsələ, təhsil alanların ehtiyaclarına əsaslanan müsbət motivlərin formalaşdırılmasına uyğun 

metodologiyanın hazırlanmasıdır. Yalnız təhsil alanların texniki vasitələrdən istifadə etmək 

üçün yüksək motivasiyası olduğu təqdirdə, multimedia vasitələrindən  məqsədyönlü istifadədə 

səmərəli təlim mümkündür. İlkin dövrdə təhsil alanların multimedia  ilə işi əsasən informativ 

və ünsiyyət xarakterlidir. İlkin motiv yeni, çox mənalı olmayan və etibarlı məlumat əldə et-

mək tələbidir. Bir qayda olaraq, bu cür multimedia məlumatları hər hansı xüsusi bir işləmə və 

anlama tələb etmir. 

Təlim prosesində istifadə olunan multimedia vasitələri yalnız ünsiyyəti deyil, təhsil alan-

ların motivasiyasının inkişafı, tələbə şəxsiyyətinin düzgün formalaşması üçün şərait yaradıldı-

ğı pedaqoji ünsiyyəti simulyasiya edir, əlverişli emosional öyrənmə mühiti yaradır.  Motivasi-

ya təlim prosesində mühüm rol oynayır və uğurlu öyrənmənin əsas amilidir. Tədris prosesində 

rəngli illüstrasiyalardan, video çarxlardan, animasiyalardan istifadə edilməsi təhsil alanların 

motivasiyasına müsbət təsir etməklə yanaşı təqdim olunan materialın müəyyən məqamlarına 

diqqət yetirərək diqqəti aktivləşdirmə vasitəsi kimi vacib bir müstəqil mənaya  malikdir. 

Multimedianın istifadəsi öyrənənlərə fərdi psixoloji xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tədris 

materialları ilə işləmək imkanı verir: bəziləri oxumaqla öyrənmək, bəziləri dinləməklə öyrən-

mək, digərləri videolara baxmaqla öyrənməyi üstün tutur. Psixoloqlar və pedaqoqlar qarşısın-

da texnoloji və açıq təhsildə multimediyanın istifadəsi kontekstində insanın zehni fəaliyyəti-

nin konseptual təsviri vəzifəsi durur. 

Multimedia tədris vəsaitlərinin mahiyyəti və spesifikliyi düşüncə də daxil olmaqla insanın  

zehni fəaliyyətlərinin: diqqət, qavrayış, yaddaş, duyğular və s. formalaşmasına və inkişafına 

təsir göstərir. Multimedia ilə işləyərək şagirdlər tamamilə onları maraqlandıran material üzə-

rində işləyirlər, işi lazım olduqda təkrarlayırlar ki, bu da daha dəqiq qavrayışa kömək edir.  

Erkən gənclik dövründə öyrənmə prosesi, əlbəttə ki, insan davranışının ilkin tənzimləyiciləri 

kimi çıxış edən əqli proseslərin inkişafının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla davam etməlidir 

və məhz onların əsasında bilik və bacarıqlar formalaşır. İdrak sahəsinin inkişafına məlumatla-

rın qəbulu və işlənməsi ilə əlaqəli hiss, qavrayış, yaddaş, təxəyyül, düşüncə, diqqət kimi zehni 

proseslər daxildir. Məhz bu proseslər sayəsində insan ətraf aləm və özü haqqında məlumat 

alır. 

Multimedia texnologiyaları öyrənilən mövzunun məzmununa və psixoloji təsir və qavrayış 

qanunlarına uyğun olaraq müxtəlif xarakterli və ifadəli vizual vasitələrin istifadəsinə imkan 

verir. Audiovizual vasitələr tədris materialının başa düşülməsinin və mənimsənilməsinin key-

fiyyətini müəyyənləşdirir və  şagirdlərin  hissi və qavrayış imkanlarından daha dolğun istifadə 

etməyə imkan verir. Multimedia texnologiyaları biliklərin formalaşmasında mühüm rol oyna-

yır və əsas üstünlüyü təhsil alanları düşüncənin formalaşması, biliklərin möhkəmləndirilməsi 

prosesi ilə birbaşa tanış edə bilmələrindədir. Multimedia texnologiyalarının təxəyyülün inki-

şafındakı rolunu - reproduktiv və əsasən yaradıcılığı qeyd etmək lazımdır. Multimedia texno-

logiyalarının fərdi ifadə metodları birbaşa təhsil alanların təsəvvürlərini, əvvəlki biliklərini, 

təcrübələrini yenidən yaratmağa kömək edir. Multimedia texnologiyaları yalnız video və film-

lə deyil, eyni zamanda təqdimatdakı şəffaflıq və onlara xas olan dinamikliyi ilə diqqət çəkir. 

Orta məktəblərdə multimedia texnologiyalarından səmərəli istifadə edilməsinin əsas şərt-

lərindən biri diqqəti cəlb etmək və saxlamaqdır. Birincisi, obyektin yeniliyi, qeyri-adi olması, 

dinamizmi şagirdlərin istər-istəməz diqqətinə səbəb olur. Oynayan obrazların və musiqinin 

eyni vaxtda təsiri şagirdlərə təsir edir və onların istər-istəməz diqqətinə və materialı öyrənmə-
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sinə səbəb olur. İkincisi, multimedia texnologiyalarından istifadə edərkən diqqət təmin etmək 

bacarığı çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Bir kompüter ilə işləmək  şagirdi yeni bir fəaliyyətə 

cəlb edir, onu o qədər valeh edir ki, o vaxtı unudur və işini, bir qayda olaraq, yalnız müəllimin 

təkrarlanan xatırlatmalarından sonra bitirir. Bu, əlverişli psixoloji mühit yaradır və kompüter-

lə işləyərkən şagirdlərin davamlı diqqətini göstərir. Şagird qavrayışının fərdi xüsusiyyətləri 

nəzərə alınaraq məlumat vermək qabiliyyəti, gərginliyi aradan qaldırmağa imkan verir, bu da 

emosional vəziyyətə müsbət təsir göstərir. 

Müəllim xüsusilə multimedia texnologiyalarının emosional təsirini nəzərə almalıdır, çünki 

iş mövzusuna maraq, həvəs oyatmağın vacibliyini tez-tez unuduruq, şagirdlərimizin emosio-

nal vəziyyətini unuduruq. Bununla birlikdə, psixoloqlar zehni fəaliyyətin emosional təcrübə-

lərdən birbaşa asılılığını vurğulayırlar. Hisslər idrak fəaliyyət ilə bağlıdır və şagirdin gerçək-

liyi əks etdirməsi əsasında ortaya çıxır. Beləliklə, erkən gənclik dövründə multimedia texno-

logiyalarının tətbiqi ilə təlim prosesi yuxarı sinif şagirdlərinin psixoloji və pedaqoji xüsusiy-

yətləri nəzərə alınmaqla davam etməlidir. Xüsusilə zehni fəaliyyətin inkişaf xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaq lazımdır, çünki onlar insan davranışının ilkin tənzimləyiciləri kimi çıxış edir və 

onların əsasında bilik və bacarıqların formalaşması baş verir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə multimedianın tədris prosesində tətbiqinin müəyyən xüsu-

siyyətlərinin nəzərə alınması baxımından xüsusi aktuallıq kəsb edir. Belə ki, multimedia tex-

nologiyalarının istifadəsinin ən vacib şərtlərindən biri təhsil alanların psixoloji hazırlığı məsə-

ləsidir. Təhsil alanlar idrak fəaliyyətinin hərtərəfli inkişafına əsaslanan multimedia texnologi-

yaları yalnız tələbələrin psixoloji xüsusiyyətləri ciddi şəkildə nəzərə alındıqda təsirli ola bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Multimedia interaktiv vasitələrdən istifadə edərək təlim prose-

sində iştirak edənlər üçün məlumatla zəngin öyrənmə mühit yaratmağa imkan verməklə yana-

şı, təhsil alanların əqli sferasına təsir vasitələrini gücləndirir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir multimediya tədris vasitələri təhsil 

alanların yaş və inkişaf səviyyələrini səviyyələrini nəzərə alaraq müxtəlif metod və üsullardan 

istifadə imkanlarını genişləndirir, onların yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf etdirir və öyrən-

mə üçün müsbət motivasiya formalaşdırır.  
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Психолого-педагогические особенности  

использования мультимедиа в образовании 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются психолого-педагогические аспекты использования муль-

тимедиа в обучении, а также его положительное влияние на развитие умственной дея-

тельности студентов. Применение мультимедиа в процессе обучения положительно 

влияет на мотивацию учащихся, развивает в них более глубокий подход к обучению и 

создает благоприятную эмоциональную среду обучения. Созданная с помощью мульти-

медиа интерактивная методика обучения значительно активизирует внимание к содер-

жанию учебного материала, повышает эффективность обучения и интерес к новой 

теме. 
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Psychological and pedagogical features  

of the use of multimedia in education 

 

Summary 

 
The article discusses the psychological and pedagogical aspects of the use of multimedia 

in education, as well as its positive effects on the development of students' mental activity. 

The application of multimedia to the learning process has a positive effect on the motivation 

of students, develops in them a deeper approach to learning and creates a favorable emotional 

learning environment. The interactive teaching method created with the help of multimedia 

significantly activates attention to the content of the teaching material, increases the 

effectiveness of learning and interest in the new topic. 
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“Model” anlayışı informatika kursunun başlanğıcından, yəni orta məktəbin ibtidai kursun-

dan məlumdur. Şagirdlərə bu anlayışın vacibliyi hər sinfi keçdikcə, daha ətraflı və geniş şəkil-

də izah olunmuşdur. Deyə bilərik ki, dövrün tələbləri də nəzərə alınaraq modelləşmənin xüsu-

si bir sahə kimi inkişafı daha məqsədə uyğun olardı. Elə buna görə də ali məktəblərdə artıq 

modelləşdirmə anlayışı, kompüter modelləşdirilməsi informatika kursunu mütəxəssis kimi öy-

rənmək istəyən tələbələr üçün tətbiq olunur. Hər bir ixtisas sahəsi modelləşdirmədə, əsasən də 

kompüter modelləşdirməsində öz əksini tapa bilər. Riyazi, iqtisadi, memarlıq, dizayn, inşaat, 

biologiya, tibb və s. kimi elm sahələrində kompüter modelləşməsindən geniş istifadə olunur. 

Belə ki, sadaladığımız hər bir sahə üzrə kompüterin modelləşməsi anlayışı bəzi problemlərin 

həllində daha əlverişli metod ola bilər. Modelləşdirmə prosesində, o cümlədən, modellərin qu-

rulmasında EHM böyük rol oynadığı danılmaz faktdır. Təsadüfü deyildir ki, bu gün əksər elm 

sahələrində aparılan mükəmməl tədqiqatların əsasını kompüter modelləşdirilməsi, EHM-də ri-

yazi modelləşdirmə və hesablama sınağı təşkil edir. 

Artıq kompüter modelləşməsinə elə bir tələbat yaranib ki, bu sahədə dayanmadan inkişaf 

gedir, hansı ki bu əlçatan və sadələşmiş formalarda olur. Modelləşdirmə üsulu bir tədqiqat 

aləti kimi, insanın təbiət və cəmiyyətin inkişaf qanunauyğunluqlarını dərk etməsi prosesində, 

ətraf aləmin praktiki dəyişdirilməsi yollarının axtarılmasında mühüm yer tutur. Son illər kom-

püter texnologiyasının sürətli inkişafı nəticəsində bu üsula təkcə fiziklərin, mexaniklərin de-

yil, iqtisadçıların, sosioloqların, demoqrafların və digər elmlərin nümayəndələrinin marağı da-

ha da artmışdır. Belə ki, modelləşdirmənin tətbiqi istənilən elmi istiqamətin inkişafı üçün zə-

ruri şərtlərdəndir hesab olunur. Elə buna görə də son zamanlar modelləşdirməyə, xüsusən də 

kompüter modelləşdirilməsinə ehtiyac artmışdır.  

Kompüter modelləşdirilməsi elə bir termindir ki, o obyekt, hadisə və ya proseslərin simul-

yasiyası üçün kompüterlərin istifadəsini ümumi şəkildə təsvir edir. Kompüter simuliyasiyası 

və ya kompüter modeli, müəyyən bir sistemi mücərrəd modelini göstərməyə çalışan bir kom-

püter proqramıdır. Kompüter modelləri fizika, kimya və biologiyada bir çox təbii sistemin, in-

san sistemlərinin və iqtisadiyyat, psixologiya və sosial elmlərdə yeni texnologiyaların inkişa-

fında riyazi modelləşdirmənin faydalı bir hissəsinə çevrilmişdir. 

Kompüterdə hesablama modelləri elmin inkişafında getdikcə artan bir rol oynayarkən, təd-
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qiqatçıların bir şeyi modelləşdirməyin nə demək olduğunu anlamaları vacibdir; model qurulu-

şunun konseptual, riyazi və alqoritmik addımlarının təsirlərini tanımaq  və modellərin nə edə 

biləcəyini və edə bilməyəcəyini anlamaqdan ibarətdir. Burada modellərin fərziyyələr, yeni fi-

kirlər yaratmaq, anlayışı dərinləşdirmək, təcrübələri təklif etmək və şərh etmək, səbəb zəncir-

lərini izləmək, bilikləri inteqrasiya etmək və yeni yanaşmalara ilham vermək kimi müxtəlif 

rollara xidmət edə biləcəyini göstərmək üçün nümunələrdən istifadə edirik. Modellər təcrübə-

ləri əvəz edə bilməz və müəyyən mexanizmlərin müəyyən bir vəziyyətdə işlədiyini sübut edə 

bilməzlər. Ancaq təklif olunan bir mexanizmin müşahidə olunan bir fenomen yaratmaq üçün 

kifayət edib etməyəcəyini nümayiş etdirə bilərlər. Kompüter modelləşdirilmələri müxtəlif 

praktik kontekstlərdə də istifadə olunur, məsələn, təyyarə və həmçinin loqistik sistemlər kimi 

kompleks sistemlərin dizaynı, riskin proqnozlaşdırılması, kimyəvi emal zavodları kimi sənaye 

proseslərinin dizaynı, yeraltı rezervuarı modelləşdirmək üçün neft mühəndisliyi üçün rezer-

vuar simulyasiyası, robotlar və robot idarəetmə alqoritmlərinin dizaynı üçün robot simulyator-

ları və s. Kompüter modelləşdirməsi, əkinçilik, su ehtiyatları, hava və iqlim, iqtisadiyyat, 

enerji sistemləri və ətraf mühitin çirklənməsi kimi sahələrdəki sistemlərin davranışlarını öy-

rənmək üçün elm adamları üçün mövcud olan güclü bir tədqiqat vasitəsidir. Bu cür tədqiqatlar 

aparmaq üçün reaksiyanı dəyişənlərin hər birinin funksiyası kimi ifadə edən kompüter əsaslı 

modellərin inkişafı vacibdir. Beləliklə, kompüter modelləşdirilməsinin üstünlüyü hər bir sahə-

də özünü göstərir. Kompüter modellərindən istifadə etməklə çox maliyyə mənbələrinə və vax-

ta qənaət etmək olar. Kompüter modelləşdirilməsi tətbiq sahəsinə görə müxtəlif sahələrdə isti-

fadə olunur. Buna görə də elmdə, ali təhsil sahəsində onun geniş şəkildə tətbiqinin üstünlüklə-

rini təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Kompüter modelləşdirilməsi fizika, kimya və biologi-

yada bir çox təbii sistemin, iqtisadiyyatda, sosial və informasiya elmində insan sistemlərinin 

modelləşdirilməsinin faydalı bir hissəsinə çevrilmişdir. Məsələn, qısa şəkildə nəzərə salsaq 

biologiya fənninin tədrisi zamani insan modeli, daxili orqanlarının modeli və ya heyvanların 

modelinin kompüter vastəsiylə təsviri dərsin daha səmərəli keçməsində və keyfiyyətli nəticə-

lənməsində böyük rol oynaya bilər. Eləcə də coğrafiyada dağların, meşələrin əks olunması, 

tibdə bədənin daxili üzvlərinin üçölçülü modellərin kompüterdə təsviri, memarlıq yaxud di-

zayn ixtisası üzrə oxuyan tələbənin çertiyojlarının kompüterdə modelləşdirilməsi, riyaziyyat-

da riyazi məsələlərin qurulması və s. tələbələrin daha keyfiyyətli dərs keçməsində və mütə-

xəssis kimi yetişməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edə bilər.  

Elektron təhsilin günümüzdə öyrənmə mühitinin ən yaxşı modellərindən biri olduğunu dü-

şünsək, kompüter modelləşdirilməsinin təhsildə əks olunması ən yaxşı təlim resursu kimi qiy-

mətləndirilə bilər. Bəs kompüter vasitəsilə yaradılan modellər xüsusi bir proqram təminatı tə-

ləb edirmi? Kompüter modelləşdirilməsi üçün müəyyən proqram təminatının olması vacibdir. 

Belə proqram təminatı universal, tətbiqi ola bilər. Hansı ki, ən sadə forma olaraq bunlar MS 

Office proqramlarını və ya üçölçülü modellərin yaradılması üçün lazım olan proqramları mi-

sal çəkmək olar. Bu gün elmin müxtəlif sahələrində kompüter modelləşdirməsi böyük əhə-

miyyətə malikdir: mürəkkəb sistemlərin tədqiqində, nəsli kəsilmiş canlıların və itmiş tikililə-

rin obrazlarının yaradılmasında kompüter modelləşdirməsi vasitəsilə daha dəqiq nəticələr alı-

nır. Demək olar ki, bütün müasir kinofilmlərdə, reklamlarda, animasiyalarda kompüter effekt-

lərindən istifadə edilir.  

Kompüter modeli qurularkən bir neçə mərhələni yerinə yetirmək lazımdır. Bunlarla tanış 

olaq. 

İlk öncə obyektin informasiya modelini qurmalıyıq ki, onun əsas xassələrini daha aydın 

görə bilək. Sonra qurulan informasiya modeli hansısa bir formal dildə yazılır ki, bu zaman biz 
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formallaşdırılmış modeli yaratmış oluruq. Artıq formallaşdırılmış informasiya modelini kom-

püter modelinə çevirmək lazımdır ki, burada bu kompüter modellərini proqramçılar tərəfindən 

hazırlanır, istifadəçilər isə bu modellərin köməyi ilə eksperiment aparırlar. Artıq eksperimen-

tin aparılması mərhələsinə keçid etmək lazımdır. Belə ki, kompüter modeli hansısa bir proq-

ramlaşdırılma dilində hazırlanmış proqramdan ibarətdirsə, onu başlatmaq, müəyyən nəticələr 

almaq lazımdır. Son mərhələ olaraq, nəticələr təhlil edilir. Əgər informasiya modelinin təhlili 

zamanı, alınmış nəticələr gerçək obyektin dəqiq ölçülən uyğun parametrlərindən fərqlənirsə, 

deməli, modelin qurulmasının əvvəlki mərhələlərində yanlışlığa və ya qeyri-dəqiqliyə yol ve-

rilib. Bu halda həmin yanlışlıqlar və ya qeyri-dəqiqliklər axtarılıb tapılmalı və düzəldilməli-

dir.   

Nümunəyə baxaq: 

Kvadrat tənliyin köklərinin tapılması modelini hazırlayaq: 

1. Kvadrat tənliyin ümumi forması ax2 + bx + c = 0 şəklindədir. Onu həll etmək üçün a, b, 

c əmsallarının qiymətləri verilməlidir.   

2. Formallaşdırılmış modeli düsturlar toplusu kimi və ya alqoritm formasında göstərmək 

olar. Verilmiş məsələnin sözlə alqoritmi belə olacaq:  

1. a, b, c dəyişənlərinin qiymətləri daxil olunur.   

2. Diskriminant  D=b2-4ac düsturu ilə hesablanır.   

3. Əgər D > 0 olarsa, tənliyin iki kökü var:  

4. Əgər D = 0 olarsa, tənliyin bir kökü var:  

5. Əgər D < 0 olarsa, tənliyin həqiqi kökü yoxdur.  

Bu tip modelləşdirmə proqram halında daha sadə formada orta məktəb informatika kur-

sundan şagirdlərlə tanış edilir. Bu isə PYTHON proqrmlaşma dili vasitəsilə həyata keçirilir. 

Şagirdlər sadə riyazi hesablamalar, məntiqi əməllər aparmaqla kompüter modelləşməsinin bir 

növ sadə forması ilə tanış olurlar. Yuxari siniflərə qalxdıqda isə üçölçülü modelləşmə forması 

tətbiq olunur. Bu zaman istifadə olunan SKECH UP proqramı onlar üçün daha maraqlıdır.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə modelləşmə xüsusi bir sahə kimi gün-gündən inki-

şaf edir. Artıq ali məktəblərdə modelləşdirmə anlayışı, kompüter modelləşdirilməsi informati-

ka kursunu mütəxəssis kimi öyrənmək istəyən tələbələrə daha geniş öyrədilir. Hər bir ixtisas 

sahəsi modelləşdirmədə, əsasən də kompüter modelləşdirməsində öz əksini tapa bilər. Məqalə 

də məhz bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kompüter modelləş-

dirilməsindən söhbət açılmaqla yanaşı, eyni zamanda onun mərhələlərindən, eləcə də üstün-

lüklərindən ətraflı bəhs edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Моделирование, компьютерное моделирование и его  

значение, этапы построения компьютерных моделей 

 

Резюме 
 

       Понятие «модель» известно еще из начальной школы. «Модель» объясняется более 

подробно по мере того, как учащиеся переходят из класса в класс. Учитывая требова-

ния времени, моделирование развивается как особая сфера. Вот почему концепции мо-

делирования и компьютерного моделирования более широко преподаются в универси-

тетах студентам, которые хотят изучать информатику в качестве специалиста. Каждая 

область специализации может быть отражена в моделировании, особенно в компьютер-

ном моделировании. В статье также рассматривается компьютерное моделирование, 

его этапы и преимущества. 
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Summary 

 
        The concept of “model” is still known from elementary school. The “model” is explained 

in more detail as students move from class to class. Taking into account the requirements of 

the time, modeling is developing as a special field. That is why the concept of modeling and 

computer modeling are taught more widely in universities to students who want to study 

computer science as a specialist. Each field of specialization can be reflected in modeling, 

especially in computer modeling. The article also discusses computer modeling, its stages and 

advantages. 
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Tədrisdə ənənəvi tədris metodları ilə interaktiv tədris metodları arasında bəzi fərqlər var. 

Ənənəvi metod bilik, interaktiv metod isə şəxsiyyətyönlüdür. İnteraktiv təlim şagirdlərin aktiv 

idrak fəaliyyətinə əsaslanır. Bu, təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə birgə aparılan təlimdir. 

İnteraktiv tədris metodu ilə keçilən dərs üzvi olaraq əlaqəli bir neçə mərhələdən ibarətdir. 

Bu mərhələlər aşağıdakı kimi qruplaşdırıla bilər: Dərsin birinci mərhələsi “Motivasiya, prob-

lem qoyma” adlanır. Hər dərsin əvvəlində tədqiqata başlamaq üçün problemi müəyyənləşdir-

mək lazımdır. Yəni mövzu ətrafında bir problem qoyulmalıdır. Həqiqi bir problem hər zaman 

bir çox fərziyyələr, ehtimallar yaradır və onları sınamaq üçün ilk növbədə tədqiqat sualları 

formalaşdırılmalıdır. Yeni biliklərin kəşfinə rəhbərlik edən "rəhbər ulduz" rolunu oynayan 

araşdırma məsələsidir. İnteraktiv təlimin birinci mexanizminə görə problemin olması şagird-

lərin idrak fəaliyyətinin formalaşmasında əsas mərhələdir (3, s. 72). 

Bəs niyə dərsin bu mərhələsini motivasiya adlandırırıq? Motivasiya psixoloji amil kimi 

hər hansı bir fəaliyyət mexanizmini aktivləşdirən hərəkətverici qüvvədir. Motivasiya olaraq 

ortaya qoyulan problem və onu həll etmə ehtiyacı düşüncə prosesini aktiv bir dərsdə işləməyə 

sövq edən və şagirdlərin idrak fəaliyyətini artıran bir amil kimi çıxış edir. 

Dərsin ikinci mərhələsi ˮTədqiqatın aparılmasıˮ adlanır. Problemin həlli üçün irəli sürülən 

fərziyyələri təsdiqləyən və ya təkzib edən faktları tapmaq, həmçinin tədqiqat sualına cavab 

verməyə kömək etmək lazımdır. Bu, məqsədyönlü şəkildə şagirdləri problemlərin həllinə yö-

nəldən, yeni məlumatlar və yeni suallar ehtiva edən müxtəlif fəaliyyətlərlə asanlaşdırılmalıdır. 

Məhz yeni faktların öyrənilməsi və bu suallara cavab axtarılması prosesində düşünmək və ye-

ni məlumatların tapılması üçün uyğun şərait yaradılmışdır. 

Dərsin III mərhələsi ˮMəlumat Paylaşımıˮ adlanır. Bu mərhələdə iştirakçılar nəticələr və 

tədqiqat zamanı əldə edilmiş yeni məlumatlar mübadiləsi aparırlar. Suala cavab tapmaq ehti-

yacı bütün tədqiqat iştirakçılarını bir-birlərinin təqdimatlarını fəal şəkildə dinləməyə sövq 

edir. Təqdimat bəzi yeni məlumatları cəlb edir və bu günə qədər bu məlumat yarımçıq və xao-

tikdir. Məhz bu mərhələdə yeni bir ehtiyac yaranır - müəyyən bir nəticəyə gəlmək üçün bu bi-

likləri sistemləşdirmək, sistemləşdirmək, araşdırma sualına cavab tapmaq lazımdır. Bu mər-

hələnin əsas məqsədi bütün tələbələri yeni faktlar və kəşflərlə tanış etməkdir. Ünsiyyət yalnız 

sinfin fəal dinləməyə və geribildirimə yönəldiyi təqdirdə təsirli ola bilər (4). 
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Dərsin dördüncü mərhələsi ˮİnformasiyanın müzakirəsi və sistemləşdirilməsiˮ adlanır. Bu, 

ən çətin mərhələdir və bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, fərqli düşüncə növlərinin (məntiqi, 

tənqidi, yaradıcı) cəmləşməsini tələb edir. Mövcud mərhələnin məqsədi bilikləri yeni faktlar 

əsasında sistemləşdirmək və tədqiqat sualına cavab vermək üçün əsas əlaqələri müəyyənləş-

dirməkdir. Müəllimin işləməsi lazım olan material pərakəndə şəkildədir. Əsas birləşdirici fikir 

və qanuniliyi kəşf etmək üçün bu fərqli faktlar arasında əlaqə yaratmağa çalışmalıdır. Bu za-

man müqayisə, analiz və sintezdən istifadə olunur. 

Dərsin VI mərhələsi ˮYaradıcı tətbiqetməˮ adlanır. Bilik əldə etməyin əsas meyarı onun 

yaradıcı tətbiqidir. Yaradıcı bir tətbiq biliyi gücləndirir, praktik mənasını şagirdə göstərir. Bu-

na görə müəllim, mümkünsə, şagirdləri müəyyən problemləri həll etmək və ya yeni suallara 

cavab tapmaq üçün əldə etdiyi bilikləri tətbiq etməyə çalışmağa dəvət edə bilər.  

Dərsin VII mərhələsi ˮQiymətləndirməˮ və ya ˮRefleksiyaˮ adlanır. Qiymətləndirmə hər 

hansı bir prosesi yaxşılaşdırmaq üçün bir mexanizmdir. Daha yaxşı olmaq üçün çatışmazlıqla-

rınızı və nailiyyətlərinizi vaxtında müəyyənləşdirmək, müvəffəqiyyətə mane olan və töhfə ve-

rən şeyləri təyin etmək vacibdir. Şagirdlərin təlim fəaliyyətlərinin qiymətləndirilməsi və təhli-

li prosesi bu məqsədə xidmət etməlidir. Refleksiya, artıq tamamlanmış bir prosesin zehnin-

dəki bir əksdir. Təlim prosesinin əks olunması, bilik əldə etməyin bütün mərhələlərini təhlil 

etməyə və dərindən anlamağa imkan verən əsas mexanizmlərdən biridir. 

Motivasiya. Qəza törətmiş sürücü hadisə yerindən qaçmışsa və hadisə şahidləri maşının 

nömrəsini deyə bilmirlərsə, onu necə tapmalı? (maşının rəngi, markasına görə). 

Yox, əgər kimsə maşının markasını və rəngini xatırlaya bilirsə (məsələn: ağ rəngli “Mer-

sedes”), bu informasiya maşının tapılmasında nə dərəcədə əhəmiyyətli ola bilər? (bütün avto-

mobillər haqqında məlumatlar avtomobil müfəttişliyində bir mənbəyə yığılmışdır. Ona görə 

də avtomobilin sahibinin adı, soyadı, təvəllüdü və digər məlumatları müəyyən etmək asandır). 

 Tədqiqat sualı: 

1. Verilənlər bazası nədir və verilənlər bazasında informasiya necə saxlanılır? 

2. Verilənlər bazasının hansı əsas növləri var? 

Tədqiqatın aparılması. Verilmiş tapşırıq mətn redaktorunda və ya cədvəl prosessorunda 

qurulur (Cədvəl 1). 

Cədvəl 1. Mətn redaktorunda və ya cədvəl prossesorunda cədvəlin qurulması 

 

 
 

Mənbə: Mahmudzadə R., Sadıqov İ., İsayeva N., 2017: s.85 

Məlumatın mübadiləsi və müzakirəsi: 
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— Cədvəlin hansı sütunu avtomobilləri birqiymətli olaraq təyin edir? 

— Neçə maşının buraxılış ili 2005-ci ilədəkdir? Əgər cədvəldə 1000 yazı olsaydı, bu sayı 

tez tapmaq üçün nə edərdiniz?  

Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi (VBİS) informasiyanın saxlanması, axtarışı və 

emalı məqsədilə verilənlər bazasının yaradılması üçün proqram vasitələrinin toplusudur. 

Verilənlər bazasının idarəolunması sistemi aşağıdakı kimidir: 

— verilənlər bazasının strukturunun yaradılmasını; 

— bazanın verilənlərlə doldurulmasını; 

— bazada olan verilənlərin redaktəsini (dəyişdirilməsini); 

— informasiyanın vizuallaşdırılmasını 

— təmin edir (1, s. 96). 

Yaradıcı tətbiqetmə. Ali məktəb məzunları haqqında aşağıdakı struktura uyğun ˮMəzun-

larˮ cədvəli yaradılır. Göstərilən sahələrdən hansı açar kimi götürülə bilər? Cədvəldə zəruri 

olan hansı sahələr çatışmır? 

 

Diplomun seriya 

və nömrəsi 
Soyadı Adı Atasının adı 

Bitirdiyi ali 

məktəb 

HC 015361 Məmmədli Günay  Orxan BDU 

BM 345612 Səmədov  Vüsal  Zamiq BDU 

AC 190392 Quluzadə  Günay Kamal AzTU 

... ... ... ... ... 

 

Ev tapşırığı. Müəyyən qrupa daxil olan obyektlər haqqında informasiya aşağıdakı şəkildə 

verilmişdir: 

1.001, Babayev, Aqşin, Əli, 15.03.1962, mühəndis 

2.003, Tahirzadə, Nəzrin, Osman, 24.05.1974, rəssam 

3.006, Cəmilli, Tural, Məmməd, 03.12.1990, proqramçı 

Məlumatların hansı qrupa aid ola biləcəyini müəyyənləşdirin və qrupa ad verin. Dırnaqda 

verilmiş hər bir sahəni adlandırın və məlumatları cədvəl şəklində göstərin. 

Qiymətləndirmə. Şagirdlər informasiyanı təqdimetmə bacarıqlarına əsasən qiymətləndiri-

lir. 

Qiymətləndirmə meyarı: şərhetmə, verilənlər bazası yaratma 

 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə 

Verilənlər bazası-

nın idarəolunması 

sisteminin mahiy-

yətini şərh etməkdə 

çətinlik çəkir. 

Verilənlər bazasının 

idarəolunması sistemi-

nin mahiyyətini müəl-

limin köməyi ilə şərh 

edir. 

Verilənlər bazasının 

idarəolunması siste-

minin mahiyyətini 

şərh edərkən kiçik 

səhvlərə yol verir. 

Verilənlər bazasının 

idarəolunması 

sisteminin mahiyyə-

tini düzgün şərh edir. 

Access proqramın-

da yeni verilənlər 

bazası faylı yarat-

maqda çətinlik çə-

kir. 

Access proqramında 

yeni verilənlər bazası 

faylını müəllimin kö-

məyi ilə yaradır. 

Access proqramında 

yeni verilənlər ba-

zası faylını yaradar-

kən kiçik səhvlərə 

yol verir. 

Access proqramında 

yeni verilənlər baza-

sı faylı yaradır. 

 

Ümumiləşdirmə və nəticə. İyerarxik və şəbəkə modeli erkən modellər sayılır və hal-hazır-
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da istifadə olunmur və həmin modellərdə yaradılmış məlumat bazalarına bu gün nadir hallar-

da rast gəlinir. İyerarxik və şəbəkə verilənlər bazalarının çatışmazlıqları onların sxemlərinin 

çox çətin və sərt olmasıdır. Verilənlərin dəyişdirilməsi proseduru həmin verilənlərin fiziki təş-

kilindən asılıdırsa, belə modellər proqram təminatından tam müstəqil deyil. Başqa sözlə, əgər 

verilənlərin strukturunu dəyişmək lazımdırsa, proqram təminatında da dəyişiklik etmək lazım-

dır. Hal-hazırda daha müasir olan relyasiyalı modeldən istifadə olunur.  

İnteraktiv metod ilə aparılan dərsin quruluşunu bütövlükdə sistematik şəkildə anlamaq və 

dərsin məqsədinə uyğun olub olmadığını müəyyənləşdirmək üçün müəyyən pedaqoji meyar-

lara ehtiyac var. Hər mərhələdəki əsas hadisələr nələrdir? və hər mərhələ nəticəsində nə əldə 

edilməlidir? suallar bu meyar göstərilməlidir. İnteraktiv təlim metodları müəllim və şagird 

arasında daha geniş qarşılıqlı əlaqəni əhatə edir. Şagirdlər təkcə müəllimlə deyil, həm də öy-

rənmə prosesində bir-biri ilə fəal şəkildə qarşılıqlı əlaqə qururlar. Eyni zamanda, şagirdlər 

yalnız öyrənilən materialı birləşdirməklə yanaşı, yeni materialları da öyrənir, yeni bilik, baca-

rıq və vərdişlər əldə edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. İnteraktiktiv təlim metodu qrup və cütlərlə iş formalarının müntə-

zəm istifadəsi yolu ilə biliklərin toplanmasına yönəlib. Bu tip təlim texnologiyasından istifadə 

edərək təşkil olunan dərslər əvvəlcə problemi həll etmək üçün motivasiya yaradır. Motivasiya 

problemə çıxaracaq məsələnin qoyulmasıdır. Bu, eyni zamanda məqalənin aktuallığını şərt-

ləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “Verilənlər bazası an-

layışıˮ mövzusunun tədrisində interaktiv təlim metodlarından istifadənin dərsin səmərəliliyi-

nin yüksəldilməsinə təsirinin əhəmiyyəti vurğulanmaqla, dərs müxtəlif mərhələlər üzrə qrup-

laşdırılır və hər bir mərhələdə yerinə yetiriləcək əməliyyatlar göstərilir, mövzu ilə bağlı aparı-

lacaq tədqiqat cədvəllər üzrə sistemləşdirilir, nəhayət, dərsin qiymətləndirilməsi mexanizmi 

və meyarları açıqlanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Л.А. Абдуллаева 

 

Влияние использования интерактивных методов  

обучения при преподавании темы «Концепция базы  

данных» на повышение эффективности урока 

 

Резюме 
 

Существуют некоторые различия в обучении между традиционными методами обу-

чения и интерактивными методами обучения. Традиционный метод ориентирован на 

знания, а интерактивный метод ориентирован на личность. Интерактивное обучение ос-

новано на активной познавательной деятельности студентов. Это совместное обучение 

с другими участниками образовательного процесса. В статье рассматривается как Тео-

ретическая часть интерактивного метода обучения, так и влияние интерактивных мето-

дов обучения на эффективность урока при преподавании темы «Концепция базы дан-

ных». 

 

L.A. Abdullayeva 

 

The effect of the use of interactive teaching methods in  

teaching the topic "Database concept" on improving  

the effectiveness of the lesson 

 

Summary 
  

There are some differences in teaching between traditional teaching methods and 

interactive teaching methods. The traditional method is knowledge-oriented, while the 

interactive method is personality-oriented. Interactive learning is based on active cognitive 

activity of students. This is a joint training with other participants in the educational process. 

The article discusses both the theoretical part of the interactive teaching method and the 

impact of interactive teaching methods on the effectiveness of the lesson during the teaching 

of the topic "Database concept". 

 

Redaksiyaya daxil olub: 10.11.2020 
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Microsoft Excel imkanlarına təkcə cədvəllərin doldurulması deyil, həm də qrafiklərin ya-

radılması da daxildir. Avtodoldurma vasitəsilə cədvəlin doldurulması üçün aşağıdakılr lazım-

dır: 

— yuvanı seçmək (yuvaların diapazonu); 

— seçilmiş sahənin sağ aşağı küncündən tutmaq və seçilməni cədvəlin müəyyən sahəsinin 

doldurulmasına lazım olan qədər uzatmaq. 

Deyilənləri kompüterdə göstərmək daha məqsədəuyğundur. Tələbələrin bir kompüter qar-

şısında yığılmaması üçün bunu proyektor vasitəsilə monitorun ekranından böyük ekrana çı-

xarmaq lazımdır. Verilənləri səhifənin istənilən yerinə köçürmək olar. Yuvanı seçmək (yuva-

lar diapazonu), seçilmiş sahənin istənilən kənarından tutmaq və səhifənin istənilən yerinə ke-

çirmək lazımdır. Yuvada “=” işarəsi yığılır və hesablanmalı olan düstur yazılır. Bu zaman də-

yişənlərin əvəzinə dəyişənlərin qiymətləri yazılmış müəyyən yuvaya istinad etməyin vacib ol-

duğunu yaddan çıxarmaq olmaz. 

Excel-ə hesablamanın standart funksiyaları daxil edilib. Bu funksiyalardan istifadə etmək 

üçün fx düyməsini basmaq, ya da “=” düyməsini basmaq və funksiyanın adını əl ilə daxil et-

mək lazımdır. Belə imkandan, bu funksiyalardan yararlanan daimi istifadəçilər faydalanırlar 

və yazı sintaksisini dəqiq bilirlər. 

Cədvəldəki verilənlərə görə, müxtəlif verilənlər zamanı funksiyanın qiymətlərinə görə qra-

fikini qura bilərik. 1-ci üsulda verilənlər sahəsini ayırmaq və punktoqrafik qrafik paneldən 

diaqramlar ustası düyməsini basmaq lazımdır. Orada biz məsələmizin həllinə daha çox uyğun 

gələn diaqram tipini seçirik. Diaqram tipləri: qistoqram, xətli, qrafik, dairəvi, nöqtəli və s.  

Analoji variant var, ancaq ilkin olaraq, sonradan diaqaram qurmalı olduğumuz verilənləri 

ayırmaq əvəzinə diaqram tipini seçirik. Sıranın özülünü qururuq və x qiyməti və y qiyməti sa-

həsində müvafiq olaraq sahələrə ayırırıq və bu sahələrdə qrafik tərtib edirik. Bütün bunlardan 

sonra yeni Word sənədi yaratmaq və ona Excel-dən səhifələr daxil etmək lazımdır. Bunun 

üçün Excel-dən cədvəl ayırırıq və buferə köçürürük. Word sənədi açırıq və sıra ilə aşağıdakı 

menyulara daxil oluruq: Edit → Special İnsert → Microsoft Offise Excel sənədi. Bu sənədi 

Excel sənədlə bağlamq olar. Bu zaman sənəd Excel-də dəyişiləcəksə, Word sənədi də dəyişi-
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ləcək. Əgər daxiletmə seçilərsə, onda sənəd Excel-də düzəliş imkanı olmadan daxil edilir. 

Yalnız daxil edilmiş sənədə 2 dəfə basmaqla onu Excel-dəki kimi düzəltmək olar.  

Yeni Microsoft Excel sənədi yaradaq. Üç yuvanı ayırırıq. “Siçan”ın sağ düyməciyini seçil-

miş sahədə basırıq. →Format cells→Bookmark Equalization→ cells-ə işarə qoyuruq, sonra 

bu yuvada “Funksiyanın hesablanması” mətnini yazırıq. 

A2 yuvasında x, B2 yuvasında y yazırıq. A3-də 1, A4-də 2 yazırıq, sonra avtodoldurma 

funksiyaısndan istifadə edirik. x-i 1-dən 10-a qədər yaradırıq. B3-ə y=sinx2 düsturunu daxil 

edirik. Eyni zamanda avtodoldurma funksiyasından istifadə edirik. Səhifənin istənilən yerində 

kursor qoyuruq. Seçirik diaqram ustası→ (Point) seçirik→Sıra 1→A3-A12-dən x qiymətini 

ayırırıq→y qiymətini B3-B12-dən ayırırıq→ Further→ Ready Verilən sinusoid üçün qrafik 

alırıq.  

Xanalara daxil edin: A1 ― «x»; B1 ― «f (x)»; C1 ― «f (x) +6»; D1 ― «f (x) - 10», x də-

yişənin qiymətini [-5; 5] parçasında 1 addımı ilə A2 - A12 xanalarını da verməli. B2 xanasına 

y=[x] funksiyasının daxil edin. Hər bir şagird aşağıdakı məlumatı almalıdır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bundan sonra C və D sütunlarında funksiya aşağıdakı kimi verilir. 
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Sonra müəllimin rəhbərliyi altında uşaqlar bir koordinat müstəvisində funksiyaların qrafi-

kini qururlar. 

1-ci addım - verilənlərin diapazonu və qrafikin növü seçilir. 

 

2-ci addım - X oxunda yazılar seçilir. 
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3-cü addım - alınmış nəticələrə diqqətlə baxdıqdan sonra uşaqlar f(x)+k funksiyasının qra-

fikinin OY oxu üzrə paralel köçürülməsi ilə bağlı fikirlərini söyləyirlər: 

- k>0 olduqda köçürmə k qədər yuxarıya yönəlir. 

- k<0 olduqda k qədər köçürmə aşağıya yönəlir. 

Sonra müəllim C1-«f(x+2)»; D1-«f(x-3)» xanalarında funksiyanın xanasını dəyişir. Uyğun 

olaraq C2- C12 və D1- D12 xanalarında düsturlar aşağıdakı kimi dəyişir. 
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Sonra şagirdlər bir koordinat müstəvisində funksiyalarının qrafikini qurular.  

 

Bundan sonra şagirdlər f(x=k) şəklində funksiyanın OX oxunda paralel köçürməsi haqqın-

da nəticə çıxarır. 

- k>0 olduqda k qədər sola köçürülür. 

- k<0 olduqda k qədər sağa köçürmə olur. 

Məqalənin aktuallığı. İstər cədvəllərin doldurulması, istərsə də də qrafiklərin yaradılması 

zamanı Microsoft Excel imkanlarından geniş istifadə olunur. Nəzərə alsaq ki, müasir dövrdə 

Microsoft Excel-dən istifadəyə tələbat daha da artmışdır, onda məqaləni aktual hesab etmək 

olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə avtodoldurma vasitəsilə cədvəlin doldurulması üçün 

zəruri hallar sadalanmış, bu deyilənlər kompüterdə konkret nümunələrlə göstərilmiş və cəd-

vəllər vasitəsilə təsnif edilmişdir ki, bunlar da elmi yenilik qəbul edilməlidir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Неудахина Н.А. Методичесие указания к лабораторным работам по методики пре-

подавания строителыных дисциплин. Барнаул, 1990. 

2. Новиков Ф., Яценко А. Microsoft Office в целом, (раздел “Microsoft Excel – уни-

версальная система обработки данных). С-Петербург, 2001. 

3. Денисов В. “Excel XP с самого начала”, П., 2001. 

4. Лапчик М.П. Методика преподавания информатики. Омск, 1990. 

5. Информатика: Энциклопедиский словарь для начинающих / Сост. Д.А Поспелов. 

М. Педагогика-Пресс, 1994. 

 

А.М. Кулиев,T.T. Мурадова 

 

Автозаполнение таблиц Excel,  

мастер функций, как строить диаграммы 

 

Резюме  
                                                                                                    

Microsoft Excel широко используется для заполнения обеих таблиц и создания гра-

фиков. Надо учитывать, что спрос на Microsoft Excel в последнее время увеличился, 

тогда статью можно считать актуальной. В статье перечислены необходимые условия 

для заполнения таблицы методом автозаполнения, которая отображается на компью-

тере с конкретными примерами и классифицируется по таблицам. 

 

A.M. Guliyev, T.T. Muradova 

 

AutoFill in Excel spreadsheets, function  

wizard, how to build diagrams 

 

Summary 

 
Microsoft Excel is widely used to fill both tables and create graphs. We must take into 

account that the demand for Microsoft Excel has increased in modern times, then the article 

can be considered relevant. The article lists the necessary conditions for filling in the table by 

auto-filling, which is shown on the computer with specific examples and classified by tables. 
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Açar sözlər: kompyuter qrafikası, kompyuter qrafikasının tətbiq sahələri, rastr, vektor, 

fraktal (üçölçülü) qrafika 

Ключевые слова: компьютерная графика, области применения компьютерной гра-

фики, растровая, векторная, фрактальная (трехмерная) графика 

Key words: computer graphics, computer graphics application areas, raster, vector, fractal 

(three-dimensional) graphics 

 

Bu mövzunu keçməklə müəllim şagirdlərdə kompyuter qrafikası haqqında ümumi biliklər 

formalaşdırır, kompyuter qrafikasının növləri haqqında məlumat verir, bu növlərin bir-birin-

dən fərqin, harada istifadə olunmasın, üstün və çatışmayan cəhətlərin alınan təsvirlərin hansı 

proqramlar vasitəsilə alınmasını, təsvirlərin hansı formatda saxlanmasını şagirdlərin diqqətinə 

çatdırır. Müəllim qeyd edir ki, bu dərsdə biz kompyuter qrafikasının ən məşhur növləri haq-

qında danışacağıq. Bu məşhur kompyuter qrafikası növləri bir-birindən  kompyuter ekranında 

(monitorda), kağız üzərində  çapa verərkən alınan görüntü  ilə fərqlənirlər. 

Müəllim mövzunu izah edir, mövzunun daha yaxşı mənimsənilməsi üçün təkraredici və 

düşündürücü suallar verir, mövzuya təqdimat formasında baxır, şagirdlərdə bu mövzu haqqın-

da olan təsvirlərin  kompyuterdə işlənmə vərdişləri yaradır. 

Müəllim bu mövzuya aid dərsliklərdən, elektron formada olan müxtəlif vəsaitlərdən, əv-

vəlcədən hazırladığı slayd forması təqdimatlardan, kompyuterdən, qiymətləndirmə vərəqlərin-

dən istifadə edərək dərsi keçir. 

Əvvəlcə müəllim mövzu ilə tanışlıq üçün ümumi bir  giriş verir. Kompyuterə  daxil edilən  

məlumatların onun ekranında qrafik şəkildə təsvir olunması mühüm məsələlərdən biridir. Mə-

sələn, elmi tədqiqatların aparılmasında kompyuter qrafikasının mühüm rolu vardır. Proqram-

aparat hesablama kompleksi vasitəsilə qrafiki təsvirin yaradılması və emalı metodlarını və va-

sitələrini öyrənən xüsusi informatika sahəsi kompyuter qrafikası adlanır. 

Müəllim şagirdlərin diqqətinə çatdırır ki, ilk vaxtlar kompyuter qrafikası ilə işləmək de-

mək olar ki, praktik cəhətdən mümkün olmamışdır. Ancaq bu işdə maraqlı olanlar bunun bir 

yolun tapmağa cəht göstərmişlər. Kompyuter qrafikası ilə hər hansı bir iş görmək üçün müx-

təlif proqramlar vardır. Lakin ən çox istifadə olunan, bizim üçün məşhur olan üç növ kom-

pyuter qrafikasından istifadə olunur:   

1. Rastr qrafikası;   

2. Vektor qrafikası;   

3. Fraktal qrafika. 

Bu istifadə də məşhur olan üç növ qrafika bir-birindən  kompyuter ekranında (monitorda), 

əlimizdə əyani vəsait üçün kağız üzərində çapa verərkən alınan görüntü ilə bir-birindən fərq-

lənir. Gəlin onların hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq: 
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RASTR QRAFİKASI 

 

Şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, rastr qrafika 

ilə yaradılan görüntülər müxtəlif ölçülü deyil, ey-

ni ölçülü və eləcə də nəzərə çarpmayacaq dərəcə-

də kiçik nöqtələrdən ibarət olur. Bu nöqtələrin öl-

çüsünün kiçik olmasına baxmayaraq, onların hər 

birinin öz rəngi ola bilər. Lazım olan təsvirin 

alınması məhz nöqtələrdən aslıdır. Belə ki, o ki-

çik nöqtələr birləşib ekranda tam bir şəkil yara-

dır. Lakin nöqtələrin birləşib əmələ gətirdiyi rastr 

təsviri böyütdükcə bu kiçik nöqtələrin də ölçüsü 

böyüyür və nəticədə bu bütöv olaraq alınmış rastr 

təsvirin görüntüsünə də təsir edir, yəni təsvir kobud şəkildə görsənir. Kompyuterin ekranında 

müxtəlif görüntü yaradıb meydana çıxaran nöqtələrin düzbucaqlı şəklində çoxluğuna rastr de-

yilir. Aydındır ki, hər hansı bir elementdən danışan zaman onu xarakterizə edən əsas para-

metrləri də qeyd etmək lazımdır.  

Rastr təsvirlərdə əsas element nöqtə olduğundan bu nöqtələrin hər birinin əsas olaraq iki  

parametrlə xarakterizə olunmasını vurğulamaq yerinə düşər. Bunlar nöqtələrin ekrandakı 

mövqeyi və rəngidir. Beləliklə, rastr qrafikasında təsvirlər nöqtələr ardıcıllığı şəklində təsvir 

edilir. GIF və JPEG formatları rastr təsvirlərin internetdə istifadəsi üçün lazım olan formatlar-

dır. 

Rastr təsvirləri yüksək səviyyədə saxlamaq üçün TIFF formatından istifadə olunur. Rastr 

qrafikasını elektron (multimedia) və poliqrafik nəşrlərin hazırlanması zamanı tərtib edirlər. 

Şagirdlərin diqqətinə çatdırılır ki, rastr təsvirlərin yaradılması və üzərində işlərin aparılması 

üçün ən çox Paint, Adobe Photoshop, Photostyler, Picture Publisher  kimi proqramlardan isti-

fadə olunur. Rastr təsvirinin əsas elementi onun nöqtəsidir. Əgər bu ekran təsviridirsə, nöqtə 

piksel adlanır.  

Müəllim  rastr qrafikasının  çatışmayan cəhətlərini qeyd edir: 

— Rastr təsvirinin istifadəsi zamanı əsas problem verilənlərin həcmcə böyük olmasıdır. 

Məsələn, adi jurnalın iki səhifəsi ölçüsündən böyük ölçülü illüstrasiyalarla fəal işləmək üçün  

128 Mbayt və daha artıq əməli yaddaşı olan fərdi kompyuterlər tələb olunur. Bu parametrlə 

yanaşı istifadə edilən fərdi kompyuterin tərkibindəki mikroprosessorun da məhsuldarlığının 

yüksək olması vacibdir. 

— Rastr təsvirlərinə aid olan detalların nəzərdən keçirilməsi üçün onların böyüdülməsinin 

qeyri-mümkünlüyüdür. Təsvir nöqtələrdən ibarət olduğu üçün onun böyüdülməsi təsviri təşkil 

edən nöqtələrin ölçüsünün böyüməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə təsvirdəki əlavə detalları gör-

mək istifadəçi üçün mümkün olmur. Bununla yanaşı nöqtələri böyüdülmüş illüstrasiyanın vi-

zual görünməsi təhrifə uğrayır və ümumilikdə illüstrasiya kobudlaşır. Baş verən proses rastr 

qrafikasında pikselləşdirmə effekti adlanır. 

VEKTOR QRAFİKASI. Müəllim qeyd edir ki, rastr təsvirlərin özünə məxsus olan necə 

deyərlər şəxsi nöqsanları vardır. Bunlar təsvirə daha böyük tələblər qoyulduqda meydana çı-

xır. Bu görüntünü böyüdüb kiçildən zaman həm həcm olaraq çox yaddaş sahəsi tələb olunur, 

həm də bu zaman təsvirlər nöqtələrdən ibarət olduğundan miqyasın dəyişilməsi istər-istəməz 

təsvirin kobudlaşmasına gətirib çıxarır. Belə rastr təsvirlərdə yaranan çatışmamazlıqları ara-

dan qaldırmaq üçün vektor qrafikasından istifadə olunur. Qeyd etmək istədiyimiz vektor qra-
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fikada görüntü elementlər çoxluğun-

dan ibarətdir. Bu elementlər müxtəlif 

obyektlər ola bilər. Bu obyektlərin 

formasını müxtəlif riyazi qaydalarla 

təsvir edə bilərik. Vektor qrafikasın-

da sadə element kimi əyri xətlərdən 

istifadə edilir. Müəllim tərəfindən şa-

girdlərə vektor qrafik redaktorlarına 

Adobe Illustrator, Freehand, Corel 

Draw kimi proqramları misal kimi 

göstərilir. Qeyd olunur ki, bəzi proq-

ramlar da var ki, həmin proqramlar vasitəsilə rastr təsvirləri, vektor təsvirlərə çevirmək müm-

kündür. Belə proqramlara Adobe Stream Line proqramını qeyd edə bilərik. 

Vektor qrafik təsvirlərinə CDR(Corel Draw), .AI (Adobe Illustrator), .WMF (Windows 

Meta File), .DXF (Drawning Interchange Format), CGM(Computer Graphich Meta File), 

.EPS (Encasualated Post Script) genişlənməsini göstərmək olar. Vektor qrafikası vasitələrin-

dən istifadə etməklə indiki zamanda istifadəçilər yüksək bədii keyfiyyətlərə malik əsərlər ya-

rada bilirlər. Ümumilikdə belə əsərlər istisna təşkil edirlər. Çünki yüksək səviyyəli əsərlərin 

vektor qrafikası vasitələrinin köməyi ilə bədii hazırlanması olduqca mürəkkəb prosesdir. 

Rastr qrafikasında təsvirin əsas elementi nöqtə olduğu halda, vektor qrafikasında bu rolu xətt 

oynayır. Bu zaman vektor qrafikasında istifadə edilən xəttin düz və ya əyri xətt olmasının isti-

fadəçi üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Vektor qrafikasında əsas element xətt olduğundan,  

vektor qrafikası vasitəsi ilə əldə edilmiş vektor illüstrasiyasında olan təsvir xətlərdən ibarət 

olur. Yəni sadə obyektlər birləşərək mürəkkəb obyektləri və illüstrasiyanı əmələ gətirirlər. 

Belə yanaşmaya görə, vektor qrafikasını bəzən obyektyönümlü qrafika da adlandırırlar. Vek-

tor qrafikasında istənilən obyekti ekrana çıxarmazdan əvvəl kompyuterin yaddaşında olan 

proqram ekran nöqtələrinin kordinatlarını təsvir üçün hesablayır. Obyektin printerdə çapı za-

manı da analoji hesablamalar həyata keçirilir. Bu səbəbdən də vektor qrafikasına bəzən hesab-

lanan qrafika da deyirlər.  

FRAKTAL QRAFİKA. “Fraktal” sözü “fracrus” latın mənşəlli söz olub, “bölünmüş” 

mənasını verir. İndiki zamanda kompyuter qrafikasında fraktalların mühüm mənası vardır. Bu 

qrafikanın əsasını fraktal həndəsə təşkil edir. Burada valdeyin-övlad münasibətləri əsas götü-

rülür, hər bir övlad öz valdeyinindən xassələri irsən götürür. Müəllim sinfə müraciət edərək 

bildirir ki, fraktal qrafikada əsas xassələrdən biri özünəoxşarlıqdır. Özünəoxşar obyektlərdə  

hansısa bir hissələrin miqyası böyüdülmüşsə həmin hissələr əsas obyektə yaxud bir-birinə ox-

şayır. Yəni deyə bilərik ki, fraktalın kiçik bir hissəsində ümumi olaraq tam fraktal haqqında 

hansısa bir məlumat saxlamaq lazımdır. 

Məsələn, kiçik bir qar dənəciyində bütov 

formada qar haqqında məlumat saxlanı-

lır, yəni qar dənəciyinə bir fraktal ele-

ment kimi baxmaq olar.  Fraktal qrafika 

da riyazi aslılıqlar şəklində qurulur. Yə-

ni, qrafikanı tənliklər, bərabərsizliklər və 

s. şəklində göstərmək olar. Bu da istifa-

dəçiyə imkan verir ki, fraktal qrafika 

üzərində hər hansı bir hesablama apar-
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maq üçün kompyuterin yaddaşında yalnız qrafikaya aid düsturları saxlasın. Bundan sonra 

fraktal qrafikaya aid hər hansı bir tənlikdə əmsalları dəyişib yeni bir təsvir qurmaq çox rahat 

olur. Fraktal qrafika təsvirinin alınması üçün çoxlu sayda proqramlardan istifadə etmək olar: 

Ultra Fractal, Fractal Explorer, Mystica. Fraktal qrafika ilə işləyən adam işinin çox peşəkarı 

olmalıdır. Çünki burada o, hər bir işi başlanğıcdan özü yerinə yetirir ki, bu da həm məsuliy-

yətli həm də çətin bir işdir. Buna görə də fraktal qrafika digər kompyuter qrafikalarından fərq-

lənir. Müəllim qeyd edir ki, tədris prosesində kompyuter qrafikasından istifadə olunması biz 

müəllimlərin işini asanlaşdırır. Çünki hər hansısa bir təsviri kompyuterdə əyani şəkildə gös-

tərib fikirlərimizi bu təsvirə uyğun tamamlaya, yaxud əlavə nə isə yeni bir fikir irəli sürə bi-

lərik. Ümumiyyətlə, fraktal qrafikadan çap işlərində, həmçinin elektron sənədlərin hazırlan-

masında nadir hallarda istifadə edirlər. Ondan əsasən fərdi kompyuterlərdə əyləncəli oyunlar 

üçün istifadə olunur. Fraktal qrafika ilə iş zamanı fərdi kompyuterin yaddaşında heç bir ob-

yekt saxlanılmır. Burada təsvirlər tənlik üzrə (və ya tənliklər sistemi üzrə) qurulur. Bu səbəb-

dən də istifadə edilən düsturlardan başqa heç nəyi yaddaşda saxlamaq tələb olunmur.  

Şagirdlərdə mövzu haqqında müəyyən biliklər formalaşandan sonra müəllim onları müəy-

yən qruplara bölərək, bu qrupların bir-birinə suallar verməklə, diskussiya şəklində dərsi təşkil 

edir.  

Bu mövzu şagirdlərə keçirildikdən və şagirdlər bu mövzunu tam başa düşüb, öyrəndikdən 

sonra, onlarda artıq bu mövzuya aid praktik vərdişlər formalaşır, kompyuter qrafikasına aid 

müxtəlif təsvirlər üzərində işləməyi bacarırlar, təsvirlərin bir-birindən fərqin, bu təsvirlərin 

praktik olaraq harda daha yaxşı istifadə etməyin üstünlüklərini izah edə bilirlər. 

Müəllim məlumatları şagirdlərin diqqətinə çatdırdıqdan sonra onların bu mövzular haqqın-

da əldə etdikləri bilikləri müxtəlif suallarla ümumi qiymətləndirə bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki. məqalədə orta məktəbdə kompyuter 

qrafikası haqqında, onun rastr, vektor, üçölçülü növləri, kompyuter qrafikasının növlərinin is-

tifadə sahələri haqqında və s. məlumat verilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kompyuterdə qrafikasından istifadə etməklə müxtəlif həndəsi 

təsvirlərin alınması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə şagirdlərə kompyuter qrafikası haq-

qında ümumi formada məlumat verilir, onun növləri, zəruri hallarda hansı qrafik təsvir tiplə-

rindən istifadə edəcəkləri barədə söhbət açılır. Bu tipli dərslər şagirdlərdə dərsə diqqət və ma-

rağı daha çox artırır və şagirdlərin daha yaradici bir şəkildə inkişaf etməsinə şərait yaradır ki,  

bu da təhsilin keyfiyyətinə müsbət mənada daha çox töhfə verməsindən ibarətdir. 
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                                                       И.Р. Гатамханов 

 

Kомпьютерная графика в школьных  

учебниках информатики 

 

Pезюме 

 
В статье описывается компьютерная графика в высшей школе, ее растровые, вектор-

ные, трехмерные типы, применение компьютерной графики в различных областях. Ин-

формация предоставлена. Также представлена информация о компьютерной графике, 

ее типах и о том, какие типы графики они будут использовать в соответствующих слу-

чаях. Эти типы уроков повышают внимание и интерес учащихся к уроку и позволяют 

учащимся более творчески развиваться, что более положительно влияет на качество об-

разования. 

 

                                                                                               I.R. Hatamkhanov 

 

Computer graphics in high school computer science textbooks 

 

Summary 

 
The article describes computer graphics in high school, its raster, vector, three-

dimensional types, the application of computer graphics in various fields, and so on. 

information is provided. There is also information about computer graphics, its types and 

about what types of graphics they will use in the corresponding cases. These types of lessons 

increase the attention and interest of students in the lesson and allow students to develop more 

creatively, which more positively affects the quality of education. 
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Virusla mübarizə aparmaq üçün xüsusi proqram təminatından – antivirusdan istifadə edi-

lir. İndiki zamanda antivirusların müxtəlif növlərinə rast gəlmək mümkündür və onlar aşağı-

dakı funksiyaları yerinə yetirirlər: 

• Proqramlar-detektorlar operativ yaddaşda və fayllarda virus üçün xarakterik olan kodların 

(siqnaturların) axtarışını həyata keçirirlər. Virus tapıldıqda uyğun məlumatı bildirirlər; 

 • Proqramlar-doktorlar və ya faqi. Bunlar da virusa yoluxmuş faylları axtarıb tapır və 

onları “müalicə” edirlər, yəni faylı əvvəlki vəziyyətinə qaytarırlar. Faqların arasında yarım-

faqlardan da istifadə olunur. Yarımfaqlar və yaxud proqramlar-doktorların təyinatı ondan iba-

rətdir ki, onlar böyük sayda virusları tapmaqla yanaşı onları məhv də edirlər; 

• Yoxlayıcılar (və ya müfəttişlər) obyektin yoluxmamışdan qabaqkı vəziyyətini yadda 

saxlayır və mütamadi olaraq cari vəziyyəti başlanğıc vəziyyətlə müqayisə edirlər; 

• Proqramlar-süzgəclər və ya rezidentlər (yaxud da daim işləyənlər) kompüter işləyən za-

man onda baş vermiş şübhəli fəaliyyəti (viruslara xarakterik olan fəaliyyəti) aşkar etmək üçündür. 

• Vaksinlər rezident proqramlardır, faylların virusa yoluxmasının qarşısını alırlar. 

Müasir antivirus proqramları çoxfunksiyalı proqram kompleksidir, əsas vəzifələri virusu tap-

maq, müalicə etmək (yəni kanarlaşdırmaq), həmçinin onun kompüterə daxil olmasına maneçi-

lik etməkdir. Müasir antivirus proqramları iki rejimdə işləyir. Monitor rejimində antivirus 

daim işləyir, sistemin fayla müraciətini izləyir, prosesə daxil olmaqla bu faylların yoluxma 

predmetini yoxlayır. 

Deməli, virusun fayla düşməsi üçün etdiyi birinci cəhd antivirus tərəfindən bloklanır (qı-

fıllanır) və bu barədə xəbərdarlıq olunur. Kompüter monitor rejimində işləyəndə kompüterin 

işində ləngimə baş verir, çünki hesablama resurslarının bir hissəsi işlərini antivirusa həsr edir-

lər, bununla yanaşı fayla və bəzi obyektlərə istənilən müraciət skanerləmə proseduru ilə həya-

ta keçirilir. Digər tərəfdən əgər kompüterdə yoluxmuş fayllar varsa və o fayllar aktivlik gös-

tərmirsə, onda onlara müraciət baş vermir, onlar nəzərdən kanarda qalırlar. Skaner rejimində 

antivirus proqramı verilmiş sahədə (müəyyən kataloqda, sərt diskin bölmələrində və ya infor-

masiya saxlayan bütün qurğularda) bütün faylları yoxlayır və yoluxmanı kanarlaşdırır (və ya 

skanerin sazlanmasından asılı olaraq onlar barədə məlumat verir). Verilənlərin kompüterdə 

yoxlanılması müəyyən qədər vaxt aparır (bəzən bir neçə saat). Bununla yanaşı, bəzi hallarda 

virus sistemə skanerə əməliyyatı tamamlandıqdan sonra da düşə bilər. Sistemin etibarlı mü-

dafiə edilməsi üçün hər iki rejimdən istifadəni məsləhət bilirlər. Monitor rejimində antivirus 

proqramının daim işləməsi nəzərə alınmaqla yoxlamanı mütamadi olaraq həftədə bir dəfə (bü-
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tün verilənləri yoxlamaqla), skaner rejimində isə yoxlamanı axşamlar həyata keçirməyi məslə-

hət bilirlər. Antivirusun öz “qurbanları”nı necə aşkar etməsi üsullarına baxaq. Siqnatura əsas-

lanan aşkaretmə. Əgər antivirus sistemə virusun soxulmasını aşkar edirsə, onda antivurus fay-

lı (və ya şəbəkədən gələn paketi) nəzərdən keçirir, sonra isə məşhur hücumların və ya virusla-

rın adları olan siqnatur lüğətə müraciət edir. Seçim edildikdən sonra antivirus fəaliyyətə baş-

layır. Siqnaturun yaradılması əl ilə, bir neçə faylın korporativ araşdırmalar yolu ilə yerinə ye-

tirilir. Siqnaturun avtomatik generasiya edilməsi (adətən polimorf viruslar olan mühitdə) hələ-

lik tutarlı səviyyədə nəticə verməmişdir. Hər bir müasir antivirus proqramı geniş (bir neçə yüz 

minlərlə) mütamadi yenilənən siqnatur bazasına malikdir. Yoluxmanın siqnaturlar vasitəsilə 

müəyyən edilməsi ona əsaslanır ki, yeni virus (hələlik siqnaturu bazada olmayan) çox asan-

lıqla antivirus müdafiəsini yarıb keçə bilər. Odur ki, siqnaturu yaradanda və onu istifadəçiyə 

təqdim edəndə bu 11-dən 97 saata kimi vaxt aparır (istehsalçıdan asılı olarq). Nəzəri olaraq 

hesablanmışdır ki, virus İnternetə elə hücum təşkil edər ki, onu 30 saniyədən az müddət ərzin-

də zəbt edər. 

Proqramın özünü şübhəli aparmasının aşkar edilməsi üsulu. Antivirus proqramı bütün işlə-

yən proqramların özünü necə aparmasını izləyir və virusa xarakter olan halların (məsələn, ve-

rilənlərin exe-fayla yazılmasını) aşkarlanmasına cəhd edir. Təcrübə göstərir ki, bu üsul bəzi 

hallarda baş vermiş hadisəyə reaksiya verə bilmir (yalana uyur), nəticədə istifadəçi edilən xə-

bardarlığa reaksiya vermir. Üsulun müxtəlif növləri vardır. Proqramın emulyasiya olunması, 

yəni proqram işə salınmazdan öncə antivirus onun özünü aparmasını (şübhəli halları izləmək 

məqsədi ilə) imitasiya etməyə çalışır. 

 AÇIQLAMA: Emulyasiya (ingiliscə emulation) hesablama texnikasında proqramlar, 

aparat vasitələri və ya onların birləşməsi (ahəngi, uyğunluğu) kompleksidir və bir hesablama 

sistemi (qonaq) funksiyasının digərinə (birincidən fərqli, hesablama sisteminə - hosta) kopiya-

lanması (və ya emulyasiyası) üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Kompüterdə virus əlamətləri aşkarlandıqda nə etmək lazım olduğunu şagirdlərə başa sal-

maq lazımdır. İlk addım olaraq yerinə yetirdikləri işlərin nəticələrini xarici daşıyıcılarda (CD 

və ya DVD-diskdə, fləş kartda və s.) saxlasınlar. Sonra: 

• Kompüteri lokal şəbəkədən və İnternetdən  ayırın; 

• əməliyyat sistemi kompüterə düşmüş virus nəticəsində sərt diskdən yüklənmirsə, onda 

onu CD diskdən yükləməyə  çalışın; 

• antivirus proqmını başladın. 

Virusla mübarizə tədbirləri 
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Virusla mübarizə aparmaq üçün xüsusi proqram təminatından – antivirusdan istifadə edilir.  

Antivirus proqramları hansı funksiyaları yerinə yetirir?  

İndiki zamanda antivirusların müxtəlif növlərinə rast gəlmək mümkündür və onlar aşağı-

dakı funksiyaları yerinə yetirirlər: 

1. Proqramlar-detektorlar operativ yaddaşda və fayllarda virus üçün xarakterik olan 

kodların axtarışını həyata keçirirlər. Virus tapıldıqda uyğun məlumatı bildirirlər; 

2. Proqramlar-doktorlar və ya faqi. Bunlar da virusa yoluxmuş faylları axtarıb tapır və 

onları “müalicə” edirlər, yəni faylı əvvəlki vəziyyətinə qaytarırlar. Faqların arasında yarım-

faqlardan da istifadə olunur. Yarımfaqlar və yaxud proqramlar-doktorların təyinatı ondan iba-

rətdir ki, onlar böyük sayda virusları tapmaqla yanaşı onları məhv də edirlər; 

3. Yoxlayıcılar (və ya müfəttişlər) obyektin yoluxmamışdan qabaqkı vəziyyətini yadda 

saxlayır və mütamadi olaraq cari vəziyyəti başlanğıc vəziyyətlə müqayisə edirlər; 

4. Proqramlar-süzgəclər və ya rezidentlər kompüter işləyən zaman onda baş vermiş 

şübhəli fəaliyyəti aşkar etmək üçündür. 

5. Vaksinlər rezident proqramlardır, faylların virusa yoluxmasının qarşısını alırlar. 

6. Müasir antivirus proqramları çoxfunksiyalı proqram kompleksidir, əsas vəzifələri viru-

su tapmaq, müalicə etmək, həmçinin onun kompüterə daxil olmasına maneçilik göstərməkdir. 

 

Müasir antivirus proqramları neçə rejimdə işləyir? 

 
 

Müasir antivirus proqramları iki rejimdə işləyir. 

 

Monitor rejimində antivirus daim işləyir, sistemin fayla müraciətini izləyir, prosesə daxil 

olmaqla bu faylların yoluxma predmetini yoxlayır. Deməli, virusun fayla düşməsi üçün etdiyi 

birinci cəhd antivirus tərəfindən bloklanır və bu barədə xəbərdarlıq olunur. 
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Kompüter monitor rejimində işləyəndə kompüterin işində ləngimə baş verir, çünki hesab-

lama resurslarının bir hissəsi işlərini antivirusa həsr edirlər, bununla yanaşı fayla və bəzi ob-

yektlərə istənilən müraciət skanerləmə proseduru ilə həyata keçirilir. Digər tərəfdən, əgər 

kompüterdə yoluxmuş fayllar varsa və o fayllar aktivlik göstərmirsə, onda onlara müraciət baş 

vermir, onlar nəzərdən kanarda qalırlar. 

Skaner rejimində antivirus proqramı verilmiş sahədə bütün faylları yoxlayır və yoluxma-

nı kanarlaşdırır. Verilənlərin kompüterdə yoxlanılması müəyyən qədər vaxt aparır. Bununla 

yanaşı, bəzi hallarda virus sistemə skanerə əməliyyatı tamamlandıqdan sonra da düşə bilər. 

Sistemin etibarlı müdafiə edilməsi üçün hər iki rejimdən istifadəni məsləhət bilirlər.  

Monitor rejimində antivirus proqramının daim işləməsi nəzərə alınmaqla yoxlamanı mü-

tamadi olaraq həftədə bir dəfə, skaner rejimində isə yoxlamanı axşamlar həyata keçirməyi 

məsləhət bilirlər. 

 

Antivirus öz “qurbanları”nı necə aşkar edir? 

 

Antivirusun öz “qurbanları”nı necə aşkar etməsi üsullarına baxaq. 

Siqnatura əsaslanan aşkaretmə. Əgər antivirus sistemə virusun soxulmasını aşkar edir-

sə, onda antivirus faylı nəzərdən keçirir, sonra isə məşhur hücumların və ya virusların adları 

olan siqnatur lüğətə müraciət edir. Seçim edildikdən sonra antivirus fəaliyyətə başlayır. 

Siqnaturun yaradılması əl ilə, bir neçə faylın korporativ araşdırmalar yolu ilə yerinə yeti-

rilir. Siqnaturun avtomatik generasiya edilməsi hələlik tutarlı səviyyədə nəticə verməmişdir. 

Hər bir müasir antivirus proqramı geniş mütamadi yenilənən siqnatur bazasına malikdir. 

Yoluxmanın siqnaturlar vasitəsilə müəyyən edilməsi ona əsaslanır ki, yeni virus çox asanlıqla 

antivirus müdafiəsini yarıb keçə bilər. Odur ki, siqnaturu yaradanda və onu istifadəçiyə təq-

dim edəndə bu 11-dən 97 saata kimi vaxt aparır. 

Nəzəri olaraq hesablanmışdır ki, virus İnternetə elə hücum təşkil edər ki, onu 30 saniyədən 

az müddət ərzində zəbt edər. 

Proqramın özünü şübhəli aparmasının aşkar edilməsi üsulu.  

Antivirus proqramı bütün işləyən proqramların özünü necə aparmasını izləyir və virusa 

xarakter olan halların aşkarlanmasına cəhd göstərir. Təcrübə göstərir ki, bu üsul bəzi hallarda 

baş vermiş hadisəyə reaksiya verə bilmir, nəticədə istifadəçi edilən xəbardarlığa reaksiya ver-

mir. 

Bu üsulun müxtəlif növləri vardır. 

Proqramın emulyasiya olunması, yəni proqram işə salınmazdan öncə antivirus onun özü-

nü aparmasını imitasiya etməyə çalışır. 

“Ağ siyahı” üsulu. Öncədən təhlükəsiz kod kimi administrator tərəfindən qeyd olunan 

kompüter kodları kombinasiyasının qabağı alınır. 

Evristik skanerə üsulu. Üsul siqnatura və evristikaya əsaslanır. Üsulun əsas məqsədi siq-

naturdan istifadə etməklə skanerləmə bacarığını artırmaq və modifikasiya edilmiş virus versi-

yalarını aydınlaşdırmaqdır. Modifikasiya edilmiş virus versiyalarını aydınlaşdıranda siqnatu-

run naməlum proqram cismi ilə uyğunluğu ən azı 100% olması nəzərə alınmalıdır. 

Beləliklə, biz öyrəndik ki, virusun fəaliyyət ssenarisi təxminən bu cürdür. 

• Kompüterdə yoluxdurulması mümkün olan bütün proqramlar. 

• Özünü proqramın əvvəlinə və sonuna yazmaq. 

• Əgər virusun hücuma keçəcəyi gün yetişmişsə, dagıdıcı  işlər görmək. 
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• Kompüterin sərt diskində hər hansı kiçik sahəni “şifrələmək” 

XXI əsrin əvvəllərində virusların başilica fəaliyyəti düşdüyü kompüterdən hər hansı infor-

masiyanı oğurlamağa və həmin kompüterə kənar şəxslərin daxil olmasını təmin etməyə yönəl-

mişdir. 

Şagirdlərin nəzərinə çatdırılır ki, kompüter viruslarından qorunma üç səviyyədə ola bilər. 

Birinci sıviyyədə virusların kompüterə girməsinin qarşısı alınır. 

İkinci səviyyədə virus hücumlarının qarşısı alınır. 

Üçüncü səviyyədə virus hücumlarının təsiri minimuma endirilir. 

Virus hücumlarının qarşısını almaq üçün antivirus proqramlarından istifadə olunur. Bu 

gün Symantec Norton Antivus, Kasperiski antivirusu, DrVeb, Mc VirusScan, Panda Titanium 

antivirus kimi antivirus proqramları daha çox işlədilir. Şagirdlərə başa salınır ki, sadaladığı-

mız proqramlar, əsasən kommerasiya məhsuludur. 

Lakin fərdi kompüterdə istifadəçi havayı olan antivirus proqramlarından istifadəyə üstün-

lük verir. 

Onların içərisində avast! daha əlverişlidir. Bu proqramı WWW.avast.com saytından əldə 

emək olar. 

Məqalənin aktuallığı. Virusla mübarizə aparmaq üçün xüsusi proqram təminatından – an-

tivirusdan istifadə edilir. Müasir dövrdə antivirusların müxtəlif növlərinə rast gəlmək müm-

kündür ki, onlar da müxtəlif funksiyaları yerinə yetirirlər. Bu və digər məsələlərin təhlili və 

öyrənilməsi baxımından məqalə aktual hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə antivirusların müxtəlif növlərinin yerinə yetirdiyi 

funksiyaların təhlili verilir, proqramın özünü şübhəli aparmasının aşkar edilməsi üsulu nəzər-

dən keçirilir və kompüterdə virus əlamətləri aşkarlandıqda nə etmək lazım olduğunun yolları 

göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Борьба с вирусом 

 

Pезюме 

 
Для борьбы с вирусом используется специальное антивирусное программное обес-

печение. Современное антивирусное программное обеспечение - это многофункцио-

нальный программный комплекс, основной задачей которого является обнаружение, 

лечение (т.е. излечение) вируса и предотвращение его доступа к компьютеру. 

 

http://www.avast.com/
http://www.gadirov.com/
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S.I. Safiyeva 

 

Fight the virus 

 

Summary 

 
Special antivirus software is used to fight the virus. Modern antivirus software is a 

multifunctional software complex whose main task is to detect, treat (if censure) the virus and 

prevent its access to the computer. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 13.10.2020 
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Orta məktəbdə informatika dərsində (10-cu sinif) qrafik  

redaktorun öyrədilməsi metodikasına dair 
 

Nigar Vahid qızı Qocalı 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: qocalinigar1994@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.C.-C. Cəbrayılzadə,  

                r.ü.f.d., dos. Z.Ə. Tagiyeva  

 

Açar sözlər: kompyuter, məktəb, qrafika, Corel Draw, dərs, informatika, müəllim, meto-

dika 

Kлючевые слова: компьютер, школа, графика, Corel Draw, уроки, информатика, 

учитель, методика 

Key words: computer, school, graphics, Corel Draw, lessons, computer science, teacher, 

methodology 

  

X sinifdə informatikanın tədrisi şagirdlərdə informasiyanın müxtəlif mənbələrdən axtarışı, 

şəxsi fikirlərin irəli sürülməsi, fərdi və kollektiv işin təşkili bacarıqlarının formalaşması istiqa-

mətində qurulmuşdur. Dərslikdə təlim materialları 6 tədris vahidində qruplaşmısdır. Bunlar-

dan “Modelləşdirmə” başlığı altında tədris vahidinə daxil olan “Kompyuter qrafikası” mövzu-

su üzrə və nümunə olaraq Corel Draw proqramını öyrənəcəyik. 

Qrafik redaktorlar - informatikanın xüsusi bölməsi olub yeni şəkillər çəkmək, hazır şə-

killər üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmək üçün istifadə edilir. Belə proqramlara Paint, 

Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photostiller, Corel Draw və s. göstərmək olar. 

10-cü sinif “İnformatika” üzrə sinif proqramında “Kompyuter qrafikası” adlı bir mövzu 

var ki, onu bu dizayn proqramlarının öyrədilməsinin açarı hesab etmək olar. Bu mövzuya 2 

saat ayrılır. Birinci dərsdə şagirdlər proqramda sadə şəkillər çəkməyi öyrənir. 2-ci dərsdə artıq 

mövcud obyektin kompyuter modelini hazırlayırlar. Şagirdlərdə qrafik redaktorlar, onların 

hansı növlərinin olduğu ilə bağlı biliklərin və təsəvvürlərin formalaşmasında bu mövzu mü-

hüm rol oynadığından bu mövzunun  qısa icmalını hazırlamaq istəyirəm. 

Məqsəd: Şagirdlərə qrafik redaktorlar (Corel Draw) proqramı haqda, onun alətləri haqqın-

da məlumat verib, əyani surətdə tanış etmək, eyni zamanda işləmə bacarıqlarını artırmaqdır. 

İnteqrasiya: Cogr-2.1.8. 

İş forması: Bütün siniflə iş, fərdi iş, cütlərlə iş. 

İş üsulu: Müsahibə, mini mühazirə, təqdimat, kompyuterdə iş. 

Resurs: Dərsliklər, kompyuter sinfi, metodik vəsaitlər, noutbuk, proyektor, iş vərəqləri, 

qiymətləndirmə vərəqləri, rastr və vektor qrafik redaktorlar, internet bağlantısı 

ALT standartlar: 2.1.3. Kompyuter qrafikası, modelin yaradılmasına dair tədqiqatlar. 

Dərsin tipi: İnduktiv. 

Təlimin nəticələri: Qrafik redaktorlarda (Corel DRAW) kompyuter modeli hazırlayırlar 

Motivasiya: Müəllim əvvəl şagirdlərə bu mövzuyla bağlı biliklərinin nə dərəcə olduğunu 

öyrənmək üçün onlara motivasiya sualları verib, onların diqqətini dərsə yönəldir. Müəllim 

sinfə müraciət edir 

• Qrafik redaktor nədir usaqlar?  

• İndiyenecen hansı qrafik redaktorların adını öyrənmisiz və kompyuterdə hansı qrafik 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 297 

redaktorla işləmə təcrübəniz var? 

• Corel Draw proqramı haqda nə bilirsiz? Hansi alətlərini tanıyırsız? 

Dərsə başlamazdan əvvəl müəllim geniş ekranda (proyektorda) və ya dərslikdən şagirdlərə 

kompyuter qrafikası, onun növləri haqda xatırlatma edib, daha sonra Corel Draw proqramında 

giriş edir. Sonra isə müəllim Corel Draw çəkilmiş iki şəklinə şagirdlərin diqqətini yönəldib 

onlara bu barədə aşağıdakı iki sualı verir: 

 

ŞƏKİL 1                                                                        ŞƏKİL 2 

 
İkinci olan bu səkildə digər 1-ci səkillə olan fərqlər nədir? Hər ikisinin yaradılması zamani 

COREL DRAW-ın hansı alətlərindən və rəng seçimlərindən istifadə olunub?  

Verilən suallar ətrafında şagirdlərin fikirləri dinlənilir. Lövhədə tədqiqat sualı və şagird-

lərin vəziyyəti yazılir. 

Tədqiqat sualı: 

Bu yazılardan hansı daha səliqəli çəkilib? 

Hər bir şəklin çəkilməsində hansı alətlərdən istifadə olunub? 

Tədqiqatın aparılması: Müəllim şagirdlərin fəal iştirakı ilə yeni informasiyanı şərh edir. 

Bu zaman o, noutbukdan və proyektordan istifadə edərək, dərslikdəki alqoritmləri izah edir. 

Şagirdlər kompüterdə iş və təhlükəsizlik texnikası qaydalarını bir daha təkrarlayırlar. Tədqi-

qat zamanı o, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan şagirdlərə böyük həssaslıqla yanaşmalıdır. Şagird-

lər qruplara ayrılaraq, kompüterdə verilmiş tapşırığı yerinə yetirirlər.  

              I QRUP 

Corel draw proqramında vektorial bir obyekt çək. 

Çəkilən obyekti pick tool  aləti vasitəsilə seçib Fill tool  aləti vasi-

təsilə rəngləndir (rəng seçimi sərbəst). 

Alinan obyekti File-Save vasitəsilə yadda saxla. 

                II QRUP 

Corel Draw proqramına İmport (CTRL+İ) əmri vasitəsilə kompyuterin yaddaşından hər 

hansı bir şəkil əlavə et. 

Əlavə edilən şəkli seçib shadow (drop shadow) əmri vasitəsilə kölgə ver. Kölgənin vəziy-

yəti ucun səhifənin yuxarısında presents əmri alt əmrlərindən birini seç. 

 

                    (top,left,bottom..) 
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                    III QRUP 

        Corel Draw proqramında  Text tool(F8) aləti vasitəsilə hər hansı bir yazı yaz. 

Yazilan bu yazını Text menyusun alt əmri olan Fit text to Path emri vasitəsilə ekranda ve-

rilmiş olan dairənin ətrafinda döndər. Alınan obyekti yadda saxlayıb proqramı bağla (Close).   

İnformasiya mübadiləsi ve müzakirəsi. Şagirdlərin işləri müəllimə təqdim olunur. Müəllim 

onların çəkdiyi şəkilləri müzakirə edir və Corel Draw proqramında alətlərin harada yerləşdiyi 

barədə, iş sahəsi, şəkillərin ölçüləri barədə müxtəlif suallar verə bilər. 

Nəticə və ümumiləşdirmə  Müəllim şagirdlərin işləri ilə bağlı verilən cavabları onların fəal 

iştirakı ilə ümumiləşdirərək nəticələr çıxarır.   

Yaradıcı tətbiq etmə. Müəllim mövzuda nəzərdə tutulmuş bacarıqları reallaşdırmaq məq-

sədilə şagirdləri öyrədici kompüter proqramı olan INFO-KO elektron vəsaitində Corel Draw 

qrafik redaktoru ilə tanış edir və bu vəsaitin "Rənglə" bölməsində olan tapşırıqları yerinə 

yetirməyi tapşırır. 

        Qiymətləndirmə: 

Müəllim müşahidəyə əsasən, aşağıdakı meyarlar üzrə formativ qiymətləndirmə apara bi-

lər. O, dərsin təlim məqsədlərinə nail olmaq dərəcəsini aşağıdakı meyarlar üzrə qiymətləndirə 

bilər: izahetmə, şərhetmə, müəyyənetmə. 

 

I səviyyə II səviyyə III səviyyə IV səviyyə 

Qrafik redaktorun 

təyinatını izah 

etməkdə çətinlik 

çəkir. 

Qrafik redaktorun 

təyinatını qismən 

izah edir. 

Qrafik redaktorun 

təyinatını əsasən izah 

edir. 

Qrafik redaktorun 

təyinatını düzgün 

izah edir. 

Corel Draw 

proqramının 

pəncərəsinin əsas 

hissələrini şərh 

etməkdə çətinlik 

çəkir 

Corel Draw 

proqramının 

pəncərəsinin əsas 

hissələrini müəllimin 

köməyi ilə şərh  edir. 

Corel Draw 

proqramının 

pəncərəsinin əsas 

hissələrini kiçik 

səhvlərə yol verərək 

şərh edir. 

Corel Draw 

proqramının 

pəncərəsinin əsas 

hissələrini düzgün 

şərh edir. 

Obyekt üzərində 

aparılan 

əməliyyatların 

yerinə 

yetirilməsində  

çətinlik çəkir. 

Obyekt üzərində 

aparılan 

əməliyyatların yerinə 

yetirilməsini   

müəllimin köməyilə 

şərh edir. 

Çəkilən obyektin  

ölçülərini 

müəyyənləşdirir. 

Çəkilən obyektin  

ölçülərini 

istiqamətini 

müəyyənləşdirir. 

 

Nəticə: Dizayn proqramı olaraq Corel Draw istifadəçilərə orijinal şəkillər hazırlamaq və 

ya kəskin şəkildə düzəltmək üçün müxtəlif vasitələr təqdim edir. Bu proqramla bəzi şeyləri 

edə bilən istifadəçilərə səhifə düzeni, QR kodu yaratmaq və fərqli müstəsna effektlər əlavə et-

mək daxildir. Bundan əlavə, Corel Draw istifadəçilərə daha kompozit görüntülər istehsalına 

kömək edən Corel foto boyası kimi Corel Draw qrafika dəstindəki digər proqramlar ilə işlə-

mək imkanına malikdir. 

Məqalənin aktuallığı. 10-cu sinifdə informatikanın tədrisi şagirdlərdə informasiyanın 

müxtəlif mənbələrdən axtarışı, şəxsi fikirlərin irəli sürülməsi, fərdi və kollektiv işin təşkili  

bacarıqlarının formalaşması istiqamətində qurulmuşdur. Dərslikdə təlim materiallarından biri 

də “Modelləşdirmə” başlığı altında tədris vahidinə daxil olan “Kompyuter qrafikası” mövzusu 
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Corel Draw proqramından ibarətdir ki, məktəblilərin də bu mövzuya dərin marağını nəzərə 

alsaq, onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə “Kompyuter qrafi-

kası” mövzusu üzrə Corel Draw proqramının mənimsənilməsi üçün zəruri olan bütün məlu-

matlar geniş şəkildə verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.В. Годжалы 

 

On the methodology of teaching a graphic editor in  

high school computer science class (10th grade) 

 

Pезюме 

 
Знания, привитые студентам при преподавании данной темы, станут основой для 

дальнейшего развития и совершенствования навыков будущих специалистов в области 

компьютерной графики. 

 

N.V. Qodjali 

 

On the methodology of teaching a graphic editor  

in high school computer science class (10th grade) 

 

Summary 
The knowledge instilled in students during the teaching of this topic will be the basis for 

further development and improvement of skills of future professionals in the field of 

computer graphics. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 13.10.2020 
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İnformasiyanın videogörüntülü təsvir edən və yazan avadanlıqlara – televizorlar, video 

pleyerlər, kameralar və videokameralar, proyektorlar, təhlükəsizlik və yanğın siqnalizasiya 

sistemləri, müxtəlif vizual və audiovizual informasiya sistemləri, mikroform oxuma maşınları, 

maşın oxuya bilən məlumatlar üçün səsyazma və oxutma cihazları aiddir. 

İnternetdə ünsiyyət üçün (video konfranslar daxil olmaqla), veb kameralar kompüterlə əla-

qələndirlmiş video kameralardan istifadə olunur. 

Böyük şəhərlərdə son vaxtlar kabel televiziyası çoxluq təşkil edir. Onlarda məlumat ötür-

mə sürəti 2-30 Mbit/s-dir. Kabel televiziya sistemlərində sistemdaxili siqnallar üçün qəbul et-

mə və birtərəfli ötürülmə kanallardan istifadə edilir. 

Təhlükəsizlik və yanğın siqnalizasiya sistemlərinə təşkilatdakı müxtəlif təhlükəsizlik və ya 

yanğın təhlükəsizliyi pozuntuları barədə xəbərdar edən səsli və ya işıq cihazları aiddir. 

Ümumiyyətlə, statik və dinamik şəkillərin səthlərdə vizual olaraq göstərilməsi üçün pro-

yeksiya vasitələrindən istifadə olunur, bu da informasiya texnologiyalarından kütləvi istifadə 

etməyə imkan verir. 

İlk proyeksiya cihazı (fənər) 17-ci əsrin ortalarında 1659-cu ildə hollandiyalı fizik Chr. 

Huygens tərəfindən yaradıldı. 

Proyeksiya vasitələri bir sıra parametrlərlə xarakterizə olunur ki, bunlardan ən başlıcası 

təsvir olunan obyektin parlaqlığıdır - hər kvadrat metrə işıq axınının intensivliyinin ölçüsü 

kandellə ölçülür (kd / m2). İşıq axını nə qədər yüksəkdirsə, proyektor ekran daha böyük öl-

çüdə təmin edə bilər və otağın qaranlıq olması tələbləri də bir o qədər azalar. 

Proyeksiya vasitələri statik və dinamik olaraq 2 yerə bölünür. 

Statik proyeksiya hərəkətsiz rəngli və qara-ağ şəkillərin (diafilm, diapozitiv, səhifələr, ki-

tablar və s.) böyüdülmüş formada diaproyeksiya və epiproyeksiya üsulları ilə həyata keçirilir. 

Onun köməyi ilə ekranda birbaşa fokuslanmış və genişləndirilmiş bir şəkil əldə edilir. 

Dinamik proyeksiya cihazları (film və ya video proyeksiya) hərəkətli obyektlərin təəssüra-

tını verən tezliklə ardıcıl dəyişən çərçivələrin genişləndirilmiş bir görüntüsünü ekranda gös-

tərmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

Diaproyeksiya, müxtəlif formatlı şəffaf daşıyıcılarda (plyonkalar, diafilmlər, slaydlar) ha-

zırlanan görüntülərin ekranda təsvir edilməsidir. Burada işıq axını görüntü obyektinin içindən 

keçərək təsvir yaradır. 

Statik proyeksiya avadanlığı kimi diaskoplar, filmoskoplar, proyektorlar, kadaskoplar, çər-

çivə proyektorları, epidiaskoplar, oxu cihazları, eləcə də kombinə edilmiş cihazlar – epidia-

mailto:hamidovsaid@mail.ru
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proektorlar (ekranda həm şəffaf, həm də qeyri-şəffaf obyektləri göstərməyə imkan verir) isti-

fadə olunur. 

Epiproeksiya işıq axınının əks olunması ilə qeyri-şəffaf obyektlərin ekranda proyeksiyası-

dır. Bu cür obyektlərə: mətnlər, şəkillər, qrafiklər, diaqramlar, rəsmlər, fotoşəkillər aid edilir. 

Bu cihazların iş prinsipi proyeksiya obyektindən əks olunan işıq axınının (ümumiyyətlə xü-

susi bir stolun üzərində üfüqi olaraq yerləşdiyi) bir obyektiv (optika) və bir güzgü köməyi ilə 

ekrana yönəlməsidir. İşığın otağa yayılmaması üçün cihaz korpusa yerləşdirilib. Belə proyek-

torlar diaproyektorlardan daha effektivdir, lakin ekranda görüntü keyfiyyəti və parlaqlıq gös-

təricilərinə görə diaproektordan geri qalır. 

Proyektor tərəfindən verilən təsvir icazəsi nə qədər yüksək olsa, bir o qədər dəqiq görüntü-

lər göstərə bilər. Bununla birlikdə, video filmlərin nümayişi üçün SVGA təsvir icazəcindən is-

tifadə etmək kifayətdir, çünki video standartlar 600-dən çox sətir göstərməyə imkan verir. Bu 

NTSC formatında 488, PAL və SECAM formatında 576 sətir imkanı deməkdir. 

İşıq axını parametri projektorlar üçün ən vacib parametrdir. Ekranın ölçüsü və parlaqlığı 

məhz proyektorun bu parametrindən asılıdır. İşıq axınının vahidi lümendir (lm). ANSI (Ame-

rika Milli Standartlar İnstitutu) metodu ilə təyin olunan ortalama ölşü ANSI-lm ilə hesablanır. 

Dinamik proyeksiya birbaşa fokuslanmış, böyüdülmüş və hərəkətli bir görüntü təqdim 

edir. O diaproyeksiyanın bir növüdür. Dinamik proyeksiya vasitələri kimi müxtəlif kino qur-

ğuları (kino proyeksiyası), video avadanlıqları və video proyeksiya cihazları (multimedia pro-

yektorları) istifadə olunur. Bundan əlavə, bu məqsədlər üçün video kameralardan istifadə edi-

lə bilər. 

Video proyektorlar müxtəlif qurğular (VCR, video disk pleyerlər, analoq video kameralar, 

rəqəmsal foto və video kameralar, televizorlar, fərdi kompüterlər) tərəfindən alınmış videosiq-

nalları  böyük bir ekranda əks etdirir. 

Müxtəlif səs və video vasitələrdən alınan statik və dinamik siqnalları ekranda proyeksiya 

etməyə imkan verən qurğulara multimedia proyektorları deyilir. 

Multimediya proyektorları tərəfindən təsvir olunan video görüntü o qədər parlaqdır ki,  

onlar böyük auditoriyalarda və işıqlı otaqlarda da yaxşı proyeksiya alınmasına imkan verir. 

Onların yaratdığı işıq axınının gücü ümumiyyətlə o qədər yüksəkdir ki, otağı qaranlıq etməyə 

ehtiyac yoxdur. İşləmə zamanı proyektorun bir qurğudan digərinə keçməsi asandır, bu da eyni 

zamanda video və hətta iki kompüterdən istifadə etməyi mümkün edir. 

Təsvir yaratmaq üçün əsasən iki texnologiyadan istifadə edirlər: 

1. LCD (Liquid Crystal Display) (Maye Kristal Ekran) 

2. DLP (Digital Light Processing) (Rəqəmsal İşıq Emalı) 

LCD haqqında sadələşdirilmiş formada onu demək olar ki, ilk növbədə LCD panellərə yö-

nəldilmiş üç komponentə bölünən işıq axınından istifadə edilir. İşıq axınının rəng komponent-

ləri xüsusi bir prizmaya daxil olur, onların köməyi ilə toplanaraq proyektorun obyektivinə yö-

nəldilir. 

DLP texnologiyası ilə işləyən proyektorlarda işıq axını istilik infraqırmızı filtri, güzgüləri 

və prizması olan kondensator sistemindən keçərək rəng ayırma prizmasına daxil olur. Orada 

rəng çalarları təyin edildikdən sonra DMD (Digital Micromirror Device) çipinin mikro güzgü-

lərinə göndərilir. Sonra çiplərin əks etdirdiyi rənglərin komponentləri prizma ilə proyektor ob-

yektivinə daxil olan ümumi işıq axınına birləşdirilir. DMD çipi, təxminən 16x16 mikron öl-

çülü dönən alüminium güzgülərin matrisindən ibarət olan bir işıq modulyatorudur, sayı pro-

yektorun təsvir icazəsindən asılıdır. LCD proyektorlarla müqayisədə bu proyektorlar daha 

yaxşı kontrasta malikdir, başqa çatışmazlıqlar yoxdur. 
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Yaddaş kartı üçün yuva (qoşulça üçün oyuq) ilə təchiz edilmiş proyektorlar da vardır. Bu 

imkan verir ki, nümayiş olunacaq təqdimat faylın əvvəlcədən kompüterdən proyektora yazl-

sın. Proyektorun multiekran  funksiyası imkan verir ki, yaddaş kartındakı bütün şəkilləri ek-

randa qabaqcadan görmək mümkün olsun. Bu da lazım olduqda slayt nümayişinin qaydasını 

dəyişdirməyə və ya lazımsız şəkilləri silməyə şərait yaradır. 

Proyektorlardakı digər yeniliklər bunlardır: ekranın avtomatik tənzimləmə funksiyaları; 

dəyişdirilə bilən linzalar; qoşulmuş qurğulardan təsvirlərin proyektorun yaddaşına yazılması; 

təsvirlərin müqayisə edilməsi. 

Yeni nəsil proyektorlar, kompüterlər və digər elektron cihazlar ilə siqnal mübadiləsini tə-

min edən simsiz şəbəkə adapterləri ilə təchiz olunmuşdur. Multimediya proyektorlarını bərkit-

mək üçün müxtəlif avadanlıqlardan istifadə olunur: stasionar, portativ, təkərlər üzərində da-

yaqlar, asma dayaqlar və s. 

Sənədləri təsvir edən kamera xüsusi videokamera və işıq sistemləri ilə təchiz olunur. Bu 

qurğu sənədləri, kitabları, digər çap olunmuş və əlyazma sənədləri ekranda təsvir etmək üçün 

nəzərdə tutulub. Əgər obyekt müəyyən edilmiş ölçülərdən daha böyükdürsə və ya cihazın iş 

səthinə qoymadan göstərilməlidirsə, adi videokamera kimi işləyə bilər. Bunun üçün işığı və 

kamera başını uyğun obyektə yönəltmək mümkündür. Bu, obyektləri interaktiv şəkildə nüma-

yiş etdirməyə imkan verir. Bu cihazlar video konfrans sistemlərində istifadə edilə bilər. 

Buna analoji olaraq vizualayzer adlanan qurğunu da misal göstərmək olar. Onun köməyi 

ilə sənədləri, üç ölçülü obyektləri, illüstrasiyaları geniş bir ekranda nümayiş etdirmək olar. 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallığ müasir təlim texnologiyasının istifadəsində daha səmərəli 

təlimin təmin edilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Multimediya vasitələrinin təlim prosesində təkmilləşdirilməsi 

məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu, müasir təlim texnologiyalarından olan 

multimediya vasitələrinin təlim prosesinə tətbiq edilməsidir. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Allahverdiyeva N., Namazov M. Kompyuter və informasiya-kommunikasiya texnologi-

yalari. Bakı, 2012. 

2. Bayramov H.M., Mənsimov H. İ., Məmmədov Ə.S. Kompyuter şəbəkələrinin əsasları. 

Bakı: Unec, 2019. 

3. Зайцев В.С. Mультимедийные технологии в образовании: современный дискурс: 

Методическое пособие. Челябинск, 2018. 

4. ОлиферВ.Г. Олифер Н.А Компьютерные сети: Учебник для вузов. М., 2010. 

 

С.С. Гамидов 
 

О проекционном оборудовании и мультимедийных  

проекторах в обучении 
 

Резюме 
 

В статье затронуты следующие вопросы: 

• Статическая проекция 

• Динамическая проекция 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 303 

• Эпипроекция 

• Видео проекторы 

 

S.S. Hamidov 

 

About projection equipment and multimedia  

projectors in the training 
 

Summary 

 
The article covers the following questions: 

• Static projection 

• Dynamic projection 

• Epiprojection 

• Video projectors 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.11.2020 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 304 

7-8-ci siniflər üzrə müasir informatika 

texnologiyalarının distant təhsildə istifadəsi 
 

Həvva Mahal qızı Yusifova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: havvayusuflu1@gmail.com 

  

Rəyçilər: t.ü.f.d., dos. Ç.M. Həmzəyev, 

                p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov  

 

Açar sözlər: təhsil, distant təhsil, informatika, informatika texnologiyaları, informasiya, 

müasir təhsil 

Ключевые слова: образование, дистанционное образование, информатика, инфор-

мационные технологии, информация, современное образование 

Key words: education, distance education, informatics, information technologies, 

information, modern education 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, İKT istifadəsinə əsaslanan müasir təhsil modeli məktəblərin 

müəllim heyəti qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Yeni nəsil müəllimlər artıq müəyyən bir st-

ruktur quruluşunun məqsədinə uyğun olaraq uşaqların fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə alan har-

monik inkişaf etmiş texnologiyalar inkişaf etdirə bilməzlər. İndi hesab olunur ki, məlumat 

düzgün istiqamətə çatmağın yeganə yoludur. Digər sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan da 

İKT sahəsində regionda liderdir və bu istiqamətdə uğurla irəliləyir. Alimlərin proqnozuna gö-

rə, məlumatın formalaşması insan əməyinin əsas vasitəsinə, İKT isə alətə çevriləcəkdir. Eyni 

zamanda, bəzi İKT-lərin tədrisi müstəqil olaraq məlumat toplamaq, təhlil etmək və uyğunlaş-

dırmaq qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün problemə çevrilmişdir. 

XX əsrin sonunda formalaşmış Distant Təhsil (DT) mütəxəssislər tərəfindən XXI əsr kadr 

hazırlığı sisteminin ən səmərəli və perspektivli forması (texnologiyası) kimi qiymətləndirilir. 

DT-nın yaranması və intensiv inkişafı bir çox ölkələrin təhsil sisteminin dünyada gedən pro-

seslərə (qloballaşma, inteqrasiya, informasiya cəmiyyətinə keçid və s.) cavab reaksiyasıdır. 

Avropada, Şimali Amerikada aparıcı universitetlər bu gün konsorsiumlar yaradaraq geniş DT 

xidmətləri təklif edirlər. ABŞ DT assosasiyası öz tərkibində bu gün 10000-dən artıq tədris 

müəssisəsini birləşdirir. Hal-hazırda YUNESKO Virtual Şəbəkə Universiteti təşkili istiqamə-

tində iş aparır. Bu universitetdə heç bir məkan və zaman məhdudiyyəti olmadan, yaşından, 

cinsindən, irqindən, milliyyətindən asılı olmayaraq dünyanın istənilən sakini virtual formada  

təhsil ala bilər. Təhsil sistemində sözün həqiqi mənasında inqilab edə  biləcək Distant Təhsil 

(açıq distant təhsil, internet təhsil, elektron təhsil və s.) cəmiyyətin gələcək intellektual poten-

sialını müəyyən edir.  

Azərbaycan Respublikasında DTS-nın tətbiqi DT-nin mühüm sosial əhəmiyyəti, cəmiy-

yətdə təhsilin artan rolu, cəmiyyətin informasiyalaşması, demokratikləşməsi, dünyanın qlo-

ballaşması və bunun nəticəsi olaraq beynəlxalq vahid təhsil-infomasiya mühiti yaradılması zə-

rurəti, Azərbaycanın tədricən Avropa və dünya təhsil məkanına inteqrasiyası, Bolonya prose-

sinə qoşulma istəyi, yüksək rəqəmsal texnologiya əsasında müasir təhsilin həyata keçirilməsi 

zərurəti, respublikada bu işi həyata keçirə bilən kifayət qədər peşəkar pedaqoji, elmi-metodik, 

elmi-texniki kadrların potensial imkanlarının mövcudluğu və s. reallıqlarla əlaqədardır. Bey-

nəlxalq təcrübədə son 20 il ərzində DTS üzrə qazanılmış nailiyyətlər, bu sahənin intensiv in-
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kişafı, aparılmış sistemli elmi-tədqiqat işləri, onların eksperimental tətbiqi və nəticələri, elmi 

proqnozlar göstərir ki, DTS təhsilin məzmunu, təşkili, idarə edilməsinin rəqəmsal formada 

emalı texnologiyası olaraq, qloballaşan dünyada yaxın gələcək üçün təhsilin aparıcı və uni-

versal texnologiyası (forması) olacaqdır. 

DT sistemi müxtəlif səviyyəli proqram və kursları əhatə edə bilər.  

— İbtidai təhsil - 5-11 yaşlı şagirdlər üçün nəzərdə tutulmuş proqramlar: oxu, yazı, musiqi 

dərsləri. Kursların çox hissəsi uşaq qavrayışı üçün optimal olan oyun xarakteri daşıyır.  

— Orta təhsil - distant kurslar orta təhsilin səviyyə və tiplərinə müvafiq olub, ümumtəhsil 

fənlərinin mükəmməl mənimsənilməsinə, peşəyönümü işinin təşkilinə yönəlir, abituriyentlə-

rin ali məktəblərə qəbul imtahanlarına hazırlaşmasına imkan verir. Şagirdlərin müxtəlif fənn 

olimpiadalarında distant yolla iştirakına şərait yaradır. 

— Orta peşə təhsili - kurs və proqramlar məktəb məzunları üçün nəzərdə tutulub. Aşağı  

(ilkin)  ixtisas dərəcəli peşələrə yiyələnmək mümkündür.  

— Hazırlıq kursları -  ixtisasartırmaya kömək edən kurslar.  

— Ali təhsil - bakalavr, magistr və diplomlu mütəxəssis dərəcəsi almağa yönəlmiş proq-

ramlar. Xarici ölkədə yaşayan insanlar bu yolla öz vətənlərində ana dilində təhsil ala bilərlər. 

— Diplomdan sonrakı təhsil - elmlər namizədi və elmlər doktoru dərəcəsi almaq üçün 

elm-təhsil proqramları.  

— Əlavə təhsil - ali təhsili olan, lakin digər əlavə sahələrdə bilik qazanmaq istəyənlər 

üçün qısa proqramlar. Müdavimin peşə fəaliyyəti ilə əlaqədar əlavə biliklər almasına yönəl-

miş kurslar (ixtisasartırma kursu, kompüter kursu, ingilis dili kursu və digər intensiv kurslar 

ola bilər). 

— Peşə kursları - praktik vərdişlər qazanmağa yönəlmiş kurslar (kompüter operatoru, kati-

bə referent, mühasibat və s.).  

— Sosialyönlü kurslar - təbii fəlakət zamanı əhalinin davranış qaydaları, küçə hərəkatı 

qaydaları və s. kurslar. 

DT sistemi açıq təhsil sistemidir, yəni bütün arzu edənlər (biliyin ilkin səviyyəsinin  moni-

torinqi aparılmadan, yəni qəbul imtahanı verilmədən) təhsil ala bilərlər. 

Distant təhsilin ümumtəhsil məktəblərində sahələrini müəyyənləşdirək: 

— məktəblilərin müəyyən profilli təhsil müəssisələrinə qəbul olunmağa hazırlanması;  

— məktəb kurikulumundan və ya məktəb xaricində bir mövzunun, hissənin dərindən öy-

rənilməsi;  

— məktəb dövrünün müəyyən fənləri üzrə məktəblilərin bilik, bacarıq və bacarıqlarında 

olan boşluqların aradan qaldırılması;  

— məktəblilərin müəyyən akademik fənlər üzrə imtahanlara hazırlanması; tələbələrin ma-

raqlarına əsaslanan əlavə təhsil;  

— müxtəlif səbəblərdən ümumiyyətlə və ya müəyyən bir müddətdə məktəbə gedə bilmə-

yən şagirdlər üçün məktəb tədris proqramının əsas kursu;  

— kadrların peşə hazırlığı və yenidən hazırlanması;  

— müəyyən ixtisaslar üzrə müəllim heyətinin peşəkar inkişafı. 

Təhsil texnologiyalarının bir xüsusiyyəti, texniki vasitələrlə əlaqəli inkişafının qabaqcıl 

xüsusiyyətidir. Məsələ burasındadır ki, bir kompüterin təhsildə tətbiqi təlim prosesinin bütün 

komponentlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə səbəb olur. İnteraktiv bir mühitdə ˮtələbə-

kompüter-müəllimˮ sağ yarımkürəni, sintetik düşünməyi aktivləşdirən texnologiyalardan isti-

fadə edərək xəyali düşüncənin aktivləşdirilməsinə böyük diqqət yetirilməlidir. Bu o deməkdir 

ki, tədris materialının təqdimatı müəllimin düşüncəsini şəkillər şəklində çoxaltmalıdır. Başqa 
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sözlə, DT-nin təhsil texnologiyalarında əsas məqamı düşüncənin, məlumatın, biliyin vizual-

laşdırılmasıdır. 

7-8-ci siniflər üçün şagirdlərin distant təhsildə istifadə üçün ən uyğun informatika texno-

logiyaları aşağıdakılardır: 

— video mühazirələr; 

— multimediya mühazirələri və laboratoriya seminarları; 

— elektron multimedia dərslikləri; 

— kompüter təlimi və test sistemləri; 

— simulyasiya modelləri və kompüter simulyatorları; 

— telekommunikasiya vasitələrindən istifadə edərək məsləhətləşmələr və testlər; 

— Video konfrans. 

Slayd, kompüter və tələbə arasında interaktiv bir prosesi təşkil etmək üçün hazırlanmış 

mətn, qrafik, video və səs obyektlərinin, əmr düymələrinin yerləşdiyi bütün mövcud ekran sa-

həsini əhatə edən ayrı bir çərçivədir (pəncərə). Slaydlar rus dilində və oxu dərslərində hər 

hansı bir nəzəri məlumatı, müddəaları, anlayışların mahiyyətini izah edən və s. Göstərmək 

üçün istifadə olunur. 

Video tapşırıqları oxu və nitq inkişaf dərslərində kompüter ekranında təqdim olunan mətn 

materialından istifadə etməklə həyata keçirilən məşqlərdir. Video tapşırıqları müəllim yeni 

material izah etdikdə və ya səhvlər üzərində iş təşkil etdikdə, eləcə də təkrar ümumiləşdirmə 

zamanı həll olunur. Bu vəzifələr Windows PowerPoint proqramı istifadə edilərək həyata ke-

çirilir. 

Distant təhsil haqqında qərarlar verərkən hər kəs bunun təhsil sahəsində yeni bir istiqamət 

olduğunu anlamalıdır. Əlbəttə ki, bu istiqamət dövrümüzdə ən aktualdır. İnformasiya texnolo-

giyalarından istifadə bizə şagirdlərin yaş və psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almağa, dərsdə 

əlverişli psixoloji iqlim yaratmağa, şagirdlərin mövzuya marağını qorumağa və onların ünsiy-

yət qabiliyyətini formalaşdırmağa imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir informatika texnologiyalarının distant təhsildə istifadəsin-

dən bəhs edilməsi məqalənin aktuallığına dəlalət edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə 7-8-ci siniflər üçün informatika texno-

logiyalarının distant təhsil zamanı tətbiqi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən tövsiyələrdən informatika 

texnologiyalarının ümumtəhsil müəssisələrinin distant təhsilin tədrisi prosesinə tətbiqi zamanı 

istifadə oluna bilər. 
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Резюме 

 
В статье рассматриваются следующие вопросы: 

— Преимущества дистанционного обучения; 

— Применение современных информационных технологий в дистанционном обра-

зовании; 

— Роль ИКТ в образовании; 

— Важность дистанционного обучения в средней школе. 
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Use of modern information technologies  

in distance education for 7-8 grades 

 

Summary 

 
The article covers the following questions: 

— Advantages of distance education; 

— Application of modern information technologies in distance education; 

— The role of ICT in education; 

— Importance of distance education in secondary schools. 
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I-II siniflərdə “İnfortmatika” fənninin təlimi prosesində  

multimedia vasitələrinin tətbiqinin metodiki aspektləri 
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Açar sözlər: İKT-informasiya kommunikasiya texnologiyaları, CD-compakt disk, CD-

ROM-compact disc Read Only Memory 
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компакт-диск, CD-ROM-компакт-диск Read Only Memory 
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compact disc Read Only Memory 

 

Təhsil və əyləncəni, xüsusi ilə multimedia əyləncəsini birləşdirmək şagirdlərdə təlimə olan 

marağı və qavramanı xeyli artırmışdır. Bunun sayəsində şagirdlərə müxtəlif formalarda təq-

dim olunan məlumatlar, mətnlər təqdimatlar, videolar, illüstrasiyalar, şəkillər formasında təq-

dim olunaraq daha çox cəlbedici və öyrədici xarakter daşıyır. 

Mulitmedia texnologiyalarının tətbiq edilməsi ilə təşkil olunan dərslərdə aşağıdakı tələb-

ləri nəzərə almaq lazımdır. 

Motivasiya - Motivasiya dərsin tərkib hissəsidir. Dərsi bütün proses boyu dəstəkləməyə 

yardımçı olur. 

Tədris məqsədli tamaşa - Təlim zamanı istifadə olunan tapşırıqlar aydın və dəqiq şəkildə 

istifadə olunmalıdır. 

Tədris materialının qavranılmasına şərait yaratmaq - Tədris materialının qavranılmasına 

şərait yaratmaq üçün dərsliklərə daxil olan yaxud müəllimlər tərəfindən hazırlanan köməkçi 

materiallardan istifadə etmək olar. 

Tədris materialının verilməsi – Materialın verilməsi həll olunacaq məsələlərdən asılı ola-

raq təyin edilir. 

Ənənəvi tədris metodikasından fərqli olaraq, tədris də texnoloji təlim metodikasının tətbiq 

olunmasında, materialların şagirdə daha rahat formada çatdırılması, qavramanın yüksəldilmə-

si, başlıca amil kimi mulitmedia vasitələrinin geniş formada tətbiqi əsasında həyata keçirilir.  

Təlim prosesində multmedia təlim vasitələrinin tətbiqi vasitəsi ilə həyata keçirilən dərslər 

aşağıdakı formalarda realizə oluna bilər: 

Videomühazirə: 

Videomühazirə müəllimin oxuduğu mühazirə materiallarının, dərsin nəqlinin videoyazılı-

şından ibarətdir. Həcmcə böyük olmayan mühazirənin videoyazılış formatında təqdimatı daha 

məqsədə uyğun hesab olunur. Videomühazirə mövzu və onun müəllifi ilə daha yaxından tanış 

olmağa, onu daha yaxşı qavramağa kömək edir. Nisbətən çətin mövzuları videoyazılış forma-

mailto:sevinge.jabrayilzadeh.1973@mail.ru
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sında dinləməyə şərait yaradır. Videomühazirə dərs prosesini daha canlı, maraqlı, emosional 

və effektiv təşkil etməyə şərait yaradır. 

Müəllimin hazırladığı, dərs mətni, mühazirə videoplayerə yazılmaqla, müxtəlif multime-

dia vasitələrinin köməyi ilə nümayiş olunur. Bu halda eyni zamanda keçiriləcək tədris mate-

riallarının daha qısa vaxt ərzində qavranılması imkanı əldə edilir. 

Multimediamühazirə 

 Tədris materiallarının müstəqil formada qavranılmasına nail olmaq üçün multimedia mü-

hazirə formatından istifadə edilir. Multimedia mühazirələri əsasında özünü öyrədici proqram-

lar işlənib hazırlanır. 

Burada multimedia vasitələrinin tətbiqi vasitəsi ilə dərs materiallarının hazırlanması, öyrə-

nənə uyğun formada çatdırılması, həmçinin tədris rejiminə və üslubuna uyğun formada istifa-

dəyə imkan yaradır. Bu halda şagirdlər tərəfindən mənimsənilən biliklərin effektivliyinin yük-

səldilməsi təmin edilmiş olur. 

Animasiya 

Animasiya müxtəlif effektlərin, hərəkətli şəkillərin, cədvəllərin elementlərin ayrı –ayrı 

şrift və ya rənglərlə seçilməsi, dinamik, vizual effektlərin tətbiqi vasitəsilə yaradılır. Animasi-

ya vasitəsi ilə fərqli qrafiklərin qurulmasını, hərəkətini, modellərin hazırlanmasını və s. ma-

terialları daha səmərəli və effektiv formada mənimsətmək olar. 

Ənənəvi analoq- təlim vasitələri 

Multimedia tədris vasitələrinin ənənəvi analoq- təlim formaları aşağıdakı növlərə ayrılır: 

• elektron mətn  

• təməl konspektlər 

• metodik vəsaitlər  

Bildiyimiz kimi, tədris fəaliyyətinin bir digər forması da praktiki məşğələdir. 

Tədrisin bu formada təşkili müəllimin nəzarəti altında, şagirdin tədris prosesinin gedişi za-

manı əldə etdiyi nəzəri biliyin artırılması, güclənməsi, verilmiş tapşırıqların yerinə yetirilmə-

sini nəzərdə tutur. Bu zaman multimedia texnologiyalarının tətbiqi praktik məşğələ zamanı 

metodiki təminatı möhkəmləndirməklə, tədrisin effektivliyini də yüksəltmiş olur. 

Praktik məşğələlər zamanı elektron kitablardan, mətnlərdən istifadə etmək olar. Elektron 

tapşırıq kitabı həmçinin təlim-məşq formalarını öyrənənlər, tapşırıqların həll metodikasını öy-

rənməklə nəzəri biliklərin konkret problemlərində həll etmiş olurlar. Şagirdlərin tədris fəaliy-

yətinin digər formasında laboratiya işləridir. Təlim-tədris prosesi zamanı laboratoriya işlərinin 

şagirdlərin fəaliyyətində çox böyük əhəmiyyəti vardır. 

Laboratoriya işləri, təlim prosesi zamanı baxılan metodoloji biliklərin həmçinin praktiki 

əldə edilmiş vərdişlərin obyektlər və yaxud modellər əsasında qavranılmasını təmin edən təd-

ris təşkili formasıdır. 

Tədris didaktik materiallar olan CD- disk 

Tədris didaktik materialların əsas üstünlükləri aşağıdakılar olabilər: 

✓ Məşqetdirici və nəzarətedici tapşırıqlar; 

✓ Müxtəlif çətinlik dərəcəli məsələlərin həll vərdişləri; 

✓ Hər bir sinifdə ayrı-ayrı yoxlama yazı işlərinə və test yoxlamasına hazırlığın göstərici-

sinin qiymətləndirilməsi; 

✓ Məktəb informatika kursunda lazımı qədər işıqlandırılmayan mövzuların, tapşırıqların 

şərhi hesabına şagirdlərdə dünyagörüşü və bilik səviyyəsinin yüksəldilməsi; 

Tədris materialı olan CD-diskin məzmununa aşağıda qeyd olunan bölmələr daxil edilə 

bilər: 
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Bunu bilmək lazımdır. Burada hər bölmə üzrə şagirdlərin öyrənməli olduqları nəzəri mə-

lumatlar yerləşir.  

Videomühazirə və videoməsələ. Bunun vasitəsi ilə materialı monitorda bütün sinfə nüma-

yiş etdirmək olar. 

Yoxlayıcı suallar. Hər bölmə üzrə yoxlayıcı suallar təqdim oluna bilər. Şagirdlər bu sual-

ları şifahi cavablandırmalıdır. 

Yoxlayıcı testlər. Bu testlər vasitəsi ilə mövzunun mənimsənilmə dərəcəsi yoxlanılır. 

Tarixi material. Keçirilən mövzu ilə əlaqəli informatika tarixindən məlumatlar, həmçinin 

alimlərin həyat və yaradıcılığı barədə məlumatlar verilir. 

Lüğət. Hər bir bölməyə aid rast gəlinməyən anlayışların, terminlərin izahı göstərilir. 

Arxiv. Arxiv bölməsində hər bir şagirdin ayrılıqda test nəticələri saxlanılır. Burada testlə-

rin mövzusu, sayı, testi həll etməyə sərf olunan zaman, şagirdin nəticəsi, tarix və s. qeyd olu-

nur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, multimedia texnologiyalarının tədrisdə tətbiqi şagirdlərin müstə-

qil öyrənmə fəaliyyətini xeyli dərəcədə artırır. Buda öz növbəsində, tədrisin müəllimlər tərə-

findən dəstəklənməsini təmin edir. İnformatika fənninin tədrisində multimedia vasitələrinin 

tətbiqi xüsusi aktuallıq kəsb edir. Bununla da multimedia vasitələri ilə təmin edilmiş dərs, 

ənənəvi dərslik əsasında qurulmuş elektron dərsliyi tamamlanmış olur. 

İnformatika tədrisində multimediya metodlarından geniş formada istifadə edilməsi müxtə-

lif informasiya mühitlərinin inteqrasiya olunmasını şərtləndirir. 

Xüsusilə ibtidai siniflərdə informatika fənninin tədrisində multimedia vasitələri, kompyu-

ter texnologiyalarının imkanlarından geniş formada istifadə olunması dərs prosesini şagirdlər 

üçün daha maraqlı və cəlbedici edir. 

Təqdim edilən elektron dərs vəsaitləri müxtəlif multimedia imkanlarına malik olur. Bura-

da həmçinin videosüjetlər, animasiyalar, qrafiki şəkillər və s. vasitələrdə yer alır. Qeyd olunan 

tədris vəsaitinin lokal versiyası şagirdlərin fərdi şəkildə istifadəsi üçün nəzərdə tutulur. 

Monitor və yaxud multiproyektor vasitəsi ilə dərs materiallarından əyani vəsait kimi isti-

fadə etməklə dərsin effektivliyini daha da artırmaq olur.  

Hazırkı dövrümüzdə məktəblərdə dərslərin elektronlaşması, kompyuterləşmənin artması 

təhsil sistemində bir çox dəyişikliklərə səbəb olmuşdur və aparılmış təcrübələrdən də aydın 

olur ki, informasiya texnologiyalarından yalnız məktəblərdə deyil, eyni zamanda məktəbdən-

kənar bir çox tədbirlərin təşkil olunmasında da istifadə olunur. Xüsusilə də gənclər arasında 

daha olması, internetin sürətli inkişafı, təhsilə də təsiri böyük olur. İndiyə qədər pedaqoqlar 

təhsil sistemində güclü kompyuter imkanlarından istifadə edə bilməmişlər. Lakin texnologiya-

nın və təhsilin sürətli inkişafı həmçinin informasiya artımının təsiri olaraq təhsilin məzmunu-

na verilən tələblər də artır. Bugünkü təhsilimizdə şagirdlərə vacib olan bu informasiyaları 

yadda saxlamaq deyil, eyni zamanda onları tətbiq etməyi bacarmaq, məhsuldar düşünməni in-

kişaf etdirmək, problemlərin həll yollarını sərbəst öyrənməyi bacarmaqdır. 

Multimedia tətbiqli kursların tədris prosesinə tətbiq olunması uyğun pedaqoji texnologiya-

ların yaranmasını tələb edir. Multimediya tətbiqli kurslar üç mühüm komponentlə: tədris ma-

teriallarının məzmunu, onun şərhi metodu, təlim texnologiyaları ilə əhatə olunmuşdur. Multi-

media kursun bu komponentləri bir-biri ilə əlaqəli şəkildə öyrədici sistem yaradır. Şəxsiyyətin 

özünü yetişdirməsinə, inkişafına hərtərəfli kömək edir.  

Elektron tədris vəsaitlərinin yaradılma xüsusiyyətləri, informasiya tədris resursları, şagir-

din kompyuterində olan informasiya, yəni lokal komponent və tədris mərkəzinin kompyuter-

lərində olan resurslar yəni, şəbəkə komponenti olaraq 2 hissədən ibarətdir. Qeyd olunan re-
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sursların istifadəsinə və yaradılmasına müəyyən tələblər qoyulur ki, buda verilmiş informa-

siyaların yerləşdirilməsindən asılı olaraq dəyişə bilir. Lokal komponentlərin tərkibinə çap 

məhsulları, audio-videoyazılar, kompyuteryönlü informasiya daşıyıcıları yerləşdirilə bilir.  

 Multimedia kursları üçün əsasən CD-ROM texnologiyalarından istifadə olunur ki, bunun-

da səbəbi irihəcmli informasiya resurslarının istifadəsinə şərait yaratmaqdır. 

Multimedia kursu vasitəsi ilə informasiyanın müxtəlif təsvir üsullarını, məsələn: mətn, şə-

kil, statik qrafika, dinamik qrafika, audia-video təsvir və s. sintez etmək olur və bununla da 

şagird təlim prosesində fəal formada çıxış edə bilir. Kompyuter tərəfindən şagirdin fəaliyyə-

tinə uyğun, mənimsəmə qabiliyyətinə uyğun olaraq növbəti informasiya bloku seçilir. Burdan 

da aydın olur ki, elektron tədris materiallarının yaranmasının üçüncü prinsipi təqdim olunan 

materialların multimedia formatında verilməsidir. 

Şəbəkə kurslarında bazanı İnformasiya Kommunukasiya Texnologiyaları təşkil edir. Təd-

ris materiallarının ötürülməsində İKT-nin çox böyük rolu vardır. 

Nümunə olaraq II sinifdə qrafik redaktorlarla işləmək bacarığının formalaşdırılması möv-

zusuna baxaq. 

Qrafiki redaktorun tədrisinə informatika dərsliyinin 1-ci sinfindən başlanılır. Qrafiki re-

daktorlar bölməsi informasiya texnologiyaları fəslinə daxildir. Paint qrafik redaktorunun üzə-

rində tədris olunur. İnformasiya texnologiyalar fəslində əvvəlcə kompyuter, kompyuterin his-

sələri, sinif otağında kompyuterlə davranış qaydaları, iş masası, mətnin formatlanması, klavia-

tura, monitor, sıçan qurğusu, mətn redaktoru mövzuları öyrənildikdən sonra qrafik redaktorlar 

öyrədilir. 

İkinci sinifdə qrafik redaktorların öyrədilməsinə iki saat dərs bölgüsü ayrılmışdır. Hər bir 

müəllimin bölgüsündən asılı olaraq bu saat miqdarı dəyişdirilə bilər. 

Birinci hissədə “Qrafik redaktor” adı altında, ikinci hissədə isə “mətnli şəkillər” adı altın-

da tədris olunur. 

İstənilən formalı tədris materiallarının əsas məzmunu məhz şagirdlərin qavraya biləcəkləri 

bilik və bacarıqların ümumi səviyyələrini əks etdirir. Tədrisyönlü Elektron Tədris Vəsaitləri-

nin əsas tərkib hissəsi dövlətin təyin etdiyi standartlara və həmçinin müasir təlim texnologiya-

larına uyğun formada təşkil olunmalıdır. Təyin edilmiş tədris materialları elə formada tərtib 

edilməlidir ki, şagirdlərin tətbiqi vərdişləri formalaşsın və biliklərin elmi təzahürü forması in-

kişaf etmiş olsun.  

Məqalənin aktuallığı. Təhsil və əyləncəni, xüsusi ilə multimedia əyləncəsini birləşdirmək 

şagirdlərdə təlimə olan marağı və qavramanı xeyli artırmışdır. Bunun sayəsində şagirdlərə 

müxtəlif formalarda təqdim olunan məlumatlar, mətnlər təqdimatlar, videolar, illüstrasiyalar, 

şəkillər formasında təqdim olunaraq daha çox cəlbedici və öyrədici xarakter daşıyır. Məqalə-

nin də məhz bu mövzuya həsr olunması onun aktuallığına dəlalət edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə multimedia texnologi-

yalarının vasitəsi ilə elektron dərsliklər yaradılmasından, elektron dərsliklər sayəsində dərslər 

mulitmedia proyektorlarından, suallardan, avtomatlaşdırılmış təlim sistemlərindən, video ya-

zılışlardan və s. istifadə edilməsinin əhəmiyyətindən söhbət açılır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Multimedia texnologiyalarının köməyi ilə təd-

ris olunan dərslər ənənəvi tədrisdən fərqli olaraq bir çox üstünlüklərə sahibdir: 

• rəngli qrafikdən, animasiyadan, səsli təsvirdən, hipermətndən istifadə imkanı; 

• daima yenilənən tədris;  

• nəşrlərin çoxalması üçün az xərcin tələb olunması; 

• sürətin çıxardılması imkanı;  
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• elektron kitabxanalarda və ya təhsil saytlarında digər ədəbiyyatlarla hiper əlaqənin yara-

dılması. 
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фическими редакторами» во втором классе. 

 

 

S.J.-J. Jabrailzadeh, X.A. Aliyeva 

 

Methodological aspects of the use of multimedia in  

the teaching process of "Informatics" in grades I-II 

 

Summary 

 

The article provides information on the features of creating e-learning tools, information 

teaching resources, information on the student's computer, i.e. the local component and 

resources on the computers of the training center, and explores theoretical issues related to the 

methodological features of multimedia in teaching computer science in grades I-II. 

Methodological features of the application of ICT tools and teaching-oriented e-learning tools 

used in teaching the topic "Formation of the ability to work with graphic editors" in the 

second grade are given. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.11.2020 
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Müasir zamanda texniki tərəqqinin inkişafı qəribə əyrilər haqqında biliyin zəruri olmasını 

tələb edir. Əyri anlayışı tarixə qədərki zamanda insan fikrinə gəlmişdir. Atılmış daşın trayek-

toriyası, gül və yarpaq haqqında təsəvvürlər, sahil xətlərinin əyriliyi və təbiətin digər hadisə-

ləri insanların çoxdan diqqətini çəkirdi. Bu cür hadisələrin çox sayda müşahidə olunması əyri-

lər haqqında anlayışların hissə-hissə  meydana gəlməsinə əsas səbəb olmuşdur.  

Eyni ilə indi də, bütün bizi müxtəlif əyrilər toplusundan ibarət xətlər çoxluğu əhatə edir. 

Çox rast gəldiyimiz bu əyrilər geniş praktiki əhəmiyyətə malikdir: onlara məişətdə, canlı tə-

biətdə, arxitekturada və s. yerlərdə rast gəlmək olur.  

Müasir dövrdə insan fəaliyyətinin elə bir sahəsi yoxdur ki, onu kompütersiz təsəvvür et-

mək mümkün olsun. Fərdi kompüterlər müxtəlif fənlər üzrə tədris prosesinin avtomatlaşdırıl-

ması vasitəsinə çevrilmiş, riyaziyyatın bütün bölmələrinə təsir etməklə hesablamaların sürəti-

ni artırmışdır. Belə bölmələrdən biri də  qəribə əyrilər bölməsidir. Qəribə əyrilər üzərində bir 

çox standart məsələlərin həlli alqoritmləri müxtəlif proqramlaşdırma dillərində realizə olunur. 

Belə yüksək səviyyəli proqramlaşdırma dillərindən biri də MatLab proqram paketidir. Bu mə-

qalədə qəribə əyrilər üzərində bəzi məsələlərin həllində MatLab mühitinin tətbiqinə nəzər ye-

tirəcəyik. 

 Misal 1.      




=

=

tay

tax
3

3

sin

,cos
                (1)  

 

astroida tənliyinə baxaq. (1) tənliyi ilə verilən as-

troida əyrisinin (şəkil 1.) uzunluğunu tapmalı. 

 

Şəkil 1. 

 

x

 

y 
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a

 

a

 

a−

 

a−
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Astroida əyrisinin qrafikini MatLab mühitində aşağıdakı kimi qurmaq olar: 

 

           
 

Astroidanın uzunluğunu l  ilə işarə edək. (1) tənliyi parametrik şəkildə verildiyindən,  

                                                 ( ) ( ) +=
2

1

22
)()(

t

t

dttytxl                                              

düsturundan istifadə edək. Astroida dörd bərabər hissədən ibarət olduğundan yaza bilərik: 
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a
t
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 Beləliklə,  

ala
l

6
2

3

4
== . 

 Xüsusi halda, 2=a  olduqda 1226 ==l  alarıq. 

 

 Bu məsələnin həllini MatLab sistemində də almaq olar: 
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Misal 2. )cos1( −= ar  kardioidası və ar =  çevrəsi ilə hüdudlanan fiqurun sahəsini 

tapmalı. Şəkil 2-də tələb olunan sahə ştrixlənmiş şəkildə göstərilmişdir. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                         

Şəkil 2. 

 

Kardioida əyrisinin qrafikinin MatLab mühitində qurulması prosesi belədir: 

 

        
 

1A  və 2A  kəsişmə nöqtələrinin koordinatlarını tapaq. Bunun üçün 





=

−=

ar

ar ),cos1( 
 

sistemini araşdırsaq, 








2
;1


aA  və 








−

2
;2


aA  alarıq. Şəkil 2-dən göründüyü kimi axtarı-

lan sahənin yarısı OOmA1  və nOOA1  sektorlarının sahələri cəminə bərabərdir. Birinci sektor-

da bucaq 0 -dan 
2


-yə, ikincidə isə 

2


-dən  -yə qədər dəyişir. Bunları nəzərə alsaq,  
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 Beləliklə,  
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 2=a  olduqda bu məsələnin MatLab mühitində həlli aşağıdakı kimidir: 

 
 

Misal 3.                                
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    )20(  t  

astroidasının absis oxu ətrafında fırlanmasından alınan cismin səthinin sahəsini tapmalı.  

Tələb olunan sahəni tapmaq üçün   

( ) ( ) +=
2

1

22

. )(2

t

t

ttfıı dtyxtyS   

düsturundan istifadə edək. Əvvəlcə tx , ty  və ( ) ( )22

tt yx +  ifadələrinin qiymətlərini 

tapaq: 
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Bu məsəlinin MatLab mühitində həlli aşağıdakı kimidir: 

 

 
 

 Misal 4.                         




−=

−=

)cos1(

),sin(

tay

ttax
     )20(  t  

tsikloidasının (şəkil 3.) absis oxu ətrafında fırlanmasından alınan cismin həcmini hesabla-

malı:  

 

                               
                                                            Şəkil 3. 

 

         Tsikloid əyrisinin qrafikini MatLab paketində aşağıdakı kimi də qurmaq olar: 
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Tələb olunan həcmi tapmaq üçün 

=

b

a

fıı dxyV 2

.   

düsturundan istifadə edək. Onda 
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 Beləliklə,  
32

. 5 aV fıı = . 

 Bu məsələnin MatLab paketində həlli aşağıdakı kimidir: 

 

 
  

Məqalənin aktuallığı. Qəribə əyrilərlə tanışlıq, onların xassələrinin öyrənilməsi həndəsi 

təsəvvürlərin, biliklərin dərinləşməsinə, həndəsəyə marağın artırılmasına böyük kömək edir; 

riyaziyyatın, fizikanın və digər elmlərin sonrakı bölmələrinin öyrənilməsi üçün əsas rol oyna-

yır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Bəzi qəribə əyrilərin xassələrinin öyrənilməsi, tətbiqi və qrafiki 

olaraq qurulması öyrənilmiş, bu əyrilər üzərində bəzi məsələlərin MatLab tətbiqi proqram 

mühitində hesabat üsulları və metodikası şərh edilmişdir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bizim həyatımızda rast gəldiyimiz və praktiki 

əhəmiyyəti olan bəzi həqiqi qəribə əyrilərin öyrənilməsinə kömək edir. Qəribə əyrilər haq-

qında olan bu məqalə  sadə şəkildə onların xassələrini və bu əyrilərin çətinlik çəkmədən qu-

rulmasına imkan yaradır. Məqalədə baxılan məsələlərdən həndəsə bölməsinin tədrisi prosesin-

də, mühəndis  məsələlərinin həllində və baxılan mövzunun müstəqil öyrənilməsi üçün istifadə 

etmək olar. 
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  Замечательные кривые и программное обеспечение решений 

некоторых задач, описываемых этими кривыми 

 

Резюме 
 

Знакомство с кривыми, изучение их свойств позволит расширить геометрические 

представления, углубить знания, повысить интерес к геометрии; создаст содержатель-

ную основу для дальнейшего изучения математики, физики и других наук. Познако-

мить с некоторыми поистине замечательными кривыми, которые встречаются и имеют 

практическое применение в нашей жизни. Обширные вычислительные возможности 

системы MatLab делают ее применимой к практическим расчетам в любой области нау-

ки и техники.  

 

F.O. Mammadov,  M.A. Shahverdiyev 

 

               Remarkable curves and software for solving some  

problems, described by these curves 
 

Summary 
 

Acquaintance with curves, the study of their properties will expand geometric concepts, 

deepen knowledge, increase interest in geometry; will create a meaningful basis for further 

study of mathematics, physics and other sciences, will introduce you to some truly remarkable 

curves that are encountered and have practical application in our life. The extensive 

computing power of the system MatLab makes it applicable to practical calculations in any 

field of science and technology. 
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Bu mövzu şagirdlərdə riyaziyyatın predmeti haqqında dialektik-materialist təsəvvürlərin 

formalaşması üçün çox faydalıdır. Müəllim real aləmin ən müxtəlif hadisələri və proseslərinin 

öyrənilməsi üçün törəmədən necə istifadə edildiyini, “kimyəvi reaksiyaların sürəti”, “düzxətli 

hərəkətin ani sürəti”, “bircinsli olmayan çubuğun xətti sıxlığı”, “şəbəkədə cərəyanın gücü” və 

s. kimi anlayışların vahid şərhinin necə alınmasını törəmə anlayışının köməyi ilə göstərə bilər.  

Riyaziyyatın ən mücərrəd elmlərdən biri olmasına baxmayaraq, müəllim bu mövzunun öy-

rənilməsində mücərrədliyi riyaziyyatın anlayışlarının həqiqi aləmin anlayışlarından heç də ay-

rılması demək olmadığını şagirdlərə göstərməlidir. 

Bu və ya digər riyazi anlayışlardakı ideyaların dərinliyi onların müxtəlif sahələrdə tətbiq-

lərini tapmağa imkan verir. Deməli, şagirdlərin əsas vəzifəsi müxtəlif faktların əzbərlənməsi 

deyil, ümumi yanaşmalar və metodların aydınlaşdırılmasından ibarət olmalıdır. 

Törəmə anlayışının öyrənilməsi dünyagörüşü məsələlərinin izah edilməsi və real aləmin 

elm vasitəsilə inikasının dialektik xarakterinin nümayiş etdirilməsi üçün böyük imkanlar yara-

dır. 

Şagirdlərə bir tərəfdən törəmənin fiziki mənasının ani sürət olması tam aydındır. Digər tə-

rəfdən, fiziki baxımdan “ani sürət” söz birləşməsi daxilən ziddiyyətlidir. Həqiqətən, sürət an-

layışı (həm tarixən, həm də şagirdlər qarşısında) məsafənin və bu məsafəni getmək üçün sərf 

olunan vaxta nisbəti ilə ölçülən fiziki kəmiyyət sürətin orta sürət kimi tərifində hərəkətin hər 

hansı sonlu zaman aralığında baş verməsi zəruridir. Beləliklə, növbəti ziddiyyət yaranır: orta 

sürət anlayışı sonlu zaman aralığı ilə bağlıdır, lakin ixtiyari kiçik zaman aralığında dəyişən sü-

rətli hərəkətdə bu xarakteristika sabit qalmır və nöqtədə orta sürətdən danışmaq olmaz. Bu 

ziddiyyət limit anlayışı əsasında, daxil edilən yeni bir anlayışın köməyi ilə (funksiyanın də-

yişməsinin ani sürəti – törəmə vasitəsilə) aradan qaldırılır.  

Bu yeni anlayış əvvəlki ilə sıx əlaqəlidir. x0 – nöqtəsində törəmənin a-ya bərabər olması 

onu göstərir ki, x0 – nöqtəsinin yaxınlığında hərəkətin orta sürəti təxminən a-ya bərabərdir. 

Laqranj teoremi müəyyən mənada “tərs” əlaqəni göstərir: yəni ixtiyari zaman aralığında orta 

sürət müəyyən anda aralığında x ilindəki ani sürətə bərabərdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, törəmə anlayışının daxil edilməsi zamanı VIII sinfin fizika kur-

sundan şagirdlərə ani sürət anlayışı tanışdır. Əgər o tərifi riyaziyyatda limit anlayışını daxil et-
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dikdən sonra tərifi ilə müqayisə etsək, onda riyazi aparatın dəqiq dil terminologiyasında ay-

dınlıq gətirilməsinə necə kömək etdiyi görünür. 

Törəmənin mənasının göstərilməsi ibtidai funksiya anlayışlarının propedivtikası üçün 

yumruqlu mexanizmin analizi adlanan texniki məsələdən istifadə etmək olar. 

“Qrafik diferensiallama” adlanan bu üsul yalnız yumruqlu mexanizmlərin analizində tət-

biq olunmur. Əgər bəzi mülahizələrə görə müəllim konkret texniki məsələ kimi bu misaldan 

istifadə etmək istəmirsə, onda funksiyanın qrafikinə görə törəmənin qrafikinin necə quruldu-

ğunu göstərmək faydalıdır. Adətən müəllimlərin çoxu həm funksiyanın, həm də onun törəmə-

sinin qrafikinin qurulması məsələsini eyni çertyojda verirlər, ya məsələn, ( ) xxxf 3 +=
 

düsturunu verməklə, ya da funksiyanın özünü aparma xarakteri ilə törəmənin işarəsi ara-

sındakı əlaqədən istifadə etmək tövsiyə olunur. Qrafik diferensiallama keyfiyyətin vəziyyətini 

dəqiqləşdirir, yalnız törəmənin işarəsini deyil, həm də qiymətini müəyyən etməyə imkan ve-

rir. Bu məsələnin triqonometrik funksiyalar üçün təqdim edilməsi şagirdləri çox maraqlandı-

rır. Belə ki, şagirdlərin hələ törəmə düsturlarını bilmədikləri vaxt onlara məsələn, sinus üçün 

törəmə qrafikinin qurulması məsələsi təklif olunur. Onlarda təbii ki, sinus funksiyası törəmə-

sinin kosinus olması fərziyyəsi yaranır. Bunun nəzəri isbatı fərziyyənin təsdiqi kimi qənaət-

bəxş qəbul olunur. 

Şagirdlər bilməlidirlər ki, törəmənin əsas fiziki mənası düzxətli hərəkətdə sürətdir. Lakin 

şagirdlərə həm törəmə, həm də inteqralın tətbiqi ilə fiziki məzmunlu məsələləri təklif etmək 

üçün onlara aydınlaşdırmaq lazımdır ki, törəmənin fiziki mənası mexaniki hərəkətdəki sadəcə 

sürətdən daha genişdir.  

Sürət müntəzəm hərəkətin ən sadə halında, iki kəmiyyətin nisbəti kimi yaranır və ya daha 

yaxşı desək, iki müxtəlif cinsli kəmiyyətlərin mütənasiblik əmsalı kimi məsafə (xətti vahid-

lərdə) və zaman (saniyələrdə, dəqiqələrdə, saatlarda və s.).  

0
StS +=                                                      (1) 

düsturundan sürət   – mütənasiblik əmsalı, 
t

S




 =

 

nisbəti kimi tapılır və ölçü prinsipi-

nə görə “törəmə” ölçüsünü  (
saat

km
,

san

m
və s.) tapırlar.  

(1) düsturu ən sadə halda hərəkət müntəzəm olduqda, yəni məsafə və zaman arasındakı 

asılılıq xətti olduqda doğrudur. 

Qeyri-müntəzəm hərəkət üçün bu mütənasiblik əmsalının müəyyən mənada ümumiləşməsi 

törəmədir. Onda (1) düsturunun əvəzinə 

td

Sd
=  

əmələ gəlir və 
0

StS +=
 
xətti asılılıq ( )tSS =  ümumi düsturu ilə əvəz olunur. Xətti 

düsturla “əlaqə kiçik” aralıqlarda saxlanılır. Belə ki, 

( ) ( ) ( ) ( ))
000

tSttxStS +− . 

Bu mühakiməni asanlıqla digər müxtəlif kəmiyyətlərin funksional əlaqədə olduğu halları 

da aid etmək olar. Buna aid misallar göstərək. Cərəyan sabit olduqda I cərəyan gücü elektrik 

miqdarının zamanın nisbətinə bərabərdir, yəni 
t

Q
I




= . Bu düstur cərəyan gücü ölçüsünün 
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vahidini müəyyən edir (kl/san). 
t

Q
I




=

 

düsturunu tIQ  =
 
şəklində yazdıqda elektrik 

miqdarı və zaman arasında mütənasiblik əmsalının  I-yə bərabər olduğunu alırıq. Bu əlaqə düz 

mütənasiblik olmadıqda, yəni cərəyanın gücü sabit olmadıqda elektrik miqdarının zamanla 

əlaqəsinin ümumi halında cərəyanın gücü anlayışının ümumiləşdirilməsi üçün törəmə anlayışı 

daxil edildikdə aparılan bütün mühakimələri təkrar etmək lazımdır. Nəticədə, dəyişən cərəyan 

halında cərəyanın anlayışına aid 
t

Q
I




=

 

düsturunu, yəni cərəyan gücünün ümumi tərifini 

alırıq: cərəyanın gücü elektrik miqdarının zamana görə törəməsidir. 

Analoji olaraq: əgər çubuğun kütləsi onun uzunluğu ilə mütənasib olarsa, onda çubuğun 

xətti sıxlığı çubuğun kütləsinin onun uzunluğuna nisbətidir. Əgər kütlənin uzunluqdan ası-

lılığı xətti deyil və ( )xmm =  ümumi şəklindədirsə, onda xətti sıxlıq kütlənin uzunluğa görə 

törəməsidir: 
dx

dm
P = . Qabın dibinə göstərilən təzyiq, təzyiq gücünün və qabın dibinin sahə-

sinə nisbətidir. Burada, həmçinin təzyiqin nöqtədən nöqtəyə dəyişdiyi hesab olunur. Əgər biz 

qabın divarına göstərilən təzyiqi araşdırsaq (məsələn, bəndə göstərilən təzyiq), onda təzyiq sa-

bit olmayacaq: o, dərinlikdən asılı olacaqdır. Onda  x dərinliyinə kimi bəndin müəyyən hissə-

sinə təzyiqin gücü x-dən asılı funksiyadır, həm də bu funksiya xətti deyildir. Həmin mühaki-

mələri təkrar edərək belə nəticəyə gəlirik ki, təzyiq–təzyiq gücünün dərinliyə görə törəmə-

sidir. 

Törəmənin belə interpretasiyalarını nəzərdən keçirsək, onda sahənin, yolun, elektrik miq-

darının tapılmasını inteqral cəmlərin limiti kimi inteqralın izahı ilə əlaqələndirməyərək şagird-

ləri tərs məsələnin (inteqrallamanın) həllinə hazırlamaq mümkündür. 

Xətti asılılıqda mütənasiblik əmsalının qeyri-xətti hala ümumiləşməsi üçün törəmənin xid-

mət etməsi faktı, riyazi modellərin “mistikadan” azad edilməsi baxımından daha bir maraqlı 

faktda özünü göstərir. Doğrudan da, təəccüblüdür ki, ( ) bkxxf +=
 
xətti funksiya eyni za-

manda çubuğun uzunluğu və isitmə temperaturasında: ( )t1
0

+=  , sabit təzyiqdə qazın 

həcmi və temperaturu arasında (Gey-Lüssak qanunu): ( )t1
0

 += , sabit həcmdə qazın 

təzyiqi və temperaturu arasında (Şarl qanunu): ( )tk1PP
0

+= , bərabər təcilli hərəkətdə 

sürət və zaman arasında və s. asılılıqları təsvir edir. Bu və bunun kimi çoxsaylı misallar şa-

girdlərə əvvəlki siniflərdən tanışdır və onlara aydındır. 

Xətti genişlənmə qanununun ifadəsində deyilir ki,   əmsalı temperaturun hansı interva-

lında proses nəzərdən keçirilir. Əgər temperatur intervalı hansı səbəblərə görə genişlənməsi 

zəruridirsə, onda xətti genişlənmə qanunu üçün artıq başqa bir ifadə götürülür: onda tempera-

turlar fərqinin kvadratı ilə mütənasib hədd meydana çıxır:  

( )( )2

10
tt1  ++=  . 

Əgər cismin genişlənməsini həmçinin böyük olmayan, lakin başqa intervalda araşdırmaq 

lazımdırsa, onda   əmsalın qiymətini dəyişmək lazımdır. Bütün bunlar onu göstərir ki, sadə 

düstur funksiyanın sıraya ayrılmasının birinci həddi kimi alınır: 

( ) ( ) ( )
( ) ( ) n0

n

20

00
x

!n

xf
...x

!2

xf
xxfxfxxf  ++


+++ . 
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Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər triqonometrik funksiyalarla birinci tanışlıqda onları 

əsasən üçbucaqların həlləri üçün istifadə edirdilər və triqonometrik funksiyaların tətbiqi əhə-

miyyətinin bu tərəfi şagirdlərə aydındır. Analizin başlanğıcı kursunda, triqonometrik funksi-

yalar birinci növbədə periodik proseslərin xüsusi modeli kimi özünü göstərir və mövzunun 

öyrənilməsinə keçdikdə bu tərəfi qeyd etmək məqsədəuyğundur. Əgər müəllim təqribi hesab-

lamalarda törəmənin tətbiqi ilə əlaqədar şagirdlərə müxtəlif funksiyaların çoxhədlilərlə yaxın-

laşmasından danışmağı mümkün hesab edirsə, onda təbii qeyd etmək lazımdır ki, bəzi pro-

seslər sinfi üçün məhz triqonometrik funksiyalar daha əlverişlidir. Onda təbiətşünaslıq və tex-

nikadan periodik proseslərə aid misallar göstərmək yerinə düşər: ürəyin döyüntüsü (kardioq-

rammanı göstərmək olar), dövrədə cərəyan şiddətinin periodik dəyişmələri və s. göstərmək 

olar. Əgər bu proseslərdə adətən arqumentin bucaq olmaması qeyd olunarsa, onda triqono-

metrik funksiyaları ədədi funksiyalar kimi müəyyən etmək arzusu təbiidir. 

Biz burada diqqəti həndəsə ilə əlaqəyə yönəldərək, inteqral haqqında məsələni ətraflı araş-

dırmayacayıq: doğrudan da, bu məsələ həndəsə ilə elə sıx bağlıdır ki, onu ayrıca araşdırmaq 

məqsədəuyğun deyil. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, ümumiyyətlə, müxtəlif riyazi anlayışların 

xüsusən məktəbdə mövcud olan iki riyazi fənnin əqaləsinin aşkarlanması, dünyagörüşü əhə-

miyyətinə malikdir. 

Aralıqda funksiyanın sabitliyinin zəruri və kafi şərti haqqında teoremi izah edəndə, bəzən 

bu teoremin fiziki mənasından danışarkən, deyirlər ki, başqa cür ola da bilməz: əgər cismin 

hərəkəti dayanıbsa, onda onun sürəti sıfra bərabərdir. Əgər onun sürəti sıfırdırsa, onda cisim 

dayanıb. Amma hərəkətin başlanğıc anında cismin sürətini mütləq sıfır kimi qəbul olunur, yə-

ni bəzi mənada hər bir hərəkət məhz sıfır sürətindən başlayır. Bunun səbəbi həmişə sonlu güc 

olduğuna görə baş verir və deməli, təcildə sonlu olmalıdır. Deməli, cisim sürətini bir anda sı-

fırdan hansısa bir qiymətə kimi artıra bilməz. Burada  model ilə həqiqətin əlaqəsi haqqında 

dialektik məsələ ilə rastlaşırıq: mexanikada bütün funksiyalar kəsilməz hesab edilir və hətta, 

diferensiallanan, belə ki, iki dəfə diferensiallanan, təcildə kəsilməz hesab edilir. Deməli, qata-

rın əvvəlki sürəti 40 km/saat, zamanın 2t =  anında isə sürəti 70 km/saata kimi artıb, onda 

başa düşmək lazımdır ki, bu həqiqətin sadə təsvir formasıdır: həqiqətdə sürət bir anda dəyiş-

mir, yəni hərəkətin qrafikində sınıq olmayacaq, dairələnmə olacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat kursunun əsas mövzularından biri “Törəmənin tətbiq-

ləri” mövzusudur. Əgər bundan əvvəl “Funksiyanın limiti və törəməsi” mövzusunda törəmə 

anlayışı öyrənilmə mövzusu kimi özünü göstərirdisə, bu mövzuda o, riyaziyyat kursunun di-

gər məsələlərinin öyrənilmə vasitəsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə elmi dünyagörüşü tərbiyəsi vəzifəsinin həyata keçi-

rilməsi baxımından riyaziyyatın ayrı-ayrı mövzularının materiallarından necə istifadə edildiyi 

göstərilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Xüsusən, təqribi hesablamalar, əyriyə toxu-

nanın qurulması, funksiyanın araşdırılması, funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin 

axtarılmasına aid mətnli məsələlərin həlli və bir çox digər məsələlər törəmənin köməyi ilə 

öyrənilir. 
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Методика применения внутридисциплинарной  

связи при обучении применения производной 

 

Резюме 

 
«Применения производной» является одной из основных тем курса математики. 

Очевидно, что ранее при изучении темы «Предел функции, производная функции» пон-

ятие производной было представлено как тематика обучения. Тогда как при изучении 

данной темы производная является средством для изучения различных задач курса ма-

тематики. В частности, при изучении таких задач, как приближённые вычисления, пос-

троение касательной к функции, исследование функции, решение текстовых задач для 

нахождения наибольшего и наименьшего значений, а также при решении многих дру-

гих задач используется применение производно 

 

N.S. Bayramova 

 

Technique for application of internal disciplinary  

communication in learning the application of a derivative 

 

Summary 

 
"Applications of the derivative" is one of the main topics of the mathematics course. 

Obviously, earlier, when studying the topic "Limit of a function, derivative of a function", the 

concept of a derivative was presented as a topic of training. Whereas when studying this 

topic, the derivative is a means for studying various problems of the mathematics course. In 

particular, when studying such problems as approximate calculations, constructing a tangent 

to a function, studying a function, solving word problems to find the largest and smallest 

values, as well as solving many other problems, the derivative is used. 
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Proqramlaşdırmada interaktiv tədris formalarının  

mahiyyəti və texnoloji təminatın modelləşdirilməsi 
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Proqramlaşdırma sahəsində təhsil sisteminin yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməsi, onun 

dünya standartlarının tələblərinə çatdırılması əsasən iki istiqamətdə aparılır. Birincisi ölkənin 

daxilində təhsil sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin öyrənilib, ümumiləşdirilməsi və təhlil 

edilməsindən ibarət olub, ilk növbədə təlim-tərbiyə sahəsində irəliləyişlərin mahiyyət və məz-

mununu öyrənməklə təhsilin mövcud vəziyyətini, cəmiyyətin tələb və ehtiyaclarını müəyyən-

ləşdirmək baxımından əhəmiyyət daşıyır. 

İkincisi isə inkişaf etmiş xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki müsbət cəhətlərin öyrənilib 

ümumiləşdirilməsi və milli-mənəvi xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tətbiqinin həyata keçirilməsi 

aktuallığı ilə seçilir. Son zamanlarda Azərbaycanda bu istiqamətdə bir xeyli işlər görülmüş-

dür. Pedaqoji innovasiyalar kimi öyrənilən bu təcrübələrin keyfiyyət göstəricisi həmin ölkənin 

vətəndaşlarının ümumi inkişaf səviyyəsi ilə müəyyənləşdirilir və gənc nəsildə formalaşan hə-

yati bacarıqlar ümumi səviyyənin zəruri göstəriciləri kimi çıxış edir. Biz yuxarıda proqramlaş-

dırmanın yüksək səviyyəyə gəlməsi üçün istiqamətlərdən danışdıq. Proqramlaşdırma sahəsin-

də işləri biz həm ənənəvi həmdə yeni təlim texnologiya üsulları ilə həyata keçiririk. Belə ki, 

ənənəvi pedaqoji tədqiqatların bir mühüm cəhəti kimi istənilən yanaşma eksperimental və təc-

rübi qaydada sınaqdan keçirilməli, bundan sonra hər hansı innovasiyanın tətbiqinə qərar veril-

məlidir. 

Proqramlaşdırma əsrinin başlanğıcında Azərbaycanda bu sahənin yenidən qurulması, mo-

dernləşdirilməsi və bu işlərin təşkilində fəal və interaktiv metodlardan istifadə olunmaqla ye-

rinə yetirilməsi prioritet problem hesab edilir. Onların həll olunması üçün yeni pedaqoji araş-

dırmalara ehtiyac duyulur. Bu pedaqoji araşdırmalar əsasında yeni təlim nəticələri əldə edirik. 

Proqramlaşdırma sahəsində inkişaf tendensiyası, fəal və interaktiv metodlar sahəsində 

müəllif məktəblərinin, novator müəllimlərin iş üsullarına dair toplanmış faydalı təcrübələr, 

pedaqoji-psixoloji tədqiqatların nəticələri daima sistemləşməli, ümumiləşməli və təlim-tərbiyə 

prosesinin məzmununun yeniləşdirilməsini tələb edir. Bu problemlərin həlli təhsil sferasına, 

pedaqoji prosesə fəal və interaktiv metodlar anlayışının təhsildə texnoloji yanaşmaların tətbi-

qini aktuallaşdırır. 

Proqramlaşdırmada fəal təlim metodlarının mahiyyəti və məzmunu: 

Təcrübə və müşahidələr sübut edir ki, müasir təlim texnologiyaları üçün aşağıdakılar daha 

səciyyəvidir: 

Proqramlaşdırma sahəsində müəllimin özünün fəallığı ilə şagirdin yaradıcı fəallığa cəlb 
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edilməsi və şagirdin aktiv fəaliyyəti zamanı onlara elementar bacarıqların aşılanması; 

Müəllimin şagirdlərlə və şagirdlərin bir-biri ilə əməkdaşlığı; 

Sosial bərabərliyin və psixoloji şəraitin yaradılması; 

Müəllimin təqdim etdiyi tematik materialın şagirdin yaradıcı təfəkkürünə və milli düşüncə 

tərzinin formalaşmasına təsir etməsi. 

Müasir təlim texnologiyaları şagirdlərə aşağıdakı keyfiyyətləri aşılamalıdır: 

• müstəqil düşünmək, sərbəst fikir söyləmək; 

• öz təcrübəsini və biliyini təhlil etmək qabiliyyəti; 

• özünü qiymətləndirmək; 

• əməkdaşlıq etməyi (başqaları ilə işləməyi bacarmaq, ümumi məqsədə çatmaq üçün işin 

bölüşdürülməsi); 

• başqalarını dinləməyi, müxtəlif fikirlərə hörmət etməyi və dözümlü olmağı; 

• öz fikirlərini arqumentlərlə izah və sübut etmək; 

• kreativ təfəkkürün inkişafı; 

• birgə həll yollarını müəyyənləşdirməyi və qərar çıxarmağı. 

Fəal təlim bu anlayışın sinonimi kimi "interaktiv təlim metodları” anlayışından istifadə 

olunur. Belə ki, "interaktivlik” termini "dialoqu, qarşılıqlı təsiri” bildirir. Bu təlim metodunu 

ifadə etmək üçün həmçinin "problem – dialoji”, "problemli”, "evristik təlim” anlayışlarından 

da istifadə olunur. 

Fəal (interaktiv) təlim – tədrisin və idrak fəaliyyətinin təşkili və idarə olunması metodları-

nın məcmusudur. Proqramlaşdırma sahəsində çalışarkən həm şagirdin həmdə müəllimin möv-

qeyi nəzərə alınmalıdır. 

Şagirdin mövqeyi – "kəşf edən”, "tədqiqatçı” mövqeyidir; o, gücü çatdığı məsələlər və 

problemlərlə üzləşərkən bunları müstəqil tədqiqat prosesində həll edir. Şagirdlər təlim pro-

sesinin tamhüquqlu iştirakçısı olaraq, bu prosesdə tədqiqatçı kimi çıxış edirlər və bilikləri fəal 

axtarış və kəşflər prosesində mənimsəyirlər. 

Müəllimin mövqeyi – fasilitator ("bələdçi", "aparıcı") mövqeyidir, problemli vəziyyətləri 

planlı və istiqamətlənmiş surətdə təşkil edir, şagirdlər qarşısında tədqiqat məsələlərinin mey-

dana çıxmasına şərait yaradır və onların həllinə metodiki kömək göstərir. 

Əsas məsələlərdən biridə şagirdlərin proqramlaşdırma sahəsinə yönəlməyə başladığı za-

manlarda həmin  təlimin texnologiya ilə əlaqələndirilməsi 1999-cu ildə Şaron Adams və Meri 

Börns tərəfindən "Texnologiyalar üzrə yardım proqramı "çərçivəsində "Təhsilin İnkişafı üzrə 

Sausvest Laboratoriyası"nda texnologiyaların inteqrasiyasına əsaslanan bu nəzəriyyəyə isti-

nad edərək şəxsiyyətyönlü və konstruktivist siniflərin yaradılması ilə işlənib hazırlanmışdır. 

2005-ci ildən etibarən Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Mədəd Azərbaycan 

Humanitar Təşkilatının (RELİEF) birgə layihəsi olan Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin 

Təkmilləşdirilməsi Təlimlərində respublika müəllimləri mərhələ-mərhələ konstruktivlik, inte-

raktiv təlimlərlə, müasir pedaqoji texnologiyalarla yaxından tanış edilirlər. 

Proqramlaşdırma sahəsində  fəal təlim metodlarının tətbiqi: 

Fəal (interaktiv) təlim metodunun proqramlaşdırmanın tədris prosesinə daxil edilməsi şa-

girdlərin passivliyinin aradan qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin və yaradı-

cılığın formalaşdırılması və təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradır. 

Fəal (interaktiv) təlimin proqramlaşdırmanın inkişafı sahəsində tətbiq edilməsi məktəbdə 

şəraiti dəyişərək şagirdlərin özünə inamını artırır, şəxsiyyətarası münasibətləri yaxşılaşdırır, 

məktəbə və oxumağa olan münasibəti daha müsbət edir, biliklərə müstəqil yiyələnmək və ye-

nilərini əldə etmək, onlardan həyat məqsədlərinə çatmaq üçün istifadə etmək vərdişlərini for-
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malaşdırır. 

Proqramlaşdırmanın keçirilməsinin əsas məqsədi - şagirdlərdə alqoritmik təfəkkür formal-

laşdırmaqdır. Fərqi yoxdur hansı dil olur olsun əsas odur ki, ondan düzgün səmərəli formada 

istifadə etməyi bacarasan. Ən əsası odur ki, şagird ona verilmiş sadə məsələnin həlli alqorit-

mini tərtib etməyə bacarsın. Pascal proqramlaşdırma dili məhz onun üçün 1971-ci ildə yara-

dılmışdır. Hal-hazırda bizim  məktəblərimizin  9-cu siniflərində bu dilin əsasları tədris olunur. 

Misalları nə qədər düzgün seçilsə, bir o qədər də şagirdlərdə proqramlaşdırmaya maraq oya-

nacaq. Bir məqam da var. Əgər müəllim  proqramlaşdırmanı bilmir və həm də öyrənmək istə-

mirsə, onda o çətinliklə şagirdlərə onun mahiyyətini başa sala bilər. Təhsil İşçilərinin Peşəkar 

İnkişafı İnstitutu (TİPİİ) təhsil nazirinin "İnformatika fənninin tədrisi üzrə pilot layihənin hə-

yata keçirilməsi barədə” əmrinin icrasını təmin etmək məqsədilə "Alqoritmika – proqramlaş-

dırmanın tədrisi metodikası” mövzusunda ixtisasartırma proqramının reallaşdırılmasına başla-

yıb. Proqram Bakı şəhərindəki ümumtəhsil məktəblərinin 150 informatika müəllimi üçün nə-

zərdə tutulub. Otuz altı akademik saatı əhatə edən ixtisasartırma təlimi fevral ayının sonuna 

kimi davam edəcək. Təlim müddətində müəllimlər "Scratch” proqramlaşdırma dilindən istifa-

də bacarıqlarına yiyələnəcək, proqramlaşdırma dillərinin tədrisi metodikasını öyrənəcək, yeni 

alətlərdən istifadə bacarıqları qazanacaqlar. Layihənin sonunda müəllimlər proqramlaşdırma 

dilindən istifadə edərək layihələr hazırlayacaqlar. Müəllim layihələri xüsusi hazırlanmış me-

yarlar əsasında qiymətləndiriləcək. Bu addım gələcəyə peşəkarlar hazırlamaq üçün atılmışdır. 

Belə bir layihə vardır ki, “Birinci sinifdən proqramlaşdırılmanın öyrədilməsi” layihəsi orta 

ümumtəhsil məktəblərində qeyri-formal tədrisin təşkilinə əsaslanır. Məlum olduğu kimi, get-

dikcə daha çox ölkə innovasiya sahəsindəki nailiyyətlərdən, qabaqcıl texniki standartlardan və 

idarəetmədə yeni metodlardan yararlanmağa başlayır. Artıq ölkəmizin aqro regionlarında 

müasir sənaye kompleksləri yaradılmağa başlanıb. Kosmik ölkələrin sırasına daxil olan Azər-

baycanın yaxın gələcəkdə İKT ilə bağlı, xüsusilə yüksək intellektual səviyyə tələb edən statis-

tik analiz aparan mütəxəssislərə, proqramçılara ehtiyacı artacaq. Müasir texnologiya mühitin-

də doğulmuş uşaqların erkən yaşlardan proqramlaşdırma ilə tanışlığı günün aktual tələbləri 

sırasındadır. Orta məktəbdən sonra proqramlaşdırmanı öyrənmək çətin prosesdir. Dövrümü-

zün bütün məşhur proqramçılarının demək olar ki, əksəriyyəti proqramlaşdırma ilə məktəb 

yaşlarından məşğul olmağa başlayıblar. Gələcəkdə praktiki olaraq bütün insanların fəaliyyəti 

proqramlar vasitəsilə kompüterlərlə idarə edilən sənaye və digər sahələrlə bağlı olacaq”. 

Proqramlaşdırmada müvəffəqiyyətli olmaq, birbaşa riyazi savaddan asılı deyil. Yaxşı ri-

yaziyyat biliyinin olması həmişə üstünlükdür, lakin başlamaq üçün məktəb bilikləri də kifayət 

edir. Ona görə də proqramlaşdırma sahəsində addımları  böyütmək üçün 1-ci sinifdən 11-ci 

sinfə kimi proqramlaşdırmanın müxtəlif və ən təməl mövzuları öyrədilir. Proqramlaşdırma 

üçün əsasən 1-ci və 4-cü siniflərdə çox sadə olaraq alqoritmdən izah başlayır. Daha sonra isə 

siniflər artdıqca artıq proqramlaşdırmaya aid ilk addımlar atılır. Demək olar ki, 5-ci və 6-cı 

siniflərdə alqoritm daha dərin keçirilir ki, buda proqramlaşmaya keçidin başlanğıcı hesab 

edilir. 7-ci sinifdə artıq proqram təminatından xeyli biliklər verilir. Bu sinifdə həmçinin giriş 

olaraq çox sadə bir proqram olan ALP LOGO proqramından bəhs edilir. 8-ci və 9-cu sinifdə 

isə bir az daha sadə olmayan proqramlaşdırma dilləri olan PASCAL və PYTHON haqqında 

yetərincə məlumat şagirdlərə ötürülür. 10 və 11-ci siniflərdə isə artıq şagirdlər proqramlaşdır-

ma haqqında müəyyən biliklərə və bacarıqlara sahib olurlar. Əsasən proqramlaşdırma öyrən-

məyə məktəbdən sonra başlayırlar. O zaman belə sual yaranır ki, fasiləsiz inkişaf edən dün-

yada biz hansı proqramlaşdırma dilini öyrənməliyik? 

Bütün bunlar hansı sahədə ixtisaslaşmağa çalışdığımızdan asılıdır. Bir çox sahə var. Məsə-
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lən: mobil proqramlaşdırma, Web proqramlaşdırma, məlumat təhlili, bulud hesablama, veri-

lənlər bazası idarəetməsi və s. 

Gəlin belə bir fakta nəzər yetirək: 

Ən çox istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri. 

303 developer arasında aparılan sorğuya əsasən, iştirakçıların 56%-i Javascripdən istifadə 

edir. (170 nəfər) Eyni statistikaya əsasən developerlərin 51.8%-i (157 nəfər) PHP proqramlaş-

dırma dilindən yararlanır. SQL isə demək olar ki, bu dilləri bilən istifadəçilərin bildiyi veri-

lənlər bazasında işləmək üçün lazım olan köməkçi dilidir. Sorğu iştirakçılarının 53%-i bu dil-

dən istifadə edirlər. Üçüncü əsas proqramlaşdırma dili olaraq isə Azərbaycanda Java-dan daha 

çox istifadə olunur. 

 
Yuxarıda qeyd etdiyimiz dünya üzrə indi isə Azərbaycanda proqramçılar tərəfindən istifa-

də olunan əsas proqramlaşdırma dillərinə nəzər yetirək. 

1. Javascript 

2. SQL 

3. PHP 

4. Java 

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sisteminin yüksək səviyyədə təşkili, onun dünya standartla-

rının tələblərinə çatdırılmasında proqramlaşdırma sahəsinin inkişaf etdirilməsi mühüm rol oy-

nayır. Bu baxımdan ölkə daxilində təhsil sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlərin öyrənilməsi, 

ümumiləşdirilməsi və təhlil edilməsi, eləcə də qabaqcıl xarici ölkələrin iş təcrübəsindəki müs-

bət cəhətlərin respublikamızda tətbiq edilməsi böyük əhəmiyyətə malikdir. Məqalə də məhz 

bu mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ölkəmizdə proqram-

laşdırma sahəsinin yenidən qurulması, modernləşdirilməsi və bu işlərin təşkilində fəal və inte-

raktiv metodlardan istifadə olunmasının vacibliyi konkret faktlarla əsaslandırılır, proqramlaş-

dırmada fəal təlim metodlarının mahiyyət və məzmunu, müasir təlim texnologiyalarının şa-

girdlərə aşılanılası keyfiyyətlər açıqlanır, proqramlaşdırma sahəsində fəal təlim metodlarının 

tətbiqi yolları göstərilir və ən çox istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri barədə ətraflı məlu-

mat verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Сущность интерактивных форм обучения программированию  

и моделированию технологического обеспечения 

 

Резюме 

 
Организация системы образования на высоком уровне, развитие программирования 

играет важную роль в приведении ее к требованиям мировых стандартов. С этой точки 

зрения важно изучать, обобщать и анализировать достижения в области образования в 

стране, а также применять положительные стороны опыта работы передовых зарубеж-

ных стран в нашей стране. 

В статье также обосновывается важность реконструкции и модернизации области 

программирования в нашей стране и использования активных и интерактивных мето-

дов в организации этой работы. Предоставляет подробную информацию о наиболее 

часто используемых языках программирования. 

 

N.Dj. Abdullayeva 

 

The essence of interactive forms of teaching in programming  

and modeling of technological support 
 

Summary 
 

The organization of the education system at a high level, the development of programming 

plays an important role in bringing it to the requirements of world standards. From this point 

of view, it is important to study, summarize and analyze the achievements in the field of 

education in the country, as well as to apply the positive aspects of the work experience of 

advanced foreign countries in our country. 

The article also substantiates the importance of reconstruction and modernization of the 

programming field in our country and the use of active and interactive methods in the 

organization of this work. Provides detailed information on commonly used programming 

languages. 
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Açar sözlər: qraf, Floydun alqoritmi, izomorf qraflar, nəzəriyyə, anlayış, modelləşdirmə, 

tapşırıq 
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моделирование, задача 

Key words: graph, Floyd's algorithm, isomorphic graphs, theory, understanding, 

modeling, assignment 

 

Riyaziyyat üçün məktəb tədris proqramında "qraf" ifadəsi yoxdur. Üstəlik, son zamanlarda 

qraf nəzəriyyəsi sadə, sərfəli və güclü bir vasitə halına gəldi. Məqsədimiz tələbələrin qrafların 

real dünyanı modelləşdirmə vasitəsi kimi geniş tətbiq imkanları haqqında anlayışlarını forma-

laşdırmaq, qraf nəzəriyyəsinin vəzifələri ilə tanış etmək, şagirdləri bu anlayışları sonrakı təh-

sildə qavramağa hazırlamaqdan ibarətdir. 

Dərs məqsədlərinə başlıca olaraq aşağıdakılar aiddir: 

— tələbələri əsas anlayışlar və problemlərin həlli metodları ilə tanış etmək qrafiklərdən 

istifadə etmək; 

— qrafiklərdən istifadə edərək həll edilmiş tapşırıqları tanımaq qabiliyyətinin formalaşdı-

rılması; 

— məktəblilərin məntiqi düşüncəsinin inkişafı. 

İlk növbədə qraf anlayışının problemlərin təbii şərtlərindən necə yaranması haqqında qısa 

məlumat verək və bu məqsədlə aşağıdakı nümunələri nəzərdən keçirək. Tutaq ki, hər şəhər 

üçün bütün qonşu şəhərlərə olan məsafənin göstərildiyi bir yol xəritəmiz var. Burada, bu iki 

şəhəri birbaşa birləşdirən bir yol varsa, iki şəhər qonşu adlanır. Eynilə, eyni şəhər daxilindəki 

küçələrə və kəsişmələrə baxa bilərsiniz. Diqqət yetirin ki, bir tərəfli küçələr ola bilər. 

Simli rabitə xətləri ilə birləşdirilmiş kompüterlər şəbəkəsi. 

• Hər biri müəyyən bir hərflə başlayan və eyni və ya fərqli bir hərflə bitən sözlər toplusu. 

• Bir çox domino. 

• Hər bir sümükdə 2 nömrə var: sümüyün sol və sağ yarısı. 

• Bir-birinə iletken dəstləri ilə birləşdirilmiş mikrosxemlərdən ibarət olan bir cihaz. 

• İnsanlar arasında qohumluq əlaqəsini göstərən ailə ağacları. 

• Və nəhayət, rəqəmlər kimi mücərrəd anlayışlar arasındakı əlaqəni göstərən həqiqi qra-
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fiklər. 

Beləliklə, qeyri-rəsmi olaraq, bir qrafik bir sıra zirvələr (şəhərlər, kəsişmələr, kompüterlər, 

hərflər, rəqəmlər, domino sümükləri, mikrosxemlər, insanlar) və bunlar arasındakı əlaqələr: 

şəhərlər arasındakı yollar; kəsişmələr arasındakı küçələr; kompüterlər arasında simli rabitə 

xətləri; bir hərflə başlayan və digərinə və ya eyni hərfə vurulan sözlər; mikro dövrələri birləş-

dirən ötürücülər; ailə münasibətləri, məsələn, Alexey Peterin oğludur. İki tərəfli yollar kimi 

ikitərəfli əlaqələrə ümumiyyətlə qrafika kənarları deyilir; və birtərəfli əlaqələrə, məsələn, bir 

tərəfli yollara, ümumiyyətlə, qrafik yayları deyilir. Təpələrin kənarlarla bir-birinə bağlandığı 

bir qrafika adətən yönləndirilməmiş qrafika və ən azı bəzi təpələrin qövslə birləşdirildiyi qra-

faya yönəldilmiş qraf deyilir. 

Aşağıda altı qovşağı olan bir istiqamətləndirilməmiş qrafik nümunəsi verilmişdir. 

(1) - (3) (5) 

(2) - (4) (6) 

2. Qrafiklər üzrə ən qısa məsafələr 

Qrafiklər bir bitişiklik matrisi ilə təyin edilə bilər. Məsələn, yuxarıdakı qrafik üçün bitişik-

lik matrisi belə görünür: 

G 1 2 3 4 5 6 

------------------ 

1 | 0 1 1 0 0 0 

2 | 1 0 0 1 0 0 

3 | 1 0 0 1 0 0 

4 | 0 1 1 0 0 0 

5 | 0 0 0 0 0 1 

6 | 0 0 0 0 1 0 

Yəni G [i, j] = 1, yuxarıdan i zirvəyə qədər bir qövs varsa və əks halda G [i, j] = 0. Tez-tez 

maraq doğuran qrafik çatışmazlığı matrisi, burada G [i, j] = 1, orijinal qrafikin kənarları 

(qövsləri) boyunca yuxarıdan j zirvəsinə qədər bir yol varsa, Məsələn, yuxarıdakı nümunədə 

göstərilən qrafik üçün çatmaq üçün matris aşağıdakılar olacaqdır: 

G 1 2 3 4 5 6 

------------------ 

1 | 1 1 1 1 0 0 

2 | 1 1 1 1 0 0 

3 | 1 1 1 1 0 0 

4 | 1 1 1 1 0 0 

5 | 0 0 0 0 1 1 

6 | 0 0 0 0 1 1 

Bir qrafik yaylar üçün çəkilər tətbiq olunarsa, məsələn, şəhərlər arasındakı yolların uzun-

luğu deyilir. Ağırlıqlı qrafikdə G [i, j] qövsün i təpədən j zirvəyə qədər çəkisi. Ağırlıqlı qrafik-

lərdə, zirvələr arasında ən qısa məsafəni tapmaq problemini həll edə bilərsiniz. Hər zirvədən 

hər birinə ən qısa məsafəni tapmağın ən sadə yolu Floyd metodudur: 

k: = 1-dən N-ə qədər 

i üçün: = 1-dən N-ə qədər 

j üçün: = 1-dən N-ə qədər 

G [i, j]: = min (G [i, j], G [i, k] + G [k, j]); 

Bu alqoritmin icrası nəticəsində qrafikdəki bütün i və j zirvələri cütləri üçün G [i, j] nöq-

təsində i təpəsindən j təpəsinə ən qısa məsafə əmələ gəlir. 
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 "Manevrlər" 

Tutaq ki, çox möhkəm, dağlıq ərazisi olan bir dövlətin ərazisində iki qarşı tərəf - "Mavi" 

və "Yaşıl" arasında hərbi manevrlər gedir. Landşaftın xüsusiyyətləri və çətin iqlim şəraiti hər 

iki tərəfin bölmələrini yalnız bəzi yaşayış məntəqələrinin ərazilərində yerləşdirilməsinə məc-

bur edir. Bu əyalətdəki yaşayış yerlərinin ümumi sayı N-dir. Mavi döyüş taktikaları düşmənə 

sürətli və qəfil zərbələr endirmək üçün hazırlanmışdır, bu yalnız mümkündür. İstifadə olunan 

döyüş avadanlığının müxtəlifliyi, müxtəlif döyüş bölmələrinin bir nöqtədən digərinə hərəkət 

müddətinin fərqli olmasına və Vj - j-ci məntəqədə yerləşən döyüş bölməsinin bölmələrinin 

hərəkət sürəti ilə təyin olunmasına gətirib çıxarır. 

Texnologiyadakı  üstünlüyündən istifadə edərək, "Mavi" kod adını alan tərəflərdən biri, 

"Yaşıl" kod adlı düşmən bazalarına gecə basqını təşkil etməyi və onları tamamilə məğlub et-

məyi planlaşdırır. Bütün BLU döyüş bölmələri eyni vaxtda əməliyyata başlayır. Bir BLU dö-

yüş başlığı “Yaşıllar” tərəfindən işğal edilmiş bir qəsəbəyə girərsə, sürpriz amili nəzərə alaraq, 

bu qruplaşmanı tamamilə məğlub etməyi bacarırlar. Təəssüf ki, bu əməliyyatın parlaq bir şə-

kildə həyata keçirilməsinin qarşısı əməliyyat başladıqdan bir müddət sonra T-nin “Yaşıllar” 

tərəfindən başlayan əməliyyatla əlaqədar bir mesajın radiodan ələ keçirildiyi gerçəkləşdi. Ra-

dionun tutulmasından sonra "Yaşıl" qruplaşmalar dərhal ətrafdakı dağlara dağılar və zərərsiz 

qalırlar. "Yaşıllar"ın neçə qrupunu tapın və "Göylər" i hansı məntəqələrdə məğlub etmək 

mümkün olacaq? 

Zamanın ilkin anında "Yaşıllar" və "Mavi" qruplarının eyni məskunlaşma yerində ola bil-

məyəcəyi ehtimal olunur. BLU döyüş başlığının yaşılların işğal etdiyi bir yaşayış məntəqəsinə 

girdiyi anda həyəcan siqnalı gəlirsə, ərazi barədə mükəmməl məlumatlarını istifadə edərək, 

yaşıllar hələ də dağlarda gizlənməyi bacarırlar. Avadanlıq və işçi qüvvəsindəki böyük üstün-

lük BLU döyüş vahidlərinə “Yaşıllar”ı məğlub etmək üçün hər bölmədən istənilən sayda eks-

pedisiya təşkil etməyə imkan verir. Əməliyyat zamanı bir ekspedisiyanın bir neçə qrupu məhv 

etməsinə heç nə mane olmur. Giriş məlumat formatının təsvirinə baxaq. 

Tapşırığın ilkin məlumatları MAP.IN və TROOPS.IN sənədlərində mövcuddur.MAP.IN 

faylının strukturu ərazi xəritəsini təsvir edir. Bu sənədin ilk sətirində iki tam ədədi vardır: N - 

məskunlaşma sayı (0 <n <= "K <= 1000)." Yollar = "" heç bir yerdə = "" deyil = "" kəsişmə. = 

"" In = "" sonrakı = "" xətlər = "" fayl = "" ehtiva = "" sxem = "" yollar. = "" Hər biri = "" line 

= "" written = "" pair = "" two = "" naturals = "" numbers = "" i = "" j = "" one = "" positive = 

"" real = "" number = "" lij, = "" mənası, = "" nə = "" arasında = "" əhali = "" nöqtələri = "" 

mövcuddur = "" yol = "" uzunluq = "" lij = "" kilometrlər = "" (lij = "" < = "" 1000). <= "" P = 

""> </ n 

TROOPS.IN sənədinin məzmunu döyüşçülərin döyüş bölmələrinin yerləşdirilməsini əks 

etdirir. Faylın birinci sətrində MF - BLU döyüş başlığının sayı göstərilir. Aşağıdakı MF sətir-

lərinin hər biri iki rəqəmdən ibarətdir. Birincisi, tam bir j - vahidin yerləşdiyi məskunlaşma 

nömrəsi, ikincisi həqiqi mənfi olmayan bir say Vj - bu vahidin döyüş sütunlarının km / saat 

cinsindən hərəkət sürəti (Vj <110). Bundan əlavə, sənədin ayrı bir sətrində MB sayı - "Yaşıl-

lar"ın döyüş qruplaşmalarının sayı, sonra MB nömrələri - bu qrupların yerləşdiyi yerlərin sayı 

yazılır. Və nəhayət, sənədin son sətri saatlarla ölçülən müsbət həqiqi bir T sayını saxlayır (T 

<24). Fayl sətrindəki bütün nömrələr boşluqlarla ayrılır. 

Eyni problemin qrafiki müxtəlif yollarla çəkilə bilər  və əksinə, fərqli tapşırıqlar üçün eyni 

görünüşlü qrafiklər çəkilə bilər. Qrafın bəzilərini iplərlə birləşdirən düymələr toplusu kimi dü-

şünmək faydalıdır. Eyni zamanda, düymələrin tam yerləşdiyi yer və iplərin necə keçdiyi - heç 

bir əhəmiyyəti yoxdur: qrafik dəyişmir, yalnız hansı cüt düymələrin (zirvələrin) iplərlə birləş-
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dirilməsi vacibdir. Bu cür eyni, lakin bəlkə də fərqli tərtib edilmiş qrafiklər qəbul edilir izo-

morfik adlanır. Şəkildə izomorf qrafiklər göstərilir. 

 
Problem 5. Yuxarıdakı şəkildə izomorf qrafiklərin şəkilləri göstərilir. Onlardan birinin tə-

pələri nömrələnmişdir. Müvafiq zirvələri  və eyni saylı təpələrin bərabər şəkildə bağlanması 

üçün qalan qrafikləri nömrələyin. 

Tərif. Bir təpədən ayrılan kənarların sayına, bu təpənin dərəcəsi deyilir. Bir cüt nömrə çıx-

sa bir zirvə kənarları və tək sayda kənar çıxdıqda tək deyilir. 

Qeyd: p (A) - A təpə dərəcəsi. Məsələn, Şəkildə : p (1) = 2, p (2) 

= 2, p (3) = 4, p (4) = 2, p (5) = 4. 

Bilik qrafiki, maddələr üçün tövsiyələr vermək üçün sistemlərdə birgə filtrləmə metodun-

dan (istifadəçilərin seçimlərini proqnozlaşdırmaq, qrupunun onsuz da bilinən üstünlüklərini 

nəzərə alaraq) istifadə edərkən yaranan məlumat çatışmazlığı problemini həll etməyə imkan 

verir. Xüsusilə mövzunun əyani təqdimatı və məlumat qrafikindən mətn təsviri birləşdirildik-

də birgə süzgəcin səmərəliyi artdı. Bənzər bir mövzuda başqa bir işdə, bilik qrafiki, istifadəçi-

lər və obyektlər arasındakı əlaqələri aşkar etməyə imkan verən gizli xüsusiyyətləri çıxarılan 

heterojen bir məlumat şəbəkəsi kimi qəbul edilir. 

Məqalənin aktuallığı. Riyazi problemlərin geniş spektri ilə əlaqəli məsələlərin həlli inteq-

ral sxemlərin və idarəetmə sxemlərinin dizaynı, avtomatların tədqiqi, məntiqi sxemlər, proq-

ram axın diaqramları, iqtisadiyyat və statistika, kimya və biologiya, nəzəriyyə problemləri, 

planlaşdırma və ayrı-ayrı optimallaşdırma qraflar vasitəsilə praktik olaraq işlənə bilir. Bundan 

əlavə, qrafiklərdən istifadə edərək tapşırıqların həlli reallaşa bilir ki, bu da tez-tez bütün səviy-

yələrin riyazi olimpiadalarında rast gəlinir. Buna görə məktəbliləri bu riyazi obyekt və xüsu-

siyyətləri ilə tanış etmək bu qədər vacibdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə qrafların orta məktə-

bin riyaziyyat kursunun tədrisində tətbiqi məsələlərinin təlimi metodikası ilə bağlı metodik 

yanaşmalar verilmiş və bu məqalədə praktik tapşırıqların yerinə yetirilmə texnikası təqdim 

edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali, orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Orta məktəbdə riyaziyyat fənninin öyrənilməsinin ən mühüm məqsədlərindən biri törəmə-

nin köməyi ilə şagirdlərdə ekstremuma aid məsələ həlli bacarıqlarının formalaşmasıdır. Doğ-

rudan da, onlarda riyazi modelin qurulması və istifadə edilməsinin bütün fazaları dəqiq gös-

tərilir: formalaşma – məsələ şərtini təsvir edən funksiyanın tərtibi; formalaşmış məsələnin 

həlli – törəmə funksiyanın qiymətini sıfra bərabər edən və ya törəmənin olmadığı nöqtələrdə 

(böhran nöqtələrdə) arqumentin qiymətlərinin axtarılması; interpretasiya – məsələnin xüsusiy-

yətlərini nəzərə almaqla böhran nöqtələrin təhlil edilməsi. 

Bununla yanaşı nəzərə almaq lazımdır ki, törəmənin istifadəsi ilə həll edilən məsələləri bir 

çox hallarda digər üsullarla da (elementar üsullarla) həll etmək mümkündür. Ekstremal mə-

sələlərin müxtəlif həll üsullarının müqayisə edilməsi bir neçə cəhətdən faydalı ola bilər: 

– törəmənin köməyi ilə məsələ həllinin xarakterini törəmədən istifadə edilmədən axtarılan 

üsullarla müqayisə etmək olar; 

– ekstremal məsələlərin elementar üsullarla həllinin tapılması adətən böyük zəhmət tələb 

edir və ona zəhm və yaradıcı elementlər daxildir. Eyni zamanda törəmənin istifadəsi prinsipcə 

mürəkkəb olmaya bilər, lakin kifayət qədər böyük hesablamalarla əlaqədardır. 

Misal 1. Yarımdairə daxilinə çəkilmiş bütün düzbücaqlılardan sahəsi ən böyük düzbucaq-

lını tapın. 

Elementar həll. Tutaq ki, ABCD yarımdairə daxilinə çəkilmiş düzbücaqlı, KP isə bu dairə-

nin diametridir (şəkil 1). Bu çevrənin KP diametrinə nəzərən onun obrazı ilə birləşməsi çevrə 

verir. Həmin çevrə daxilinə BBAA   düzbucaqlısı çəkilmişdir.  

( )ABZBA KP=  (şəkil 2). ABCD düzbucaqlısı sahəsi BBAA   düzbucaqlısı sahəsinin ya-

rısına bərabərdir. Buradan alınır ki,  

(ABCD-nin sahəsi maksimum)  ( BBAA   sahəsi maksimum). 
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                          Şəkil 1.                                                                Şəkil 2. 

 

Lakin çevrə daxilinə çəkilmiş bütün düzbucaqlılardan sahəsi ən böyük olanı kvadratdır. 

Buradan cavab alırıq: axtarılan düzbücaqlının tərəfləri 2:1 nisbətində, sahəsi R2-na bərabərdir, 

burada R – yarımdairənin radiusudur. 

Dairə daxilinə çəkilmiş düzbücaqlının ən böyük sahəsinin tapılması məsələsi VIII sinfin 

riyaziyyat kursunda asanlıqla həll edilə bilər. Doğrudan da, düzbücaqlının diaqonalı onu hi-

potenuzu dairənin diametrinə bərabər olan iki düzbücaqlı üçbucağa bölür (şəkil 3). Həmin üç-

bucaqların hündürlükləri o zaman maksimum olar ki, onlar uyğun yarımdairənin diametrinə 

perpendikulyar radiusa bərabər olsun. Bu halda hər iki üçbucaq bərabəryanlı düzbucaqlı üç-

bucaq olacaq. Yəni, düzbücaqlı kvadrata çevriləcəkdir. 

 

 

                                                                         Şəkil 3. 

 

 

 

 

 

Törəmənin köməyi ilə həll. Verilmiş yarımdairənin koordinat müstəvisində yerləşdiyini 

fərz edək (şəkil 4). Onda ABCD düzbucaqlısının sahəsi f(x) funksiyası (burada x=OC) ilə 

ifadə edilir: 

( )
( )  .R;0fD

;xRx2xf 22

=

−=
 

f(x) funksiyasının törəməsi 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             Şəkil 4. 

K   D       O       C  P 

K   D                C  P 

A B A B 

K P 

A  B  

D         
C 
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( )
22

22

xR

x2R
2xf

−

−
=  şəklindədir. f(x) funksiyasının ekstremumu üçün arqu-mentin qiy-

mətləri 

0x2R 22 =−  və ya R
2

2
x =  və ( ) 2Rxf =  

tənliklərindən tapılır. 

Qeyd edək ki, bu halda böhran nöqtəsinin xarakteri riyazi təsəvvürlərin cəlb edilməsi ilə 

asan müəyyən edilir: x-in  R;0  intervalının uclarına yaxın qiymətlərində f(x) funksiyası sıfra 

yaxın qiymətlər alır (uyğun düzbucaqlılar da «nazikləşir»); əgər x-in qiymətləri  R;0  aralığı-

nın uclarından uzaqlaşdıqca  f(x) funksiyası artır. Lakin funksiyanın yalnız bir böhran nöqtəsi 

vardır; aydındır ki, bu nöqtə maksimumdur. Şübhəsiz ki, gətirilən mühakimələr kifayət qədər 

ciddi deyil, lakin onlar nəticənin əyani aydınlaşdırılması üçün faydalıdır. 

Misal 2. Arqumentin müsbət qiymətlərində 

x

2
x5y +=  

funksiyasının ən kiçik qiymətini tapın. 

Elementar həll. İki ədədin ədədi orta və riyazi orta qiymətləri arasındakı bərabərsizliyə 

əsasən 

102
x

2
x52

x

2
x5 =+  

yazmaq olar. 
x

2
x5 =  olduqda bərabərsizlik bərabərliyə çevrilir. Buradan 

5

2
x 2 =  və ya 

4,0x =  tapılır. Funksiyanın ən kiçik qiyməti 102 -a bərabərdir. 

Bu misal törəmənin köməyi ilə həllin üstünlüyünü göstərmək üçün əlverişlidir. Lakin bu-

nunla yanaşı ədədi orta və riyazi orta anlayışlarının işlədilməsi məqsədilə elementar üsulun 

şərh olunması məqsədəuyğundur. 

İndi də törəmənin tətbiq edilməsi vasitəsi ilə cavabın gözlənilmədən alınmasını göstərən 

aşağıdakı misalları nəzərdən keçirək. Həmin misallar şagirdlərin riyazi intuisiyasının sonrakı 

inkişafı üçün çox əhəmiyyətlidir. Şagirdlər qarşısında sual qoymaq lazımdır ki, cavabın belə 

gözlənilməzliyini aydınlaşdırmaq, onu qabaqcadan görmək olarmı? kimi iş aparmaqla müəl-

lim Gözlənilməyən cavablar verən məsələlərin olmasını şagirdlərə bildirməkdir. 

Misal 3. Hündürlüyü  H=1 m, oturacağın radiusu R=3 m olan konusun təpə nöqtəsindən 

keçən kəsiyin ən böyük sahəsini tapın. 

Məsələ şərti ilə «qaçaraq» tanışlıq və konusun sahəsi ən böyük olan kəsiyi kimi onun ox 

kəsiyi olacağı ehtimal olunur. Ox kəsiyində alınan üçbucağın oturacağının uzunluğunun ən 

böyük olması da bu intuitiv təsəvvürü möhkəmləndirir. 

Həlli. Tutaq ki, kəsik konusun oturacağındakı dairəni AB parçası üzrə kəsir (şəkil 5). AB 

parçasına OK perpendikulyarını nəzərdən keçirək  x=OK  qəbul edək. Onda ABC üçbucağının 

sahəsi x-dən asılı funksiya kimi ifadə olunajaqdır: 

( ) ( )  3;0fD;x1x9CKAB
2

1
xf 22 =+−==      

   f(x) funksiyasının nəzərdən keçirilən  3;3−   

təbii təyin oblastında törəməsi 2x,0x ==  və 2x −=   
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nöqtələrdə sıfra bərabərdir. Parçada funksiyanın ən böyük qiymətinin tapılması qaydasın-

dan istifadə           

 

Şəkil 5. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

edərək  3;0  parçasında f(x) funksiyası bu qiyməti 2x =  nöqtəsində alır. Beləliklə, kəsi-

yin ən böyük sahəsinin 5-ə bərabər olduğunu tapırıq. Qeyd edək ki, 0x =  qiymətinə uyğun 

olan konusun ox kəsiyinin sahəsi 3-ə bərabərdir; bu isə genişlənmiş təyin oblastında  f(x) 

funksiyasının minimumudur. 

Konusun kəsiyi sahəsinin maksimum qiymət aldığı yeri tapmağı aşağıdakı kimi aydınlaş-

dırmaq olar: ABC üçbucağının sahəsi CK hündürlüyü və AB oturacağından asılıdır. x-in qiy-

mətləri 0-dan 3-ə qədər artdıqda oturacağın uzunluğu monoton artır. Ancaq bu dəyişmələr bir 

birini kompensasiya etmir. Bunu hündürlüyü oturacağından çox kiçik olan (məsələn, H=1, 

R=10) konus üzərində əyani olaraq təsəvvür etmək olar. Belə konus üçün göründüyü kimi, 

0x =   qiymətindən başlayaraq x-in qiymətləri artdıqja kəsiyin sahəsi əvvəlcə artır; ona görə 

ki, bu halda AB oturacağı nəzərə alınmayacaq dərəcədə azalır, OK hündürlüyü sürətlə artır: 

mütləq qiymətcə  x-in kiçik qiymətlərində 

( ) .olur10x5,410KCAB
2

1
CABS

;
2

x
1x1KC

;x5,010
20

x
110x100AB

2

2
2

2
2

2

+=

++=

−=







−−=

 

 

Misal 4. Meşədə ovçu düzxətli yoldan 5 km, yolun kənarında yerləşən evindən 12 km mə-

safədədir. Meşədə onun hərəkəti 3 km/saat, yolda isə 5 km/saat-dır. Onun evə gələ bilməsinə 

sərf olunan ən az vaxtı tapın. 

Məsələ ovçunun yola çıxma yerinin tapılmasına gətirilir. Təbii olaraq belə ehtimal olunur 

ki, ən yaxşı meşədən mümkün qədər tez çıxmaqdır, yəni yola perpendikulyar istiqamətdə hə-

rəkətdir; çünki, ondan sonra böyük sürətlə hərəkət etmək olar. Digər tərəfdən, əgər ACD  mar-

şrutu  

(şəkil 6) seçilərsə, onda AC  parçasında itirilən  

vaxtı (AB parçası ilə müqayisədə) CD parçasında  

(BD ilə müqayisədə) qazanılan vaxtla kompensasiya  

etməklə vaxt qazanmaq imkanı itirilməmişdir. Ona  

görə birinci fərziyyə artıq elə də aşkar görünməməlidir.                      Şəkil 6. 
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Həlli. Şəkil 5-ə əsasən AB=5 km, BD=13 km və BC=x km olsun. Onda 

( ) +
+

+
−

= Rx,
3

x25

5

x12
xf

2

 

funksiyasının ən kiçik qiymətini axtarmalıyıq. f(x) funksiyasının törəməsini hesablayıb 

( )
2x253

x

5

1
xf

+
+−=  

( ) 0xf =  tənliyindən 
4

15
x =  yeganə kök tapırıq. Aydındır ki, f(x) funksiyasının yeganə 

ekstremal nöqtəsi vardır. Bu nöqtədə   f(x) özünün ən kiçik qiymətini alır və ovçunun evə 

çatması üçün sərf olunan 3 saat 44 dəqiqəyə bərabər ən az vaxtı tapırıq. 

Qeyd etmək lazımdır ki, həm misal 3-də, həm də misal 4-də parametrlərin ədədi qiy-

mətlərinin seçilməsi başqa olsa idi, onda cavab keyfiyyətcə başqa ədədlər ola bilərdi: misal 3-

də kəsiyin ən böyük qiyməti konusun ox kəsiyi ola bilərdi, misal 4-də C nöqtəsi D nöqtəsi ilə 

üst-üstə düşdükdə minimum qiymətini alardı. 

Törəmənin tətbiqi ilə əlaqədar materiallar arasında ekstremuma aid mətnli məsələlərin həl-

li şagirdlərdə ciddi çətinliklər yaradır. Törəmənin tətbiqinin köməyi ilə məsələ həlli üsulu mə-

sələnin məzmunundan asılı olmayaraq universal üsul olduğunu müəllimin nəzərə çatdırması 

faydalıdır. 

Belə praktik məsələləri həll etmək üçün əvvəlcə onu riyazi terminlərdə ifadə etmək (mə-

sələnin riyazi modelini qurmaq), sonra onu riyazi metodlarla həll etmək (bu halda törəməni 

tətbiq etmək) və bundan sonra alınan nəticəni təklif olunan məsələnin terminlərində interpre-

tasiya etmək lazımdır. 

Həmin plan aşağıdakı kimi ola bilər: 

1) nəzərdən keçirilən məsələdə hansı kəmiyyətlər sabit, hansıları dəyişəndir; hansı kəmiy-

yət araşdırılır; 

2) bütün dəyişənlərdən bir asılı olmayan dəyişəni seçmək və onun qiymətlər oblastını 

müəyyən etmək; 

3) bu məsələdə araşdırılan kəmiyyəti seçilmiş asılı olmayan kəmiyyətlə ifadə etmək; 

4) Alınan funksiyanın dəyişənin qiymətlər oblastında böhran nöqtələrini tapmaq; 

5) tapılan böhran nöqtələrində və alınan funksiyanın təyin olunduğu parçanın uc nöqtələ-

rində funksiyanın qiymətlərini hesablamaq; 

6) məsələnin tələbinə uyğun olaraq bu qiymətlər arasından ən böyük və ya ən kiçik olanını 

seçmək və məsələdə qoyulan suala cavab vermək. 

Həmin plan cədvəl şəklində hazırlanaraq sinif divarında asıla bilər, həmçinin şagirdlərin 

dəftərlərində yazıla bilər. Nəzərə almaq lazımdır ki, göstərilən plan işin asanlaşmasına kömək 

edən vasitədir. Məsələni düzgün həll edən, lakin bu plandan istifadə etməyən şagirdin qiymə-

tini azaltmaq da doğru deyildir. 

Göstərilən planda ən mürəkkəb iş üçüncü bənddən ibarətdir. Şagird verilmiş məsələdə se-

çilən dəyişəndən asılı araşdırılan kəmiyyətin ifadə etdiyi funksional asılılığın analitik düstu-

runu yazır. Ona görə işin bu hissəsini yerinə yetirməyə şagirdləri hazırlamaq lazımdır. Bu 

məqsədlə onlara aşağıdakı kimi məsələlər təklif oluna bilər: 

1) kvadratın tərifinin onun sahəsindən asılılığını düsturla ifadə edin; 

2) verilmiş perimetri P olan düzbucaqlının tərəflərindən birinin uzunluğu x-dir. Bu düz-

bucaqlının S(x) sahəsinin x tərəfindən asılılığını düsturla ifadə edin; 

3) verilmiş həcmi V olan konusun yan səthinin sahəsini: 
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a) oturacağın radiusu; b) konusun hündürlüyü vasitəsilə ifadə edin. 

4) r radiuslu çevrə daxilinə çəkilmiş düzbucaqlının sahəsini onun tərəflərindən biri ilə ifa-

də edən düstur düzəldin. 

Müəyyən bir kəmiyyətin digərinin funksiyası kimi göstərən ifadənin axtarılmasına aid mə-

sələlərin həlli funksiyanın analitik düsturun köməyi ilə verilməsinin nəzərdən keçirilməsi ilə 

bərabər. «Ədədi funksiyalar» mövzusunun materialları ilə yaxşı əlaqələnir. 

İlk vaxtlarda bu məsələlərdə nisbətən sadə riyazi materialdan istifadə olunur: şagirdlərə 

riyaziyyat kursundan ən elementar məlumatlar lazımdır ki, onları analiz kursu üzrə məsələnin 

həllinə gətirə bilsin. 

Mövzunun öyrənilməsində aralıqda funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətinin tapılması 

haqqındakı məsələnin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu məsələni nəzərdən keçirdikdə ilk növbədə 

aralıqda funksiyanın «ən böyük» və «ən kiçik» qiymətinin nə demək olduğunu aydınlaşdır-

maq lazımdır. Şagirdlər özləri üçün aydınlaşdırmalıdırlar ki, funksiyanın aralıqda «ən böyük» 

(«ən kiçik») qiyməti funksiyanın bu aralıqda aldığı bütün qiymətlərdən ən böyüyünə («ən ki-

çiyinə») deyilir. Sonra aralığın hansı nöqtələrində ən böyük və ya ən kiçik qiymətlərin alına 

bilməsinin aydınlaşdırılması üzrə iş aparılır. Funksiyanın bu zaman həmin aralıqda diferen-

siallanan olması tələbələrin diqqətinə çatdırılması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, onun 

əsasında funksiyanın aralıqda kəsilməz olması haqqında nəticə çıxarılır. 

Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin axtarılmasının dərslikdə göstərilən uyğun 

qayda ilə nümayiş etdirərək müəllim bu qaydanın aralıq üçün ifadə edildiyini nəzərə almalı-

dır. Bu isə        b;a,b;a,b;a,b;a  şəklində istənilən aralıq kimi başa düşülür. Belə olduqda 

     b;a,b;a,b;a  aralıqlarının hər iki uc nöqtələrində, qaydanın tələb etdiyi kimi, funksiya-

nın qiymətlərinin tapılması mümkün deyildir. 

Məqalənin aktuallığı. Funksiyanın ən böyük və ən kiçik qiymətlərinin tapılmasına aid 

materialın öyrənilməsi müxtəlif məsələlərin, o cümlədən, riyazi məsələlərin həlli üçün anali-

zin başlanğıcında verilən nəzəriyyənin tətbiq dairəsinin genişliyini göstərməyə imkan verir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məlumdur ki, istənilən məsələnin həlli müəyyən plan tərtibi ilə, 

məsələnin alqoritminin işlənib hazırlanması ilə sadələşir. Ona görə şagirdlərlə birlikdə ekstre-

muma aid məsələlərin həlli planının işlənməsi də faydalı olar. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə qeyd olunan  məsələlərdə nisbətən 

sadə riyazi materialdan istifadə olunur: şagirdlərə riyaziyyat kursundan ən elementar məlu-

matlar lazımdır ki, onları analiz kursu üzrə məsələnin həllinə gətirə bilsinlər. 
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Одной из важных задач при изучении школьного курса математики является фор-

мирование у школьников навыков решения задач на экстремум. В данной статье для ре-

шения вышеуказанной задачи используются более простые способы и методы решений, 

так как для решения задач из курса математического анализа ученикам необходимы 

элементарные знания из школьного курса математики. 
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Summary 
 

One of the important tasks in the study of the school course of mathematics is the 

formation of students' skills in solving problems for extremism. In this article, to solve the 

above problem, simpler methods and methods of solutions are used, since to solve problems 

from the course of mathematical analysis, students need basic knowledge from the school 

course of mathematics. 
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В процессе всего обучения пианисты-студенты знакомятся с произведениями раз-

личных жанров и форм. Очень важно иметь представление о тех или иных специфичес-

ких особенностях каждого из них. Эти знания помогут облегчить поставленные задачи 

в течение всего времени, отведенного на их изучение. Представленная статья посвя-

щена изучению крупной формы. Характерной особенностью произведений крупной 

формы, в первую очередь является масштаб музыкального материала, глубокое содер-

жание, что в свою очередь уже ставит ряд задач, возникающие в процессе  их изучения.  

Особое место среди произведений крупной формы занимают вариации. Отличитель-

ной чертой этого жанра является то, что являясь произведением крупной формы, в тоже 

время каждая вариация представляет собой отдельно взятую лаконично изложенную 

мысль. Сложность заключается в том, что постигнув идейный смысл каждой вариации, 

нужно суметь объединить их в одно целое, как картину, сложенную из кусочков мозаи-

ки. В работе над вариациями студент может приобрести целый комплекс характерных 

исполнительских навыков. Задачей педагога в процессе изучения со студентом этого 

жанра является то, что нельзя упустить из вида мельчайшую деталь и постараться до-

нести до учащегося все тонкости и нюансы жанра вариаций. 

Тема с вариациями состоит из первоначального проведения темы, основного музы-

кального ядра и нескольких ее видоизмененных повторений, которые и называются ва-

риациями. При этом количество вариаций не регламентируется и дается в том, коли-

честве, которое представляет автор произведения. В XVII веке формируются такой вид 

вариаций, как бассо остинато, то есть вариации на фоне неизменного баса. Это означает 

то, что при неизменном басе, вариационное развитие происходит в верхних голосах. По 

мере развития жанра вариаций, наряду с существованием вариаций бассо остинато, уже 

в XVIII веке появляется новый вид вариаций, называемые строгими (или классически-

ми) вариациями.  

Говоря о произведениях крупной формы, нельзя обойти стороной форму рондо. Это 

такая форма, где одна тема представлена не менее трех раз. Связываются эти проведе-

ния эпизодами, отличающимися по содержанию. Зачастую это новый музыкальный ма-

териал. Рондо – обозначает хоровод, то есть хождение по кругу. Тему называют глав-

ной партией (рефрен), а части связывающие рефрен между собой называются эпизода-

ми. Содержание  формы рондо, как правило, носит песенно-танцевальный характер. 
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Наряду с вариациями и рондо, немаловажное место среди произведений крупной 

формы занимает жанр сонаты. Сонаты представляют собой три или четыре (иногда две)  

разнохарактерные самостоятельные части, которые объединены общей художественной 

идеей. Как правило, первая часть стремительного, активного характера, сопоставлялась 

лирической  второй части. Затем следовала снова быстрая третья часть, но значительно 

отличавшаяся от первой. Знакомство с этим жанром у учащегося происходит с самого 

начала его обучения в процессе разучивания сонатин и наиболее легких сонат. Сонатам 

характерны глубина, многогранность, богатство идейно-образного содержания, эмоци-

ональность музыкальных образов. Некоторые жемчужины этого жанра входят в обяза-

тельный репертуар видных пианистов мирового уровня.  

Классическая соната отличается определенным порядком расположения частей. Од-

на часть, как правило, первая обязательно изложена в сонатной форме. Сонатная форма 

представляет собой сопоставление разных по характеру тем и состоит из экспозиции, 

разработки и репризы. В экспозиции происходит изложение нескольких музыкальных 

тем-образов. Первая звучит в основной тональности, утверждая ее и представляя, и на-

зывается главной партией. Она задает основное музыкальное зерно идейно-образного 

содержания части. В противовес главной партии представляется побочная партия, кото-

рая звучит в другой тональности. Изначально, когда сонатная форма только формиро-

валась, контраст между главной и побочной партиями не был столь ощутимым. Однако 

по мере развития  формы, темы становятся все более контрастными по содержанию, 

что придает некоторое ощущение рельефности и выпуклости. Обычно главную и по-

бочную партию объединяет связующая партия, построенная на материале главной те-

мы. В завершении экспозиции звучит самостоятельная тема, которую называют заклю-

чительной партией. Далее следует разработка, где с материалом экспозиции происход-

ят различные изменения и метаморфозы. В ранних образцах сонатной формы можно 

встретить примеры, где разработка полностью отсутствует. Однако в творчестве венс-

ких классиков, значение разработки поднимается на качественно новый уровень, неред-

ко она становится центром драматического напряжения всей сонатной формы. Реприза 

является третьим разделом сонатной формы, где происходит возвращение и утвержде-

ние основной тональности, несколько видоизмененного материала экспозиции. Неред-

ко не все темы экспозиции проходят в репризе. Иногда после всего следует кода, завер-

шающая всю сонатную форму. 

Первая часть классического сонатного цикла, стремительно быстрая, несущаяся 

вперед, энергичная иллюстрирует жизненную борьбу человека с окружающим его ми-

ром, его душевные переживания, эмоциональное состояние. Первая часть получила 

название «сонатное аллегро», благодаря тому, что чаще всего написана  в быстром тем-

пе и сонатной форме. 

Вторая часть классической сонаты – это совершенно противоположная по значению 

и настроениям часть. Часто звучит в медленном темпе, певучая, песенного склада. Как 

правило, содержание второй части носит лирический, повествовательный характер. Од-

нако встречаются сонаты, где вторая часть полностью отсутствует.  

Третья часть сонат – Финал. Представляется чаще всего в быстром темпе. Некото-

рые финалы могут быть представлены и в вариационной форме, либо в форме рондо. 

Многие рондо строятся на народных напевах, носят светлый, оптимистичный характер. 

Также, финалы могут быть написаны в сонатной форме. По значению, являются идей-

но-смысловым акцентом всего произведения, динамическим центром.  
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Жанр сонаты представлен в творчестве многих композиторов, но истиной вершины 

своего развития она достигла в творчестве венских классиков. У Й.Гайдна более пяти-

десяти сонат. В его сонатах воплощен мир образов композитора, его размышления о 

жизни. Писал сонаты он на протяжении всей своей творческой деятельности, и если 

поначалу они носили «легкий», галантный характер, то уже ближе к поздним образцам, 

его сонаты носят уже более сдержанный характер, более глубокий смысл, присущий 

стилю изложения зрелого классицизма. В.Моцарт написал 17 фортепианных сонат. Од-

ни носят радостный характер, в то время как другие отличаются любовной лирикой. 

Сонаты Моцарт писал в педагогических целях, для совершенствования навыков фор-

тепианной игры своих учеников, поэтому они менее виртуозны, чем его фортепианные 

концерты. В этот период инструмент фортепиано достигает вершины своей популяр-

ности, фортепианное искусство стремительно развивается. Фортепиано становится как 

обучающим инструментом, так и обязательным участником музыкальных вечеров 

аристократии. Композиторы находились в постоянном поиске видов выразительных 

средств, для воплощения новых образов и идей. Вершиной  жанра сонаты по праву счи-

тается творчество Л.Бетховена. Его сонаты отличались широтой размаха, виртуоз-

ностью, патетикой. В них уже не было той галантности и изящества, присущих сонатам 

в творчестве Гайдна и Моцарта. В сонатах Бетховена, да и во всем его творчестве в це-

лом большое значение приобретает образ судьбы. Постоянная борьба главного героя с 

превратностями судьбы, с препятствиями, возникающими на  его жизненном пути. Нес-

колько иначе звучат и лирические вторые части сонат Бетховена. Это скорее размыш-

ления о человеческом бытие, философские раздумья. Несмотря на то, что Бетховен дос-

таточно быстро приобрел известность, музыка его была не совсем понятна его совре-

менникам, она оказалась слишком сложной для их понимания и исполнения.  

Бетховеном было написано 32 фортепианные сонаты, которые он создавал на прот-

яжении всего своего творческого пути. Лучшие образцы его фортепианных сонат зас-

луженно стоят в одном ряду ярких сонат различных композиторов. Среди них можно 

упомянуть «Лунную, «Патетическую», «Аврору», «Аппасионату» и т.д. Мелодический 

язык сонат Бетховена лишен излишней мелизматики и украшений, характерных для его 

предшественников, что придает более строгий характер изложения. Он максимально 

использует все возможные средства выразительности современного ему фортепиано, 

раздвигает до предела диапазон звучания инструмента. В целом фортепианное твор-

чество Бетховена стало плодородной почвой для дальнейшего развития и расцвета 

пианизма эпохи романтизма. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что включение в репертуар и 

обязательное изучение студентами произведений крупной формы таких, как вариаций, 

рондо и сонаты,  в наилучшей мере способствует их общему развитию как пианистов. 

На протяжении всего обучения, обязательно пройти определенное количество произ-

ведений крупной формы. Это будет способствовать развитию логического мышления, 

широты мысли, а также творческой фантазии студентов, его музыкальности.  Важную 

роль в этом процессе принадлежит педагогу, который обращая внимание студента на 

все детали и стоящие задачи, помогает ему найти верный путь воплощения идейно-об-

разного содержания, достичь целостности исполняемого произведения. Большое значе-

ние имеет способность мыслить масштабно, суметь «выстроить» из небольших и раз-

личных по характеру и содержанию деталей целостную картину. Для достижения наи-

лучшего результата, можно порекомендовать проходить произведения крупной формы 
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в качестве самостоятельной работы, а также слушать наиболее яркие образцы, в качест-

венном, профессиональном исполнении видных музыкантов-пианистов. 

Актуальность статьи. Актуальность статьи выражена в том, что на практике изуче-

ние произведений крупной формы ставит определенный ряд задач, требующих своего 

разрешения. 

Научная новизна статьи. Это заключается в том, что вышеизложенные рекоменда-

ции помогают лучше раскрыть и развить мыслительный и творческий потенциал сту-

дента. 

Практическое значение и применение статьи. Данная статья дает представление 

о характерных особенностях произведений крупной формы и станет полезной в практи-

ческой деятельности, как для педагогов, так и для студентов. 
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Tədris prosesində iri həcmli formaların bəzi xüsusiyyətləri 
 

Xülasə 

 
Bu məqalədə iri həcmli əsərlərin bəzi xüsusiyyətləri təqdim olunur. Tələbələrə dərs ver-

mək prosesində onların diqqətini qarşıda duran vəzifələrə yönəltmək lazımdır. Bu müddətdə 

onu doğru yola aparan müəllim mühüm yer tutur. 

    

 I.A. Ahmadova 

 

Some features of a large form in the learning process 
 

Summary 

 
In this article some features of  large form works are presented. In the process of teaching 

students, it is necessary to draw their attention to the tasks at hand. An important place in this 

process is occupied by the teacher, who leads him along the right way. 
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Qlobal çağırışlara cavab verərək investisiyaların cəlbi, azad rəqabət mühiti, bazara çıxış və 

insan kapitalının inkişafı nəticəsində Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında mövqeyi gücləndi-

riləcək və respublikamız yüksək gəlirli ölkələr qrupuna daxil olacaq. Bu kimi tədbirlərin bir 

çoxu hazırda icra proseslərini yaşayır. Qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üzrə bir qrup 

dövlət dəstəyi mexanizmləri işlənib hazırlanmış dövlət proqramları, strategiyalar və konsepsi-

yalar qəbul edilərək reallaşdırılmışdır. Lakin qeyri-neft sektoru hələ ki, davamlı və yüksək ar-

tım tempi toplaya bilməmiş, ölkənin neftdən asılılığının əhəmiyyətli azaldılması təmin etmə-

miş və rəqabət qabiliyyətliliyi baxımından mövcud problemləri həll edilməmişdir. 

Zəngin tarixi-mədəni irsə, əlverişli təbii şəraitə malik olan Azərbaycan turizm sahəsində 

böyük inkişaf perspektivlərinə malikdir. Azərbaycan Respublikasında turizmin əksər növləri-

nin inkişaf etdirilməsi üçün geniş şərait mövcuddur. Bütün bu reallıqları nəzərə alaraq, Azər-

baycanda turizmin davamlı inkişaf tendensiyası uğurla həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın 

beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyası təmin olunmuş və prosesləri çərçivəsində dünya döv-

lətləri ilə iqtisadi əlaqələrini genişləndir.   

Azərbaycan Respublikasında son illərdə qeyri-neft sektorunun inkişafının sürətləndirilmə-

si üçün geniş həcmli tədbirlər görülmüş, qanunlar qəbul etmiş, layihələr həyata keçirmişdir, 

dövlətin bu sahədə iqtisadi siyasəti gücləndirilmiş. Ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə 

əlaqədar olaraq Prezident Fərmanları və Sərəncamları verilmiş, dövlət proqramları, strategiya-

lar və konsepsiyalar qəbul edilərək reallaşdırılmışdır. 

“ASAN Viza” sistemi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 iyun tarixli 923 

saylı “Elektron vizaların verilməsi prosedurunun sadələşdirilməsi və “ASAN Viza” sisteminin 

yaradılması haqqında” Fərmanı ilə yaradılıb. [1]  2019-cu ilin ilk 6 ayı ərzində “ASAN Viza” 

ilə Azərbaycana səfər edən əcnəbilərin 78%-i səfər məqsədini turizm olaraq qeyd edib. Ha-

zırda 81 ölkənin vətəndaşı bu sistem vasitəsilə elektron viza əldə edə bilir. 

Milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında prioritet istiqamətlərdən biri kimi ixtisaslaşmış 
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turizmin müəyyənləşdirilməsi, ölkəmizin beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksəkkeyfiyyətli və 

rəqabətədavamlı turizm xidmətlərinin təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezi-

dentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamı ilə “Milli iqtisadiyyat və iqtisa-

diyyatın əsas sektorları üzrə Strateji Yol Xəritəsinin başlıca istiqamətləri” təsdiq edilib. Stra-

teji Yol Xəritəsində Azərbaycanda turizm potensialından səmərəli istifadə edilməklə turizm 

sektorunun davamlı inkişafına və Azərbaycanda turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin yüksəldil-

məsinə gətirib çıxaracaqdır. 

Ölkənin coğrafi mövqeyini, iqlim mühitini nəzərə alaraq, turizmin bir çox növlərinin inki-

şafı üçün potensial mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu potensialın reallaşdırılması üçün dövlət və 

özəl sektorların davamlı dəstəyi vacib faktorlardandır biri hesab olunur. Təəssüflə qeyd etmə-

liyik ki, ölkəmiz böyük turizm potensialına malik olmasına baxmayaraq onun çox az bir his-

səsindən istifadə olunur. Hazırda Azərbaycan Respublikasının regionlarının və bütövlükdə öl-

kənin turizm potensialından səmərəli istifadə məsələsi xüsusi əhəmiyyət kəsb etməyə başla-

mışdır. 

Azərbaycanda kənd turizmi potensialı - Kənd turizminin inkişafı kənd əhalisinin həyat tər-

zinə təsir, sosial rifahına göstərir və yeni vərdişlərin yaranmasına səbəb olur. Kənd turizmi tu-

ristləri ənənəvi yaşayış məskənlərində yerləşdirməkdən, turistlərin kənd həyatında baş verən 

hadisələrdə iştirakını təmin etməkdən ibarətdir. Yerli sakinlər turistlərin xərclədiyi vəsait he-

sabına birbaşa iqtisadi mənfəət qazanırlar. Kənd turizminin  inkişafı iri kapital qoyuluşu tələb 

etmir, lakin ciddi planlaşdırma və proqramlaşdırmaya ehtiyac duyur. Azərbaycan Respublika-

sının kənd turizminin potensialı mütəmadi olaraq dəyərləndirilməlidir. Kənd turizmi turistləri 

ənənəvi yaşayış məskənlərində yerləşdirməkdən, onları yerli qida məhsulları ilə təchiz etmək-

dən və turistlərin kənd həyatında baş verən hadisələrdə iştirakını təmin etməkdən, əhalinin iş 

yerləri ilə təmin edilməsindən, ərazilərin təbii-iqtisadi potensialından səmərəli istifadə edilmə-

sindən ibarətdir. Kənd turizminin inkişaf etidirilməsində məqsəd regionlarda təbii-coğrafi, so-

sial-iqtisadi və demoqrafik potensialından, tarixi-mədəni abidələrdən istifadə edilməsi ilə ya-

naşı, əhalinin istirahəti və sağlamlığının bərpa edilməsi, turizm sənayesində kəndlərin rolunun 

yüksəldilməsi, bununla bərabər, xarici turistlərtin regionlara cəlb edilməsi və bu sahədən əldə 

edilən gəlirlərin artırılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının kənd turizminin potensialı mütə-

madi olaraq dəyərləndirilməlidir. Hazırda ölkəmizin ayrı-ayrı regionlarında, o cümlədən 

kəndlərində turistlərə yerləşdirmə vasitələri və qidalanma növləri üzrə müxtəlif xidmətlər gös-

tərilsə də, bu xidmətlər yüksək səviyyədə deyil (2, 3, 4). 

Kənd turizminin sosial inkişafını təmin edilməsinin çoxlu üstün cəhətləri mövcuddur. 

Kənd turizminin inkişaf prosesində yerli əhali turistlərə xidmət göstərmək üçün bütün imkan-

lardan istifadə edir. Azərbaycanda turizmi eyni zamanda kənd turizmini inkişaf etdirmək və 

turistlərin cəlb edilməsi üçün ölkə ərazisində yalnız iqlim şəraiti, flora və fauna kimi resurslar 

deyil, həmçinin tarixi əhəmiyyətli mədəniyyət abidələri də mövcuddur. Tarixi-mədəniyyət 

abidələri respublikamızın müxtəlif regionlarında yerləşir. 

Kənd turizminin inkişafı üçün Quba-Xaçmaz, Şəki Zaqatala turizm bölgəsi də böyük əhə-

miyyət kəsb edir. Son illərdə bu regionlarda kiçik mehmanxana tipli istirahət mərkəzləri, qo-

naq evləri tikilmiş və turistlərin istifadəsinə verilmişdir. Quba-Xaçmaz turizm sahəsi kimi for-

malaşmasına təsir edən əsas aparıcı amil - meşələrin, Xəzər sahillərinin, ekoloji təmiz hava-

nın, inkişaf etmiş nəqliyyat şəbəkəsinin, bağçılığın və heyvandarlığın mövcudluğu sayılır. Ey-

ni zamanda Quba rayonunun, Qusarın, Laza kəndinin dağlıq əraziləri, Böyük Qafqaz dağla-

rından keçən keçidlər, turizm üçün unikal şərait yaradır. 

Ölkənin şimal-qərbində Şəki-Zaqatala ərazisində Qəbələ rayonu yerləşir. Qəbələ rayonu 
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qoz-fındıq və şabalıd bağları ilə məşhurdur. Rayon ərazisində xalq sənəti növlərindən ağac 

emalı - Vəndam kəndi, dulusçuluq - Qəmərvan kəndi, xalçaçılı - Laza və Bum kəndləri geniş 

inkişaf etmişdir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində kənd turizmi Abşeron iqtisadi rayonuna yaxın yerlə-

şən Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonunda inkişaf etməkdədir. Lakin Gəncə-Qazax 

iqtisadi rayonunda hələdə arzuolunan səviyyədə inkişaf etməmişdir. Kənd turizmini inkişaf 

etdirilməsi məqsədilə, bu sahədə layihələr hazırlanmalı və həyata keçirilməlidir. 

Turizm şirkətlərinə, mehmanxanalara uzunmüddətli aşağı faizli kreditlərin verilməsi, gəl-

mə turizm forması üçün turizm şirkətlərinə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi ölkəmizdə tu-

rizmin inkişafına güclü təkan verə bilər. Köhnə yolların bərpası, genişləndirilməsi, yeni yolla-

rın çəkilməsi ölkə vətəndaşlarınnın və xarici vətandaşların istirahət ocaqlarına rahat çatması 

üçün əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda xarici turistlərin Azərbaycana gəlib bu yenidənqurma işlə-

rinin şahidi olması ölkəmizin yaxın gələcəkdə əsl turizm ölkəsinə çevriləcəyinə ümid verir (5, 

6). 

Su nəqliyyatı  turizm də geniş yayılmışdır və çay, kanal, göl kənarı və dəniz sahilizonalar, 

adalar kimi bir çox rayonlarda əla inkişaf perspektivlərinə malikdir. qalmır. Turizmin bu nö-

vünün inkişaf etdirilməsi məqsədilə gəminin yan alması üçün körpülər lazımdır, iri kruiz gə-

miləri üçün isə yerüstü ekskursiya xidməti effektiv təşkil edilməlidir. Turizmin bu növündən 

iri və xırda şəhərlər və kəndlər xalq sənətkarlıq məhsulları və gömrüksüz mallar da daxil ol-

maqla pərakəndə ticarət, restoranların və yerli ekskursiya xidmətləri ilə mənfəət qazana bilər-

lər. Gəmi və qayıqlarda dəniz ekskursiyaları təşkil etmək üçün yerli müəssisələr onları icarəyə 

verə bilər. 

Respublikamızda yaradılmış Sağlamlıq və Termal Turizmə dəstək Assosiasiyası sağlamlıq 

ocaqlarının yerləşdiyi ərazisi, sağlamlıq mərkəzlərində müxtəlif əyləncə proqramları, ətraf 

əraziyə ekskursiyaların təşkili, müalicə xidmətləri haqqında, xidmət personalı haqqında məlu-

matlar yerləşdirilmişdir kataloqlar hazırlanması işində fəaliyyətə başlamışdır. Eyni zamanda 

müalicə ehtiyatlarının yerləşdiyi əraziləri göstərən xəritəsi də hazırlanır. Azərbaycanda kurort 

işinin təşkili və inkişafı etdirilməsi istiqamətində dövlət siyasəti həyata keçirilir. İnsanların is-

tirahəti, müalicəsi, sağlamlığının təmin edilməsi baxımından önəmli rol oynayan sanatoriya-

kurortlar eyni zamanda da əhalinin məşğulluğunun artırılması, regionun sosial-iqtisadi inkişa-

fının, infrastrukturun, xidmət və digər sahələrin inkişafında da önəmli rol oynayır. 

“Azərbaycan Respublikasında kurortların 2009-2018-ci illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proq-

ramı” qəbul edildi. Bu proqrama əsasən gələcəkdə Azərbaycanda aşağıdakı dəyişikliklərin ol-

ması gözlənilir. 

• Respublikada fəaliyyət göstərən müalicə-sağlamlıq mərkəzlərinin beynəlxalq səviyyədə 

inkişafı 

• Sanatoriya-kurort şəbəkəsinin inkişafı bu sektorla bağlı digər sahələrin də inkişafına tə-

sir etməsi 

• Sanatoriya-kurort şəbəkəsinin inkişafının nəticəsi olaraq gəlirin artması və həmin ku-

rortların mövcud olduğu eyni zamanda, vaxtın ətraf ərazilərdə yaşayan əhalinin işlə təmin 

edilməsi göstəricilərinin artması (7, 8). 

2018-2020-ci illər üçün “Sağlamlıq turizminin inkişafına dair Fəaliyyət planı”nın layihəsi 

hazırlanıb. Planda beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək tədbirlər həyata keçiriləcəyi nəzərdə 

tutulmuşdur. Ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınması üçün Qalaaltı, Naftalan və Duzdağ 

kurortlarının beynəlxalq sertifikatlaşmadan keçməsi təmin ediləcəkdir. nümayəndənin iştirak 

etdiyi forum Dubay Əmirliyinin himayəsi ilə həyata keçirilmişdir. Azərbaycanın turizmin in-
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kişafı üçün əlverişli şəraiti olan ölkə kimi dünyada tanıtmaq məqsədilə yeni brendlərin rek-

lam-təbliğat və məlumat-sorğu fəaliyyətinin keçirilməsi, beynəlxalq proqramlar çərçivəsində 

regional mədəni turizm marşrutlarının yaradılması və inkişaf etdirilməsi və turizm inkişafı sa-

həsində beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsi prioritet istiqamətlərdən hesab olunur. Tu-

rizm-rekreasiya zonalarının hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək, turizm zonalarının və turist 

marşrutlarının müəyyən olunmasını təmin etmək, turizm xidməti üzrə mütərəqqi üsulların və 

standartların hazırlanmasına və tədbiq edilməsinə nail olmaq əhəmiyyətlidir. Eyni zamanda 

turizm sahəsində çalışan insanların peşə hazırlığı səviyyəsini artırmaq və turizm sahəsində 

zəngin kadr hazırlığı sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirmək, turizm ehtiyatlarının 

qorunmasını təmin etmək və bu ehtiyatlardan istifadənin səmərəliliyini artırmaq lazımdır (9). 

Kənd turizmi sahəsində ilk növbədə ixtisaslı kadrlar yetişdirmək üçün xarici ölkələrdən 

mütəxəssislərin dəvət edilməsi, təlimlərin keçirilməsi lazımdır. İşsizliyin azaldılması və kənd 

təsərrüfatının xüsusilə də geniş yayılmadığı kənd və rayonlarda əhalinin məşğulluğunu təmin 

etmək üçün kənd turizminin inkişaf etdirilməsi vacib məsələlərdən biridir. 

Məqalənin aktuallığı. Xarici turistlər Azərbaycana daha çox yay və qış fəsillərində, bey-

nəlxalq tədbirlərin keçirildiyi dövrlərdə gəlirlər. Azərbaycanda ənənəvi yay turizm mövsümü, 

2012-ci ildən isə həm də qış turizm mövsümü vardır. Daxili turizm də əsasən yay və qış fəsil-

lərində, həmçinin ölkədə rəsmi bayram günlərində və həftəsonu fəal olur. Halbuki, Azərbay-

canın əksər turizm növləri üzrə turistləri bütün ilboyu cəlb etmək imkanları vardır. Bu məq-

sədlə turizm sektorunun səmərəliliyini və keyfiyyət göstəricilərini yüksəltmək üçün mövsümi-

lik problemi həll olunmalıdır ki, bu da mövcud resurslardan daha optimal istifadə üçün çox 

zəruridir. Bir sözlə, turizm sahəsində mövsümilik probleminin həlli üçün müvafiq tədbirlər 

həyata keçirilməlidir. Məqalə də bu mövzuya həsr olunduğundan aktual hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Strateji Yol Xəritəsin-

dən istifadə edilməklə Azərbaycan Respublikasında turizmin davamlı inkişafının əsas istiqa-

mətləri göstərilmiş, bu sahədə görülməsi zəruri hesab olunan mövsümlü tədbirlər nəzərdən 

keçirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də turizm sahəsində çalışan mütəxəs-

sislər istifadə edə bilərlər. 
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Müəllim pedaqoji prosesdə həlledici qüvvə kimi çıxış edir. Şəxsiyyətin ahəngdar inkişafı, 

ilk növbədə, müəllimin üzərinə düşür. Pedaqoji fəaliyyətdə müəllim şəxsiyyəti böyük əhəmiy-

yətə malikdir. Başqa peşə sahiblərindən fərqli olaraq müəllimin şəxsiyyəti onun işinə - peda-

qoji prosesə bilavasitə təsir göstərir. Müəllim ilk növbədə, öz şəxsiyyəti ilə tərbiyə edir. Tə-

lim-tərbiyə işində müəllimi heç kim əvəz edə bilməz. Öz işinin öhdəsindən uğurla gəlmək 

üçün müəllim əsl mənada şəxsiyyət olmalı, özündə müsbət keyfiyyətlər formalaşdırmalıdır. 

Müəllim pedaqoji prosesdə əsas sima kimi o zaman çıxış edə bilər ki, o, yüksək peşəkarlığa –

pedaqoji qabiliyyətlərə yiyələnmiş olsun. Müəllimin peşə qabiliyyətləri sırasında akademik, 

didaktik, ünsiyyət, konstruktiv, təşkilatçılıq və iradi-emosional qabiliyyətlər mühüm yer tutur. 

Akademik qabiliyyət - geniş və dərin biliyə malik olmaqda, elmin son nailiyyətlərini öy-

rənməkdə və şagirdlərə çatdırmaqda ifadə olunur. 

Didaktik qabiliyyət - bilikləri öyrətmə bacarığında, pedaqoji-metodik ustalığa yiyələnmək-

də özünü göstərir. 

Konstruktiv qabiliyyət - özünün və uşaqların (kollektivin) fəaliyyətini düzgün planlaşdır-

maqda, çətinlikləri əvvəlcədən duyub, onları aradan qaldırmağa hazır olmaqda ifadə olunur. 

İradi-emosional qabiliyyət - müəllimin özünü, hisslərini düzgün idarə etməkdə, mülayim-

lik və ciddiliyi uzlaşdırmaqda, səbirli olmaqda ifadə olunur. 

Ünsiyyət (kommunikativ) qabiliyyət - uşaqlarla, öz həmkarları və valideynlərlə düzgün  

ünsiyyət yaratmaqda, demokratik ünsiyyət üslubunda, hər bir uşağa fərdi yanaşma bacarığın-

da ifadə olunur. Pedaqoji ünsiyyət müəllimin şagirdlərlə təlim və tərbiyə prosesində həyata 

keçirdiyi peşə ünsiyyətidir. Bu cür ünsiyyət hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiyyətin formalaşması 

üçün şərait yaradılmasına yönəlmiş olur, kollektivdəki sosial-psixoloji prosesləri idarə etməyə 

və səmərəli psixoloji iqlim yaratmağa imkan verir. Pedaqoji ünsiyyət, ümumiyyətlə, ünsiyyə-

tin bütün xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. Pedaqoji ünsiyyətin yerinə yetirdiyi vəzifələrə 

görə onun aşağıdakı növlərini ayırmaq mümkündür: informasiya mübadiləsi, başqa adamların 

davranışını tənzim etmək, şəxsiyyətlərarası anlama. Pedaqoji ünsiyyətin hansı növündən isti-

fadə edilməsindən asılı olmayaraq müəllimin şagird kollektivi ilə məhsuldar ünsiyyət prosesi 

təşkil olunmadan pedaqoji fəaliyyətin didaktik və tərbiyəvi vəzifələrini lazımi şəkildə həyata 

keçirmək mümkün deyildir. 

mailto:sabinahacili2@gmail.com
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Pedaqoji ünsiyyət müxtəlif məqsədlər daşıya bilər: fərdi-idraki (nə isə yeni bir şey öyrən-

mək, təlimat almaq), emosional (qiymətləndirmək, münasibəti bildirmək, təəssüratı bölüş-

mək) və s. Pedaqoji ünsiyyət zamanı məqsəd sadəcə olaraq elə ünsiyyətə girişmək, ünsiyyət 

saxlamaqdan da ibarət ola bilər. (məsələn, kiminləsə birgə olmaq, söhbət etmək). Bu cəhət şa-

girdlərin ünsiyyət fəaliyyətində özünü aydın şəkildə göstərir. Psixoloji tədqiqatlar göstərmiş-

dir ki, kiçik məktəblilər üçün müəllim və yoldaşları ilə ünsiyyət xatirinə ünsiyyətə girmək xa-

rakterik haldır. Onlarda ünsiyyət kifayət dərəcədə seçici xarakter daşımır. Kiçik məktəblilər 

heç də həmişə ünsiyyətlərinin məqsədini dərk edə bilmirlər. Yuxarı siniflərə keçdikcə şagird-

lərin ünsiyyətində seçicilik müşahidə olunmağa başlayır. 

Pedaqoji ünsiyyətin məzmununa gəldikdə isə, bunu ünsiyyət prosesində müəllim və şagir-

din bir-biri ilə informasiya mübadiləsi təşkil edir. Ünsiyyətin məzmunu təlim prosesində 

müəllimin qarşıya qoyduğu məqsədlə müəyyən edilir. Ünsiyyət vahid məqsədə yönəlmədən, 

vahid məqsəd güdmədən səmərəli nəticə verə bilməz. Pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyi onun 

motivlərindən də asılıdır. Motivin düzgünlüyü və dərk edilmiş xarakter daşıması pedaqoji ün-

siyyətin gedişini şərtləndirir. Pedaqoji ünsiyyət müvafiq normalar çərçivəsində getməlidir. 

Müəyyən normaların gözlənilməsi bir növ pedaqoji ünsiyyətin səmərəliliyini itirir və ünsiyyət 

istənilən nəticəni vermir. Müəllimin kommunikativ fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, pe-

daqoji ünsiyyətin xarakteri və məzmunu müxtəlif amillərlə şərtlənir ki, bunlardan müəllimin 

fərdi ünsiyyət üslubu, mövqeyi ustanovkasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bunlar bir növ ün-

siyyətin vasitəsi rolunu oynayırlar. Müəllimlərin hamısında ünsiyyət üslubu eyni olmur. Kon-

kret bir şəxsiyyət kimi hər bir müəllimdə ünsiyyətin təşkili priyom və metodları nisbətən sabit 

şəkildə cəmlənir. Kommunikativ məsələni həll etməyə yönəldilmiş bu cür davamlı keyfiyyət-

lər fərdi pedaqoji ünsiyyət üslubu adlanır. 

Pedaqoji ünsiyyətin üslubları bunlardır: avtoritar, demokratik, liberal. Adətən avtoritar pe-

daqoji üslubuna malik olan müəllimlər pedaqoji ünsiyyətin təşkilində demək olar ki, eyni 

mövqe tuturlar. Bu cür rəhbərlik üslubuna malik olan müəllimlər şagirdlərə yalnız obyekt ki-

mi yanaşırlar. Şagird ünsiyyətin bərabər hüquqlu tərəf müqabili kimi qəbul edilmir. Belə 

müəllimlər həmişə hökmran olmağa çalışırlar. Onlarla ünsiyyət zamanı şagirdlər təşəbbüskar-

lığı itirirlər. Bu cür ünsiyyət üslubuna malik olan müəllimlər ünsiyyət zamanı şagirdlərin fərdi 

xüsusiyyətlərini nəzərə almır, hamı ilə eyni ünsiyyət saxlamağa can atırlar. Onlar şagirdlərin 

fərdi xüsusiyyətlərini görsələr də tamamilə qeyri-real model qurur, həmin fərqi olduqca şişir-

dir, real hesab edirlər. Şagird başqalarına nisbətən bir qədər fəal olduqda, müəllimin gözündə 

o, iğtişaşçı kimi, bir qədər passiv olduqda isə tənbəl, avara kimi görünür. Belə müəllimlər 

üçün neqativ ustanovka, başqa sözlə şagirdə qarşı qeyri-şüuru, pis münasibət xarakterik hal-

dır. Bu cür müəllimlər ünsiyyətdə seçici, qiymətləndirmədə isə subyektiv olurlar. Ona görə də 

bu cür ünsiyyət üslubu səmərəli xarakter daşıya bilmir.  

Bu sahədə tədqiqat aparan müəlliflərin əksəriyyəti ən səmərəli ünsiyyət üslubu kimi de-

mokratik üslubu qeyd edirlər. Belə rəhbərlik üslubundan şagird subyek kimi qavranılır. Bu 

cür rəhbərlik üslubuna malik olan müəllim şagird kollektivi ilə razılaşır. Qərar qəbul edərkən 

kollektiv və onun liderinin təklifini nəzərə alır. Məktəblilərin müstəqilliyini boğmur, şagirdlə-

rə daim xahiş, məsləhətlə yanaşır, müsbət emosional əlaqəyə üstünlük verir. Bu cür ünsiyyət 

üslubuna malik olan müəllimlər şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini və şəxsi təcrübələrinin, fəal-

lıq və tələbatlarını nəzərə almağa çalışırlar. Belə müəllimlərdə neqativ ustanovka olmur və ya 

onu təzahür etmirlər. Onlar qiymətləndirmədə obyektiv, təmas yaratmaqda isə təşəbbüskardır-

lar. Təcrübə göstərir ki, pedaqoji ünsiyyətin demokratik üslubundan istifadə edən müəllimlər-

lə şagirdlər arasında olduqca səmərəli təmas yaranır. Şagirdlər bu cür müəllimlərlə ünsiyyətə 
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can atır, onlardan hər cür köməklik gözləyirlər. 

Laqeyd və yaxud liberal rəhbərlik üslubuna malik olan müəllimlərin şagirdlərlə olan ün-

siyyəti də kortəbii xarakter daşıyır. Burada ünsiyyətin xarakteri müəllimin özündən deyil, şa-

girdlərdən asılı olur, şagirdlər tərəfindən diktə olunur. Müəllimlə şagirdlərin qarşılıqlı ünsiy-

yəti nə qədər səmərəli olarsa, kollektivin idarə olunması, onun üzvlərinin tərbiyə işinin təşkili 

də bir o qədər səmərəli olacaqdır. Şagirdlərlə qarşılıqlı ünsiyyətin səmərəliliyinə görə müəl-

limləri şərti olaraq 4 qrupa bölmək mümkündür. 

Birinci qrupa şagirdlərlə daima ünsiyyətdə olan müəllimləri aid etmək olar. Bu cür müəl-

limlər təkcə dərsdə, məktəbdə, təlimlə bağlı məsələləri həll edərkən şagirdlərlə ünsiyyətdə ol-

maqla kifayətlənmirlər. Bu cür ünsiyyət öz səmərəliliyi, müəllimin şagirdlərə inamı ilə fərqlə-

nir. Həmin müəllimlər demokratik rəhbərlik üslubuna malik olurlar. 

İkinci qrupa  şagirdlərə hörmətlə yanaşan və şagirdlərdə onlara qarşı dərin inam və etimad 

mövcud olan müəllimlər təşkil edir. 

Üçüncü qrupa daxil olan müəllimlər, adətən, şagirdlərlə yaxın ünsiyyət saxlamağa cəhd 

göstərir, bu cür ünsiyyətə can atırlar. Lakin bu cür ünsiyyətə nail ola bilmirlər. Bu cür ünsiy-

yətin baş tutmamasının səbəbinə gəldikdə, onlar vaxtın çatmaması üzündən öz cəhdlərini hə-

yata keçirə bilmirlər. Bu cür müəllimlər arasında avtoritar rəhbərlik üslubuna malik olanlar 

tez-tez özünü göstərir. 

Dördüncü qrupa gəldikdə, buraya daxil olan müəllimlər şagirdlərlə ünsiyyətə can atmadıq-

ları kimi, dərs dedikləri şagirdlər də onlarla yaxın ünsiyyətə, ürək sözlərini deməyə, onlarla 

məsləhətləşməyə meyl göstərmirlər. 

Pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllimin mövqeyi də mühüm vasitə rolunu oynayır. Adətən, 

müəllimin tutduğu mövqe onun ünsiyyətinə əsaslı təsir göstərir. Müхtəlif üsluba malik olan 

kommunikativ qarşılıqlı təsir müəllimin dərsdə şagirdlərlə ünsiyyətində bir sıra davranış mo-

delinin meydana gəlməsinə səbəb olur. Psiхoloqlar (L.D. Stolyarenko və b.) şərti olaraq bu 

modellərə aşağıdakıları aid edirlər: 

1. Diktator model (“Monblan”). Bu cür müəllimlər dərs dedikləri şagirdlərdən (tələbələr-

dən) bir növ təcrid olunurlar. Onlar yalnız şagirdlərə (tələbələrə) bilik vermək, öz hazırlıq sə-

viyyələrini nəzərə çarpdırmağa çalışırlar. Şagirdlər onun üçün yalnız adi dinləyici kütləsi olur. 

Onların arasında heç bir qarşılıqlı təsir mövcud olmur. Müəllimin pedaqoji funksiyası yalnız 

məlumat verməklə məhdudlaşır. Nəticədə psixoloji təmas olmur, buradan isə şagirdin, tələbə-

nin təşəbbüskarsızlığı, passivliyi yaranır. 

2. Təmassız model (“Çin səddi”). Bu cür model özünün psiхoloji məzmununa görə birin-

ciyə yaхın olur. Fərq ondan ibarətdir ki, bu modeldə müəllim və şagirdlər arasında azacıq da 

olsa zəif əks əlaqə yaranır. Əks əlaqənin zəifliyi iхtiyari və ya qeyri-iхtiyari ünsiyyət maneəsi 

ilə bağlı olur. Bu cür maneə rolunu tərəflərdən birinin əməkdaşlıq arzusunun olmaması, məş-

ğələnin dialoq xarakterində deyil, yalnız məlumatı çatdırmaqla məhdudlaşması, müəllimin 

qeyri-iхtiyari olaraq öz statusunu qeyd etməsi və s. oynaya bilər. Bu cür müəllimlər öz möv-

qeləri ilə hər cür başqa mülahizələri rədd edirlər. Nəticədə – müəllimin şagirdlərlə (tələbələr-

lə) zəif qarşılıqlı təsiri, şagirdlərin (tələbələrin) müəllimə qarşı laqeyd münasibəti özünü gös-

tərir. 

3. Fərqləndirici diqqət modeli (“Lokator”). Bu cür müəllimlər şagirdlərə, tələbələrə seçici 

münasibət bəsləyirlər. Onlar bütün sinfə deyil, məsələn, yalnız talantlı və yaхud zəif şagird-

lərə, tələbələrə diqqət yetirirlər. Bu cür ünsiyyət modelinin yaranmasının səbəblərindən biri 

müəllimin dərs dediyi şagirdlərin təliminin fərdiləşdirilməsi ilə frontal yanaşmanı əlaqələndi-

rə bilməməsi ola bilər. Nəticədə – müəllim-şagird (müəllim – tələbə) kollektivi sistemində 
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qarşılıqlı təsir aktı pozulur. 

4. Hiporefleks modeli (“Tetra quşu”). Bu cür müəllimlər ünsiyyət zamanı sanki özlərinə 

qapılırlar. Özlərini dinləməyə meyllidirlər. Onların nitqi ən çoх monoloji хarakter daşıyır. Da-

nışarkən onlar yalnız özü-özünü eşidir, dinləyicilərə heç cür reaksiya, fikir vermirlər. Birgə iş 

zamanı da özünə qapılmış olurlar. Nəticədə – öyrədən və öyrənənlər arasında qarşılıqlı təsir 

praktik olaraq mövcud olmur. Müəllim və şagirdlər (tələbələr) arasında psiхoloji vakuum sa-

həsi yaranır. Ünsiyyət prosesinin tərəfləri bir-birindən təcrid olunurlar. 

5. Hiperrefleks modeli (“Hamlet”). Bu model əvvəlkinin bir növ əksini təşkil edir. Müəl-

lim qarşılıqlı təsirin məzmununa deyil, ətrafdakıların onu necə qavramasına fikir verir. Bu cür 

müəllim dərsdə sanki özünü üzür. Daima öz arqumentlərinin həqiqiliyinə şübhə edir, hər şeyə 

ciddi reaksiya verir. Nəticədə – müəllimin sosial-psiхoloji həssaslığı güclənir, kəskinləşir, sin-

fin replikasına və hərəkətinə qeyri adekvat reaksiya verir. 

6. Dəyişməyən reaksiya modeli (“Robot”). Bu cür müəllimlər şəraitin dəyişməsinə baхma-

yaraq ünsiyyəti əvvəl planlaşdırdıqları şəkildə aparmağa can atırlar. Nəticədə – pedaqoji qar-

şılıqlı təsirin səmərəsi aşağı olur. 

7. Avtoritar model (“Mən özüm”). Təlim prosesində bu cür müəllim yeganə və əsas işti-

rakçı olur. Sualı da, cavabı da, hökmü də o verir. Siniflə onun arasında yaradıcı qarşılıqlı əla-

qə praktik olaraq mövcud deyildir. Müəllimin birtərəfli fəallığı şagirdlərin, tələbələrin hər cür 

təşəbbüsünü boğur. Şagirdlər, tələbələr özlərini yalnız icraçı kimi dərk edirlər. Onların idrak 

və ictimai fəallığı minimuma enir. Nəticədə – təşəbbüskar olmayan insanlar tərbiyə olunur. 

Təlimin yaradıcı хarakteri itir. İdrak fəallığının motivasiya sahəsi təhrif olunur. 

8. Fəal qarşılıqlı təsir modeli (“İttifaq”). Bu cür müəllim şagirdlərlə, tələbələrlə daima dia-

loqda olur, onlarda major əhval yaradır, təşəbbüsü rəğbətləndirir. Qrupda psiхoloji iqlimin də-

yişməsini asanlıqla hiss edir və ona reaksiya verir. Özünün rol distansiyasını saхlamaqla dost-

luq əlaqələrinə üstünlük verir. Nəticədə – qarşıya çıхan tədris, təşkilati, etik problemlər birlik-

də, hamının gücü ilə yaradıcı şəkildə həll olunur. Bu cür model daha məhsuldar hesab olunur. 

Şübhəsiz pedaqoji ünsiyyət zamanı müəllim həqiqi müəllim, dost mövqeyi tutursa öz 

məqsədinə nail ola bilir. Мüəllimin şаgirdlərlə ünsiyyət və münаsibətində əsаs iki yаnаşmа 

üsulu vаrdır: 1. Nеqаtiv yаnаşmа üsulu; 2. Pоzitiv yаnаşmа üsulu. Nеqativ yаnаşmа üsulu dе-

yəndə, müəllimin şаgirdi öz münаsibətləri bахımındаn qruplаşdırmаsıdır. Yəni müəllimlər 

özünə nəzərən bir qisim şаgirdə yахşı, bir qisminə isə pis münаsibət bəsləməsidir. Оndа bеlə 

bir əqidə vаrdır ki, pis şаgird оnsuz dа dərsini bilmir. Bеlə şаgirdlər dərsi öyrənsələr də, müəl-

lim оnlаrın cаvаblаrındаn hеç vахt rаzı qаlmayacaq. Əgər bеlə şаgirdlər bir yеrdə, yəni izаhdа 

çətinlik çəksə də, müəllim оnlаrа kömək еtmir. Оnа görə də bеlə şаgirdlərdən əl götürərək 

yахşı охuyаn şаgirdi аyаğа qаldırır. Pis cаvаb vеrən şаgirdi dаnlаyır, lаkin bеlə şаgirdlər yах-

şı cаvаb vеrəndə də оnlаrа hеç nə dеmir. Pоzitiv yаnаşmа üsulu dеdikdə, müəllimin şаgirdin 

qаvrаyışındаn аsılı оlаrаq yахşı uşаqlаrı libеrаllıq göstərərək həmişə tərifləyir. Həmin şаgird-

lər bir söz dеyərlərsə, müəllim оnlаrın üzlərinə gülümsəyir, tеz-tеz оnlаrа mürаciət еdir. Sаnki 

bеlə müəllimlər üçün sinifdə bаşqа şаgirdlər yохdur. Pоzitiv yаnаşmа üsulunа mаlik оlаn 

müəllimlər şаgirdləri yахşı və pis dеyə qruplаşdırırlаr.      

Мüəllimin pеdаqоji ünsiyyəti düzgün qurmаsı üçün оnun ümumi pеdаqоji fəаliyyətinin 

düzgün qurulmаsı vаcibdir. Bu bахımdаn müəllimin pеdаqоji ünsiyyəti zаmаnı аşаğıdаkı və-

zifələrin yеrinə yеtirilməsi vаcib sаyılmalıdır. Pеdаqоji vəzifə müəllimlərin müəyyən şərаitdə 

həyаtа kеçirdiyi məqsəddən ibаrətdir. Bu vəzifələr bеlə şərh еdilir: 1. Bütün müəllimlər üçün 

еyni оlаn vəzifələr; 2. Cəmiyyətin tələbindən irəli gələn vəzifələr; 3. Hər hаnsı bir sinfin, hər 

hаnsı tədris fənni ilə və ya şаgirdlərin fərdi хüsusiyyətləri ilə əlаqədаr yеrinə yеtirilən vəzifə-
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lər. Bütün müəllimlər üçün еyni оlаn vəzifələr dеdikdə, şаgirdlərin sаğlаmlığı qаyğısınа qаl-

mаsı, оnlаrın dərslərini охumаsınа cаvаbdеh оlmаsı, аilə ilə əlаqə sахlаmаsı, pеdаqоji tələblə-

rin vаhidliyini gözləməsi və s. bаşа düşülür. Cəmiyyətin tələbindən dоğаn vəzifələrə, şаgird-

lərin imkаnını nəzərə аlıb оnlаrın istirаhətini və mаddi vəziyyətini düzəltmək üçün dirеktоr-

luq qаrşısındа məsələ qаldırmаq, dərsini müаsir həyаtlа əlаqələndirmək, şаgirdlərdə yаrаnаn 

gərginliyi аrаdаn qаldırmаq və s. аid еdilir. Hər hаnsı bir sinfin, hər hаnsı tədris fənni ilə və 

ya şаgirdlərin fərdi хüsusiyyətləri ilə əlаqədаr yеrinə yеtirilən vəzifələr dedikdə isə müəllimin 

hər bir şagirdi yaxşı tanıması üçün onu müxtəlif üsullar vasitəsilə öyrənməsidir. Pedaqoji fi-

kirlərdən də aydın olmuşdur ki, uşaqları tanımadan, onları yaxşı öyrənmədən onların təlimini 

və tərbiyəsini uğurla təşkil etmək olmaz. 

Pedaqoji ünsiyyət “insan-insan” münasibətlərinə söykənir və ancaq onun əsasında inkişaf 

edir. Müəllim-şagird münasibətləri insan-insan münasibətləri olduğuna görə “subyekt-obyekt” 

terminləri ilə səciyyələndirilə bilməz. Onlar subyekt-subyekt münasibəti kimi əmələ gəlir və 

ancaq bu zəmində də psixoloji baxımdan səmərəli inkişaf edə bilər. ”Müəllim-şagird” münasi-

bətlərini ”subyekt-obyekt” münasibətləri kimi araşdırmaq onların mahiyyətini ancaq təhrif et-

mək deməkdir. ”Subyekt-obyekt” münasibətləri daxilində nə müəllimin, nə də şagirdlərin bir 

şəxsiyyət kimi inkişaf etməsi üçün səmərəli şərait yaranmır. Müəllim-şagird münasibəti ancaq 

“subyekt-subyekt” münasibətləri kimi düzgün inkişaf edə bilər. Yeni pedaqoji təfəkkür bu 

önəmli ideyaya əsaslanır. 

Мüəllim-şаgird münаsibətlərində müхtəlif ünsiyyət tərzləri də vаrdır: 1. Birgə həvəs və 

yаrаdıcılıqlа əsаslаnаn ünsiyyət. 2. Dоstluğа əsаslаnаn mеhribаn ünsiyyət. 3. Şаgirdlərlə 

müəyyən “məsаfə”, pərdə sахlаmаqlа ünsiyyət. 4. Qоrхudulаrаq hökmlü ünsiyyət. 5. Ələ sаlı-

naraq rişхəndli ünsiyyət. 6. Qılığа girərək ünsiyyət. Birgə həvəs və yаrаdıcılığа əsаslаnаn ün-

siyyət müəllim və şаgirdlərin mənəvi yахınlığı əsаsındа qurulur. Bununlа bərаbər ünsiyyət 

dоstluq, mеhribаnlıq, qarşılıqlı hörmət əsаsındа qurulmаlıdır. Lаkin bu о dеmək dеyildir ki, 

müəllim-şаgird аrаsındа “pərdə” götürülməli hər ikisi “qаrdаşcаsınа” hərəkət еtməlidirlər. 

Мəsаfəli ünsiyyətdə müəllim-şаgird ünsiyəti məhdudlаşdırılır. Bu zаmаn bеlə sözlərə daha 

çox üstünlük vеrilrir: “Мənə qulаq аsın, mən sizdən böyüyəm”, “Siz heç nə bilmirsiniz, mən 

hər şeyi bilirəm” və s. Bеlə ünsiyyət və yаnаşmа tərzi qarşılıqlı əməkdaşlığı, yаrаdıcılığı pо-

zur və nəticədə pеdаqоji uğursuzluğа gətirib çıхаrır. Qоrхu üzərində qurulаn ünsiyyət zаmаnı 

isə müəllimin bеlə mürаciəti vаrdır. “Мənə qulаq аsın, yохsа çаğırаrаm lövhəyə...”, “İmtа-

hаndа bахаrıq necə cavab verəcəksən, sənin üçün çох çətin оlаcаq”, “Siz məni hələ yахşı tа-

nımırsınız... görəcəksiniz... və s.”. Ələ sаlınаrаq, rişхəndli ünsiyyət şаgird şəхsiyyətini аlçаl-

dır. Мüəllim uşаqlаrа çох yuхаrıdаn bахır, оnlаrın şəхsiyyətinə məhəl qоymаdаn şit zаrаfаtlаr 

və rişxənd еdir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında və 

təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsində müəllimin rolu böyükdür. Sinifdə pedaqoji üslubun düz-

gün seçilməsi pedaqoji mühitin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca amillərindən biridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müəllimin pedaqoji 

üslubunun şagird şəxsiyyətinin inkişafına təsiri vurğulanır, pedaqoqun peşə qabiliyyətnin bu 

sahədə əhəmiyyəti xüsusi qeyd olunmaqla təsnifatı verilir. Həmçinin tədris prosesi zamanı pe-

daqoji ünsiyyətin məqsəd və məzmunu, eləcə də üslubları açıqlanır, bu istiqamətdə aparılmış 

tədqiqatların nəticələrinə toxunulur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Praktik olaraq pedaqoji üslubun seçilməsi şa-

girdin təlim və tərbiyəsinə birbaşa təsir edir. Müəllim seçdiyi pedaqoji üslubun nəticəsini ol-

duğu kimi şagird şəxsiyyətinin davranışında görür. Bu səbəbdən də doğru seçilmiş pedaqoji 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 356 

üslubla şagirdin daxili aləminə nüfuz edib onun inkişaf səviyyəsini düzgün müəyylənləşdirib 

qiymətləndirmək mümkündür. 
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Влияние педагогического стиля учителя  

на развитие личности ученика 

 

Pезюме 
 

В данной статье подчеркивается роль и важность личности учителя в развитии лич-

ности ученика. Учитель должен понимать важность выбора правильного педагогичес-

кого стиля в процессе общения с учениками. Показано влияние педагогического обще-

ния на развитие личности студента, стили проанализированы отдельно. Используя раз-

личную научную литературу, было определено, что качество урока будет выше, если в 

отношениях между учителем и учеником будут демократичность и понимание. 

 

S.A. Hajili                                          

 

The influence of the teacher's pedagogical style on  

the development of the student's personality 
 

Summary 
 

This article emphasizes the role and importance of the teacher's personality in the 

development of the student's personality. The teacher must understand the importance of 

choosing the right pedagogical style in the process of communication with students. The 

influence of pedagogical communication on the development of the student's personality was 

shown, the styles were analyzed separately. Using various scientific literature, it was 

determined that the quality of the lesson will be higher if there is democracy and 

understanding in the teacher-student relations. 
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Müasir dövrdə respublikamızda sosiallaşmanın meyarları demək olar ki, işlənilməmişdir. 

Sosiallaşmanın meyarları dedikdə, obyektiv olaraq məqsədəmüvafiq nəticələr nəzərdə tutulur. 

Bu meyarlar sosiallaşmanın hipotetik məqsədini əks etdirməlidir. B.Q.Ananyev sosiallaşma 

hadisələrinin psixoloji-pedaqoji effektləri qismində onu təsdiq edənləri: sosial yönəlişliyi, fəa-

liyyətin mürəkkəb hadisələrinin motivasiyasını, xarakterin müvafiq sosial-tipik və milli-tipik 

əlamətlərinin formalaşmasını nəzərdə tuturdu (1). 

M.İ.Rojkovanın fikrincə, şəxsiyyətin sistemləşdirilmiş obrazlı keyfiyyətlərinə: şəxsiyyətin 

fəallığı, adaptasiyası və davamlılığı aiddir ki, onlar şəxsiyyətin sosiallaşmanı təsdiq edir (4). 

Q.S.Zborovskiy mütəxəssisin həyati özünütəyininin dərəcəsini (istehsalat, sosial, ailə, mənə-

vi) şəxsiyyətin təşəkkülünün meyarları kimi nəzərdən keçirir. O, fərdi proses kimi buraya şəx-

siyyətin seçimini, azadlığını və məsuliyyətini aid edir. Alim tədqiqatçı həmçinin istehsalatda 

və ondan kənar birgə fəaliyyətdə gündəlik və müntəzəm olaraq münasibətlər sistemini də şəx-

siyyətin sosiallaşmasının meyarlarına daxil etmişdir (2). 

A.İ.Kovaleva şəxsiyyətin sosiallaşmasının meyarları qismində aşağıdakıları fərqləndirmiş-

dir: 1) yönəlişliyin, stereotiplərin, “insan aləminin mənzərəsi”nin, dəyərlərin formalaşmasının 

məzmunu; 2) davranış normalarına uyğun şəxsiyyətin adaptasiyası; 3) sosial identiklik (4). 

Müasir gənclərin sosial fəallığının dərəcəsi onların münasibətlər dairəsinin nə qədər geniş 

olmasından, həyati təsəvvürlərinin təsdiqinə və sosial fəaliyyətə hansı səviyyədə cəhd göstər-

mələrindən çox asılıdır. Müasir dövrdə sosiallaşmanın meyarlarından danışarkən inkişafın 

stabilliyi üçün sosial keyfiyyətlərin: şüurluluğun, sosial məsuliyyətliliyin və tolerantlığın ol-

ması zəruridir. Gənclərin sosiallaşması dedikdə, onların cəmiyyətdə və yaşadıqları ailədə bü-

tün baş verən hadisələrə şüurlu və məsuliyyətli yanaşması başa düşülür. Müvafiq şəraitdə 

gənclərin analitik modelinə növbəti keyfiyyətlər daxil edilir: 

• eksperimentlərə, innovasiyalara və dəyişikliklərə açıqlıq; 

• fikir və rəylərdə ziddiyyətlərə daima hazır olmaq; 

• indiki və gələcək vəziyyətə bələdləşmə, vaxta qənaət, dəqiqlik; 

• özünəgüvənlilik, gəncin öz həyatını qurmaqda qarşılaşdığı çətinlikləri aradan qaldırma-

ğa qadir olması; 
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• istər cəmiyyətdə, istərsə də şəxsi həyatında gəncin öz məqsədlərinə çatması üçün gələ-

cək fəaliyyətini planlaşdırması; 

• formal təhsil və təlimin yüksək dəyərləndirilməsi; 

• aşağı statuslu insanların ləyaqətinə hörmətlə yanaşması (3). 

Gənclərin analitik modeli arzu olunan obraz kimi müəyyən sosial konstruktları nəzərdən 

keçirtməyə yönəldilmişdir. Analitik modelə şəxsiyyətin inkişaf xüsusiyyətləri də aiddir ki, on-

lar ictimai gözləmələrin səviyyəsini əks etdirir, həmçinin sistemin qarşılıqlı təsir prosesini və 

şəxsiyyətin sosiallaşmasının gedişində onun təşkili səviyyəsini xarakterizə edir. 

A.İ.Kovalevanın konsepsiyasında “sosiallaşmış normalar” adı altında sosiallaşma prosesi-

nin mexanizmləri və nəticələri nəzərdən keçirilir. Sosiallaşmış normalar cəmiyyətdə fərdin so-

sial mexanizmlərə və şəxsiyyətin tam bərabərhüquqlu inkişafa, o cümlədən onun fərdi, sosial-

tipik və əhəmiyyətli sosial keyfiyyətlərə yiyələnməsi ilə müəyyən edilə bilər. Sosiallaşmış 

normalar cəmiyyətdə şəxsiyyətin yaş və fərdi psixoloji xarakteristikaları və fərdin şəxsi inki-

şafı ilə şərtlənir. Bu normalar müvafiq cəmiyyətin sosial parametrləri ilə səciyyələnir (4).  

Sosiallaşmış normaların fəaliyyətinin öyrənilməsində cəmiyyətdə sosial konstruktun funk-

sionallaşmış üç səviyyəsini fərqləndirirlər: birincisi, fərdin sosiallaşma normalarıdır ki, onlar 

bioloji və sosial amillərlə şərtləndirilir; ikincisi, sosial qruplar üçün normalardır ki, onlar fər-

din konkret xüsusiyyətlərinin, tipik keyfiyyətlərinin məcmusu kimi determinləşir; üçüncüsü, 

ümumi sosial normalardır ki, onlar cəmiyyətin inkişafını əks etdirən sosiallaşma  mexanizm-

ləri və dəyərləri, o cümlədən ictimai ideal və sosiallığın parametrləridir. Şəxsiyyətin proyektiv 

modelinə görə, cəmiyyətdə sosiallaşan gənc növbəti keyfiyyətlərə yiyələnməlidir:  

1) Sosiallaşmış gənc həyat şəraitinin dəyişikliklərinə tez uyğunlaşmalıdır, sosial-psixoloji 

şəraitlərə bələdləşməyi, sosial mövqeyini, habelə humanist ideal və dəyərlərini qorumağı ba-

carmalıdır; 2) Gənc yüksək sosial fəallığa, müəyyən məqsədə doğru yönəlməyə, yeni axtarış-

lara cəhd etməyə nail olmalıdır. Bunlarla yanaşı o qeyri-standart situasiyalarda həyati prob-

lemlərin optimal həlli yollarını axtarmağa qadir olmalıdır; 3) Sosiallaşmış gənc həyatda uğur-

lara nail olmaq, müstəqil olaraq məsələləri yerinə yetirmək, öz intellektini və peşə keyfiyyət- 

lərini inkişaf etdirmək tələbatlarına malik olmalıdır; 4) Gənc fərdi yönəlişliyə, maraq və tələ-

batlarını özünə istiqamətləndirməyə ağıllı və şüurlu şəkildə nail olmalıdır. Bunlarla yanaşı o 

rasional və alternativ təfəkkürə, həyatda proqmatik münasibətlərə yiyələnməlidir. Müasir gənc 

sosial statusunun və məxsus olduğu sosial birliyin keyfiyyətlərini, habelə özünün yaş və peşə 

maraqlarını müdafiə etməyə həmişə hazır olmalıdır (5). 

Y.P.Xayrulina fərdlərin sosiallaşma prosesinin nəticələrini və göstəricilərini üfiqi və şa-

quli olmaqla müəyyənləşdirmişdir. Üfiqi sosiallaşmaya sosial keyfiyyətlərin bütün növlərinin, 

sosial dəyərlərin, normaların, ictimai həyatın müxtəlif sferalarında davranış yönəlişliyinin 

hərtərəfli şəkildə mənimsənilməsinə istiqamətlənmə, həyata bələdləşmə kompleksinin balans-

laşdırılmasının mərhələli şəkildə formalaşması, həyati sferalarda sosial və şəxsi dəyərlərin, 

yönəlişliyin uyğunlaşdırılması, habelə fərdin praktik həyatında bələdləşmənin reallaşmasının 

tam təmin olunması aiddir. Şaquli sosiallaşmanın nəticələri fərdin sosiallaşmasının koqnitiv, 

emosional və davranış səviyyələrinin hər bir mərhələsinin ifadə olunmasında, şəxsiyyətin mü-

vafiq sosial sisteminin bazis tipinin mərhələli şəkildə formalaşmasında öz əksini tapır. Göstə-

ricilərə: sosiallaşmanın bütün mərhələlərində şəxsiyyətin bazis tipinə uyğun olan statusunun 

mövcudluğu və ya olmaması, onların uyğun olan ranqının mövcudluğu və ya olmaması aid 

edilir (7). 

Cəmiyyətdə təhsil funksiyalarının və sosiallaşmanın sosial meyarlarının mövqeyində nə-

zərdən keçirilir və mütəxəssisin modelində müəyyən edilir. Peşəkarlıq tərəfdən mütəxəssisin 
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modelinə ixtisaslaşmış tələblər dövlət standartlarının işlənilməsi ilə yanaşı ona aid edilən növ-

bəti xarakteristikanı nəzərdən keçirək: 

• İntellektual səriştəlilik dedikdə, biliklərin təşkilinin xüsusi tipləri – strukturlaşdırma, ka-

teqoriyalaşdırma və ümumiləşdirmə, situasiyaların təhlilində çeviklik və operativlik başa dü-

şülür ki, o müəyyən fəaliyyətlər sferasında qırarların səmərəli həllinin imkanlarını təmin edir. 

• İntellektual təşəbbüskarlıq – şəxsiyyətin bütünlükdə xassəsi olub idraki və motivasiyalı 

cəhdlərin vahidliyini, habelə tapşırılanların arxasınca getməyə hazırlığı göstərir. 

• Özünütəşkiletmə dedikdə, situasiyanın təhlili, tapşırıqların qoyulması, planlaşdırma, 

mümkün nəticələrin proqnozlaşdırılması, şəxsi hərəkətlərin nəticələri, özünənəzarət, habelə 

özünürefleksiya əsasında öz qərarlarını effektiv şəkildə qiymətləndirilmə nəzərdə tutulur. 

• Özünütənzimetmə - şəxsi intellektual fəaliyyəti sərbəst şəkildə idarə etmək bacarığını, o 

cümlədən özünüdərk dəyişikliklərini qeydə almaq qabiliyyətini, mədəni özünükorreksiya me-

xanizmlərindən istifadə etməyi ifadə edir. 

Ali məktəblərdə sosiallaşma tələbələrin sosiallaşmasının təhsil, peşə və ictimai səviyyələ-

rində özünü göstərir. Bununla yanaşı müasir tələbələrin sosiallaşmasının əsas göstəriciləri qis-

mində keyfiyyətli xarakteristika, informasiyalı cəmiyyətin sosial xassə və keyfiyyətlərin for-

malaşması, cəmiyyətin inkişafa tələbatı, dəyişən sosiumda fərdi həyati planların reallaşması-

nın xüsusiyyətləri öz əksini tapır. Sosiallaşma prosesində sosiallaşan tələbələrin təhsil meyar-

larına iki əsas parametr: intellektuallıq və fasiləsiz təhsildə tələbat və vərdişlərin formalaşması 

aiddir. 

Ənənəvi olaraq intellektuallıq dedikdə, əqli əməyin müəyyən vərdişləri: dəqiq anlayışlar, 

təfəkkürün konkretliliyi, həll edilməmiş psixoloji problemlərin aşkarlanması, sualların qoyu-

luşu və fərziyyələrin irəli sürülməsi, əşya və hadisələr arasında əlaqələrin dərk olunması, psixi 

proseslərin inkişaf meylləri, o cümlədən mövcud meyllərin mükəmməl təhlili əsasında baş ve-

rən hadisələrin inkişafını görmək qabiliyyəti, prosesin kəmiyyət və keyfiyyəti başa düşülür. 

İntellektuallıq sosiallaşmanın təhsil meyarı kimi dil və metodoloji səriştəlilik və intellektual 

təşəbbüskarlarının məcmusudur. Dil səriştəliliyi – öz fikirlərini aydın şəkildə ifadə və formulə 

etmək bacarığını, müxtəlif informasiya mənbələri ilə işləmək, habelə ünsiyyətin bu və ya di-

gər mühitində sosiomədəni xüsusiyyətlərə tez informasiya olmağı nəzərdə tutur. Metodoloji 

səriştəliliyə cəmiyyətdə sosial həqiqətləri tənqid və təhlil etmək bacarığı, problem qoymaq, 

fərziyyə formulə etmək, problemin optimal yollarını yaradıcı şəkildə axtarmaq, refleksivlik, 

praktiki məsləhətləri və nəticələri formalaşdırmaq və s. daxildir. 

İntellektual təşəbbüskarlıq özünədərkə tələbatı və ona hazırlığı nəzərdə tutur. Peşə sosial-

laşmasının meyarlarına peşə fəaliyyəti prosesində müəyyən obrazlı şəkildə hərəkət etmək aid 

edilir. Bu anlayış əməliyyatı göstəricilər qismində tələbələrin aldıqları peşədən məmnunluğu-

nu, peşə hazırlığında özünüqiymətləndirmənin gələcək planlarını, həmçinin öz peşə rollarını 

yerinə yetirmək üçün zəruri olan şəxsi keyfiyyətlərini müəyyən etməyə imkan verir.  

Dəyər şəxsiyyətin fəaliyyətinin mühüm komponentini, onun sosial davranışının normativ 

əsasını təşkil edir. Dəyər dedikdə, gəncin öz fəaliyyətinin ali tənzimedicisi funksiyasını yerinə 

yetirən və onun üçün əhəmiyyət kəsb edən hərəkət tərzini seçməsinə sabit yönəlişliyi başa dü-

şülür. Onlar cəmiyyətin inteqrasiyasını təmin edir, şəxsiyyətin və sosial qrupların davranış se-

çimini, bütünlükdə sosiumu müəyyən edir. Fərdlərin tələbatına görə dəyərlərin tipologiyası 

aşağıdakı bölgünü nəzərdə tutur: 

• Həyati dəyərlər insanların ilkin tələbatları ilə bağlı həyatın qorunması və davamı üçün 

əhəmiyyətli olan dəyərlərdir. Buraya: insanın öz şəxsi həyatı ilə bağlı dəyərləri, sağlamlığı, 

uğurları, ailəsi, qohumlarla münasibəti, təhsili, ixtisası, qayda-qanunları və s. aid edilir. 
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• İnteraksional dəyərlər insanların ünsiyyətində və birgə fəaliyyətində tələbatları ilə bağ-

lıdır. Buraya: fərdiləşmə, kollektivçilik, əməksevərlik, sosial nüfuz, qarşılıqlı kömək, xeyir-

xahlıq, düzgünlük, sadiqlik, dostluq, məhəbbət, özünəinam, intellekt, xarici cazibədarlıq və s. 

aid edilir. 

• Sosiallaşmış dəyərlər konkret qruplarda və ya sosiumda qəbul edilmiş davranış nümu-

nələrinin və normalarının mənimsənilməsinə tələbatla bağlıdır. Buraya: inam, vətənpərvərlik, 

beynəlmiləlçilik, ənənələrə və gələcəyə inam, sosial ədalətlilik, optimizm, sosial fəallıq, azad-

lıq və s. aid edilir. 

• Universal dəyərlər insanların öz hərəkət və sosial davranışlarını anlamağa tələbatla bağ-

lıdır. Buraya: həyatın mənası, xeyir, nifrət, əxlaq, mənəviyyat və s. aiddir. İctimai sosiallaş-

manın aktual səviyyəsinə fərdin funksionallaşması üçün zəruri olan sosial keyfiyyət və xas-

sələr daxildir ki, o sosiumu dəyişməklə təhsil sistemini stimullaşdıra bilər. Tələbə gənclərin 

ictimai sosiallaşmasının aktual səviyyəsinin ümumi meyarlarına cəmiyyət tərəfindən onlara 

təqdim edilən tələblər sistemini göstərmək olar: 

— sosial ədalət prinsipinə riayət etmək; 

— dövlətin vətənpərvərlik maraqlarına xidmət göstərmək; 

— həyatın dəyişən sosial şəraitinə tez adaptasiya olmaq; 

— yüksək sosial fəallıq və bacarıqlılıq nümayiş etdirmək; 

— sosiumun və şəxsi həyatın uğurlarına yönəlişlik; 

— qayda-qanunlara tabe olmaq; 

— hərəkətlərə humanist yanaşma; 

— ictimai həyatın demokratik prinsiplərinə riayət etmə. 

Həyat qabiliyyətli nəslin konsepsiyasında normativ tələblərin qrupları təqdim edilir ki, o 

gənclər üçün daha münasibdir: 

• həyatın dəyişən şəraitinə tez uyğunlaşma bacarığı, sosial-psixoloji və iqtisadi şəraitə bə-

lədləşmə, dünyagörüşü mövqeyini saxlamaq, humanist ideallara və dəyərlərə nail olmağa səy 

göstərmə; 

• yüksək sosial aktivliyə, yeni baxışlara cəhd, müəyyən məqsədə yönəlmə; 

• müstəqil şəkildə qərarların qəbulu və həyati uğurlara tələbat, intellektin daimi özünüin-

kişafı və peşə keyfiyyətlərinə malik olmaq; 

• sosial məsuliyyətlilik, məntiqi fərdi yönəlişlik, vətəndaşın milli özünüdərki, vətənpər-

vərlik hissinin tərbiyəsi və s. 

Azərbaycanda transformasiya şəraitində tələbələrin sosiallaşma meyarları tez-tez dəyişik-

liklərə məruz qalır, sosial şəraitin dəyişməsinə gənclər tez adaptasiya olur, cəmiyyətdə inteq-

rasiyanı və stabilliyi müəyyənləşdirirlər. Belə keyfiyyətlərdən biri də konformluluqdur ki, ona 

şəxsiyyətin əsas keyfiyyəti kimi qanuna tabe olma və məsuliyyətlilik daxil edilir. Konformlu-

luğun formalaşması ali təhsilin özünütənzimini istiqamətləndirir. Cəmiyyətin effektiv inkişa-

fının təminatı kontekstində ən mühüm keyfiyyət gənclərdə tolerantlığın olmasıdır.  

Tolerantlıq sosial birgə fəaliyyətin əsası kimi cəmiyyətin inkişaf mərhələlərinə keçiddə və 

ya böhranlı vəziyyətlərdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Şəxsiyyətin müvafiq sosial keyfiyyətlərinin 

formalaşması sosial birgə fəaliyyətin müəllim-tələbə xüsusiyyətlərini, tələbə-təlim qrupunu, o 

cümlədən tələbələrin elmi tədqiqat işlərini, yataqxana həyatının təşkili xüsusiyyətlərini və s. 

şərtləndirir. Buraya: tələbə özünüidarəsini və əyləncələri də aid etmək olar. 

İntellegentlik şəxsiyyətin sosial xarakteristikası kimi onun elmi, tənqidi təfəkkürün əsasla-

rını mənimsəməsi nəzərdə tutulur. İntellegentlik dedikdə, gənclərin refleksivliyinin təminatı, 

ətrafdakı sosial həqiqətləri adekvat şəkildə qəbul etmələri, baş verən dəyişikliklərə uğurlu 
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adaptasiyası başa düşülür. Bu keyfiyyətlər gənclərimizə sosial mühitə uğurlu şəkildə adapta-

siya olmağa,  maksimal olaraq müasir aləmdə özünüreallaşdırmağa imkan verir. Mobillik özü-

nütəkmilləşdirməyə daimi hazırlıq kimi həyati situasiyanın tez dəyişilməsinə bələdləşməni tə-

min edir. 

Beləliklə, aparılmış psixoloji təhlillərin nəticələrinin ümumiləşdirilməsi bizə müasir cə-

miyyətdə sosiallaşan gənclər üçün sosial meyarlar modelini yaratmağa imkan verdi. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə sosiallaşma prosesində sosial meyarların və inkişa-

fın stabilliyi üçün sosial keyfiyyətlərin olmasının zəruriliyi elmi məqalənin aktuallığını bir da-

ha göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə tələbə şəxsiyyətinin proyektiv modelinə əsasən so-

siallaşmış gəncin yiyələnməli olduğu analitik modelə uyğun sosial keyfiyyətlər və dəyərlərin 

tipologiyası müəllif tərəfindən ardıcıllıqla araşdırılmışdır. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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М.Д. Исмаилова 

 

Социальные критерии и типология  

ценностей социализации молодежи 
 

Резюме 
 

В научной статье рассматриваются социальные критерии социализации современ-

ной молодежи с психологической точки зрения. Автор справедливо отмечает, что в сов-

ременное время, говоря о социальных критериях социализации, для устойчивости раз-

вития необходимо наличие социальных качеств: сознательности, социальной ответ-

ственности и толерантности. В статье автор последовательно исследует типологию со-

циальных качеств и ценностей в соответствии с аналитической моделью, которую 

должна усвоить социализированная молодежь на основе проективной модели личности 

студента. 
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M.J. Ismayilova 

 

Typology of social criteria and values of socialization of youth 

  

Summary 

 
The scientific article examines the social criteria of socialization of modern youth from a 

psychological point of view. The author rightly notes that speaking of the social criteria of 

socialization in modern times, for the stability of development it is necessary to have social 

qualities: consciousness, social responsibility and tolerance. In the article, the author 

consistently examines the typology of social qualities and values in accordance with the 

analytical model that should be mastered by a socialized youth based on the projective model 

of student personality. 
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Dil insan  üçün fəaliyyətin elə bir sahəsidir ki, onsuz insanın  ictimai, sosioloji varlıq kimi  

mövcudluğunu təsəvvürə gətirmək belə mümkün deyildir. Dilsiz insan ictimai varlıq olmaq-

dan çıxıb bioloji varlığa çevrilir.  

Dil iki funksiya yerinə yetirir: Birincisi, dil - insanın sosial fəaliyyətini koordinasiya edən 

vasitədir. İkincisi, dil - idrak proseslərindən biri olan nitqin təfəkkürlə qarşılıqlı əlaqəsində ya-

ranmaqla düşünmənin yolu kimi çıxış edir. Çünki hər bir insan hansısa bir dildə düşünür. Tə-

fəkkür prosesinin mərhələlərindən biri olan düşüncə işarə, simvol, obraz və kodlarla reallaşır. 

Düşünülənlər gеtdikcə mürəkkəbləşən, yеniləşən insan psiхikаsının və insan münаsibətlərinin 

məzmununu ifаdə еdir (2). 

Müasir dövrümüzün tələblərindən biri də, ana dil ilə kifayətlənməmək və hər yaşda yeni 

dil öyrənməyə çalışmaqdır. İkinci dil öyrənmənin sosial psixoloji aspektlərini müzakirə edən 

R. Gardner belə bir dili öyrənməyə təsir edən bir neçə sahənin tədqiq edilməsini təklif edir. 

Həmin sahələr bunlardır: sosial mühit, individual (fərdi) fərqliliklər, münasibət və motivasiya-

ya təsir edən amillər. Sosial mühit fərdin ikinci dil öyrənməsinə şərait yaradan sosial cəmiy-

yəti ehtiva edir. Məsələn, əgər cəmiyyət ikidillidirsə, o halda ikinci dili öyrənmədən kənarda 

qalmaq olmaz. İndividuallıqlara (1) yaş, (2) cins, (3) şəxsiyyət, (4) dilə olan maraq, (5) öyrən-

məyə vadar edən səbəblər kimi amillər daxildir (4). 

Xarici  dili öyrənməyə vadar edən bir sıra səbəblər var: 

1. Daxili səbəblər: insan xarici dil öyrənməkdə maraqlıdır, ondan həzz  alır və öyrəndiyi 

xarici dildən istifadə edir. 

2. İnstrumental səbəblər: xarici dili yaxşı səviyyədə öyrənməyin maraqları və faydaları, 

məsələn, karyera yüksəlişi və davamlı ali təhsil. 

3. İnteqrativ səbəblər: xarici dilə yiyələnərək başqa bir bölgənin və ya ölkənin mədəniyyə-

tinə cəlb olunmağı, digər insanlarla əlaqələr qurmağı hədəfləyir (1). 

XXI əsrdə 2 və daha çox dil bilmək artıq dövrün tələbinə çevrilib. Lakin yeni dil öyrənər-

kən müxtəlif çətinliklərlə üzləşirik. Dillərarası interferensiya hadisəsi dilin bütün aspektlərin-

də özünü göstərir. Əvvəl yaranmış vərdişlərin  yenilərinin yaranmasına mənfi təsir göstərir, 

onu ləngidir. Bu, interferensiya adlanır. Məsələn, yeni dil vərdişinə yiyələnmiş adam ikinci dil 

vərdişinə yiyələnərkən, birinci dildən ikinci dilə keçid edən zaman çətinliklə rastlaşırsa, bu 
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dillərarası mənfi keçirilmə və ya interfensiya hadisəsidir. Kiçik yaşlı uşaqlara dili öyrətmək 

asan başa gəlməsinə baxmayaraq, gənclik yaş dövründə, əsasən tələbələr ilk dəfə ingilis dili 

öyrənərkən bu dilin tələffüzündə çətinlik çəkirlər. Psixoloji tədqiqatlardan məlum olduğu ki-

mi, ana dili həmişə ikinci dili mənimsəmək üçün əsas rol oynayır. Məhz bu səbəbdən, tanış 

olmayan səslərin öyrənilməsində çətinliklər yaranır. Lakin burada yaş amili də özünü göstərir 

(2). 

Xarici dilin tədrisi və mənimsənilməsinə erkən yaşdan başlamaq lazımdır. Dilçilər və 

müəllimlər xarici dilin tədrisinin gənc yaşda uşağın idrak inkişafına kömək edəcəyini bildirir-

lər. Uşaqların ikinci dili böyüklərdən daha asan, tez öyrənməsi və intuitiv dil bacarığına sahib 

olması bir faktdır. Amerikaya başqa ölkələrdən daimi yaşamaq üçün gələn uşaqlar üzərində 

aparılan araşdırmaya görə, 1-6 yaş arasındakı uşaqların 68%-i bu dildə problem yaşamadan 

danışır. 10-13 yaş arasındakı uşaqların isə 7%-nin problemsiz danışdığı məlum olmuşdur. Bu 

səbəbdən xarici dil təhsili erkən yaşlarda başlamalıdır. G.T. Kumkale  uşaqların xarici dili bö-

yüklərdən daha tez öyrəndiyini, bunun elmi və praktik olaraq sübut olunduğunu söyləyir. 5 

yaşına çatdıqda, uşaqlar dillərini qrammatik qaydalara uyğun istifadə etmək bacarıqlarına mü-

vəffəqiyyətlə yiyələnirlər. Bu müddət uşaqların xarici dil öyrənməyə başlamaları üçün ən uy-

ğun dövrdür. Başqa sözlə, uşağa şifahi xarici dil təhsili 4 yaşından verilməlidir. Çünki uşağın 

beyni hələ də çevikdir, yeniliyə açıqdır, fərqli dil sistemlərini öyrənmək və qəbul etmək üçün 

uyğundur (1). 

Kraşenə görə, uşaqlarda dilin inkişafı 2 yaşından başlayır və bu inkişaf mərhələsi yeniyet-

mə yaşa qədər davam edir. Dil vasitəsilə yaranan qarşılıqlı əlaqə idrak inkişafının əsasını təş-

kil edir. Bununla birlikdə, dil öyrənmə müddətində, uşaqların bu kritik dövrlərində məktəb, 

ailə və ətraf mühit arasında düzgün əməkdaşlıq mövcud deyilsə, dilin tədrisində böyük prob-

lemlər yarana bilər. İxtiyari diqqətin səs üzərində cəmlənməsi, onun intensivliyinin semanti-

kaya təsirinin idarə edilməsi də diqqətin davamlılığından asılıdır. Beləliklə, bacarıq və vərdiş-

lərə yiyələnmə, onların avtomatlaşması da diqqətlə bağlı bir prosesdir. Diqqətin davamlılığı 

qavranılan materialın keyfiyyətinə müsbət təsir edərək, xarici dilin tədrisində xüsusi rol oyna-

yır. 

1960-cı illərdə irəli sürülən "kritik dövr" fərziyyəsinə görə yeniyetmə yaşa qədər olan dövr 

ikinci dilin öyrənilməsində kritik dövr kimi qəbul edilir. Araşdırmalara görə insan beyni inki-

şaf etdikcə və böyüdükcə, beynin iki yarımkürəsinin funksiyaları da ayrılır. Bu, “laterizasiya” 

adlanır. Sağ yarımkürə əvvəl inkişafını tamamlayır, duyğusal və sosial ehtiyacları idarə edir. 

Sol yarımkürə analitik və ardıcıl düşünməyi öz üzərinə götürür. Dil öyrənmə funksiyaları da 

beynin sol yarısı tərəfindən idarə olunur. Laterizasiyanın 2 yaşında başlandığı və ərgənlik 

dövründə tamamlandığı iddia edilir. 

Kritik və ya həssas dövr adlanan 6-7 yaşdan əvvəl fərdlər öyrənmə deyil, əldə etmə mər-

hələsindədirlər. Bu əldə etmə mərhələsinin sonuna qədər, yəni beyin yetişənə və bilişsəl me-

xanizmlər öyrənmə mərhələsinə hazır olana qədər təmasda olduqları dilləri təbii və dolayısı 

ilə ana dilini əldə etmə prosesinə bənzər bir müddətdə öyrənmə qabiliyyətinə sahibdirlər. Dil 

qabiliyyətindən asılı olan bu vəziyyət həm ana dili, həm də xarici dillər üçün keçərlidir. Bu 

yaşdan sonra "öyrənmə" mərhələsi başlayır və burada tamamilə fərqli mexanizmlər işə düşür. 

Mexanizmlərdəki bu dəyişiklik yalnız öyrənmə prosesini fərqləndirir; buna mənfi təsir göstər-

mir, hətta öyrənənə başqa üstünlüklər də gətirir (3). 

Anlama ilə nəticələnən xarici dil materialının informasiya dayaqları və düşünmə prosesi-

nin psixoloji tədqiqi göstərir ki, təfəkkürü anlama vasitəsi ilə fəallaşdırmaq üçün iki şeyi (mə-

sələn, antinomiyalar, antonimləri, paradoksları) qoşalaşdırıb fikri prosesi daxil etmək təlim 
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prosesində vacibdir, çünki bu prinsip həmçinin idrak prosesinin məntiqindən irəli gəlir, belə 

ki, əkslik təşkil edən, məlum və yeni daxil edilən bilik əksliklərin vəhdətini təşkil edərək fikri 

fəallığın mənbəyini təşkil etmiş olur. 

Piajeyə  görə, uşaqlar üçün ortalama yeddi yaş onların zehni inkişaflarında müəyyən bir 

dönüş nöqtəsi təşkil edir. Bu dövrdə şüur və qabiliyyət inkişaf edir. Bununla birlikdə, uşaqla-

rın bacarıq və qabiliyyətləri gündən-günə dəyişir. Məsələn, 3 və 5 yaşlı uşaqlar arasında bö-

yük bir fərq var və təsirli tədris prosesi yalnız bu fərqlər nəzərə alındıqda mümkündür. “Uşaq-

lara xarici dil öyrətmək, əlbəttə ki, uşaqlar üçün möhkəm biliklərə sahib olmaqla yanaşı, dil 

tədris metodlarını da yaxşı bilməyi tələb edir. Uşaqlara yönəldilən diqqət müəyyən yaşdakı 

qabiliyyətlərinə və sosial və mədəni mühitlə münasibətlərinin xüsusiyyətlərinə uyğun olmalı-

dır”. Uşaqların idrak, affektiv, dil, bioloji inkişaf mərhələləri bir çox tədqiqatçı tərəfindən təd-

qiq edilmiş və bu yaş dövründə formalaşdığını bildirmişlər.  

Piaje 0-12 yaş arası uşaqlarda inkişaf müddətini dörd əsas dövrə bölür: Affektiv Motor 

Dövrü, Əməliyyat Öncəsi Dövrü, Beton Əməliyyatlar Dövrü, Abstrakt Əməliyyatlar Dövrü. 

Bu dövrlərə ümumi olaraq baxdıqda 0-2 yaşa uyğun gələn təsirli motor dövründə körpə ətraf 

mühiti yalnız edə biləcəyi hərəkətlər, hisslər, duyğularla qavrayır və tanıyır. Ətrafında eşitdiyi 

dilin səsləri ilə tanış olur, əvvəlcə onu passiv qeyd edir və tədricən dildən istifadə etməyə baş-

layır. 2-7 yaş arasında əməliyyat öncəsi ana dilini tamamilə mənimsəyir və simvolik düşünmə 

bacarığını qazanır, yəni onlar sözlərə və ya simvollara əsaslanaraq düşünə bilirlər. Əsas anla-

yışları başa düşür və öyrənirlər. Xəyal gücləri inkişaf edir. Bununla birlikdə, onlar  yalnız 

konkret düşünə bilir və həqiqətlər onlar üçün yaşadıqları dərəcədə mövcuddur. Onlar eqosent-

rik düşüncəyə sahib olurlar. Dövrün sonlarına doğru yavaş-yavaş bu eqosentrik düşüncə tər-

zindən uzaqlaşır, 6-12 yaş arası, konkret əməliyyat dövründə olan uşaqlar, təcrübələr yolu ilə 

öz həyatı xaricindəki həqiqətlərlə maraqlanır və onları dərk edirlər.  

Bu yaşda qavrama prosesi nitq fəaliyyətinin inkişafında əsas rol oynayır. Qavrayışın də-

qiqliyi və detallaşması, hafizədə seçicilik, təfəkkür proseslərində məhsuldarlıq diqqətin vasi-

təsilə  həyata keçirilir. Uzun müddət təsir edən eyni qıcıqlandırıcı oyanıqlıq yaratdıqdan sonra 

ləngimə baş verir, baş beyin yarımkürələrində baş vermiş mənfi induksiya qanunu diqqətin 

zəifləməsinə gətirib çıxarır. Diqqətin hər hansı obyekt üzərində davamlılığı olmazsa, onda ba-

carıq və vərdişləri formalaşdırmaq da olmaz. Əgər xarici dilin öyrənilməsinin başlanğıc mər-

hələsində diqqətin davamlılığına nail olmaq çətinləşirsə, yaş artdıqca bu işi nəzarət altında 

saxlamaq asanlaşır (5). 

Məqalənin aktuallığı. Xarici dil öyrənilməsi dövrün tələbinə çevrilib və hər kəs uşaqların  

kiçik yaşlardan yeni dil öyrənməsini istəyir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə uşaqların xarici dili öyrənilməsində yaranan çətinliklə-

rin aradan qaldırılması, yeni dil öyrənərkən yaranan sosial-psixoloji problemlərin öyrənilmə-

sində istifadə oluna bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqaləni məqalədən orta ümumtəhsil məktəb-

lərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, praktik psixoloqlar, eləcə də valideynlər kəs isti-

fadə edə bilərlər. 
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Социально-психологические проблемы  

изучения второго языка в раннем возрасте 

 

Резюме 

 
В статье объясняется ряд факторов, влияющих на изучение иностранного языка в 

наше время. Межъязыковое вмешательство, затрудняющее изучение нового языка, про-

является в любом возрасте. Начало изучения второго языка в раннем возрасте, помимо 

полноценного владения языком, положительно сказывается на развитии личности, 

укреплении памяти, более комфортном распределении внимания. Согласно исследова-

ниям, те, кто изучает иностранный язык в раннем возрасте, общаются без колебаний, 

мышление, зрительное восприятие и другие когнитивные процессы формируются быст-

рее, чем у их сверстников. Одним из основных моментов, на которые следует обратить 

внимание в этот период, является то, что семья и социальная среда должны мотивиро-

вать изучающих новый язык, поддерживать их, когда они говорят с нарушением языко-

вых норм, и не позволять им изолировать себя от общества. 

 

S.T. Abdullayeva 

 

Socio-psychological issues of learning a  

second language at an early age 

 

Summary 

 
The article explains a number of factors that affect the learning of a foreign language in 

modern times. Interlingual interference, which makes it difficult to learn a new language, 

manifests itself at any age. Starting to learn a second language at an early age, in addition to 

fully mastering the language, has a positive effect on the development of the individual, the 

strengthening of memory, more comfortable distribution of attention. According to research, 

those who learn a foreign language at an early age, without hesitation, are formed faster than 

their peers with thinking, visual perception and other cognitive processes. One of the main 

points to be considered during this period is that the family and social environment should 

motivate new language learners, support them when speaking in violation of language norms, 

and not allow them to isolate themselves from society. 
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Yeniyetməlik dövrü digər inkişaf dövrləri kimi araşdırılması vacib olan dövrlərdən biridir. 

Bu dövrün ən əhəmiyyətli əlaməti anatomik və fizioloji inkişafın təsiri ilə dəyişən psixikada 

baş verən struktur dəyişiklikləridir. Nəticədə fiziki inkişafındakı dəyişiklikləri xarici görkəmi-

nin daha çox böyüklərə oxşadığını görən şagird ətrafdakıların onlara yaşlı adam kimi yanaş-

malarını istəyir. Uşaqlıqdan yaşlılığa doğru keçid baş verir. Bu dövr qızlarda və oğlanlarda 

fərqli zamanlarda başlaya və qurtara bilər. Bu yaş dövründə yeniyetmələrin aparıcı fəaliyyəti 

əsasən həmyaşıdları ilə intim-şəxsi ünsiyyət və digər aparıcı fəaliyyət növləri: əmək, tədris, 

ictimai-təşkilati işlər, şəxsi ünsiyyət, idman və bədii fəaliyyət olur.  

Kiçik məktəblilərdən fərqli olaraq yeniyetmə şagirdlərdə öz şəxsi həyatına, şəxsiyyətinin 

xüsusiyyətlərinə maraq yarandıqda özünüqiymətləndirmə tələbatı, özünü başqaları ilə müqa-

yisə etmə meyli yaranır. Beləliklə, yeniyetmə özü üçün öz “Mən” ini kəşf etməyə başlayır. 

“Mən obrazı”nın formalaşmağa başlaması və sonrakı inkişafı yeniyetmənin bütün psixi həya-

tına, onun təlim fəaliyyətinin xarakterinə, ətrafdakılara münasibətinə öz təsirini göstərməyə 

başlayır. 
“Mən obrazı” bir insanı başqalarından fərqləndirən duyğuların, münasibətlərin və davranış-

ların mütəşəkkil bütövlüyünü təşkil edir. Mən anlayışı insanın özünü tanıması və qavraması yolu 

ilə müəyyən edilir. İnsanın özünü necə gördüyünü və necə dəyər verdiyini izah edir. 

“Mən obrazı” insan şəxsiyyətinin təməlində olan və fərd üçün çox vacib olan bir çox hiss-

lərin, duyğuların və düşüncələrin məcmusu kimi başa düşülür. Mən anlayışı fərdin qavradığı 

tərzdə özü üçün nələr etmək istədiyini və nə üçün etmək istədiyini ifadə edir. İnsanlar arasın-

dakı oxşarlıqları və fərqləri ortaya qoyur. 

“Mən konsepsiyası” anlayışı şəxsiyyətin daxili subyektiv tərəfi ilə onun tamlığını və va-

hidliyini əks etdirir, daha doğrusu fərdin özü haqqında bildikləri, öz-özünü necə görür hiss və 

təsəvvür edir. Fərdin özü haqqında təəssüratları obyektiv yaxud subyektiv fikrə əsaslanmasın-

dan, həqiqi, yaxud yanlış olmasından asılı olmayaraq şəxsin özü üçün inandırıcı olur. “Mən 

obrazı”nın formalaşmasına aparan konkret üsulları çox müxtəlif ola bilər. 

“Mən obrazı” yeniyetməlik dövründə olduqca önəmli, dinamik və ömür boyu davam edən 

çox vacib bir prosesdir. Yeniyetməlik dövrünün başlanması ilə şəxslərdə mənəvi, fiziki, emo-

sional və sosial dəyişikliklər başlayır. Bu dövrdə “Mən obrazı”nın formalaşması yeniyetmə-

nin bir növ özünü dərk etməsi ilə başlayır. O artıq öz davranışını, mənəvi keyfiyyətlərini,  xa-

rakter və qabiliyyətlərini analiz etməyə başlayır. 

“Mən konsepsiya”sının bütün inkişaf nəzəriyyələri bu və ya digər yaş mərhələsinə aid 
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olan göstəricilər üzərində xüsusi dayanır. Burada ailə münasibətlərinin rolu və əhəmiyyətli di-

gərlərinin rolu xüsusilə qeyd olunmalıdır. “Əhəmiyyətli digərləri” termini ilə onun həyatına 

birbaşa təsir etmə qabiliyyətinə malik olduqları uşaq üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən in-

sanlar nəzərdə tutulur. Erkən uşaqlıq illərində uşağın ətrafında olan əhəmiyyətli digərləri onun 

valideynləri olur. İllər keçdikcə onların sırasına müəllimlər və həmyaşıdlar da qoşulurlar. 

”Mən obrazı”nın axtarışlarında insan əhəmiyyətli digərlərinin seçir və yaratdığı öz “Mən” təs-

virini yüksək qiymətləndirir. Əhəmiyyətli digərlərinin tərifi uşaqda müsbət “Mən” obrazı ya-

ratdığı halda ardıcıl danlaqlar uşaqda mənfi özünüqiymətləndirməyə gətirib çıxara bilər. Hər 

bir halda yaradılan obraz “Mən konsepsiya”sının formalaşması üçün zəruri olan əsas psixoloji 

təcrübə mənbəyinə çevrilir.  

Yeniyetməlik dövrünün başlanğıc dövrlərində “Mən obrazı”nın əsasını başqa adamların fi-

kirləri, mülahizələri təşkil edir, amma müəyyən müddətdən sonra yeniyetmə artıq özünün şəx-

siyyətini müstəqil təhlil etməyə, qiymətləndirməyə başlayır. 

Yeniyetməlik dövrü gənclərin özlərini daha yaxşı müəyyənləşdirdikləri dövrdür. Əgər bu 

dövrdə yeniyetmə özünü dəyərli hiss edirsə, bu vəziyyət onun öz “Mən”inə yüksək hörməti 

olduğunu göstərir. Amma tam tərsi, müəyyən problemləri olan, depressiya, intihara bənzər bir 

çox psixoloji problemlər yaşayırsa bu vəziyyət onda aşağı özünüqiymətləndirməni göstərir. 

Yüksək özünüqiymətləndirməyə sahib olan şəxslər cəmiyyətdə psixoloji cəhətdən daha sağ-

lam düşüncəli biri kimi tanınırlar.  

Aparılan araşdırmalara görə ana və ata tərəfindən göstərilən dəstək, yeniyetmənin “Mən 

obrazı”nın inkişaf etdirilməsinə təsir göstərir. Ailədə uşaq ilə valideynlər arasında formalaşan 

qarşılıqlı münasibətlər tipi “Mən konsepsiya”sının inkişafının əsas amillərindən biridir. “Mən 

konsepsiya”sının Yeniyetməlik dövründə ana atayla bağlılığın, qurulan tərbiyə üslubunun, ye-

niyetməlikdən gəncliyə keçərkən uşağa təqdim etdiyi mühit çox vacibdir. Uşağın valideynləri 

tərəfindən sevildiyini hiss etməsi çox önəmlidir çünki, valideynləri tərəfindən yetərincə sevi-

lən, zaman ayrılan, problemini həll edən, dost seçiminə müdaxilə edilməyən, istəkləri qəbul 

edilmədiyi vaxtlarda səbəbi izah edilən, duyğu və düşüncələrinə hörmət edilən, ailələri ilə hər 

mövzuda danışmaqdan çəkinməyən, qız oğlan ayrı seçkiliyi olmayan, ata-ananın fikrini aydın 

şəkildə ifadə edə bildiyi ailələrə sahib olan yeniyetmələrin digərlərinə nisbətən “Mən obrazı”ı 

daha yüksək səviyyədə inkişaf edir. Eyni zamanda ailənin təhsil səviyyəsinin, gəlir səviyyəsi-

nin yeniyetmənin özünüqiymətləndirməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərdiyi halda, ək-

sinə ata-ana tərəfindən rədd edilən yeniyetmələrdə depressiya və aşağı özünüqiymətləndirmə  

özünü göstərir. 

Aparılan digər araşdırmalara görə yeniyetmələrin dostları ilə münasibətləri daha sağlam-

dırsa, problemlərini həll etmək bacarığına malikdirsə, məktəbdə müvəffəqiyyətli bir şagirddir-

sə onun “Mən obrazı”ı daha yüksək səviyyədə inkişaf edir. 

Bu dövrdə yeniyetmənin “Mən obrazı”na təsir göstərən ən vacib amillər onun xarici görü-

nüşü və dostlarıdır. Xarici görünüşünün yeniyetmənin fiziki olaraq özündən məmnun olub ol-

mamasına təsir etməkdən əlavə, başqaları tərəfindən deyilən müsbət və mənfi fikirlərin də 

“Mən obrazı”nın inkişafına öz təsirini göstərir. Ümumilikdə öz xarici görünüşünü bəyənən 

yeniyetmələrdə pozitiv “Mən obraz”ı inkişaf edir. Amma aşağı səviyyədə “Mən obraz”ı olan 

yeniyetmələr başqalarının onların xarici görünüşləri haqqında mənfi fikirdə olduğunu düşü-

nürlər.   

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsil sisteminin qarşısında duran mühüm vəzifələr-

dən biri də dövrün tələblərinə cavab verən yüksək intellektə, mədəni davranışa malik olan, 

baş verən dəyişikliklərə çevik və fəal şəkildə münasibət bildirməyi bacaran şəxsiyyətlər for-
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malaşdırmaqdan ibarətdir. Məlumdur ki, şəxsiyyətin nüvəsini onun “Mən” obrazı”, özünə və 

başqalarına münasibəti təşkil edir.  

“Mən obrazı”ın adekvatlılığı şagirdin təlim fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir, onun öz im-

kanlarını daha geniş şəkildə səfərbər etməyə zəmin yaradır. Qeyd etməliyik ki, “Mən” obra-

zı”ın aşağı olması yalnız şəxsiyyətin özünə münasibətinin neqativliyinə gətirib çıxarmır, həm 

də onun təlim fəaliyyətinin qeyri-optimal təşkilinə və təlim qiymətlərinin düşməsinə səbəb 

olur. Məqalənin də aktuallığı məhz onun bu mövzuya həsr olunmasından irəli gəlir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagirdlərdə pozitiv 

“Mən obrazı”nın inkişaf etdirilməsi kimi vacib bir məsələyə toxunulmaqla, onun formalaşma-

sına aparan konkret üsulların mövcudluğu xüsusi olaraq qeyd edilir. Eyni zamanda, yeniyet-

məlik dövrünün başlanması ilə şəxslərdə mənəvi, fiziki, emosional və sosial dəyişikliklərin 

olduğu diqqətə çatdırılır, bu istiqamətdə aparılan araşdırmaların nəticələri konkret nümunələr-

lə sadalanır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixoloqlar, tələbə və ma-

gistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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О развитии у студентов положительного «Я образ»а 
 

Резюме 
 

В статье были изучены особенности подросткового возраста и присущие ему воз-

растные характеристики. В данной статье, автор обобщает сведения исследований по 

данной тематике, а также в качестве объекта своего исследования рассматривает факто-

ры влияющие на формирование "Я образ"а у подростков. 
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On the development of a positive “Self-image” of teenagers 

 

Summary 

 
The article contains information on the main features and qualities of adolescence. In this 

article, author generalized information of existing studies on adolescence, at the same time as 

an object of the study was selected factors influencing “Self-image” of teenagers.     
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Cəmiyyətin üzvlərinin şüurluluğu nə qədər yüksək olursa, dövlətin maddi-texniki bazası-

nın yaradılmasında, əmək normalarının dolğun bir surətdə həyata keçirilməsində və uşaq ara-

sında qabiliyyətin inkişafında onların yaradıcı fəallığı bir o qədər çox artar. Bunun üçün uşaq-

ların təlim-tərbiyəsində hər bir ünsürdən geniş istifadə edilməli, onlar lazımi bilik, bacarıq və 

vərdişlərə dərindən yiyələndirilməlidir.  

Dahi yunan filosofu Demokrit insanın mənəvi gözəlliyindən, yaradıcılıq qabiliyyətlərin-

dən bəhs edərkən deyirdi ki, insan toxuculuqda hörümçəklərin, ev tikməkdə qaranquşların, 

oxumaqda bülbüllərin şagirdidir. Hər bir uşaq-bəşəriyyətin səhvlərinin, özünü yaşatmanın, 

əvəzsiz sərvətlərinin bənzərsiz forması və dilsiz əsrlərdən üzü bəri ərsəyə çatdırmaq istədiyi 

vaxt və oxumaqdan doymadığı kiçik ev ensiklopediyasıdır. Uşaqlar üzərində aparılan sadə 

müşahidələrdən alınan faydanın hüdudlarını təyin etmək hələ çox çətindir.  

Yaradıcı məsələ ilə yaradıcılıq arasında əlaqəni artırmaq üçün yaradıcılıq prosesini üç əsas 

mərhələyə bölmək olar: a) problemin formalaşması; b) onun yaradıcı həlli; c) həllin doğrulu-

ğunun yoxlanılması, alınmış nəticənin təcrübi və ya nəzəri hesablama ilə yoxlanılması. Yara-

dıcılıq prosesi ilhamla bilavasitə əlaqədardır. Sənətkarların fəaliyyətində ilham müxtəlif for-

malarda üzə çıxır. Əsil sənətkarlarda ilham prosesi tez-tez baş verir. Yaradıcı adamların əksə-

riyyəti ilham gəlməyəndə yazmağın qeyri-mümkünlüyünü bu və ya digər şəkildə etiraf etmiş-

lər. İlhamın təşəkkülündə sinir sisteminin xüsusiyyətləri də müəyyən təsir göstərir. Coşqun, 

hövsələsiz sinir sistemi tipinə və buna əsasən formalaşan xolerik temperamentə malik olan 

adamlarda ilham qüvvətli və tez keçici, qısa olur. Qüvvətli, səbirli sinir sistemi tipinə və buna 

əsasən formalaşan sanqvinik temperament tipinə malik olan adamlarda ilham qüvvətli və nis-

bətən davamlı olur. Zəif sinir sisteminə və buna əsasən  formalaşan melanxolik temperamentə 

malik olan adamlarda ilham zəif və tez keçici olur. Yaradıcılıq obrazdan, təsvir ediləcək möv-

zudan asılı olaraq  ilham qüvvətli və zəif ola bilər. İlham əsasən, gec-gec gəlir. Əgər o, tez-tez 

gəlsəydi keyfiyyətini itirərdi. İlhamın gec-gec gəlməsinin səbəb-zəruri informasiyaların topla-

nılması, təhlili və ümumiləşdirilməsinə sərf olunan vaxtın çoxluğudur. İlham qəflətən gəlir. 

Sənətkarlar ilhamdan öncə birdən-birə həm fiziki, həm də psixi cəhətdən aktivləşirlər. Bu ak-

tivlik ilhamın gəlişi ilə davam edir. Bəzən elə vəziyyət olur ki, şair ilham prosesində, şeirin 

yazılışı zamanı yorulur, fiziki cəhətdən passivləşir, lakin zehni aktivlik onu işi davam etdir-

məyə təhrik edir. Adam yorulsa da yazır, ilhamın son anlarına kimi işləyir. İlham isə əslində 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 371 

sənətkarın psixoloji hazırlıq məqamıdır.  

Yaradıcılığın inkişafı üçün beyinin və hiss orqanlarının anadangəlmə (fitri) qabiliyyətləri 

rüşeymlərinin böyük əhəmiyyəti vardır. Görülən işin dərin maraq, qızğın məhəbbət də isteda-

dın inkişafına kömək edir. A.M.Qorki qeyd etmişdir ki, insanın təbii istedadı bir qığılcımdır, 

bu qığılcım sönə də bilər, alovlana da bilər, onu böyük alova çevrilməyə məcbur etməyin tək-

cə bir yolu vardır ki, o da zəhmətdən, özünə qarşı yüksək tələbkarlıqdan ibarətdir.   

Ümumiyyətlə, maraq şəxsiyyətin müəyyən bilik və ya fəaliyyət sahəsinə yiyələnməyə yö-

nəlməsində ifadə olunan fərdi psixi xüsusiyyətdir. Maraqlar tələbat əsasında əmələ gəlir. Belə 

ki, tələbatın ödənilməsi zərurətinin dərk edilməsi maraqları doğurur. Maraq müəyyən bir ob-

yekti daha ətraflı və dərindən öyrənmək səyi doğurur.  

Uşaqların bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı və formalaşdırılması işini məktəbəqə-

dər yaşda qoyulur. Uşaqlar dünyaya göz açdıqları birinci gündən onlarda sərbəstliyin, yaradı-

cılıq ünsürlərinin, ətraf mühitə marağın və s. inkişafına dərin diqqət yetirilməsi, uşaq tərbiyə-

sinin ən ümdə amillərindən biridir. Onların bədii yaradıcılığında uşaq emosionallığı baş verir. 

Uşaq həyatında hər gün-yeni kəşf, sahilsiz təəssüratlar dənizidir. Onun bilik və təcrübəsi nə 

qədər az olsa dünyanın xəritəsi ona daha dumanlı görünür. Uşaq şeylərin çoxlu miqdarda olan 

xassələrindən və xüsusiyyətlərindən baş çıxartmaq, onu əhatə edən hər şey haqqında düzgün 

təsəvvür əldə etmək istəyir. Hər şey onlara kəşf kimi görünür. İlk qar, baharın gəlməsi, çiçək-

lərin açılması, quşların nəğməsi, həyatın özü onların sevincinə səbəb olur. Yeniyetmələrdə hə-

yati təəssüratlar ehtiyatı xeyli genişlənir. Onlar təbiətin gözəlliyi, adamlara, şəxsi hərəkətlə-

rinə qarşı öz münasibətlərini dərindən hiss edirlər. Onlar artıq bədii ədəbiyyatdan çox şey əxz 

etmişlər. Yeniyetmələrin şeirləri, oçerkləri, hekayələri və ədəbi gündəlikləri həm mövzu, həm 

də məzmun etibarı ilə əhəmiyyətlidir.  

Bədii yaradıcılıq uşaq fəallığını və müşahidəçiliyini inkişaf etdirir. Yazmaq istəyən uşaq 

onu əhatə edən həyatda nələr baş verdiyinə nəzər yetirməli, heyvanların rəftarındakı, təbiət 

hadisələrindəki maraqlı xüsusiyyətləri görməlidir. O, insan münasibətlərinə daha diqqətlə nə-

zər yetirir, həm də öz şeirlərində, həm də nəsr əsərlərində pis hərəkətləri tənqid edir, dostluğu, 

yoldaşlığı, təvazökarlığı, igidliyi və xeyirxahlığı təsdiq edir. Bədii yaradıcılıq tədricən uşaq 

üçün vətəndaşlıq hisslərini ifadə etmək vasitəsi olur. Yeniyetmə özünün bir şəxsiyyət olduğu-

nu dərk etdikdə ona tamamilə aydın olur ki, şəxsiyyətin əsasını əmək, yaradıcılıq təşkil edir. 

M.Qorki demişdir: “Dahilik-əməyə məhəbbətin təcəssümüdür”.  

Uşaqların bədii yaradıcılıq fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi üçün təhsil müəssisələ-

rində mövcud olan bədii dərnəklər və studiyaların işinə, orada məşğul olan istedadlı uşaqların 

yaradıcılığına baxışlar, müsabiqələr keçirilməli, fərqlənənlər rəğbətləndirilməlidir. İstedadlı 

uşaqların respublika miqyasında tanınması üçün olimpiada festifal və müxtəlif müsabiqələrdə 

iştirak etmələrinə hər cür şərait yaradılmalıdır. 

Səməd Vurğunun təlim-tərbiyə haqqında görüşlərində uşaqların bədii zövqünə lap kiçik 

yaşlarında fikir vermək və onları düzgün istiqamətləndirmək tələbi də mühüm yer tuturdu.  

Xalq  şairi dərsliklərdə şeirə, sənətə sadəcə informasiya vasitəsi kimi hallarına qarşı çıxır, belə 

halların təzahürünü kəskin tənqid edib yazırdı: “…bəzi şairlərimizdə insaf yoxdur. Onlar hə-

yat dedikləri zaman ritorika, qansız və cansız rəqəmlər, zövqsüz və quru səhnələr yaradaraq 

uşaqlarımıza əzbərlədirlər… Şeir və sənət adına böhtan olan… xaltura bizim balalara nə kimi 

bədii bir zövq verir?” (Əsərləri. 5-ci cild. səh.315-316). Müasir uşaq, onun həyatı və psixo-

logiyası, düşüncə tərzi, tələb və zövqü S.Vurğunu həmişə maraqlandırmışdır. 

Bədii yaradıcılıq uşağın ağlını zənginləşdirir, təxəyyül  və yaradıcılıq fantaziyasını inkişaf 

etdirir.   
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Unutmaq olmaz ki, təhsil müəssisələrində, məktəbdənkənar tərbiyə ocaqlarında uşaqların  

bədii yaradıcılıq qabiliyyətlərinin inkişafı üçün daha əlverişli şərait vardır. Bu uşaqların  

ahəngdar inkişafından ötrü çox vacibdir. 

Müasir dövrdə uşaqların bədii yaradıcılıq fəaliyyətinə istiqamətləndirilməsində təhsil 

müəssisələri ilə yanaşı ayrı-ayrı nazirliklərin, elmi müəssisələrin və yaradıcılıq ittifaqlarının 

birgə səyi vacibdir. Unutmaq olmaz ki, təhsil müəssisələri gənclərin bədii yaradıcılıq qabiliy-

yətini inkişaf etdirmək müasir dövrün ən mühüm pedaqoji problemlərindən biridir. Onun mü-

vəffəqiyyətli həlli gənc şəxsiyyətinin hərtərəfli və ahəngdar inkişafında, intellektual mədəniy-

yətinin yüksəldilməsində çox böyük rol oynayır.    

Bütün bu deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, bədii yaradıcılıq son dərəcə mürək-

kəb, adi insan şüuru ilə dərk olunmayan bir prosesdir və onu şərtləndirən rəngarəng, bənzərsiz 

elmi-psixoloji, obyektiv və subyektiv amillər mövcuddur. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dərsdə uşaqlarla işin səmərəli təşkili son dərəcə vacibdir. 

Bu müəllimin də, uşaqların da fəallığını tələb edir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə yaradıcılığın əsas aspektlərinə həsr olunub. Uşaqlarda 

müstəqil işləmək bacarığı özünə inam və aldıqları nəzəri biliklərdən praktikada tətbiqini tə-

min edir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlim prosesində yaradıcı xarakterli məsələlə-

rin geniş tətbiqi müəllimlərin peşəkarlığının artırılmasını tələb edir, eyni zamanda uşaqların 

yaradıcılıq qabiliyyətlərini üzə çıxarır.  
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Развитие художественного творчества у детей 
 

Резюме 
 

В статье рассказывается о сущности художественного творчества, изучении науки 

творческой психологии, это одно из направлений. С этой целью в статье проводится об-

ширное исследование роли детей в развитии художественного творчества. Художест-

венного творчество помогает детям правильно определить свой дальнейший жизнен-

ный путь. Лучшие результаты достигаются в организации и деятельности художествен-

ного творчества с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, прин-

ципов систематизации, системности, единства требований, воспитания в коллективе 

коллективными средствами, эстетического воспитания. 
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Development of artistic creativity in children 

 

Summary 

 
Comparative analysis of the nature of artistic serration in the article, scientific it is about 

clarifying innovation. Creativity is one of the fields of the fields of study in psychology. To 

this end, the article provides extensive research on the role of children in the development of 

artistic creativity. Artistic creativity helps children to correctly determine their future life path. 

Better results are achieved in the organization and activity of artistic creation, taking into 

account the age and individual characteristics of children, the principles of systematization 

consistency, unity in requirements, collective upbringing in the collective, and aesthetic 

education. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.11.2020 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 11 №4 2020(44)                           
 

 374 

Yetkin talassemıyalı şəxslərin həyatında depressıv hallar 
 

Aygün Hüseynağa qızı Muradlı 

Azərbaycan Universiteti 

E-mail: muradliaygun9@gmail.com 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d. T.M. Verdiyeva, 

                psixol.ü.f.d. A.R. Bünyatova 

 

Açar sözlər: depressiya, talassemiyalı yetkinlər, xəstəxana, sosial mühit  

Ключевые слова: депрессия, взрослые с талассемией, больница, социальная среда 

Key words: depression, adults with thalassemia, hospital, social environment 

 

İrsi və xroniki qan xəstəliyi olan talassemiya günümüzün ən aktual problemlərindən biri-

dir. Dünyada hər il ən azı 365 min talassemiyalı xəstə uşaq dünyaya gəlir. Talassemiya, insan 

ömrünü ciddi şəkildə qısaldan və həyat keyfiyyətinə mənfi təsir göstərən xəstəlikdir. Hazırda 

dünyada 269 milyon talassemiyalı daşıyıcı mövcuddur. Azərbaycanda isə 1 milyona yaxın da-

şıyıcı və 3 mindən çox talassemiya xəstəsi vardır. 

Talassemiya valideynlərindən uşaqlara “miras” qalan genetik qan xəstəliyidir. Talassemi-

ya (yunanca: “dəniz qanı”) ilk dəfə Aralıq dənizi ətrafındakı insanlar arasında aşkarlandığı 

üçün belə adlandırılmışdır.  

Talassemiya xəstəliyinin klinik təzahürü iki talassemiya daşıyıcısının nikahından dünyaya 

gələn uşaqlarda özünü göstərir. Genetik bir nöqsan nəticəsində hemoglobini meydana gətirən 

globin zəncirlərinin qırılmasında çatışmazlıq və ya patologiya yaranarsa, talassemiya xəstəliyi 

baş verir. İnsanlarda müəyyən xüsusiyyətərə aid iki gen var, biri anadan, digəri atadan gəlir. 

Valideynlərdən keçən globin normal olarsa, uşaq sağlam doğulur. Birində problem olduğun-

da, uşaq daşıyıcı olur. Hər ikisində globin zədəli halda olsa uşaq talassemiyalı dünyaya gəlir 

və bu hal həyatının sonunadək davam edir (12). 

Qan köçürülməsi və çelasiya terapiyası da daxil olmaqla talassemiya müalicəsinin yaxşı-

laşdırılması xəstələrin ömrünü əhəmiyyətli dərəcədə artırmışdır. Əvvəlcə xəstəlik yetkinlərdə 

daha az rast gəlinirdi və müalicənin ilk günlərində talassemiya əsasən pediatriya qrupları tərə-

findən müalicə olunan gənclərin vəziyyəti kimi qəbul edildi. 1960-cı illərdən bəri, hemato-on-

koloji inkişafları ilə birlikdə, talassemiya majorında orta sağ qalma 16 ildən 30 yaşa qədər art-

mışdır (3). 

Yeniyetməlik, bədəndə qalıcı bir dəyişikliklə nəticələnən, uşaqlıq və yetkinlik arasındakı 

keçid mərhələsidir. Bundan əlavə yeniyetməlik, gənclik, şəxsi və sosial münasibətlər, karyera 

kimi bir çox dinamik prosesləri özündə ehtiva edir. Eyni zamanda, bu və ya müxtəlif səbəb-

lərdən əhval-ruhiyyədə əhəmiyyətli dəyişikliklərin baş verdiyi bir dövrdür (1). 

Xroniki xəstəlikdən dünyaya gələn və bu xronikanın təsirini dərk edən talassemiyalı yeni-

yetmələr, xəstəliklərinin irəliləməsi və potensial sağlamlıq təhlükələri ilə daha diqqətli olma-

ğa çalışırlar. Buna görə, həyatın bütün anlarında depressiyanın başlanmasına təsir edən əhə-

miyyətli problemlərlə qarşılaşırlar. Psixiatrik xəstəliklərə səbəb olan əsas amillər ailə (həddin-

dən artıq qorumalı, səhlənkar və ya düşmən valideynlər), sosial (mərhəmətli olmayan həmya-

şıdlar) və xəstəlik yükü (ağırlaşmalar, qan köçürmələri, dəmir xelatiyası). Bundan əlavə, ta-

lassemiyalı yeniyetmələrdə utanc və ya inkar hissi, xəstəliyin nəticəsi ilə bağlı qeyri-müəy-

yənlik və ictimai həyatda məhdudiyyətlər qoyan damğalanma və ya ölümün qorxusu hiss olu-
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nur (2). 

Yeniyetməlik dövründə özünəməxsus psixoloji proses və böyüməyin normal inkişaf mər-

hələsi üçün vacib olduğu çox bilinir. Normal bir gəncin müstəqil olmağa çalışdığı dövr, talas-

semiya, əvvəllər valideynləri tərəfindən idarə edilə bilən daha çox diqqət və planlaşdırma tə-

ləb edən xəstəliyin gündəlik aradan qaldırıcı təbiətini idarə etmək üçün çox səy göstərərək 

normal yaşamağa çalışır (7). Eyni zamanda, yeniyetmələrin axtardığı müstəqillik, xəstəlik və 

“passiv” vəziyyətə gətirən fəsadlar ilə məhdudlaşır. Məsələn, yeniyetmələr bədənlərinə nəza-

rət edə bilmirlər, çünki qan köçürülməsindən asılıdırlar, buna baxmayaraq anemiya əlamətlə-

rini aradan qaldırsalar da, orqanlarında dəmir yükü artmış olur. Həqiqətən də, xroniki terapiya 

davamlı olaraq həssaslığı və başqalarına asılılığı xatırladır, bununla birlikdə fərdi böyümə, 

özünəməxsus şəxsiyyət statusu və zehni sağlamlığa təsir göstərir. Nəticədə, yeniyetməlik döv-

rü yetkinləşmə prosesində məhdudlaşdırıcı amil olan valideynlərdən tam asılılıq kimi anormal 

bir çərçivə ala bilər (5). 

Bununla birlikdə, fərdlərin xəstəliklərini qəbul etmə qaydalarını nəzərə almaq çox önəm-

lidir, çünki onun qəbulu yetkinliyə normal keçid üçün əsas elementdir (6). 

Sağlamlıq mütəxəssisləri və yeniyetmələri dəstəkləyən şəbəkə (ailə, sosial) özlərinə inamlı 

olmalarına, hörmətlərini artırmalarına və nəticədə özlərini təmin edən bir fərd halına gəlmə-

sində həlledici rol oynayırlar. Konkret olaraq, həm yeniyetmələrin inkişafını, həm də ehtiyac-

larını uyğun dəstəklə birlikdə dərindən anlamağa əsaslanan qayğı göstərilməsi, psixiatrik pro-

seslərin qənaətbəxş sosial uyğunlaşması və qarşısının alınması üçün bir şərt olan adaptiv stra-

tegiyaların və müdafiə mexanizmlərinin inkişafına əhəmiyyətli dərəcədə kömək edir (8). 

Daha yaxın diqqət tələb edən bir cəhət, iştahsızlıq və ya həddindən artıq yemək, yuxu çə-

tinliyi, fəaliyyətin məhdudlaşdırılması, subyektiv şikayətləri əvəz edən somatik şikayətlər, fi-

ziki görünüş və zehni sağlamlıq üçün zəif narahatlığı ehtiva edən yeniyetməlik dövründə dep-

ressiyanın klinik görünüşünün ünsürləridir (9). 

Getdikcə artan sayda gəncin yetkinlik yaşına çatması ilə talassemiya, "keçid" adı verilən 

bir müddətdə pediatrik şəraitdə deyil, böyüklərdə çatdırılması lazım olan əhəmiyyətli bir sağ-

lamlıq ehtiyacına sahib olan xroniki bir xəstəlik halına gəldi. Həqiqətən, osteoporoz, ürək xəs-

təliyi, orqan çatışmazlığı kimi bir çox komplikasiyaya məruz qalmış yetkinlər, pediatrik olma-

yan bir vəziyyətdə müalicə tələb edirlər. Bu problemin iki yolu var, bir tərəfdən səhiyyə işçi-

ləri bu keçişə daha az hazırdırlar və ya digər tərəfdən bir çox mərkəz lazımi avadanlıqların ol-

maması da daxil olmaqla pediatrik xəstələrin qayğısına qalır. Maraqlısı budur ki, talassemiya 

mərkəzlərindən yetkin səhiyyə müəssisələrinə köçən yetkin şəxslər, əsasən mütəxəssis və 

mərkəz çatışmazlığı ilə əlaqəli müvafiq müalicə ala bilməmək riski ilə qarşılaşırlar. Hər hansı 

bir xroniki xəstəliyin idarə olunması, bu vacib keçidi asanlaşdırmaq üçün müxtəlif həll pro-

seslərinə ehtiyac duyur və uşaqlarda böyüklərdəki səhiyyə işçiləri arasında ilkin effektiv ün-

siyyətlə nəticələnir (4). 

Günümüzdə xəstələrin pediatrik yaş qrupundan yetkinliyə keçməsi, onların fərqli ehtiyac-

lar yaşaması və çətinliklər klinik praktikada ön plana çıxmışdır. Stress narahatlıqlarının sə-

bəblərinin illərlə dəyişdiyi və müalicənin yaxşılaşdırıldığı diqqət çəkir. Məsələn, əvvəlki onil-

liklərdə ağır həyat şərtləri və ölüm gözlədikləri yerlərdən qaynaqlanan psixo-sosial sağlamlıq 

xəstəliklərinin yüksək yayılması mövcud idi. Bununla birlikdə, müasir dövrdə psixo-sosial 

sağlamlıq problemləri zəif sosial-iqtisadi vəziyyətə, gələcəyə dair qeyri-müəyyənliyə və ya 

ailənin yükü olma narahatlığına səbəb olur (7). 

Psixososial sıxıntının başlamasından məsul olan digər amillər uzunmüddətli xəstəlik, aşağı 

məhsuldarlıq, məhdud ailə, təhsil və imkanlardan yüksək səviyyəli istifadə etməmək kimi fə-
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sadlara səbəb olur. Terapevtik rejimə mənfi təsir göstərdiyi göstərildiyi üçün müalicəsi ilə əla-

qədar əhəmiyyətli narahatlıqlar ortaya çıxır. Daha spesifik olaraq, davam edən terapiyaya uy-

ğunluq üçün əhəmiyyətli bir maneə hesab olunur (10). 

Rutin xəstəxanaya yerləşdirilmək, həm də talassemiyalılara xəstəliklərini həmkar və ətra-

fındakı şəxslərə bildirmək məcburiyyətində qalma riski yüksəkdir, beləliklə potensial qərəz və 

ayrı-seçkiliklə üzləşirlər. Bu amil, sosial-mədəni və dini nüanslar nəzərə alındıqdan sonra icti-

maiyyətin məlumatlılığını artırmaq, hər hansı bir yanlış düşüncəni ortadan qaldırmaq və cə-

miyyət tərəfindən damğalanmamaq üçün vacibdir (11). 

Cinsiyyətə gəldikdə, xəstəliyin psixososial cəhətləri həyat keyfiyyətinə təsir edən mühüm 

amillər olaraq qiymətləndirmək üçün qadınlarla kişilər arasında bəzi fərqliliklər vardır, belə 

ki, talassemiyalı qadınların kişilərə nisbətdə daha uzun yaşadıqları, ürək-damar hadisələrinin 

daha az nisbətdə olduqlarıdır (3). 

İnsanlar arasında xalqın məlumatlı olmaması və ya terapiyanın maliyyətinin çox bahalı ol-

duğu və ya olmadığı müşahidə edilən inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xəstəliyin öhdəsindən 

gəlmək üçün səy göstərən talassemiyalı böyüklər, məyusluq, kədər, düşmənçilik, depressiya, 

narahatlıq, ölüm qorxusu, inamsızlıq, təcrid və qəzəb kimi psixoloji hislər yaşayrlar. 

Talassemiyalılara xəstəliyin mahiyyəti, müalicəyə ehtiyac, yeni tibbi protokollar barədə 

başa düşülən və doğru bir şəkildə məlumat vermək həm talassemiya, həm də depressiya nəti-

cələrinə faydalı təsir göstərir. Bilik çatışmazlığı lazımsız depressiyaya səbəb ola bilər. Məlu-

mat vermə fərdi və yaş, inkişaf mərhələsi, psixoloji yetkinlik, şəxsiyyət və ailə mühitinə uy-

ğun olmalıdır. 

Talassemiya xəstələri zehni sağlamlıq problemlərinin qarşısının alınması üçün ömürlük 

psixoloji dəstəyə ehtiyac duyurlar. Talassemiya xəstələri üçün psixoloji proqramların həyata 

keçirilməsində əsas məqsəd, sosial şəbəkəyə inteqrasiyasını genişləndirmək, bilik çatışmazlıq-

larını minimuma endirmək və təhsil, fərdi və karyera hədəflərini planlaşdırmaq və həyata ke-

çirmək üçün kömək göstərməklə depressiya ilə mübarizə aparmaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda yaşadığmız cəmiyyətin bir çox problemi var və bu prob-

lemlər istənilən formada təzahür edə bilər. Talassemiyalı şəxslər cəmiyyətin ayrılmaz tərkib 

hissəsi olduğundan, depressiv proseslər onların həyatına təsir göstərməkdədir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Mövzunun elmi yeniliyi yetkin yaşda olan talassemiyalı şəxslə-

rin depressiv halı ilə bağlı bilinən fikirlərə yeniliklərin gətirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu mövzunun əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, 

psixologiya sahəsində çox tədqiqatlar və işlər bu mövzunu əhatə etmir. Beləliklə, bu tədqiqat 

mövzunun aktual olmasını vurğulamaq məqsədi ilə aparılır. Tədqiqatın əsas məqsədlərindən 

biri də talassemiyalı yetkinlərin psixoloji problemlərinin tədqiq edilməsi sahəsində görülən iş-

lərin azlığı və bu sahədə inkişafa təkan verməkdir. 
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Депрессивные состояния в жизни взрослых,  

больных талассемией 

 

Резюме 

 
Талассемия - это хроническое наследственное заболевание крови, которое длится до 

конца жизни человека и включает ряд процессов, необходимых для выживания. Наряду 

с процессом здоровья талассемия оказывает серьезное влияние на социализацию чело-

века, психическое здоровье и депрессию. 
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Depressive conditions in the lives of adults with thalassemia 

 

Summary 

 
Thalassemia is a chronic and heritable blood disease that lasts until the end of a person's 

life, and involves a number of processes necessary for life to continue. In addition to the 

health process, thalassemia has a serious impact on a person's socialization, mental health and 

depression. 
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Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara tətbiq olunan sosial xidmətlərlə yanaşı, onların fizi-

ki və əqli inkişafına müsbət təsir göstərən qeyri verbal ünsiyyət vasitələrinin önəmini xüsusilə 

vurğulamaq lazımdır. Bu vasitələr içərisində incəsənət terapiyası özünəməxsus yer tutur. 

Onun uşaqlara tətbiq olunan digər müalicə üsullarından fərqi yaradıcı fəaliyyəti işin içinə qat-

maqla, daha effektiv və qalıcı təsirə malik olmasına nail olmasıdır. 

İncəsənət mədəniyyətin bir sahəsidir və tarixin bütün mərhələlərində öz əhəmiyyətini, ak-

tuallığını qoruyub saxlaya bilmişdir. “Sənət – insan ruhunun ehtiyacıdır”, “Rəsm - ən gözəl 

terapiya üsullarından biridir”, “Musiqi – ruhun qidasıdır” ifadələri el arasında əbəs yerə işlə-

dilməyib. Belə ki, insanlar ən çətin həyati vəziyyətlərdə və şərtlərdə belə sənətlə məşğul olub-

lar (1). İnsanın mənəvi tələbatlarının ödənilməsində, şəxsiyyətə çevrilməsində, həyatına yük-

sək estetik həzz qataraq, daha dolğun yaşamasında incəsənətin rolu böyükdür (6). 

İncəsənət eyni zamanda digər elm sahələrinin də inkişaf etməsində təkanverici rola sahib-

dir. Bunun bariz nümunəsi kimi psixologiyada terapiya vasitəsi kimi istifadə edilməsini misal 

göstərə bilərik. Art terapiya kimi daha çox tanıdığımız, psixoterapiyanın bir növü olan incəsə-

nət terapiyası qədim dövrlərdən peşə olmuşdur. 1969-cu ildə ABŞ-da incəsənət terapiyasının 

yaradılmasının təşəbbüskarlarından olan psixoloq M.Naumburg və rəssam E.Kramer tərəfin-

dən İncəsənət Terapiyası Dərnəyi qurulmuşdur. “İncəsənət terapiyası” termini isə ilk dəfə 

1938-ci ildə art-terapevt Adrian Hill tərəfindən istifadə edilmişdir. O, vərəm xəstəliyinə yo-

luxmuş şəxslərlə apardığı işi belə adlandırmış və şəkil çəkən pasientlərin bunu təkcə vaxtla-

rını keçirmək üçün deyil, eyni zamanda yaşadıqları narahatlıqları ifadə etmək üçün istifadə et-

dikləri bir vasitə olduğunu müşahidə etmişdir (6). 

İncəsənəti fəaliyyət sahəsi kimi qiymətləndirməklə yanaşı, onun insanlara və ümumilikdə, 

cəmiyyətə təsir edən cəhətlərini də vurğulamaq lazımdır. Bu məqam bizi bəzi suallara cavab 

axtarmağa vadar edir. İncəsənət terapiyası hansı vəziyyətlərdə istifadə olunur? Kimlərə tətbiq 

olunur? Hansı faydaları var? İncəsənət terapiyasının məqsədi müxtəlif sənət növlərindən isti-

fadə etməklə daxili dünyamızda yatan, ifadə edə bilmədiyimiz hisslərin və emosiyaların xa-

ricə nüfuz etməsidir. İncəsənət terapiyasından bir çox həssas qrupa daxil olan, xüsusilə aşa-

ğıdakı şəxslərlə iş zamanı  uğurla istifadə olunur (8):  

• Əqli və inkişaf əlilliyi olan şəxslər 

• Autizm sindromu olan şəxslər 
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• Öyrənmə çətinliyi olan uşaqlar 

• Şiddətə məruz qalmış və ya buna şahid olmuş, psixoloji travması olan  şəxslər 

• Məktəbdə və ya evdə sosial adaptasiya çətinliyi yaşayan uşaqlar 

• Fikirlərini, emosiyalarını və hisslərini ifadə etməkdə çətinliyi olan digər bütün şəxslər 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara tətbiq olunan incəsənət terapiyası onların sosial, 

emosional və əqli inkişafına müsbət təsir göstərir. Bu, onlar üçün bir hobbi deyil, terapevtik 

müalicə yollarından biridir. Belə ki, bu terapiya növü uşaqları hərəkət etməyə vadar edir, on-

ların daha öncə üzə çıxmamış və psixoloji baxımdan sıxışdırılmış hissləri, düşüncələri üzə çı-

xır: onlar nə edəcəklərinə, necə edəcəklərinə özləri qərar verir, elədiklərinin qəbul olunduğu-

nun və özlərinin də lazımlı və dəyərli olduqlarının fərqinə varırlar (3). Yaşıdları, ailələri, o 

cümlədən yaşadıqları icmanın müxtəlif üzvləri ilə ünsiyyət qura bildiklərini kəşf edirlər, cə-

miyyətə daha asanlıqla adaptasiya olduqları üçün özlərinə inam hissi artır. Bununla, onların 

zəngin daxili aləmləri, fərqlilikləri və ünsiyyət bacarıqları sağlam şəkildə inkişaf edir. Xüsusi 

qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün, bu, eyni zamanda cəmiyyətdə utanmadan, qorxmadan, di-

gərləri tərəfindən rədd edilmə hissini yaşamadan özlərini ifadə etməyi asanlaşdırır, inam his-

sini artırır. Güclü və zəif tərəfləri aşkara çıxardır, sosiallaşma prosesini, empatiya hissini inki-

şaf etdirir. Məhz, insanda özünə inam hissini artıran onun əldə etdiyi uğurlar, yaratdığı gözəl-

liklər deyilmi!? İnsanın bütün çətinliklərə baxmayaraq yaşayıb-yaratmağı özü də bilmədən 

hədiyyələrin ən gözəlini özünə bəxş etməsidir.  

Psixoterapiyanın bir növü olan incəsənət terapiyasının psixoloji problemləri müalicə et-

mək və zehni sağlamlığı inkişaf etdirmək üçün istifadə olunan bir neçə növü vardır: rəsm tera-

piyası, qum terapiyası, əmək terapiyası, oyun terapiyası, musiqi, teatr, rəqs, heykəltəraşlıq və 

s. (1) 

Rəsm terapiyası – incəsənət terapiyasının ən geniş yayılmış növlərindəndir. Rəsmlə tera-

piya, psixoanaliz elminin qurucularından olan Z.Freyd və C.G.Jungun nəzəriyyələrindən qay-

nağlanaraq yaranmışdır. Sözlərin sərhəddinin aşıldığı, yerinə sonsuz bir ifadə tərzinin gəldiyi 

bu sənət nümunəsinin tətbiqi xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqları daha yaxından tanımağımı-

za vəsilə olur. Kəlimələrlə ifadə edə bilmədikləri duyğuları, qura bilmədikləri ünsiyyəti, 

məhz, çəkdikləri rəsmlərin üzərinə köçürərək ifadə edir, bir növ, cəmiyyətlə incəsənət terapi-

yası vasitəsilə ünsiyyət qururlar (3). Rəsm terapiyasında rəngli boyalarla çəkilən şəkillər daha 

effektli olur. Rəngarəng görüntülər uşaqların əhval - ruhiyyəsinə də müsbət təsir göstərir və 

həyat sevgisini artırır. İncəsənətlə məşğul olmaq, həm onların üzünün gülməsinə, həm də iste-

dadlı tərəflərinin üzə çıxmasına səbəb olur. Bu terapiya növü yalnız psixo-emosional deyil, 

həm də fiziki baxımdan müsbət təsirə malikdir. Belə ki, uşaqlarda əl - göz koordinasiyası və 

kiçik motor bacarıqları bacarıqları inkişaf edir. Kiçik motor əl, bilək və barmaqların köməyi 

ilə xırda və dəqiq hərəkətlər etməyə xidmət edərək, sinir, əzələ, dayaq sisteminin birgə koor-

dinasiyasını təşkil edir. 

Qum terapiyası – uşaqların kiçik motor bacarıqlarının inkişafına müsbət təsir göstərən di-

gər terapiya metodudur. Qum terapiyasından 1920-ci ildən bəri istifadə olunur. H.G.Wells 

“Floor Games” (tərcümədə “Döşəmədə oyunlar”) adlı kitabında uşaqlarının müxtəlif fiqurlar-

la oynamasının onların ailə üzvləri ilə münasibətinə müsbət təsir göstərdiyi haqqında yazmış-

dır. İngilis psixoloqu və uşaq psixi mərkəzinin təsiscisi Margaret Lowenfield 1930-cu ildə 

“Dünya texnikası“ adlandırdığı metodu uşaqlarla qeyri-verbal ünsiyyətin yeni bir yolu olaraq 

istifadə edir. Daha sonra M.Lowenfieldin bu texnikasından təsirlənən Dora Kalff qum terapi-

yası metodunun əsasını qoyur (4).  

Qum terapiyası uşaqların ümumi inkişafına, əsasən də xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaq-
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ların rifahına müsbət təsir göstərir. Araşdırmalar göstərir ki, davranış problemi olan 4-5 yaşlı 

uşaqlar yarım saatlıq qum terapiyası ilə məşğul olduqları zaman daha sakit, ətrafa qarşı aqres-

siv davranışları daha da azalmış olur (4). Bu zaman seçilən oyuncaqlar, onların rəngi, uşaqla-

rın onları necə yerləşdirməyi və bütün bunların hansı mənanı ifadə etməsi də vacib məqamlar-

dandır. Eyni zamanda, bu uşaqlarda hiperaktivlik, diqqət çatışmazlığı kimi halların bərpa 

olunmasına, stress, fobiya və özünə inamsızlıq kimi halların isə aradan qaldırılmasına kömək 

edir. Autizm, xüsusilə Asperger sindromu, o cümlədən əqli və inkişaf əlilliyi olan uşaqlarla 

aparılan araşdırmalara əsaslanaraq, qum terapiyasının digər terapiya üsulları ilə birgə tətbiqi-

nin onların təkcə psixo-emosional durumu deyil, həm də ümumilikdə, sağlamlığına, o cümlə-

dən ünsiyyət bacarıqlarına çox müsbət təsir etdiyi qənaətinə gəlmək olar. Onlar daxildəki 

problemlərini quma köçürür, sanki daxili və xarici aləm arasında körpü tikir, münaqişə və hə-

yəcanlarından azad olurlar. Möcüzəli və şəfalı torpaq kimə yararlı olmazki!? Bu məqamda 

psixoloq Mariella Seitzin bu fikrini xatirlamaq yerinə düşərdi: Məndən hər yaş dövrü üçün 

universal oyun mühitinin adını çəkməyimi istəsəydilər, bir saniyə belə çəkinmədən “Qum!“ 

deyərdim.  

Musiqi terapiyası – terapiya növlərindən biridir və dünyadakı tək ortaq dil hesab olunan 

musiqi, insanın özünü səslərlə ifadə etməyinə imkan yaradır. Müxtəlif musiqi alətlərində ifa 

etmək, mahnı söyləmək və bu mahnının sədaları altında rəqs etmək! Bu mənzərəni təsəvvür 

etdiyi zaman belə, insanın əhval – ruhiyyəsi yaxşılaşır, ovqatı yüksəlir. Orta əsrlərdə Azər-

baycan da daxil olmaqla, Şərqdə insanları hətta musiqi alətləri vasitəsilə terapiya ediblər. 

İlk musiqi terapiyası 1947-ci ildə təşkil olunan terapiya proqramları vasitəsilə istifadə olu-

nub. 1977-ci ildən Amerika və digər bir sıra ölkələrdə xəstəxanalarda, incəsənət və araşdırma 

mərkəzlərində, bağçalarda tətbiq olunmağa başlayıb. Ruhun qidası sayılan musiqi, təkcə ru-

humuzu deyil, eyni zamanda beynimizi də bəsləyir. Musiqi mərkəzi sinir sistemi və beyin qa-

bığımızda yerləşən düşünmək, öyrənmək, danışmaq, bədənimizi idarə etmək ilə bağlı olan 

mərkəzləri xəbərdar edir və onların inkişafını dəstəkləyir (7). 

Musiqi vasitəsilə terapiyanın xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların üzərində yaratdığı tə-

sirini ortaya çıxarmaq üçün bir sıra araşdırmalar aparılmışdır. Bu sahədə müasir metodlardan 

istifadə edənlərdən biri də fransız nevroloqu Philippe Pinel olmuşdur. Xüsusilə, əqli əllliyi 

olan və Autizm sindromlu uşaqlarda, yaratdığı sakitləşdirici təsirlə və motivasiyaedici xüsu-

siyyətlərə malik olması ilə bağlı nəticələr var (2). Xüsusi qayğıya ehtiyacı uşaqlardan təşkil 

olunmuş və 4 aylıq müddətdə musiqi alətlərindən istifadə olunan qrupda aparılan digər bir 

araşdırmada musiqi ilə terapiyanın uşaqların rahatlanmasına, dostları ilə birgə keçirdikləri 

vaxtdan zövq almaqlarına  fiziki, psixoloji, sosial və zehni ehtiyaclarını qarşılamaqda müsbət 

təsirə malik olduğu qənaətinə gəlinmişdir (5). Bununla, uşaqların yaşamaq eşqi artır, canlanır-

lar, cəmiyyətdə özlərini daha xoşbəxt hiss edirlər və bunun müqabilində də ətrafa müsbət 

enerji ötürürlər.   

Ümumiyyətlə sağlamlıq imkanlarının məhdud olub olmamasından asılı olmayaraq, uşaqlar 

kiçik yaşlarından incəsənətin müəyyən növləri ilə məşğul olmalıdırlar. Belə uşaqlar daha hu-

manist, fərqli düşüncəli, dərin məntiqli və daxili aləmləri isə zəngin olur. Məhz incəsənətlə 

məşğul olarkən beynin hər iki yarımkürəsi eyni anda fəaliyyət göstərir.  

Beləliklə, incəsənətin, incəsənət terapiyasının həyatımızdakı rolu və yeri, psixoloji təsiri 

saymaqla bitməz. Mənəvi həzz mənbəyi kimi, ruhumuzu təmizləyir, müsbət emosiyalar və 

hisslər yaşadır, estetik zövqümüzü formalaşdırır. Yalnız yaradıcılıqla məşğul olan insanlara 

deyil, eyni zamanda ətrafındakılara da xoş təsir bəxş edir.  

Məqalənin aktuallığı. Bu gün müxtəlif ölkələrdə, cəmiyyətlərdə tətbiq olunan terapiya 
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üsulları ölkəmizdə də diqqət mərkəzindədir və xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara tətbiq 

olunan digər vasitələrlə birgə onların inkişafına müsbət təsir bağışlayır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların, incəsənət vasi-

təsi ilə cəmiyyətə inteqrasiyasını və  sosiallaşmasını təmin etməkdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların, müx-

təlif incəsənət terapiyası üsulları ilə dərnəklərə cəlb olunması, cəmiyyətə daha asan adaptasiya 

olunmalarına şərait yaradır. 
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Влияние арт-терапии на развитие детей  

с особыми потребностями 

 

Резюме 

 
В этой статье исследуются различные методы положительного влияния терапии ис-

кусства на детей с инвалидностью. А также говорится о целебном воздействии терапии 

искусства, как одного из метода психотерапии с детьми. Из вышесказанного можно 

заключить, что независимо от состояния физического здоровья детей надо направлять   

в сферу искусства. Эти дети становятся более гуманными, рациональными и вдумчивы-

ми. В результате их уверенность в себе повышается и они легче адаптируются к 

обществу. 
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The impact of art therapy on the development  

of children with special needs 

 

Summary 

 
This article explores different methods of positive impact of art therapy on children with 

disabilities. Also spoken about the healing effect of art therapy as one of the method of 

psychotherapy on children. From the above, it can be concluded that children should be 

directed to art regardless of their physical health. These children become more human, 

rational and thoughtful. As a result their self – confidence increases and they adapt more 

easily to society. 
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Əsrlər boyu mədəniyyətlərarası münasibətlər yalnız səyahətçilər, əsgərlər, tacirlər və siya-

sətçilər vasitəsilə baş tuturdu. İnsanlarda belə psixoloji təsəvvürlər və mənzərə hökm sürürdü 

ki, dünya olduqca böyükdür və onu tamamilə gəzib dolaşmaq mümkün deyildir. Ancaq bizim 

günlərdə və ya müasir şəraitdə dünyanın mənzərəsi psixoloji baxımdan get-gedə kiçilir və mə-

dəniyyətlərarası dialoq özünün pik nöqtəsinə çatmaqdadır. Belə vəziyyət milli-etnik qrupların 

sosial-psixoloji adaptasiyasında özünü daha qabarıq göstərir.  

Bir çox insanların mədəniyyətlərarası münasibətə  qoşulmalarının başlıca amili özlərindən 

asılı olmadan başqa mədəni şəraitə düşmələridir (qaçqınlar və miqrantlar). Digərlərinə isə ye-

ni mədəniyyət daima yaşayış yeri verir və onların məskunlaşması üçün əlverişli zəmin yara-

dır. Bəzi insanlar miqrasiya prosesinə könüllü, bəziləri isə məcburi şəkildə qoşulurlar. Bir sıra 

hallarda isə milli-etnik qruplar öz doğma yurdlarını həmişəlik tərk edirlər. Vizinterlər (başqa 

bir dövlətin maraqları naminə casusluq edənlər) isə öz peşə fəaliyyəti ilə əlaqadar olaraq uzun 

müddətə müəyyən mədəni şəraitdə yaşamağa məcburdurlar (16). 

Ancaq bütün bunlardan belə bir qənatə gəlmək olmaz ki, mədəniyyətlərarası münasibətlər-

də yaranmış açıqlıq, bir-birinin mədəni həyatına qarışma heç də hamı tərəfindən qarşılıqlı 

hörmət və sevgi ilə müşayət olunur. Bir sıra hallarda mədəniyyətlərarası münasibətlərdə ya-

ranmış açıqlıq diskriminasiyaya və etnik münaqişələrin yaranmasına gətirib çıxarır.  

M.Teylor göstərir ki, “hətta mədəni fərqlərin dərk olunmasındakı çatışmazlıqlar yeni mə-

dəniyyətin tələblərinə adaptasiya olunmaq istəyənlər üçün ciddi problemlər, dramatik  vəziy-

yətlər yarada bilər” (20, s.135). Başqa sözlə, etnik mədəni münasibətlərə daxil olmaq istəyən 

insanlar yeni mədəniyyətin onların mədəniyyətindən üstünlüyü fonunda mümkün davranış 

tərzinin seçilməsi ilə bağlı ciddi münaqişələrə cəlb oluna bilərlər.  

Təbii ki, neqativ stereotiplər direktiv göstərişlərlə dağıdıla bilər. Yeni sosial şəraitə, xüsu-

sən də başqa mədəni mühitə düşmək, mədəniyyətlə rastlaşmaq adətən insanlarda, xüsusilə də 

ilk dövrlərdə, xoşagəlməz hisslər, münasibətlər doğura bilər (4, s. 358). 

Müəyyən bir mədəniyyətdə şəxsiyyətlərarası münasibətlərin genişlənməsi başqa qruplar 

haqqında mənfi rəyin artmasına gətirib çıxara bilər. Buna görə də mədəni münasibətlərin qa-

nunauyğunluqlarını müəyyənləşdirərkən nəzərə almaq lazımdır ki, hansı şəraitdə müxtəlif mə-

dəniyyətin nümayəndələri və xalqları arasında münasibət travma yaradır və hansı şəraitdə in-
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sanlara daha çox inam aşılayır.  

Tədqiqatçılar müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələrinin xoşagələn qarşılıqlı təsirini 

özündə əks etdirən müxtəlif amilləri səciyyələndirirlər (4; 95). Onları aşağıdakı kimi qruplaş-

dırmaq olar:  

1. Ümumi ərazi və ya qruplardan ancaq birinin «özününkü» hesab etdiyi ərazi; 

2. Qarşılıqlı təsirin davamlılığı (daima, uzunmüddətli, qısamüddətli); 

3. Məqsəd  (müştərək fəaliyyət, birgəyaşayış, təhsil və s.); 

4. Cəmiyyət həyatının cəlbediciliyi (iştirakçılıqdan müşahidəçililiyə qədər); 

5. Təmasların tezliyi və dərinliyi; 

6. Statusun və hüquqların nisbi bərabərliyi; 

7. Say müvafiqliyi (çoxluq-azlıq); 

8. Aşkar fərqləndirici əlamətlər (dil,din, millət və s.) (16, s. 181). 

Lakin bütün bunlarla yanaşı, hətta zəruri şərait olsa belə, münasibətlər üçün əlverişli və-

ziyyətin mövcudluğu, eləcə də müvəffəqiyyətli müştərək fəaliyyət, nisbi-bərabər statusun ol-

ması mədəni fərqlərin özünü göstərmədiyi şəraitdə də məcburi yaşayanlar və vizinterlər üçün 

məskunlaşdığı ölkədə bir sıra gərginlik və çətinliklər yarana bilər. Bu çətinliklərdən biri məc-

buri köçkünlərdə və emiqrantlarda öz ölkəsi və mədəniyyəti üçün darıxmalar özünü göstərir 

ki, bu da onların yeni şəraitə adaptasiyasını çətinləşdirir. Qaçqınları və məcburi köçkünləri 

bürümüş nostalji hisslər onların müvəfəqiyyətli fəaliyyətinə maneçilik yaradır.   

Nəzərə almaq lazımdır ki, ayrılıq dərdini müasir köçkünlər də yaşayırlar. Rəy sorğuları 

göstərmişdir ki, son dövrlərdə məcburi köçkün və emiqrantların əksəriyyəti öz vətənləri üçün 

darıxır. Məsələn, Amerikada olan köçkünlərin 72%, Kanadada olan köçkünlərin isə 69 %, İs-

raildə olan köçkünlərin 87% öz vətənləri üçün darıxır (19). 

Milli-etnik qrupların müasir şəraitə adaptasiyasının sosial-psixoloji məsələlərini tam ay-

dınlığı ilə müəyyənləşdirmək üçün adaptasiya prosesinin özünəməxsus cəhətlərinin aydınlaş-

dırmaq lazımdır.   

Aparılmış tədqiqatlarda milli-etnik qrupların adaptasiyanın daxili və xarici tərəfləri xüsusi 

qeyd edilir. Daxili adaptasiya psixoloji adaptasiya adlanır ki, bu da milli-etnik qrupların hə-

yatdan məmnunluq hissində təzahür edir. Bununla yanaşı adaptasiyanın xarici tərəfini də 

ayırd edirlər ki, bu da sosial-psixoloji adaptasiya adlanır (4;12;16).  

Adaptasiyanın bu cəhəti milli-etnik qrupların sosial və mədəni həyatda yeni qruplara uy-

ğunlaşmasında, şəxsiyyətlərarası münasibətdə bərabərhüquqlu üzv kimi çıxış etməsində özü-

nü göstərir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, sosial-mədəni və psixoloji adaptasiya qarşılıqlı şəkildə bir-biri ilə 

əlaqəlidirlər: «Bu zaman sosial baxımdan qeyri-adekvat davranış tədricolunmaya aparır və 

psixoloji zədə yaradır ki, bu zaman psixoloji halsızlıq davranışda və bir sıra sosial vərdişlərdə  

öz əksini tapır» (18, s. 692). 

Bəs görəsən uyğunlaşmanın adaptasiyadan fərqli cəhətləri hansılardır?  

Fərdin bütünlüklə adaptasiyası üçün onun kompleks adaptasiya olunması zəruridir. Yeni 

sistemə adaptasiya yeni dəyərlərin formalaşmasına və onların cəmiyyətin tələblərinə müvafiq-

liyinə cavab verməsi vacibdir. 

Faktlar göstərir ki, insanın adaptasiyası təbii, irsi, coğrafi amillərin ona kompleks təsirin-

dən də asılıdır. Adaptasiya dəyişiklikləri özündə bu və ya digər dərəcədə şüurlu dəyişilmələri 

əks etdirir ki, bu da şəxsiyyətin daxili prizmasından keçərək, yeni dəyərlərə transformasiyası 

sayəsində mümkündür. 

İstər uyğunlaşma, istərsə də dəyişiklik daima insanı izləyir. Buna görə də insan  bu və ya 
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digər dəyişikliyə həmişə hazır olmalı, situasiyanın variyasiyalarını dəqiq şəkildə əks etdirmə-

yə nail olmalıdır. Bütün bunlar isə dəyişən şəraitə şəxsiyyətin daim hazırılığını özündə əks et-

dirir və insanın adaptasiya qabiliyyətlərini yüksəldir.  

Adaptasiyanın növləri içərisində psixoloji adaptasiya mühüm rol oynayır. Psixologiyada 

adaptasiya hiss üzvlərinin uyğunlaşması kimi təqdim olunur. Psixoloji adaptasiya prosesi fasi-

ləsiz baş verir, ona görə ki, sosial-iqtisadi şəraiti dəyişir, bu yönümdə şəxsiyyətin əxlaqi-etik 

yönümü də dəyişir. Məhz bu nöqteyi-nəzərdən psixoloji adaptasiya digər adaptasiya növlərin-

dən fərqlənir. Uğurlu uyğunlaşma, adətən, ətraf aləmlə harmonik münasibətlərin qurulması 

kimi təqdim olunur. Burada əsas diqqət milli-etnik qrupların həyatdan məmnunluğuna və psi-

xoloji sağlamlığına yönəldilir (17). 

Təbii ki, başqa mədəniyyətə adaptasiyada mədəni şok o zaman müşahidə olunmur ki, onda 

həmin mədəniyyətin dəyərləri fərd tərəfindən qəbul edilir və müsbət emosiyalar yaradır, onun 

mədəni dəyərlərinə heç bir təhlükə yaratmır. Belə psixoloji vəziyyətdən çıxış edən C.Berri 

mədəni şok  anlayışı ilə bərabər, “akkulturasiya stressi” anlayışını da işlətməyə başlamışdır. 

Onun qənaətincə, mədəni şok yalnız neqativ təcrübə ilə bağlı deyil, o həm də yeni mədəni də-

yərlərin qavranılmasında ortaya çıxan problemlərin həll edilməməsi qorxusundan meydana çı-

xan qorxu hissidir. 

Sosial-mədəni mühitin dəyişməsi şəxsiyyətdən yeni sosial əlaqələr qurmağı və bu əlaqələr 

kontekstində özünün dəyərlər sistemini, peşə yönümünü, peşəkar özünütəsdiqini və potensial 

imkanlarını bu istiqamətdə aktuallaşdırmağı tələb edir. Sosial mədəni mühitdən irəli gələn hə-

min tələblər şəxsiyyət qarşısında həm sosial mühitin tələblərinə uyğun, həm də özünün dəyər-

lərini gerçəkləşdirməyə imkan verən davranış strategiyası və ya adaptasiya mexanizmi seç-

mək məqsədi qoyur.  

Əgər fərd özünün sosial-psixoloji adaptasiya prosesində geniş əlaqələr sistemi yaratmırsa 

və bu əlaqələri iqtisadi, siyasi, psixoloji əsaslara söykənmirsə, onda onun sosial mühitə mü-

vəffəqiyyətlə adaptasiya oluna biləcəyindən danışmaq çətindir.  

Sosial adaptasiyanın müvəffəqiyyətini təmin edən amillərdən biri də etnos üzvünün fərdi-

psixoloji xüsusiyyətləridir. Lakin faktlar göstərir ki, yalnız fərdi-psixoloji xüsusiyyətlər deyil, 

həm də fərddə pozitiv sosial identikliyin yaranması, onun sosial və etnomədəni xüsusiyyətləri 

də mühüm rol oynayır. Məsələn, türk toplumunun etnik-psixoloji xüsusiyyətlərindən biri ailə-

yə emosional bağlılığı, ondan aralıda yaşaya bilməyin çətinliyi və s. xarakterikdir. Yəni onla-

rın etnopsixoloji keyfiyyətləri bu və ya digər yad şəraitə və ya sosial-mədəni mühitə adaptasi-

yasını çətinləşdirir. Belə xüsusiyyətlər yəni həssaslıq, kövrəklik, öz yurduna bağlılıq və s. on-

ların adekvat adaptasiyasına mane olan  amillərdəndir. 

İnsanın adaptasiyasının və etnik aləminin psixoloji xüsusiyyətlərinin anlaşılması üçün so-

sial davranışın bəzi tənzimləmə mexanizmlərinin, məsələn, ”Mən-konsepsiyası” baxımından 

nəzərdən keçirilməsi zəruridir. Özü haqqında düşünərkən insan çox nadir hallarda  neytral ola 

bilir, o həmişə özünə hansısa münasibət mövqeyindən yanaşır. Bununla əlaqədar olaraq, insa-

nın özü haqqında düşüncələri həmişə emosional çalara malik olub, çox zaman özünün, şəxsiy-

yətinin, fəaliyyətinin müxtəlif tərəflərini qiymətləndrmə xarakteri daşıyır. İnsanın özü haqqın-

da fikirləri, rəyi onun davranışında, başqa insanlara münasibətində, onun gələcəkdə özündən 

nələr gözləyə biləcəyi haqqında olan ümidlərində reallaşır. Bütün bunlar  dayanıqlı şəxsiyyət 

qurumu olan “Mən-konsepsiya”nın təməlini yaratmış olur.  

“Mən-konsepsiya” özündə insanın özü haqqında bütün biliklərini, həmiçinin onun özünü 

necə qiymətləndirməsini birləşdirir. O, təkcə dərkolunmuş səviyyədə mövcud deyil, eləcə də 

qeyri-şüuri səviyyədə mövcud olmaqla, özünə qarşı yönləndirilmiş dərk edilməmiş daxili gös-
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tərişlərini duyğular şəklində də büruzə verir (14). 

“Mən-konsepsiya”nın, adətən, üç əsas komponentini ayırd edirlər: koqnitiv, emosional-

qiymətləndirmə və davranış. 

Koqnitiv komponent olan “Mən-obrazı” insanın özü haqqında təsəvvürlərinin mahiyyətini  

səciyyələndirir. ”Mən obrazı” özündə insanın öz qabiliyyət və bacarıqları haqqında, əhatəsin-

də olanlarla münasibətləri, zahiri görkəmi, sosial dairəsi, maraqları, şəxsi keyfiyyətləri və s. 

haqqında təsəvvürlərini birləşdirir. Bu sadalama sırası praktiki olaraq sonsuz ola bilər. Belə 

ki, “Mən obrazı” insan üçün əhəmiyyətli olan hər bir şeyi, onun, bir tərəfdən, başqa insanlarla 

birliyini hiss etməyə, özünü onlarla birləşdirməyə, digər tərəfdən isə özünü onlardan fərqlən-

dirməyə, özünü xüsusi, təkrarolunmaz şəxsiyyət kimi dərk etməyə imkan verən hər bir şeyi 

özündə birləşdirə bilər. Bu səbəbdən “Mən-konsepsiya” obrazının məzmununu iki tərkib his-

səsi xarakterizə edir: 

a) fərdin digər insanlarla birliyini təmin edən “birləşdirici” hissə; 

b) insanın digərləri ilə müqayisədə seçici olmasına  imkan yaradan və insanda özünün tək-

rarsızlığı, unikallığı hissləri üçün əsas yaradan ”ayırıcı” tərkib hissə. 

Etnik psixoloji xüsusiyyətlərin öyrənilməsinə həsr olunmuş tədqiqatlar göstərir ki, insan-

lar, prinsip etibarilə, öz milli mədəniyyətlərinə tənqidi yanaşmağı bacarırlar və eləcə də baş-

qasına xas olan əcnəbi bir şeyi müsbət qiymətləndirməyə qadirdirlər. 

“Mən-konsepsiya”nın ikinci komponenti özünə qarşı emosional-qiymətləndirmə münasi-

bəti insanın (etnoforun)  bütövlükdə özünə qarşı, yaxud şəxsiyyətinin, fəaliyyətinin və s. ayrı-

ayrı tərəflərinə münasibətini əks etdirir və bu, özünəhörmətdə, şəxsi ləyaqət hissində, özünü-

qiymətləndirmədə və iddialarıın səviyyəsində təzahür olunur. 

İkinci komponentin təməlini özünəhörmət və ya şəxsi ləyaqət hissi, şəxsiyyətinin dəyər-

ləndirilməsi təşkil edir. Özünəhörmət  öz gücünə və imkanlarına inam hissidir. Bu, konkret 

olaraq heç bir sahə ilə əlaqədar deyildir və qiymətləndirmədən çox, insanın özünə qarşı, ümu-

mi münasibətini ifadə edir. Özünəhörmət özünü olduğu kimi qəbul etmək, özünü sevməkdir. 

“Özünüqiymətləndirmə”də ön plana məhz qiymətləndirmə komponenti çəkilib. Özünüqiy-

mətləndirmə insanın özünü bütövlükdə qiymətləndirməsi (ümumu qiymətləndirmə) və şəxsiy-

yətinin, fəaliyyətinin, başqa insanlarla münasibətlərinin ayrı-ayrı tərəflərini (xüsusi və ya par-

sial qiymətləndirmə) qiymətləndirməsi deməkdir. Özünüqiymətləndirmə dayanıqlı, yəni müx-

təlif şəraitlərdə və uzun müddətə qorunub saxlanan, yaxud qeyri-dayanaqlı ola bilər. 

İnkişaf üçün dayanıqlı və qeyri-dayanıqlı qiymətləndirmənin səmərəli uzlaşdırılması (bir-

ləşdirilməsi) çox vacibdir. Belə ki, dəyişmiş şərtlər şəraitində dayanıqlı özünüqiymətin qoru-

nub saxlanılması, həmin şəraitdə normal fəaliyyətin həyata keçirilməsinə və insanın özünü 

realizə etməsinə mane olur. Özünüqiymətləndirmədə güclü qeyri-dayanıqlıq, qərarsızlıq, tə-

rəddüd doğurur, özü haqqında təsəvvürlərin çox yüksəkdən çox aşağıya və əksinə, enib-qalx-

masına səbəb olur. 

Bəşəriyyət tarixinin facıəvi səhifələri məhz bu anlayışla əlaqədardır. Xalqlar və dövlətlər 

arasında resurslar uğrunda sonsuz müharibələr milli (etnik) müstəsnalıq bayrağı altında və rə-

qiblərinin keyfiyyətcə ikinci növdən olmaları fikrində əminlik hissi ilə aparılmışdır. Faşizm 

ideologiyası buna bir sübutdur.  

Özünüqiymətləndirmə iddialarının səviyyəsi, yəni insanın qarşısına qoyduğu hədəflərin 

çətinlik səviyyəsi ilə sıx əlaqədardır; o, insanın hansı nailiyyətləri uğursuzluq, hansılarını isə 

müvəffəqiyyət kimi qəbul edəcəyini (qavrayacağını) müəyyən edir. Konkret fəaliyyət sahə-

sində  özünüqiymətləndirmə və iddiaların  səviyyəsi kifayət qədər dəqiq müəyyən oluna bilər. 

Bu səbəbdən də konkret fəaliyyət sahəsinə nəzərən qiymətlənirmə və iddiaların səviyyəsi   
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yüksək, orta və aşağı ola bilər.  

Belə hallarda özünüqiymətləndirmənin adekvatlığı haqqında da danışmaq lazım gəlir. 

Özünüqiymətləndirmə o zaman adekvat hesab olunur ki, insan hər hansı fəaliyyət sahəsində 

real uğurlu fəaliyyətinə  müvafiq gəlmiş olsun. Özünüqiymətləndirmə fəaliyyətin uğurluluğu  

ilə müvafiq olmadığı hallarda  söhbət qeyri-adekvat özünüqiymətləndirmədən gedir. Qeyri-

adekvat qiymətləndirmə həqiqi dəyərdən yüksək (subyekt öz aktual imkanlarını olduğundan 

xeyli dərəcədə yüksək qiymətləndirir) və həqiqi dəyəri azaldılmış (subyekt aktual imkanlarını 

olduğundan aşağı səviyyədə qiymətləndirərkən) ola bilər. Həm qeyri-adekvat yüksəldilmiş, 

həm də qeyri-adekvat olaraq azaldılmış özünüqiymətləndirmə həm ümumi inkişafı, həm də  

hər hansı fəaliyyət növündə uğurlu olmanı güclü əngəlləyə biləcək bir amillər. 

Əgər insan (etnofor) özünü olduğundan yüksək qiymətləndirirsə və qarşısına hədsiz yük-

sək, şəxsi real imkanlarına müvafiq olmayan hədəflər qoyursa, o, qaçılmaz olaraq uğursuzluq, 

müvəffəqiyyətsizliklə qarşılaşacaqdır. Belə yaşantılar çox ağrılıdır və onlarla üzləşməmək 

üçün həmin insan şəxsi  özünüqiymətləndirməsini korrektə etməli, onu və öz iddialarını bir 

qədər aşağı salmalı, yaxud baş vermiş uğursuzluğu hər hansı yolla qiymətdən salaraq ilk növ-

bədə özünə sübut etməlidir ki, bu hal təsadüfən baş vermişdir, digər insanların ədalətsizliyin-

dən irəli gəlmişdir. Xüsusi mürəkkəb hallarda isə şəxsi uğursuzluğu sanki sezmir, ona əhə-

miyyət vermir. Çox zaman bu, insanın özü üçün dərk edilmədən, xüsusi mühafizəedici psixo-

loji mexanizmlərin təsiri altında baş verir. Olduğundan aşağı özünüqiymətləndirmə hallarında 

isə, son dərəcə əlyetərli  olan hədəflərə çatmaq nəticəsində perspektiv inkişaf zonası itirilmiş 

olur. 

Olduğundan aşağı özünüqiymətləndirmədən yalnız hər hansı konkret fəaliyyət növünə nə-

zərən danışmaq olar, çünki bu fəaliyyət növündə əldə olunan nəticələr hər hansı nümunə, eta-

lonla müqayisədə dəqiq müəyyənləşdirilə bilər. 

Şəxsiyyətin inkişafı üçün optimal hal özünəhörmətin, ümumi qiymətləndirmənin yüksək 

səviyyədə olmasıdır. Yüksək səviyyədə özünəhörmətə malik olan insan şəxsi ləyaqət hissinə 

malik olan, özünə inanan insandır. Belə insan özünü başqalarının, şəxsi imkanlarının, şəxsi 

səylərinin həyata keçirilməsi hesabına reallaşdırır və təsdiq edir. 

Əksinə, özünüqiymətləndirmənin aşağı səviyyəsi, özünü qəbul etməmə, bir qayda olaraq,  

şəxsi dəyərsizlik, xəstə heysiyyat hissi, özünü onu əhatə edənlərin hesabına təsdiq etmək 

cəhdləri ilə xarakterizə olunur. Aşağı səviyyəli özünüifadəyə malik olan insanlar çox zaman 

ətrafdakıların sadə zarafatlarından belə, əzab çəkir, onlar tərəfindən olan tənqidlərə daha kəs-

kin reaksiya verirlər. Belə insanlar xırda inciklikləri yadda saxlamağa, rəqabətə meyilli olur-

lar. Onlar üçün şəxsi imkansızlıqlarının, zəifliklərinin başqalarının nəzərlərində aşkar olun-

maqdan daimi qorxu səciyyəvidir. 

Özünəhörmətin aşağı səviyyəsinin təzahürlərindən biri natamamlıq kompleksidir. Bu hadi-

sə tanınmış psixoanalitik A.Adler (1870-1937) tərəfindən kəşf edilmişdir. Natamamlıq komp-

leksi insanın öz həyat problemlərinin həllində iqtidarsız, qabiliyyətsiz olmasına dayanıqlı 

əminliyində təzahür edir. 

Belə insanlar onları əhatə edənlərin tərəfdaşlığına və köməyinə, daha mürəkkəb hallarda 

isə xüsusi psıxoloji və psixoterapevtik köməyə ehtiyac duyurlar. 

“Mən-konsepsiya”nın üçüncü komponenti davranış komponentidir. Bu komponent insanın 

özünütənzimləmə imkanlarını, insanın müstəqil qərarlar vermək qabiliyyətini, davranışını ida-

rə etmək, onu nəzarətdə saxlamaq, öz əməllərinə görə cavab vermək kimi məqamları müəy-

yən edir. 

Davranış komponentində həyatın insan qarşısında qoyduğu problemləri, eləcə də onun 
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özünün qarşısına qoyduğu məsələləri həll edə bilib-bilməməsi, çətinliklərin öhdəsindən gələ 

biləcəyi, öz məqsədinə çata biləcəyi ilə əlaqədar təsəvvürləri və keçirdiyi hisslər əks olunur. 

Bütün bunlar isə şəxsin özünə inamlı və ya qeyri-inamlı olması şəklində təzahür edir. 

“Mən-konsepsiya”nın vacib ölçülərindən biri də davranışda daxili və ya xarici nəzarətə is-

tiqamət götürülməsidir. Buna əsasən insanları eksternal və internal kimi qruplara ayırmaq 

olar. Xarici nəzarətə istiqamətlənmə hallarında eksternalların özünü qiymətləndirməsi, əsasən, 

belə şəxslərə digər insanların münasibəti ilə müəyyən olunur, həyatlarında baş verən hadisə-

ləri isə onlar müvafiq olaraq tale, qəzavü-qədər, digər insanların təsiri ilə izah edirlər. İnter-

nallar daxili nəzarətə yönlənir və başlıca olaraq şəxsi özünüqiymətləndirməni nəzərə alırlar və 

hesab edirlər ki, həyatda hər şey yalnız onların özündən asılıdır. Lakin bu tiplərdən hər birinin 

tamamilə bir-birinə zidd olan təzahürləri qeyri-məhsuldardır, o cümlədən də etnik münasibət-

lərdə özünü neqativ yönümdə təzahür etdirir. Göründüyü kimi, milli-etnik qrupların sosial-

psixoloji adaptasiyanın komponentləri olduqca müxtəlif və mürəkkəb psixoloji mexanizmə 

malikdir. Bu baxımdan müasir dövrdə milli-etnik qrupların sosial-psixoloji adaptasiyanın 

komponentlərinin mürəkkəbliyi nəzərə alınmalı və hər bir etnosun müasir şəraitə uğurla adap-

tasiyasının sosial-psixoloji mexanizmləri öyrənilməlidir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə dünyanın mənzərəsi psixoloji baxımdan get-gedə 

kiçilir və mədəniyyətlərarası dialoq özünün pik nöqtəsinə çatmaqdadır. Belə vəziyyət milli-et-

nik qrupların sosial-psixoloji adaptasiyasında özünü daha qabarıq göstərir və təbii ki, bu sahə-

də zəruri tədbirlərin görülməsi də az deyildir. Məqalənin də aktuallığı məhz onun bu mövzuya 

həsr olunmasından irəli gəlir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə ayrı-ayrı tədqiqatların 

nəticələrinə əsasən, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələrinin xoşagələn qarşılıqlı təsirini 

özündə əks etdirən fərqli amillərin qruplar üzrə təsnifatı verilir, milli-etnik qrupların müasir 

şəraitə adaptasiyasının sosial-psixoloji məsələlərini tam müəyyənləşdirmək üçün adaptasiya 

prosesinin özünəməxsus cəhətləri aydınlaşdıırılır, bu baxımdan uyğunlaşma ilə adaptasiyanın 

fərqli cəhətləri nəzərdən keçirilir. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Ш. Курбанова 

 

По вопросам социально-психологической адаптации этносов 

 

Резюме 

 
На протяжении веков Азербайджан заселяли многочисленные этнические группы, 

которые живут и сегодня. Важно изучить направления социально-психологической 

адаптации этнических групп, проживающих в Азербайджане в новом социальном и 

политическом контексте.  

Сегодня развитие Азербайджана является одним из главных мест его терпимости и 

этнической принадлежности. Не случайно в нашей стране было проведено несколько 

форумов, посвященных многонациональности, и представлены миру как модель муль-

тикультурализма мировых государств в Азербайджанской Республике. В этом случае 

изучение механизмов успешной социально-психологической адаптации национально-

этнических групп привело к росту религиозной, культурной и национальной толерант-

ности, с одной стороны, и появлению новых научных фактов о социальной адаптации - 

с другой. 
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N.Sh. Gurbanova 

 

On issues of socio-psychological adaptation of ethnic groups 

 

Summary 
 

Throughout the centuries, numerous ethnic groups have been settled in Azerbaijan and 

live today. It is important to study the directions of the socio-psychological adaptation of 

ethnic and ethnic groups living in Azerbaijan in the new social and political context and to 

address the problems that are present in the adaptation process. 

Today, developing Azerbaijan is one of the foremost places for its tolerance and ethnicity. 

It is no coincidence that several Forums dedicated to multinationalism have been held in our 

country and presented to the world as a model of multiculturalism of the world states in the 

Azerbaijan Republic. they do. In such a case, the study of the mechanisms of successful 

socio-psychological adaptation of national-ethnic groups has led to a rise in religious, cultural 

and national tolerance on the one hand, and the emergence of new scientific facts about social 

adaptation on the other.  

 

Redaksiyaya daxil olub: 11.11.2020 
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Məişət zorakiliğinin baş vermə səbəbləri və nəticələri 
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Rəyçilər: psixol.ü.f.d. A.R. Bünyatova, 

                 psixol.ü.f.d. T.M. Verdiyeva 

 

Açar sözlərIər: məişət zorakılığı, zorakılığa məruz qalmış şəxslərin dövlət tərəfindən mü-

hafizəsi, məişət zorakılığının növləri, ikinci dalğa, qadın hüquqları, məişət zorakılığının klini-

ki və hüquqi tərəfləri 

Ключевые слова: домашнее насилие, государственная защита жертв насилия, виды 

домашнего насилия, вторая волна, права женщин, клинические и правовые аспекты 

домашнего насилия 

Key words: domestic violence, state protection of victims of violence, types of domestic 

violence, second wave, women's rights, clinical and legal aspects of domestic violence 

 

“Məişət zorakılığı bütün dünyada geniş yayılmışdır. Aparılan bütün tədqiqatlara əsasən 

məişət zorakılığının əsas qurbanları qadınlar olsa da, əslində məişət zorakılığı yalnız qadınlara 

aid deyildir və tam gender əsaslı sayıla bilməz. Tədqiqatlara əsasən məişət zorakılığı qurban-

larının 95%-ni qadınlar təşkil edir” (1, s. 4). Məhz bu səbəbdən bir çox hallarda məişət zorakı-

lığı probleminə gender aspektindən yanaşılır. Məişət zorakılığının qurbanları sırasında nikah 

və ya digər cinsi münasibətə olanları deyil, həmdə valideynlər, uşaqlar və ailə daxilində yaşa-

yan digər şəxslər də vardır. Məişət zorakılığı bir ailənin deyil, cəmiyyətin təhlükəsizliyinin 

əsasları üçün təhdiddir. Məişət zorakılığının total xarakter daşıması, xüsusən də bu zorakılıq-

ların patriarxat dəyər və adətlərin hökmran olduğu cəmiyyətlərdə baş verməsi cəmiyyətin və 

dövlətin inkişafını əngəlləyəcək qədər təhlükəlidir. Məişət zorakılığına qarşı mübarizə bütün 

cəmiyyətlərdə olduqca mürəkkəb bir işdir.  

Məişət zorakılığı dedikdə beynəlxalq termin kimi ailədaxili zorakılıq başa düşülür. Yəni, 

bir ailə üzvü digər ailə üzvünü bu və ya digər yollarla öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir. Be-

lə ki, ata və ya ananın öz övladlarına istəklərini etməyə zorlamaq, ailədə kişinin qadına və ya 

qadının kişiyə şiddət göstərməsi bu kimi hallara nümunə olaraq göstərilə bilər. Ailədaxili zo-

rakılığın bir neçə növü vardır. Bunlar fiziki, psixoloji, sosial, iqtisadi və cinsi cəhətdən ola bi-

lər:  

• Fiziki zorakılıq dedikdə söhbət döyülməkdən gedir (yumruqlama, təpikləmə, şillələmə, 

hər hansı kəsici və ya deşici alətlə bədənə müxtəlif xəsarətlər yetirmə). Fiziki zorakılığa daha 

çox azyaşlı uşaqlar və qadınlar və əlilliyi olan şəxslər daha çox məruz qalır. 

• Psixoloji zorakılıq dedikdə, ailə üzvlərindən birinə göz təması ilə, mimika və jestlərlə və 

qeyri-etik ifadələrlə depresiyaya salma, özünə qəsd həddinə çatdırma və ya özünə qəsd başa 

düşülür.  

• Sosial zorakılıq ailədəki bir şəxsin digərini cəmiyyətdən uzaqlaşdıraraq sosial adaptasi-

yasını ləngitməsi nəzərdə tutulur. Belə ki, texnoloji vasitələrdən istifadəsini məhdudlaşdır-

maqla cəmiyyətdə baş verən hadisələrə biganə yanaşmağa sövq edir. 

• İqtisadi zorakılıq ailənin bir üzvünün bir intim partnyorun digəri üzərində kontroludur. 

Həmin şəxs digərinin iqtisadi resurslara girişini məhdudlaşdırır; özünü iqtisadi baxımdan tə-
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min etməyinə imkan vermir və özündən asılı vəziyyətdə saxlayır.   

• Cinsi zorakılıqda isə zorlanmalardan söhbət gedir. Cinsi zorakılıq təhrik etmək, zor və ya 

hədə qorxu yolu ilə edilən razılaşdırılmamış cinsi əlaqədir. Cinsi zorakılıq gender zorakılığı, 

ifadə azadlığı, digəri üzərində olan nəzarət və hökmranlıq zəminində törədilən məqsədyönlü 

hərəkətdir. Bu nəzarətsiz istəyin, cəlb edilmənin və ya sövq etmənin təzahürü deyil.  

“Məişət zorakılığının kliniki və hüquqi tərifləri mövcuddur. Belə ki, hüquqi məişət zorakı-

lığı deyildikdə“ yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əvvəllər birgə yaşamaqların-

dan sui istifadə etməklə, bu qanunun şamil edildiyi şəxslərin birinin digərinə qəsdən fiziki və 

ya mənəvi zərər vurmasıdır. Kliniki tərifi isə yeniyetmələr, gənclər və böyüklərin öz intim 

partnyorlarına qarşı törətdikləri fiziki şiddət, cinsi zorakılıq, psixoloji basqı, iqtisadi asılılıq və 

ya məhrumetmə kimi aşağılayıcı və zorakı davranışların törədilməsi ardıcıllığıdır” (2).  

Məişət zorakılığı və ya şiddət törətmək seçimi daha çox davranışla səciyyəvi olan bir 

problemdir və bu problem adətən şəxsin uşaqlıq vaxtında nə dərəcədə valideynlərinin bir-biri-

nə qarşı zorakılıq törətdiklərinə şahidliyi ilə sonradan öyrənilən bir prosesə çevrilir. Şiddət  

öyrənilə biləcək bir davranışdır. Ən vacib öyrənmə mənbəyi cinayətkarın öz ailəsidir. Uşaq-

lıqda və yeniyetməlikdə məişət zorakılığının tətbiq olunduğu bir mühitdə böyüyənlərin şiddət 

göstərməyə meyilli olduqları müşahidə edilmişdir. Ailədaxili zorakılığın miqyasına, və ondan 

doğan təhlükələrə nəzər salsaq görərik ki, zorakılıq yalnız ailənin bir üzvünə yönəldiyi halda, 

onun təsirindən ailənin digər üzvləri də zərər çəkir. Bu hal mütəxəssislər tərəfindən ikinci dal-

ğa və yaxud təkrar qurban adlanır. “Təkrar qurban”ların şahidləri ilə aparılan söhbətlər zama-

nı, onların zorakılıqla üzləşmiş ailə üzvlərindən az psixoloji gərginlik keçirmədiyi aşkarlanır. 

“İkinci dalğa”nın qurbanı  əsasən zorakılığın şahidi olan uşaqlar olur. Belə uşaqlar yüksək 

riskə məruz qalaraq, müxtəlif emosional gərginlik yaşayır. Məişət zorakılığının baş vermə sə-

bəblərindən biri isə qadın və kişi hüquqlarının bərabər olmamısıdır. Bu hal təəssuf ki, bizim 

ölkəmizdə daha geniş yayılmışdır. Qadın və kişi arasında bərabər olmayan qüvvələr münasi-

bətinin təzahür formasıdır ki, bu da qadınlar üzərində hökmranlığa gətirir. Münasibətlərdəki 

hökmranlıq isə mütləq daha zəif tərəf (ələlxüsus da iqtisadi) sayılan qadının kişi tərəfindən 

diskriminasiyası ilə nəticələnir. Qadınların güzəranının ağırlığı, onların kişilərdən asılı müna-

sibətdə olması zorakılıqda əsas sosial mexanizm qismində iştirak edir. Məişət zorakılığını tö-

rədən şəxs hər hansı bir nəzarət funksiyasını yerinə yetirmək üçün fiziki şiddət üsulundan is-

tifadə edir. Və bu davranış forması “kişi cinsiyyətli, haqqı çatmaq təsəvvürüdür, yəni kişilərə 

qadınlara nisbətən daha çox haqq qazandıran patriarxal strukturunun xüsusiyyətidir”. Qadın-

lara qarşı zorakılıq xüsusən keçmiş patriarxal adət-ənənələrin qaldığı, üstünlük təşkil etdiyi 

regionlarda daha qabarıq şəkildə müşahidə olunur. Bu halı gender bərabərliyinin pozulması 

kimidə qiymətləndirmək olar. Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, məişət zorakılığının baş 

vermə səbəblərindən biridə gender bərabərliyinin düzgün tənzimlənməməsidir (“Gender” – 

müəyyən cəmiyyətdə kişi və qadına xas olduğu hesab edilən sosial rollar, davranış, fəaliyyət 

növləri, xüsusiyyətlər deməkdir).         

Hər bir millətin gələcəyinin formalaşmasında ən önəmli amillərdən biri, bəlkə də birincisi 

keyfiyyətli təhsildir. Təhsilli bir cəmiyyətə sahib olmaq üçün ən vacib amil isə, qızların sahib 

olduğu təhsil səviyyəsidir. Millət olaraq genefondumuzda qızların təhsilinə çox önəm verən 

BABALARIMIZ  olsa da, bu gün  XXI əsrdə qızlarının təhsil almaq istəyini elə öz evindəcə 

boğan on minlərlə ailə var. Bir kişinin (və ya oğlan uşağının) təhsil alması sadəcə bir nəfərin 

təhsil almasına bərabərdirsə, bir qadının (və ya qız uşağının) təhsil alması bir nəslin təhsil al-

masına bərabərdir. Məhz bu düşüncənin fərqində olan H.Z. Tağıyev müsəlman şərqində ilk 

qızlar məktəbini tikdirərək qızların təhsil almasına yaratdığı imkanlarla əslində bir neçə nəslin 
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təhsil almasına şərait yaratmışdı.  

Həştərxanda tatar dilində çıxan GUNAŞ-yəni Günəş qəzetində, Axund Məhəmmməd Piş-

namazzadə tərəfindən maraqlı bir məqalə çap olunmuşdu. Çoxlarını narahat edən bu məqalə-

də, məzlum şərq qadınının taleyinə toxunulurdu. Cavan ailələr nə üçün tez dağılır, müsəlman 

oğlanlar nə üçün öz qızlarımızı bəyənmirlər, ailə həyatının zəhərlənməsinə səbəb nədir? kimi 

suallara müəllif çox aydın cavab verirdi. Hamının acı-acı sezdiyi, fəqət heç kəsin dilinə gətir-

mədiyi sosial bəlanı qamçılayır, onun köklərini açıb göstərirdi. Müasir gənclərimiz get-gedə 

Avropa ruhunda inkişaf edir və tərbiyə olunurlar. Onların qadına münasibəti dəyişir. Digər tə-

rəfdən biz müsəlmanlar isə, qızlarının tərbiyəsinə və təhsilinə əsla fikir vermirik. Beləliklə, 

xarakterdə, tərbiyədə və inkişafda iki əks qütb yaranır. Ailə ixtilafları da, ziyalılarımızın sa-

vadsız müsəlman qızları ilə evlənmək istəməməsi də, elə burdan irəli gəlir. Yazı həmin döv-

rün insanları tərəfindən müxtəlif fikirlərə məruz qalır. Şərq aləmində ailə işinə qarışmaq olar? 

Özü də  kimdir bunları yazan: dövrün tanınan ruhani alimi, görkəmli bir şəriət bilicisi. Bu ki, 

islam təfəkkürünə çox ciddi bir zərbədir. Garaguruh o dəqiqə baş qaldırır. Güya müəllif şəriət 

qanunlarını pozur, milli hisləri tapdalayır. Güya xalqı çaşdırır, oğlanlara böhtan atır, qızları-

qadınları pis yola dəvət edir. Bir tərəfdən də bəlli olur ki, Axundun iki qızı Tiflis qadın gim-

naziyasında təhsil alır. Özü də, rus dilində! 

Bütün zamanlarda yaşayan ziyalılarımız, dinimiz qızların harada və ya hansı dildə təhsil 

almasına qarşı olmayıb. Ancaq, milli və dini düşüncəmizdən uzaq bir sıra doğmalar qızların 

təhsil almasına əsrlərdir qarşı çıxmaqdadır. Qızların təhsil almaması onların öz hüquqlarını 

bilməməsinə gətirib çıxarır. Bütün bunlarda öz hüquqlarını bilməyən qadınların məişət zora-

kılığına məruz qalmasına gətirib çıxarır. 

Boşanma hallarının artmaması və məişət zorakılıqlarının baş verməməsi üçün müvafiq ad-

dımlar atılmalı, çoxuşaqlı ailə yerinə əhali artımını azaltmayacaq səviyyədə az uşaqlı təhsilli 

uşaqların yetişdiriləbiləcəyi ailə modeli siyasəti həyata keçirilməli, aztəminatlı və rayonlarda 

yaşayan ailələrdə doğulan uşaqların təhsilə əlçatanlığını təmin etmək məqsədi ilə həmin ailə-

lərə dəstək məqsədi ilə xüsusi dövlət proqramları hazırlanmalıdır. Yalnız bu şəkildə siyasətlə 

təhsilli və inkişaf etmiş cəmiyyətə sahib ola bilərik. Əgər hər nəsil özündən əvvəlki nəsildən 

daha üstün təhsilə sahib olarsa, güclü ölkəyə çevrilə bilərik.  

Bəxtiyar Vahabzadənin "Axı dünya fırlanır" şerində dediyi kimi: 

 

Mən atamı ötmüşəm, məni ötür övladım 

Bu belə də, olmalı axı dünya fırlanır. 

 

Təəssüf ki, çox vaxt ailəni qoruyub saxlamaq və uşaqlara mənəvi əzab verməmək naminə 

zorakılığın qurbanları kömək üçün müraciət etmirlər, bu da öz növbəsində daha ağır nəticələrə 

gətirib çıxara və hətta ölümlə nəticələnə bilər. Xoşbəxtlikdən qohumlar və yaxınların təkidi 

ilə zorakılıq qurbanları daha tez-tez hüquq-mühafizə orqanlarına müdafiə üçün müraciət edir-

lər. 

Digər cinayətlər kimi ailədaxili zorakılıq hadisələrini dəqiq müəyyən etmək çətindir. Təd-

qiqatlar göstərir ki, cinayət səviyyəsində baş verən hadisələr bütün nikahların 20-40%-ni 

təşkil edir. Zorakılıq irqindən, təhsil səviyyəsindən,  əhatə  edən cəmiyyətdən asılı olmayaraq, 

istənilən ictimai-iqtisadi təbəqədən olan ailələrdə müşahidə edilir. Təxminən 40%-ə yaxın ki-

şilər müəyyən anda öz həyat yoldaşlarına qarşı zorakılıq tətbiq edə bilərlər. Qanun məişət zo-

rakılığına yol vermiş şəxslərin Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş cinayətlərə uyğun cə-

zalandırılmasını nəzərdə tutur.  
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“Belə ki, məişət zorakılığına qarşı mübarizənin hər tərəfli və kompleks şəkildə həyata ke-

çirilməsi, məişət zorakılığının profilaktikasının təmin edilməsi məqsədi ilə 2010-cu ildə Azər-

baycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən məişət zorakılığının 

qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 4 fəsil, 20 maddədən ibarət 

olub, özündə məişət zorakılığı haqqında ümumi məlumatı, məişət zorakılığı barədə şikayət-

lərə baxılması qaydası, məişət zorakılığının qarşısının alınması sahəsində tədbirləri və yekun 

müddəaları özündə birləşdirir. Bu qanun yaxın qohumluq münasibətlərindən, birgə və ya əv-

vəllər birgə yaşayışdan sui-istifadə etməklə törədilən zorakılığın, onun doğurduğu mənfi hü-

quqi, tibbi və sosial nəticələrin qarşısının alınması, məişət zorakılığından zərər çəkmiş şəxs-

lərin sosial müdafiəsi, hüquqi yardımla təmin edilməsi, habelə məişət zorakılığına səbəb olan 

halların aradan qaldırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri müəyyən edir və tənzim-

ləyir. “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” qanun yalnız qadınların deyil, digər 

ailə üzvlərinin, o cümlədən uşaqların fiziki, psixi, cinsi və iqtisadi xarakterli zorakılıqlardan 

müdafiə edir” (3). 

“Azərbaycanda məişət zorakılığına qarşı mübarizə sahəsində hüquqi bazanın yaradılması 

fonunda praktiki fəaliyyətlər hələ də qənaətbəxş səviyyədə deyildir. ATƏT-in Bakı ofisi tərə-

findən hazırlanmış hesabatda göstərilir ki, “Məişət zorakılığının qarşısının alınması haqqında” 

2010-cu il tarixli qanun və bu qanuna uyğun digər müvafiq qanunlara edilən dəyişikliklər, 

məişət zorakılığının qarşısının alınması və qurbanların müdafiə olunması üçün hüquqi əsasın 

yaranmasına şərait yaradıb. Bununla yanaşı, daha çox işlərin görülməsinə ehtiyac var” (1, s. 

7).  

“Mühafizə orderinin tətbiq olunması ilə bağlı qanunda nəzərdə tutulan prosedurlar hələ də 

tam şəkildə həyata keçirilmir. Cinayət Prosessual Məcəllə hələ də məişət zorakılığı qurbanla-

rının müdafiə olunması üçün xüsusi normalar nəzərdə tutmur. Azərbaycanda məişət zorakılığı 

qurbanlarının məhkəməyə çatımlılığının təmin olunmasında məhkəmələrin nə qədər böyük rol 

oynadığı, ATƏT-in məişət zorakılığına dair cinayət işləri üzrə müşahidəsində öz əksini tapıb” 

(4). Qeyd olunmalıdır ki, məişət zorakılığı hallarının qarşısının alınması üçün maarifləndirmə 

işinin gücləndirilməsi dövlətimizin daxili siyasətində bu gün ən mühüm prioritetlərdən biridir.  

Sonda Belə nəticəyə gəlmək olar ki, məişət zorakılığı bir intim partnyorun digəri üzərində 

nəzarətini həyata keçirmək üçün işlətdiyi davranışlar toplusudur. Bəzən yanlış olaraq məişət 

zorakılığı baş verən zaman günahın qurbanda olduğu düşünülür və zorakılığı törədən şəxsə 

bəraət qazandırılır. Lakin bunlar heç bir halda bir partnyorun digərinə qarşı zorakılıq törətmə-

sinə haqq vermir.  

Digər cinayət hallarında stressli, içkili olmaq güzəşt sayılmadığı kimi məişət zorakılığında 

da heç bir halda zorakılıq törədən şəxsə haqq qazandırılmamalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məişət zorakılığının geniş vüsət alması, zorakılığa məruz qalan 

şəxslərə qarşı qlobal sülh və təhlükəsizliyə zərbə vurur. Məqalənin də məhz bu kimi vacib bir 

problemə həsr edilməsi onun aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslərin problem-

lərinə aid nəzəri müddəalar, qanunvericiliyə dair faktlar irəli sürülmüş və həmin faktların 

müasir tələblərə uyğun elmi mahiyyəti açıqlanmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədəki faktlardan, praktik nümunələrdən 

habelə təklif və nümunələrdən və tövsiyələrdən məişət zorakılığına məruz qalmış şəxslər xü-

susən də qadınlar və uşaqlar faydalana bilər. 
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Резюме 
 

Статья посвящена жертвам домашнего насилия, особенно женщинам и детям. В 

статье говорилось о государственной защите жертв домашнего насилия, а также о пре-

доставлении краткосрочных и долгосрочных охранных ордеров жертвам домашнего на-

силия. Были исследованы физические, психологические, экономические, социальные и 

сексуальные типы домашнего насилия, и была предоставлена различная информация о 

предотвращении домашнего насилия в отношении женщин. В статье используются дос-

товерные факты о домашнем насилии и список различных источников. 

 

S.I. Mammadova 

Causes and consequences of domestic violence 
 

Summary 

 
The article is dedicated to victims of domestic violence, especially women and children. 

The article discusses the state protection of victims of domestic violence, as well as the 

provision of short and long term protection orders to victims of domestic violence. The 

physical, psychological, economic, social and sexual types of domestic violence were 

investigated, and various information was provided on the prevention of domestic violence 

against women. The article uses accurate facts about domestic violence and a list of various 

references. 
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Abşeron yarımdası Böyük Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissəsində yerləşir və 5 hissəyə 

bölünür: qərb, cənub-qərb, mərkəzi, şərqi və şimal-qərbi.  

Relyefi şimaldan alçaq dağlarla əhatə olunumuşdur. Abşeron yarımadası dərinliyi 30-50 

metrə qədər olan Xəzər dənizi akvatoriyası ilə əhatə olunmuşdur. Bu zona hüdudlarında Piral-

lahı, Çilov, Qum adaları, Darvin, Neft daşları, İkiqardaş daşları, Xali sualtı çayları yerləşmiş-

dir. Yarımada hüdudlarında 36 palçıq vulkanı Abşeron yarımadasında, 8 palçıq vulkanı isə 

Abşeron arxipelağında öyrənilmiş və təsvir olunmuşdur. Bu palçıq vulkanlarından bir neçəsi-

nin adını çəkə bilərik: Cüzdək Bozdağı palçıq vulkanı, Sarınca palçıq vulkanı, Keyrəki palçıq 

vulkanı, Lökbatan palçıq vulkanı, Qaradağ pilpiləsi palçıq vulkanı, Otman bozdağı palçıq vul-

kanı, Qırmaku palçıq vulkanı, Zığ palçıq vulkanı və s.  

Abşeron yarımadası palçıq vulkanları ilə məşhurdur. Azərbaycanın palçıq vulkanları maq-

matik mənşəli vulkanlara nisbətən məhdud sahələrdə yayılmışdır. Onlar adətən neftli-qazlı sa-

hələrə düşür ki, bu da onların neft-qaz yataqları ilə mənşəcə yaxın olmasını göstərir. Bu sə-

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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bəbdən palçıq vulkanının yayıldığı sahələr maqmatik mənşəli vulkanların yaratdığı sahədən 

kiçik olur. 

Azərbaycan ərazisində palçıq vulkanları Xəzəryanı – Quba, Şamaxı-Qobustan, Küryanı, 

Abşeron yarımadasında, Bakı arxipelaqında, Kür və Qabırlı çayları arasında geniş yayılıb. 

Palçıq vulkanları Abşeron yarımadasının qərb hissəsində, Cənubi və Mərkəzi Qobustanda və 

Xəzəryanı düzənliyinin Xəzər sahilinə qovuşan cənub-şərq hissəsində ən çox inkişaf etmişdir. 

Abşeronun qərbində və mərkəzində Zigilpiri, Keyrəki, Abıx, Boğ-boğa, Böyükdağ, Otman 

Bozdağı, Lökbatan, Sonqar, Qusxana və s. iri vulkanlar yerləşir. 

Bunlardan başqa Buzovna şorkası, palçıq şorkası, neft daşları və başqa iri palçıq vulkan-

ları var. 

Bakı arxipelağı Cənubi Xəzərin şimalda Balıqçı burnundan başlamış, cənubda Qızılağac 

körfəzinədək uzanan geniş qərb hissəsini əhatə edir. Buranın palçıq vulkanları, konusvari su 

səthindən baş qaldıran ada (Xəzər-Zirə, Çigil, Qarasu, Səngi-Muğan, Gil və s.) və ya su altı 

çaylardan (Səbayıl sayı, Yanan Tava, Atəşgah sayı və s.) ibarətdir. Bütün bu vulkanlar Abşe-

ron yarımadasının müasir relyefinin əmələ gəlməsində böyük rol oynayır. Morfolojı cəhətdən 

onların nisbi hündürlüyü 5-150 m-dən 400 m-dək olan kəsik konus şəklində olub, xarici görü-

nüşünə görə maqmatik vulkanları xatırladır. Onların təpəsi kraterə uyğun gəlir. Kraterin dia-

metri 400-500 m, əsasının diametri isə 6000-10000 m və daha artıq olur. Konuslar “brekçiya” 

əsasən ətraf süxurlara yad olan sərt süxur qırıntıları ilə lilli kütlə qarışığından ibarətdir.  

Ziğ və Bibiheybət ərazisində gömülmüş palçıq vulkanları mövcuddur.  

Vulkan tullantıları arasında bəzən diametri 1-2 m olan böyük suxur parçalarına da təsadüf 

edilir. Breksiyası bərk olduqda vulkan konusunun yamacları dik (Otman Bozdağı), su ilə zən-

gin olduqda konusvari alçaq və yastı, krater isə boşqabvari formada olur. 

Palçıq vulkanı ilə palçıq şorkasının fərqli cəhətləri ondan ibarətdir ki, şorkanın tulalntıları 

içərisində süxur qırıntıları olmur, palçıq vulkanının tullantıları isə süxur qırıqları ilə zəngindir. 

Mütəxəssislərin fikrincə planetdə 800 palçıq vulkanı mövcuddur. Bunlardan təxminən 

350-si, eləcə də şəkilcə ən gözəlləri Azərbaycandadır. Vulkan palçığı bor, manqan, litium, va-

nadium, mis ilə, vulkan suyu isə bor, brom, yod kimi qiymətli mikroelementlərlə zəngindir. 

Məhz bu səbəbdən vulkan palçığı təbabətdə geniş istifadə edilir. O, bir sıra dəri, mədə-ba-

ğırsaq, ürək-damar, uroloji, ginekoloji xəöstəliklərdə, kosmetologiyada tətbiq edilir. Mütəxəs-

sislər vulkan palçığının həm də sənaye-təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olduğunu qeyd edir, on-

dan keramit, sement, kərpic istehsalında istifadənin mümkünlüyünü təsdiq etmişlər. 

Palçıq vulkanlarının mənşəyi haqqında ilk dəfə G.V. Abix fikir söyləmişdir. O, belə nəti-

cəyə gəlmişdir ki, palçıq vulkanlarının yer səthində üzə çıxması istliyi maqma, brekçiya əmə-

ləgətirən qırıntı süxurlarını qırılma zonası, suyu-dəniz, qazı- bitumlu süxurlar palçıq vulkan-

larının fəaliyyətinin başlanması üçün lazım olan impulsları isə zəlzələlər verir. Digər geolog-

alimlər palçıq vulkanlarının əsas yaranma səbəbini geodinamikada – qırışlar, boşluqlar və çat-

ların yaranması və inkişafı ilə əlaqələndirirlər. Neftçi-geoloqların fikrinə görə isə palçıq vul-

kanları neft yataqlarında toplanmış karbohidrogen qazlarının ifrat təzyiqi nəticəsində yaranır. 

Lökbatan vulkanı Bakı şəhərindəm 10-12 km cənub-qərbdə, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlı-

ğında  yerləşir. Azərbaycanın fəaliyyətdə olan vulkanları içərisində ən fəallarından biri olan, 

təxminən hər 3-10 ildən bir püskürür. Lökbatan vulkanı Xəzər səviyyəsindən 130 m, səthdən 

100 m hündürlükdə yerləşir. Oroqrafiya cəhətdən, vulkan iki təpəsi olan yüksəklikdən ibarət-

dir. Lökbatan çox fəal palçıq vulkanıdır. Onun ilk püskürməsi 1829-cu ildə olmuşdur. Cəmi 

23 güclü püskürmə qeydə alınmışdır. İyirmi beş-otuz dəqiqə davam edən sonuncu püskürmə 

(24.10.2004) güclü uğultulu səslə müşayiət olunmuş 10 km məsafədə torpaq titrəməsi hiss 
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edilmişdir. Karbohidrogen qazlarının alov dillərinin hündürlüyü 50-60 m-ə çatmışdır. Bəzi 

yerlərdə yanma müddəti bir aydan çox olmuşdur. Hazırda Lökbatan vulkanı sakitlik dövrü ke-

çirir. Professor V.V. Boqaçov buradan Xəzər suitisinin taz sümüyünü tapmışdır. Yüksəkliyə 

qalxdıqca içərisində balıq qalıqları olan boz merqel qırıntılarına rast gəlininr. Müəllif bu sü-

xurların içərisində Miosen və Pliosenə aid suiti və dişsiz balinalar qalıqlarına eləcə də akula 

dişlərinə rast gəldiyini qeyd edib. 

 

                  
 

Keyrəki palçıq vulkanı – Bakı şəhərindən 12 km şimalda, Abşeron yarımadasının mərkəzi 

hissəsində, Binəqədi kəndindən qərbdə yerləşir. Vulkanın şimal yamacı dik, cənub yamacı isə 

az meyilli olan kəsik konus şəklindədir. Sonuncu dəfə 26.06.2001-ci il tarixində püskürmüş 

brekçiya sütununun hündür 5-15 m-ə, uzunluğu 300 m-ə çatmış, 100 m uzunluğunda çatlar 

əmələ gəlmişdir. Sonuncu püskürmə 15 ha-dan çox sahəni tutmuşdur. Keyrəti palçıq vulka-

nının tezliyinin kifayət qədər yüksək olması məsələnin çox ciddi tərəfidir. Bu vulkan dövlət 

əhəmiyyətli təbiət abidələri siyahısına salındığından o, çəpərlənərək ciddi şəkildə mühafizə 

olunmalı yazılı lövhələrlə təmin olunmalıdır.  

Zığ palçıq vulkanı – Zığ gölündən cənub-gərbdə yerləşir. Bu vulkanın əhatə etdiyi Zığ 

mədəninin ərazisi Bakı şəhərindən şimal-şərqdə yerləşir. Sahənin geolojı quruluşunda Abşe-

ron, Ağcagil mərtəbələri və məhsuldar qat çöküntüləri iştirak edir. Vulkan səthi qədim Xəzər 

dənizi tərəfindən yuyulmuşdur. Onun krateri gölün cənub-qərb sahilində yerləşmiş və gömül-

müşdür. 
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Mütəxəssislərin fikrincə planetdə 800 palçıq vulkanı mövcuddur. Bunlardan təxminən 350-si, 

eləcə də şəkilcə ən gözəlləri Azərbaycandadır. Vulkan palçığı bor, manqan, litium, vanadium, 

mis ilə, vulkansuyu isə bor, brom, yod kimi qiymətli mikroelementlərlə zəngindir. Məhz bu 

səbəbdən vulkan palçığı təbabətdə geniş istifadə edilir. O, bir sıra dəri, mədə-bağırsağ, ürək-

damar, uroloji, ginekoloji xəstəliklər də kosmetologiyada tətbiq edilir. Mütəxəssislər vulkan 

palçığının həm də sənaye-təsərrüfat əhəmiyyətinə malik olduğunu qeyd edir, ondan keramit, 

sement, kərpic istehsalında istifadənin mümkünlüyünü təsdiq etmişlər.   

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Abşeron yarımadasının palçıq vulkanlarından, onların 

növlərindən və spesifik xüsusiyyətlərindən danışılır ki, bu da onun aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi Abşeron yarımadasının palçıq vulkan-

larının tədqiqi, ərazinin müxtəlif hissələrində yerləşən palçıq vulkanlarının müqayisəli təhli-

lindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən palçıq vulkanlarından 

tibbdə, sənayedə, kənd təsərrüfatında və kosmetologiyada istifadə etmək olar. 
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И.К. Гамзаева, Э.В. Мусаева 
 

Грязевые вулканы Апшеронского полуострова 
 

Резюме 
 

В статье говорится о грязевых вулканах и их типов. По происхождению грязевые 

вулканы близки к залежам нефти. Были отмечены наиболее распространенные грязевые 

вулканы на территории Азербайджана. Кроме этого, здесь говорится о структуре гря-

зевых вулканов, об их важности и области их применения. Также было проведено 

сравнительный анализ грязевых вулканов Апшеронского полуострова.   

 

I.K. Hamzayeva, E.V. Musayeva 
 

Mud volcanoes of the Absheron Peninsula 
 

Summary 
 

The article discusses mud volcanoes of the Absheron Peninsula and their types. It is 

shown that mud volcanoes are close in origin to oil and gas fields. Noted that places where 

mud volcanoes are widespread in the territory of Azerbaijan. In addition, the structure, 

importance and application of mud volcanoes are discussed. Mud volcanoes in Absheron 

region were compered. 
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Abşeron yarımadasının gölləri 
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müalicəvi əhəmiyyət, biomüxtəliflik 
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Abşeron yarımadası Xəzər dənizinin qərb sahilində qərarlaşır. Burada Bakı, Sumqayıt və 

Xırdalan şəhərləri ilə yanaşı 32 qəsəbə də yerləşir. Onun sahəsi 2110 km2, əhalisi təqribən 4,6 

milyon nəfər təşkil edir. Abşeron yarımadasında boz-qonur və boz torpaq növləri yayılmışdır. 

Bu torpaqlar cavan torpaqlardır və prolüvial çöküntülər üzərində formalaşmışlar. Mexniki tər-

kibinə görətorpaqlar qumlu, gilli və ağır gillidirlər. Bu torpaqların mənfi cəhəti profillərinin 

bütöv və quru olmasıdır. Onları yalnız fitomeliorasiya vasitəsi ilə yaxşılaşdırmaq olar.  

Abşeronda 200-dən artıq  göl movcuddur ki, bunlar da yarımada sahəsinin 2,5%-ni əhatə 

edir. Göllərin əksər hissəsi kiçik ölçülü (<0,1 km2) olub, ilin isti dövründə quruyur, yalnız 10-

a yaxın gölün sahəsi 1-2 km-dən artıqdır. Göllərin ərazi yüksəkliklər üzrə paylanması müx-

təlifdir. Nisbətən böyük göllər yarımadanın mərkəzi hissəsində yerləşir. Göllərin böyük əksə-

riyyəti 50 m-dən az olan yüksəkliklərdə, Kürdəxani, Qırmızı və Zığ gölləri (Duzlu göl) isə 

okean səviyyəsindən aşağıda yerləşir.  

Göl çalasının quruluşu  və forması onun morfoloji xüsusiyyətlərini  əks etdirir. Gölün də-

rinliyi, dibinin relyefi, sahillərin forması, hövzədəki toplanmı. Çöküntülər onun formasını  

mütəmadi olaraq dəyişir. Göllərin əksəriyyəti dayaz olduğundan onlar ancaq litoral zanadan 

ibarətdir. Nisbətən dərin olan Böyükşor, Qırmızı (şərqi), Bül-bülə göllərindən isə profundal  

zona çox zəif nəzərə çarpır. Cədvəldə Abşeron göllərinin bəzi səciyyəvi xüsusiyyətləri veril-

mişdir. Göllərin çirklənmə mənbələri və çirklənmə dərəcələri şərti olaraq aşağıdakı şkala ola-

raq aşağıdakı şkala üzrə göstərilib: Çirklənmə mənbələri: 1– neft-mədən, 2 – sənaye, 3 – kom-

munal-məişət. Çirklənmə dərəcəsi: A-çox yüksək, B-yüksək,V-orta , Q-cüzi. 

 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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Göllərin əsas fiziki-kimyəvi xassəlləri: 

 

№ Göllər 

Mütləq 

Yüksək- 

liyi 

m 

Səthinin 

Sahəsi 

Km2 

Maksimal 

Dərinliyi 

m 

Şaffaflıq 

m 

İonların 

cəmi 

q/l 

Çirklənmə 

dərəcəsi 

1 Böyükşor 12 9-15 5-7 0,3 5-150 1-2-3-A 

2 Masazır 8 6-10 1-2 0,6 40-350 3-Q 

3 Mirzəaladı 12 2-4 1-4 0,8 15-130 1-2-B 

4 Kürdəxanlı -3 1-3 1-2 0,9 2-200 1-3-V 

5 Qırmızı -26 3-7 1-3 0,5 50-300 1-2-3-A 

6 Bül-bülə 8 1-3 3-4 0,6 1-10 3-2-A 

7 XocaHəsən 14 1-2 4-8 0,5 1-15 1-2-3-B 

8 Duzlu -25 <0,1 2-3 0,7 10-60 1-Q 

 

Xörək duzu Abşeron göllərinin əksərində istehsal edilsə də Masazır, Böyükşor, Kürdəxanı, 

Pirşağı, Mirzəaladı, Fatmayı, Zığ və s. daha perspektivli idi. Yarımada göllərindən yığılan du-

zun ümumi miqdarını illər üzrə  nəzərdən keçirək: 1825-ci ildə 2-3 min ton, 1850-ci illərin  

ortalarında 4-5 min ton, 1872-ci il 7-8 min ton və s. Kürdəxanı  gölündən 1912-ci ilə kimi hər 

il 1-3 min ton duz yığılırdı. 19-cu əsrin əvvələrinə kimi, Məmmədli gölündən  hər il min tona  

yaxın, Mirzəaladıdan 100 tondan artıq, Masazır gölündən isə 2500 ton duz yığılırdı. Sonralar  

Masazır gölündən yığılan duzun miqdarı ilbəil artaraq 19-cu əsrin sonlarına yaxın ildə 5000 

tona çatmışdır. Masazır gölünün duz ehtiyyatlarını 1934-cü ildə təsdiq edən İ.V. Qarilov qeyd 

edir ki, bu göldə 381 min tondan artıq duz vardır ki, bunun da 190min tonu istismara yarar-

lıdır. Hal-hazırda Masazırda yeganə göldür ki, oradan indi  də hər il min tonlarla təmiz çökmə 

xörək duzu yığılır. 1926-cı il Böyükşor gölündə 24min ton duz istehsal edilmişdir. Hələ 1929-

cu ildə Azərbaycanın duz ehtiyyatlarını tədqiq edən bolşevik,inqilabçı, Çingiz İldırım qeyd 

edir ki, Böyükşor gölünün duz ehtiyyatı isə 249 tondur. 

Abşeron yarımadası göllərinin dibində toplanan çöküntülərinin müalicəvi  əhəmiyyət kəsb 

etməsi ətrafdakı kənd əhalisinə çoxdan bəlli idi və onlar bir sıra xəstəliklərin müalicəsində bu 

palçıqlardan geniş istifadə edirdilər. Artıq 1937-ci ildən başlayaraq Azərbaycan Elmi-tədqiqat 

Kurortologiya və Fiziki Üsullarla Müalicə İnstitutunun əməkdaşları Böyükşor, Masazır və 

Mirzəalı göllərindəki dib çöküntülərinin ehtiyatı, kimyəvi tərkibi və müalicəvi xassələrini  

tədqiq etmişlər. Nisbətən perspektivli olan Masazır gölünün xüsusiyyətləri daha geniş öyrənil-

mişdir. Belə ki, geoloq T.S. Karpinskinin 1938-ci ildəki planlanmasına görə Masazır gölündə-

ki müalicəvi qara rəngli dib çöküntülərinin həcmi 905158 m3, qara-boz  rənglinin 8910500 m3  

və boz  çalarlı olan isə 4750250 m3-dir. Bu palçığın – sümük, əzələ, hərərkət orqanları, damar, 

əsəb, uroloj və s. xəstəliklərin müalicəsinə müsbət təsiri müəyyən edilib. Çox güman ki, bu 

gölün kurort, səhiyyə, iqtisadi və estetik baxımdan imkan və ehyiyyatlarının araşdırılaraq  

qiymətləndirilməsi vaxtı  çatmışdır. 
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Göl ərazisində radiasiya fonunun qiyməti 

 

№ Göllərin adı 
Suyun səthində 

mkr/saat 

Sahilyanı torpaqların 

Səthində 

mkr/saat 

1 Böyükşor 8-12 15-24 

2 Masazır 6-9 21-25 

3 Mirzəaladı 12-15 13-19 

4 Kürdəxanı 8-14 18-26 

5 Qırmızı 9-16 16-24 

6 Bül-bülə 10-14 16-31 

7 Xoca-Həsən 6-18 23-32 

8 Duzlu 9-14 24-28 

 

Nəticələr göstərmişdir ki, su səthində radiasiya fonu Bakı şəhəri üçün olan təbii fondan (9 

mkR/saat) o qədər də çox deyildir. 

Qırmızı Göl 

Qırmızı göl Bakı şəhərindən cənub-qərbdə yerləşir. Göl çökəkliyi vaxtı ilə dənizkörfəzi 

olub, sonralar səviyyəsinin azalması ilə dənizdən təcrid olunaraq gölə çevrilmişdir. Hal-hazır-

da torpaq bəndlərlə bir-birindən ayrılmış bu 4-5 gölün ümumi sahəsi 6-7 km2-ə yaxındır. 

Masazır Gölü 

Masazır gölü Abşeron yarımadasının şimal-qərbində,oken səviyyəsindən 8 m yüksəklikdə 

yerləşir. Gölün cənub-qərbində Masazır, şimal-şərqində isə Novxanı kəndi yerləşir. Göl uzun-

sov-dairəvi formada olub, axarsız, qərb sahillərinin yüksəkliyi 3-5m, şərq sahilləri isə daha 

sıldırımlıdır. Gölün sahəsi 10km2 -ə yaxın, uzunluğu 5km, eni 3km-dır. Bol sulu dövrdə belə 

dərinliyi 2 m-dən artıq olmur. 

Gölün su qidasını atmosfer yağıntıları və çox cüzi olaraq sahillərindəki bir  neçə az debitli 

bulaqlar təşkil edir. Yay zamanı suyu qurumaq həddinə çatır və ən çox dərinliyi 0,5 m-dən ar-

tıq olmur. Suyun temperaturu isə 300C və daha artıq olur. 

Yayda gölün suyu duzlarla  ifrat dərəcədə doyaraq  minerallaşması 300q/l-dən artıq da ola 

bilər Qədim zamanlrda bu günə  kimi onun duzundan geniş istifadə olunur. 

Dib çöküntülərinin qalınlığı bəzi hissələrdə 10 metrdən artıqdır, qara rəngli palçığı sümük, 

damar, əsəb, oynaq və s. xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. 

Böyükşor gölü 

Böyükşor gölü Abşeron yarımadasının mərkəzində,okean səviyyəsindən 12 m yüksəklikdə 

yerləşir. Kanalarında Balaxanı, Sabunçu, Böyükşor, Binəqədi və s. yaşayış məskənləri var. 

Gölün cənub-qərb sahilləri nisbətən yüksəkdir, sahil xətti çox girintili-çıxıntılıdır. Şimal-qərb-

dəki körfəzi Bostanşor adlanır. Böyükşor Abşeron ən böyük gölü olmaqla bərabər ekoloji ta-

razlığın ən çox pozulduğu, çirklənmiş bölgəsidir. XI əsrin ikinci yarısından başlayaraq neft 

sənayesinin inkişafı ilə əlaqədar Böyükşör gölü intensiv şəkildə çirklənir. 1921-ci ildə Böyük-

şor sularından istifadə əsasına yod zavodu tikilmişdir. Duza olan ehtiyacın ödənilməsi üçün 

1932-ci ildə gölün qərb hissəsində 0,8 km2 sahədə 44 hovuz inşa olunmuşdur. Müxtəlif dövr-

lərdə yol, tikinti, sənaye sahələri və s. məqsədlər üçün gölün müəyyən hissələri torpaq  bənd-

lərlə ayrılır. 

Xoca-Həsən gölü 

Xoca-Həsən gölü Bakı şəhərinin qərb qurtaracağından, Yasamal vadisinin şimal hissələ-
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rində 14 m mütləq yüksəklikdə yerləşir. Göl uzunsov görünüşə malik olub şimaldan-cənuba 

3,3 km, qərbdən-şərqə  isə 0,6 km təşkil edir. Səthinin sahəsi 1,5 km2, sutoplayıcı hövzəsinin 

sahəsi isə 19,5 km2-dir. Sahilləri az girintili-çıxıntılıdır. 

Ən dərin yerləri 6-8 m-dir. 1930-cu ilə gölün sahəsi indikindən 3-4 dəfə kiçik idi və yayda 

quruyaraq sahillərinə duz çökürdü. Sonralar, neft-mədən suları, bir sıra sənaye müəssisələri və  

kəndin məişət-komonal, eləcə də əkin sahələrinin artıq suları gölə axıdılaraq su kütləsinin 

həcmini xeyli artırmışdır. 

Mirzəaladı gölü 

Mirzəaladı gölü abşeron yarımadasının şimal-qərbində, Masazır gölündən 0,9 şərqində, 

Binəqədi-Novxanı avtomobil yolunun qərbində 12 m mütləq yüksəklikdə yerləşir. Bəzən ədə-

biyyatda Binəqədi gölü adlanır. Göl elipsvarı görünüşlüdür. 

Körfəzi xatırladan ucqar şimal-şərq hissə Əlibabaşor adlanır və alçaq  səviyyələr zamanı 

əsas göldən təcrid olunur. Şərq sahillərin sıldırımlığı 12-15 m-ə çatır, bəzi sahələrdə karst  

relyef formaları inkişaf edir. Sahil xətti qismən hamar olub, uzunluğu 12,5 km-ə yaxındır. 

Yay zamanı sildırım şərq sahildən suya qədər olan 250-300 m qurumuş sahənin təxminən ya-

rısı duzlarla örtülü olur. Səthinin sahəsi 4km2, sutoplayıcı hövzəsinin sahəsi isə 12 km2 -ə ya-

xındır. Gölün uzunluğu 3,8 km, eni isə 1,6 km-dır. Axarsızdır. 

Binəqədi gölü 

Bu göl üç su-bataqlıq ərazisindən ibarət olub həm biomüxtəlif, həm də təbiət  abidələrinin 

sistemliliyi baxımından unikal landşafta malikdir. Gölün qərb hissəsində 2 geoloji təbiət abi-

dəsi Keyrəki və Abix palçıq vulkanları yerləşir. Keyrəki  palçıq vulkanı həm nəhəngliyi, həm 

də püskürmə aktivliyi baxımından çox maraqlı bir təbiət abidəsi olmaqla Azərbaycanın dövlət 

əhəmiyyətli təbiət abidələri siyahısına daxil edilmişdir. Ərazinin digər dövlət əhəmiyyətli  tə-

biət abidəsi gölün cənub-şərq hissəsində yerləşən “Binəqədi Faunası” – Binəqədi Dördüncü 

Dövr Fauna və Flora Ərazisidir. Ərazisnin şimal tərəfində isə məşhur duz gölü olan Masazır 

gölü yerləşir. Bu baxımdan ərazi yüksək ekoloji potensialına malikdir. 

Məlumdur ki, Abşeronun su-bataqlıq əraziləri intensiv antropogen amillərin təsiri nəticə-

sində kəskin azalmışdır. Bu isə ərazinin su-bataqlıq canlılarının məhvinə aparır. Bir zamanlar 

Binə, Binəqədi kəndləri, Xırdalan və Rəsulzadə qəsəbələri ətrafındakı geniş bataqlıq ərazilər-

dən artıq heç bir əlamət qalmamışdır. Bu proses davam edərsə, göstərilən ərazilər də qurudu-

laraq istifadəyə sərf olunacaqdır. Ərazidə “Azərbaycanın Qırmızı Kitabına“ salınmış quşlar 

məskunlaşmışdır. Biomüxtəlifliyin, ekoloji maarifləndirmə, Bakı və ətraf ərazilərin, sakinləri-

nin estetik və rekreaksiyası baxımından da göstərilən ərazi böyük ekoloji, irsi, maarifləndirmə 

və elmi əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan göstərilən əraziyə Xüsusi Mühafizə Olunan Təbiət 

Ərazisi statusunun verilməsini məqsədə müvafiq hesab edirik. 

Zığ gölü (Duzlu göl) 

Bu göl Abşeron yarimadasının cənub hissəsində, Bakı buxtasından şərqdə, Zığ şəhər tipli 

qəsəbəsindən 1,0-1,5 km cənubda – 26m mütləq yüksəklikdə yerləşir. Mütəxəsislərin fikrincə 

Zığ toponimi zixlərlə bağlıdır. Zixlər (ziqlər) Qafqazın şimal-şərqində yaşamış qədim tayfa 

birliyi olmuşdur. Onlar haqqında ilk məlumatı Strabon (m.ə I əsr) vermişdir. Zixlər indiki 

Novorossoyski və Qaqra  arasındakı ərazilərdə yaşamış, əkinçilik, maldarlıq və dəniz quldur-

luğu ilə məşğul olmuşlar. 

Zığ gölünü dəniz ilə birləşdirən su kanalı gölün qərbindən keçir və onunla heç bir əlaqəsi 

yoxdur. Göl axarsız, elipsvari olub, şimal-qərbdən cənub-şərqə doğru uzunluğu 300-350 m, 

eni isə 100-150 m-dir. Ən dərin yeri mərkəz hissəsində olub, suyun səviyyəsindən asılı olaraq 

2-3 m-dən artıq olmur. Suyun temperaturuyayda 300C-yə çatır. Mütəxəsislərin fikrincə göl ça-
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lası vaxtı Xəzər dənizinin körfəzi olub, sonralar səviyyələrin azalması ilə dənizdən ayırılmış-

dır. Gölün sahilləri şimal hissədə nisbətən  hündür olub 4-6m-ə çatır, digər sahillərin yüksək-

liyi 1-3m-dən artıq deyil. Gölün suyu duzludur. İnsan orada batmayaraq daim suyun üstündə 

qalır. 

Göl çalasının dibindəki palçıq qara rəngdə olub, kiçik fraksiyalardan ibarətdir. İlin isti 

dövrlərində buraya gələn çoxlu insanlar həmən palçığı bədənlərinə yaxıb, oynaq, əsəb, dəri və 

s. xəstəliklərə qarşı köməyi olduğunu bildirirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə Abşeronun göllərindən, xüsusiyyətlərindən danışılır ki, 

bu da məqalənin aktuallığını göstərir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalənin elmi yeniliyi Abşeron yarımadasının göllərinin təd-

qiqi, ərazinin müxtəlif yerlərində yerləşən göllərin müqayisəli təhlilindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiq olunan göllər kurort, iqtisadi, estetik 

baxımdan əhəmiyyətlidir və dibindəki palçıqlar tibbi məqsədlərlə istifadə etmək olar. 
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Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalə-

nin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 

15. Plagiatlıq faktları aşkar edildikdə həmin məqalənin nəşri dayandırılır. 

16. Məqalə müəlliflərinin hüquqları qorunur. 

17. Jurnalda «ardı növbəti nömrədə» adı altında seriya məqalələr dərc olunmur. 

18. Məqalələrin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı və məqalənin 

məzmununa uyğun gəlməlidir. 

19. Məqalələrdə müəllif(lər)in işlədiyi müəssisə və onun ünvanı, müəllifin elektron poçt 

ünvanı göstərilməlidir.  
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