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BAŞ REDAKTORDAN 
 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYATIN BİBLİOQRAFİK TƏSVİRİ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  BİBLİOGRAPHİC DESCRİPTİON OF USED LİTERATURE 
  
Jurnalımızın son səhifələrində azərbaycanca, rusca və ingilis dilində “Təqdim olunan mə-

qalələrə tələblər”i əks etdirmişik. Müəlliflər həmin tələbləri ciddi şəkildə nəzərə aldıqları hal-

da bəzi müəlliflər mövcud qaydaları gözləmədən  redaksiyaya məqalə gətirir, yaxud elektron 

poçtla göndərirlər. Bu isə, o deməkdir ki, təqdim olunan məqalə işlənmək üçün geri qaytarıl-

malı, yaxud da redaksiya tərəfindən redaktə edilməlidir. Belə məqalələr, adətən  zəif olur, 

özündə elmi ideya əks etdirmir, təsviri xarakter daşıyır,  məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat 

siyahısı da necə gəldi formalaşdırılır. 

2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 

yeni Əsasnaməsi təsdiq olunmuş, dissertasiyaların, avtoreferatların, ədəbiyyat siyahısının tər-

tibinə yeni tələblər verilmişdir. Ölkəmizdə dissertasiyaların əsas nəticələrinin dərc olunması 

tövsiyə edilən elmi nəşrlərdə öz məqalələrini görmək istəyən alimlər, gənc tədqiqatçılar – 

doktorantlar və dissertantlar “İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i 

ilə tanış olmalı, həm dissertasiyalarında, həm  məqalələrində, həm də konfrans materiallarında 

mövcud tələbləri nəzərə almalıdırlar.  

“İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri və nümunələr”i aşağıdakı bölmələrə ayrı-

lır: nəşrin növü; biblioqrafik təsvirin forması; nümunələr. Tələblərə diqqət yetirək: 

            

Çoxcildli nəşrlər belə yazılır:  
 

1. Əliyev, H.Ə. Müstəqilliyimiz əbədidir: [46 cilddə] / H. Əliyev. – Bakı: Azərnəşr, – c. 

45. – 2013. – 384 s.  

2. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası / Red. hey. sədri İ.H. Əliyev. – Bakı: Azərbaycan 

Milli Ensiklopediyası Elmi Mərkəzi, – c. 8: Enollar – Fedin. – 2018. – 598 s. 

             

Müəllifi göstərilməyən nəşrlər: 
 

Azərbaycan bayatıları / tərt. ed. B.Abdulla – Bakı: XXI – Yeni nəşrlər evi, –2004. –304 s. 
 

 Müəllifi dörd nəfərədək olan nəşrlər, o cümlədən bir müəllifli nəşrlər: 
 

Əlizadə, Ə.Ə. Qadın psixologiyası: Fəlsəfi-psixoloji esselər / Ə.Ə. Əlizadə. ‒ Bakı: Təh-

sil, – 2015. ‒ 416 s. 
 

İki və üç müəllifli nəşrlər: 
 

Abbasov, A.N. Pedaqogika: Müntəxəbat. Dərs vəsaiti. / A.N. Abbasov, R.R. Məmməd-

zadə, L.A. Məmmədli. – Bakı: Mütərcim, – 2021. – 608 s. 
 

Müəllifi dörd və daha çox olan nəşrlər. Dörd və beş müəllifli nəşrlər: 
 

Pedaqogika: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / Y.R. Talıbov, Ə.Ə. Ağayev, A.İ. Eminov 

[və b.] – Bakı: Adiloğlu, – 2003. –  s. 48 
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Beşdən çox müəllifli nəşrlər: 
 

Kurikulum bələdçisi: İzahlar və tətbiqlər / Ə.M. Abbasov [və b.] – Bakı: Elm və təhsil, – 

2019. – 320 s. 
 

Jurnal məqalələri: 
 

Məmmədli L.A.  Şagirdlərin milli qəhrəmanların nümunəsində tərbiyə olunması // – Bakı: 

Azərbaycan  Respublikasının Təhsil İnstitutunun Elmi əsərləri, – 2020. №6, – s. 59-62. 
 

Müəllifi üçdən çox olan jurnal məqalələri: 
 

Rüstəmov, Q.Ə. Vibrasiyalı kəsmə prosesində müqavimət momenti dəyişməsinin tədqiqi / 

Q.Ə. Rüstəmov, İ.A. Yolçuyev, Ə.T. Həzərxanov [və b.] // Milli Aviasiya Akademiyasının 

Elmi Əsərləri, – Bakı: – 2005. №1, – s. 80-86. 

 

Konfrans materialları: 

 

Аббасов, А.Н. Подготовка подростков и молодежи к семейной жизни //  Материалы 

66-й Международной научно-практической конференции на тему: «Актуальные воп-

росы науки»,  Москва: Спутник: -10 августа 2020, с. 33-37   

 

Dissertasiyalar: 

 

Əliyeva, L.X. Təhsilin demokratikləşdirilməsi pedaqoji kadrların hazırlanmasının mühüm 

prinsipi kimi: ali pedaqoji məktəblərin bakalavr pilləsinin materialları əsasında: / pedaqogika 

üzrə fəlsəfə doktoru  dissertasiyası) / - Bakı, 2012. - 147 s. 

 

Dissertasiyanın avtoreferatı: 

 

Əliyev, R.S. Yeniyetmələrin yenidəntərbiyəsi üzrə işin sistemi: / pedaqogika üzrə fəlsəfə 

doktoru dissertasiyasının avtoreferatı) / - Bakı, 2003. - 29 s.; 
 

Elektron resurslar: 

 

Меликов, A. Легенда о любви [Звукозапись] / – Баку, 1994. – CD-ROM. Azərbaycan 

etnik musiqisi: [Elektron resurs] / tərt. ed. T.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası 

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi. – Bakı, 2006. – DVD+; 13 sm 

 

Normativ-hüquqi sənədlər: 

 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası // 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmişdir (24 

avqust 2002-ci il tarixdə olan dəyişiklik və əlavələr). – Bakı: Qanun, – 2002, – 48 s. 

 

Qəzet məqalələri: 

 

Abbasov, A.N. Pedaqoji internatura // Azərbaycan müəllimi. -2020, 22 avqust. – s. 6 
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Arxiv materialları: 
 

Xarici İşlər naziri Məhəmməd Həsən Hacınskinin məruzəsi (Gənсə: 15 iyul 1918-ci il) // 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Arxivi, Fond № 1061, siyahı №1, iş № 95, vərəq – 1. 

Bakı Qızlar Universitetinin “Elmi əsərlər”inə pedaqogikanın, təhsil, təlim və tərbiyənin, 

didaktikanın,  təhsilin idarə olunmasının müxtəlif məsələləri ilə bağlı məqalə yazan alimlərə, 

gənc tədqiqatçılara xahişimiz budur ki, istifadə edilmiş ədəbiyyatın siyahısını hazırlayarkən 

yuxarıda göstərilən qaydalara əməl etsinlər.   
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FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 

Tənqidçi şəxsiyyəti Şamil Salmanovun tədqiqat predmeti kimi 
 

Rəqsanə Hidayət qızı Zeynalova 

Sumqayıt Dövlət Universitetinin  

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantı 

E-mail: rqsan@mail.ru 
 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. M.B. Mustafayev, 

                filol.ü.f.d., dos. D.A. Cümənov 
 

Açar sözlər: tənqidçi şəxsiyyəti, ədəbi proses, ədəbi irs, fərdi yaradıcılıq üslubu 

Ключевые слова: личность критика, литературный процесс, литературное насле-

дие, индивидуальный творческий стиль 

Key words: critic’s personality, literary process, literary heritage, individual creative style  
 

Tənqidçi şəxsiyyəti birbaşa ədəbi proseslə bağlıdır. Ədəbi proses çoxşaxəli, mürəkkəb, 

ziddiyyətli bir yaradıcılıq prosesidir. Həmin prosesdə yazıçı, tənqidçi şəxsiyyəti, ictimai mü-

hit və bədii qəhrəman problemi, ictimai-ədəbi və sosial şərait və tənqidçi mövqeyi bir-biri ilə 

qovuşur, vəhdət təşkil edir. Ədəbi-bədii prosesin öz qanunauyğunluqları, bir sıra spesifik xü-

susiyyətləri var. Onu nizamlamaq, sistemləşdirmək, ədəbi təcrübədəki müsbət meyilləri üzə 

çıxarmaq, yaradıcılıq axtarışlarını ümumiləşdirmək vacib və zəruridir. Bu ədəbi-tarixi prose-

sin öndə gedəni, yol göstərəni, şübhəsiz, ədəbi tənqidçidir. Tənqidçi şəxsiyyəti, nüfuzu ədəbi 

prosesdə mühüm amil kimi çıxış edir. Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızda kifayət qədər 

yaradıcı şəxsiyyətlər var ki, xalqımızın ədəbi düşüncəsinin elmi dərkində müstəsna xidmətlər 

göstəriblər.  

Belə deyə bilərik ki, akademik Bəkir Nəbiyev də bu cür tənqidçilərin sırasındadır. Şamil 

Salmanovun “Tənqidçi və ədəbi proses (akademik Bəkir Nəbiyevin ədəbi-elmi fəaliyyəti və 

tənqidi görüşləri)” monoqrafiyası Bəkir Nəbiyevin elmi-ədəbi və tənqidi irsini üzə çıxarmağa, 

sistemləşdirməyə xidmət edən sanballı bir araşdırmadır.  

Keçən əsrin 60-cı illərində yenilənən tənqid cəbhəsini yaradanlardan biri də B.Nəbiyev 

idi. Yeni tənqidin strategiyasını açmaq üçün onun tənqidçilik fəaliyyətinin öyrənilməsi açar 

vasitələrdən biri idi ki, Ş.Salmanov “Tənqidçi və ədəbi proses” adlı tədqiqatında məhz bu işi 

görmüşdür. “B.Nəbiyev tənqidi fikri əhəmiyyətli dərəcədə ədəbiyyatın yeni yaradıcılıq xüsu-

siyyətlərinə və imkanlarına yönəldir, ədəbiyyatın daxili, mənəvi qüvvəsinə, fikri-emosional və 

psixoloji qatlarına, müasirliyə, müasir insana doğru istiqamətləndirirdi” (1, s. 101). 

Kitaba yazdığı ön sözdə Yaşar Qarayev onun tənqidçilik fəaliyyətinə ümumiləşmiş qiymət 

verir. “Jurnalistikadan ədəbiyyatşünaslığa və onların hər ikisinin sintezi kimi, buradan da 

ədəbi tənqidə – onun yaradıcılıqda keçdiyi yolun düsturu, formulu isə belə ifadə oluna bilər. 

Bu yolda tənqidin tərcümeyi-halı özünün məhz çeviklik və operativlik məziyyəti ilə daha qa-

barıq görünür. Onun həm yüksəliş və sabitlik, həm də narahatlıq, dramatizm və axtarışlar ta-

rixini təkcə bu bioqrafiyanın timsalında izləmək olar” (2, s. 5). 

Monoqrafiyada B.Nəbiyevin anadan olması, təhsil illəri, ədəbi mühitdə tanınması, ayrı-

ayrı onilliklərdəki yüksəlişi, elmi-ədəbi irsinin məzmun və sənətkarlıq tərəfləri geniş aspektdə 

tədqiqata cəlb olunur. Qətiyyətlə demək olar ki, bu monoqrafiyada müəllif təkcə bir şəxsiy-

yətin ictimai-ədəbi fəaliyyətini səciyyələndirməklə kifayətlənməmişdir. Belə olsaydı əsərin 

mailto:rqsan@mail.ru
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əhəmiyyəti xeyli dərəcədə azalardı. Başlıca cəhət budur ki, monoqrafiyada ədəbi-nəzəri fikri-

mizin bütöv bir mərhələsi, təxminən tənqid və ədəbiyyatşünaslığımızın yarım əsrdən də çox 

böyük bir mərhələsi tədqiqat predmetinə çevrilib. Bizim fikrimizcə, bu əsər Bəkir Nəbiyevin 

elmi-ədəbi irsini əhatə edən fundamental bir tədqiqat əsəridir. Düzdür, indiyə qədər B.Nəbi-

yevin həyat və yaradıcılığı ilə bağlı xeyli sayda monoqrafiyalar, məqalələr yazılıb. Onların 

hər biri bu gün üçün aktual və gərəklidir. Diqqət etsək görərik ki, bu əsərlərdə Bəkir Nəbi-

yevin yaradıcılığının müxtəlif aspektləri təhlil olunub. Şamil Salmanovun bu monoqrafiyası 

isə birbaşa ədəbi proseslə bağlıdır, tənqidçinin ədəbi proses daxilindəki fəaliyyətini aydınlaş-

dırmağa xidmət edir.  

Şamil Salmanov mətbuat materiallarına əsaslanaraq belə nəticəyə gəlir ki, B.Nəbiyev el-

mi-ədəbi fəaliyyətə 1954-1958-ci illərdən başlayıb. İlk elmi yaradıcılıq nümunələri olan bu 

məqalələrdə O.Sarıvəllinin “Ana”, M.Gülgünün “Yadigar ürək”, N.Gəncəlinin “Könüllər açı-

landa” poemaları təhlil olunub. Alimin tələbəlik illərində dərc olunan bu məqalələrini Ş.Sal-

manov professional, yetkin məqalələr hesab etmir. Lakin bir məsələyə diqqəti cəlb edir ki, bu 

əsərlər nəzəri-estetik fikrin təcrübəsindən faydalanmaqla, daxili bir ehtiras və ilhamla elmi 

təhlilə cəlb olunan araşdırmanın nəticəsi kimi meydana çıxmışdı. Ş.Salmanovun qeyd etdiyi bu 

keyfiyyətlər Bəkir Nəbiyevin tənqidçilik və ədəbiyyatşünaslıq fəaliyyətində öz təsdiqini tapdı.   

Bəkir Nəbiyevin tələbəlik illərindən sonrakı fəaliyyətini izləyən Şamil Salmanov “Azər-

baycan gəncləri”, “Kommunist” qəzetində işləməsinin onun tənqidçilik fəaliyyətində müsbət 

rol oynadığını göstərir. Bu illərdə o daha çox çalışıb, ardıcıl olaraq məqalələri dərc edilib, 

ədəbi mühitdə tanınmağa başlayıb, sənət və ədəbiyyat oxucuları ilə müntəzəm görüşüb. Eləcə 

də bu zaman kəsiyində təkcə bədii yaradıcılıqla məşğul olmayıb, xeyli sayda tərcümələr edib, 

teatr və kino tamaşaları haqqında resenziyalar yazıb. Bu fəaliyyət onun tənqidçilik istedadının 

cilalanmasına yaxından kömək edib. “Kənd həkimi” məqaləsi ilə ədəbi tənqidə gələn B.Nə-

biyev S.Rəhimovun “Şamo” romanı, Ə.Kərimin yaradıcılığı, S.Qədirzadənin “Sarmaşıqlı ay-

nabənd”, R.Rzanın “İkicildliyi”, M.Cəlalın “Seçilmiş əsərləri” haqqında məqalələr yazıb. 

Ş.Salmanov da onun bu məqalələrini ilk yaradıcılığından fərqləndirib, həmin əsərlərdə müəy-

yən təhlil səriştəsi və səviyyəsi, professionallıq olduğunu, peşəkar tənqidçiyə məxsus olan 

keyfiyyətləri xüsusi nəzərə çatdırıb.  

Bundan sonra B.Nəbiyev 1950-ci illərdə ədəbi tənqidə gələn şəxsiyyətlərin haqqında, o 

dövrün ictimai-ədəbi mühiti ilə bağlı konkret fikirlər səsləndirib. Əlavə edib ki, bu dövrdə də 

tənqiddə ədəbi prosesin marksist-leninçi təhlili əsas prinsip kimi götürülürdü. Bu təsir B.Nə-

biyevin 1950-ci illərdəki ədəbi-elmi fəaliyyətində özünü göstərirdi. Bəzən tənqidçi öz əsə-

rində mövzu və ideyanı müəyyən etməklə kifayətlənir, ehkam və yasaqlardan uzaqlaşmağa 

çətinlik çəkirdi. Şamil Salmanov buna iradlarını bildirməklə yanaşı, əlavə edirdi ki, “Realist 

və demokratik tənqidin, estetik fikrin ənənə və dəyərlərinin varisi kimi çıxış edən sovet tən-

qidinin də özünəməxsus dəyərləri vardır ki, tənqid tariximizi, yaxud bu dövrlərdə fəaliyyət 

göstərmiş hər hansı tənqidçinin yaradıcılığını, görüşlərini tədqiq edərkən bu dəyərləri mütləq 

nəzərə almaq və qiymətləndirmək lazımdır” (1, s. 24). 

 “Tənqidçi və ədəbi proses” monoqrafiyasında B.Nəbiyevin tənqidin yüksək vəzifələrinə 

və prinsiplərinə necə yanaşması ədəbi-tarixi və nəzəri planda tədqiqata gətirilib. Araşdırma-

dan məlum olur ki, o ancaq bədii əsərlərin müsbət cəhətlərini göstərməklə kifayətlənmir, ədə-

bi prosesə tənqidi münasibət bəsləyir, mənfi cəhətləri, nöqsanları da aradan qaldırmağın yol-

larını müəyyənləşdirirdi. Ancaq bu da hələ ədəbi tənqidin öz missiyasını ləyaqətlə yerinə ye-

tirməsi demək deyil. Ola bilsin ki, ədəbiyyat, bədii proses siyasi-ideoloji mahiyyət daşısın, 

hansısa bir siyasi cəmiyyətin mənafeyinə xidmət etsin. Tənqid isə bütün mənafelərin siyasi 
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hadisələrin fövqündə dayanmalı, ancaq ədəbi siyasətə tərəfkeş olmalıdır. Rahid Ulusel bu cə-

hətdən doğru qeyd edir: “Tənqid, çağının ədəbi ideologiyasını yaradaraq, həmin ictimai ma-

raq sferasında yer tuta, ona təsir edə və onun dinamikasını təmin edə bilər. Fəqət tənqid ha-

zırkı durumunda göstərilən funksiyalarının heç birini sanballı səviyyədə yerinə yetirə bilmir. 

Müəyyən istisnaları nəzərə almaqla demək olar ki, o, sadəcə olaraq, özünün yayğın, tə-

rəddüdlü, oturuşmamış mövqeyində “tənqid” rolunu imitasiya edir. Sanki bu tənqid üçün bü-

töv Azərbaycan ədəbiyyatı, ədəbi proses, onun dinamikası yox, ayrı-ayrı görüntüləri var. Tən-

qidinsə başlıca vəzifəsi, öncə qeyd etdiyimiz kimi, ədəbi prosesi - ədəbi orqanizmə çevirmək-

dən ibarətdir. Bu - o demək deyil ki, ədəbiyyat və onun inkişafı tənqid vasitəsilə qəlibləşdi-

rilir, o deməkdir ki, onun hətta ziddiyyət təşkil edən, müstəviləşməyən tərəflərinin harmoni-

yası, uyarlığı tapılır, strukturu, morfologiyası müəyyənləşdirilir...” (3, s. 140). 

Rahid Uluselin burada qeyd etdikləri bütövlükdə sovet ədəbi tənqidinə, o cümlədən 

B.Nəbiyevin tənqid irsinə aid edilə bilər. Ancaq obyektiv prinsipləri nəzərə alaraq, deməliyik 

ki, sovet dövründə ədəbi tənqidin ədəbi prosesi bütövləşdirməyə nail olması mümkün deyildi, 

onu ədəbi orqanizmə çevirmək imkanı yox idi. Bəkir Nəbiyevin 1950-ci illərdəki tənqidi ir-

sinə Şamil Salmanov bu nöqteyi-nəzərdən yanaşır, həmin dövr tənqidinin bədiilik anlayışının 

məhdud və sxematik olduğunu göstərirdi. Belə ki, ədəbi tənqidin dəyərləndirmə meyarlarına 

mənfi təsir hiss olunurdu. Həmin nöqsanlar Bəkir Nəbiyevin ədəbi-tənqidi yaradıcılığında da 

özünü göstərirdi. Bundan uzaqlaşmaq, kənar dayanmaq da mümkün deyildi. Şamil Salmanov 

bunu da nəzərə çatdırırdı ki, bu cür nöqsanlar B.Nəbiyev yaradıcılığında uzun müddət davam 

etmir, tədricən aradan qaldırılır, obraz, ideya, mövzu anlayışı getdikcə genişlənir. 

Şamil Salmanov yazıçı yaradıcılığını kompleks şəkildə təhlil etmək və bu yolla onun yara-

dıcılığına təsir etmək xüsusiyyətlərinin B.Nəbiyev ədəbi-tənqidi fəaliyyətinin ilk mərhələsi 

üçün səciyyəvi cəhət olduğunu da unutmur. Fikrini təsdiq etmək üçün həmin illərdə qələmə 

alınan “Rəsul Rzanın ikicildliyi”, “Mir Cəlalın seçilmiş əsərləri”, “Şeirimizi günün tələbləri 

səviyyəsinə qaldıraq” məqalələrini nümunə kimi göstərir. Tənqidçinin qeyd etdiyi kimi, birin-

ci məqalə R.Rzanın 1955-1956-cı illərdə nəşr olunan ikicildliyini əhatə edir. Şairin 25 illik 

bədii yaradıcılığının yekunu olan bu kitabda R.Rza yaradıcılığının sonradan qüvvətlənəcək, 

dərinləşəcək yeni meyilləri özünü göstərdi ki, B.Nəbiyev bütün bunları tənqidçi fəhmi ilə vax-

tında görüb qiymətləndirməyi bacarmışdı. B.Nəbiyevin zəngin və çoxcəhətli elmi-nəzəri fəa-

liyyətində bu xüsusiyyətləri həssaslıqla müşahidə edib araşdıran Şamil Salmanov qənaətlərini 

ümumiləşdirərək yazır: “Beləliklə, belə nəticəyə gələ bilərik ki, B.Nəbiyevin ilk məqalələri 

onun özünün çətin janr hesab etdiyi bu yaradıcılıq aləminə istedadlı, ədəbiyyata, ədəbi pro-

sesə ürəklə xidmət etmək istəyən bir gənc tənqidçinin gəldiyini xəbər verirdi. Ədəbiyyatın 

inkişafını izləməsi və bu inkişafı tənqidin anlayış və kateqoriyalarında ifadə etməyə çalışması 

tənqidçinin müəyyən professional vərdişləri mənimsədiyini göstərirdi” (1, s. 27). 

Məqalənin aktuallığı. Şamil Salmanovun elmi-ədəbi irsini araşdırmaq, sovet dövrü ədə-

bi-tarixi prosesinin problem və istiqamətlərini tədqiq etmək, yeni ədəbi-tarixi mərhələyə - 

müstəqilliyə keçidin şərtləndirdiyi reallıqları dərk etmək baxımından aktuallıq kəsb edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Şamil Salmanov tərəfindən tənqidçi şəxsiyyətinin 

əsas vəzifələri və ədəbi tənqid tarixində rolu təhlil predmeti kimi götürülmüşdür.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali məktəb müəllim və tələbələri üçün  

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, müasir ədəbi proses və ədəbi tənqid fənlərinin tədrisində kö-

məkçi vəsait kimi istifadə oluna bilər.   
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Р.Г. Зейналова  
 

Личность критика как предмет исследования Шамиля Салманова 
 

Резюме 
 

Выдающийся литературовед и критик Шамиль Салманов заявляет о том, что в 

завоевании престижа критики в литературном процессе велика роль критика как лич-

ности и его научно-теоретического уровня. Ученый, подчеркивая научно-литературное 

и критическое наследие Бекира Набиева, который в достаточной мере отличается своим 

индивидуальным творческим стилем в литературном процессе и литературоведении, 

систематизирует и раскрывает монографию «Критик и литературный процесс (лите-

ратурно-научная деятельность и критические взгляды академика Бекира Набиева)» как 

серьезное и значимое исследование. 

В монографии говориться о деятельности Бекира Набиева как литературоведа, так и 

критика. Объектом исследования является не только его индивидуальная творческая 

манера, индивидуальный стиль, но и непосредственный литературный процесс в целом, 

а так же анализируется деятельность критика в рамках литературного процесса. 
 

R.H. Zeynalova  

 

Shamil Salmanov's critical personality as a subject of research 
 

Summary 
 

An outstanding literary specialist and critic Shamil Salmanov regarded the role of the 

critic's personality, his scientific and theoretical level as essential while gaining the authority 

of criticism in the literary process. The scientist systematized the monograph "Critic and 

literary process (literary and scientific activity, as well as critical views of academician Bakir 

Nabiyev)" as a solid research work by emphasizing the scientific, literary and critical heritage 

of  Bakir Nabiyev, who was distinguished in the field of our literary criticism and literary 

history by his individual style.  

The monograph elucidates B.Nabiyev's work as both a literary specialist and critic. The 

object of investigation here is not only his individual creative manner, individual style, but it 

is also direct analysis of the activities of the critic in the literary process. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.03.2021 
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“Kalevala” dastanı ilə türk xalq qəhrəmanliq dastanları  

arasında bənzər motivlər-advermə motivi 
 

Jalə Ağaverdi qızı Xəlilli 
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fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı 

E-mail: xelillij@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., dos. A.S. Xəlillov, 

                filol.ü.f.d., dos. S.A. Xavəri 

 

Açar sözlər: Kalevala, motiv, qəhrəmanlıq, dastan, advermə 

Ключевые слова: Калевала, мотив, героизм, сага, именование 

Key words: Kaleyala, motif, heroic, saga, naming 

 

Türk xalq dastanlarda qəhrəmanın doğuluşundan ölümünə qədər olan bir həyat yolu təsvir 

edilir ki, bu qəlib şəkilində bütün dastanlarda eyni formada öz əksini tapır. Bu mənada dastanı 

baş qəhrəmanın həyatının bir bioqrafiyası kimidir. Qəhrəmanlıq dastanlarının baş qəhrəman-

ları xalqını xarici və daxili düşmənlərdən qoruyan, qeyri-adi qüvvələrlə mübarizə aparan alp, 

igid tiplərdir.  

Qeyri-adi gücə-qüvvəyə malik dastan qəhrəmanlarının fərqli xüsusiyyətləri onların hələ 

doğumundan əvvəl müşahidə edilir. Nümunə kimi qəhrəmanın anasının hamilə olduğu zaman 

“aslan ürəyi” yemək istəməsi və aslan ürəyin yedikdən sonra yeddi gün yeddi gecə tərləyərək 

heç bir şey yemədən yatmasın göstərmək olar (6, s. 342).  

Bu qeyri-adiliklər qəhrəmanın uşaqlıq illərində müşahidə edilir. Onlar anormal formada 

böyüyür və yetkinləşir, başlarına bəla gəldikdə ilahi güclər ona köməyə gəlir. Qəhrəmanların 

yuxuları da fərqli olur. Belə ki, onlar yatdıqları zaman həftələrlə, aylarla çəkir və bu zaman 

adətən onların başına müxtəlif bəlalar gəlir. Qısası dastanlarda xalqın sevdiyi, arzuladığı ideal 

insan tipi yaradılarkən onun ətrafında təsvir olan bütün hadisələr dastanların hamısında bənzər 

formada əks olunaraq dastan motivlərini yaratmışdır.  

Türk dastanlarında müşahidə edilmiş ortaq motivlərin müxtəlif təsnifatları vardır ki, bun-

lar əsasən aşağıdakı kimidir.  

1. Qəhrəmanın doğumu, uşaqlığı və böyümə dövri  

2. Qəhrəmanın igidlikləri 

3. Qəhrəmanın sevdiyi insanları xilas etməsi 

4. Qəhrəmanın ölümü (6, s.345). 

Verilən təsnifatdan göründüyü kimi dastanın strukturu əks olunub. Bu təsnifatın daxilində 

də kiçik amma bütün dastanlarda müəyyən qədər müşahidə edilən motivlər də vardır.  

Dünyada yaşam, tarix və mədəniyyət səviyyəsindən asılı olmayaraq folkloru olmayan xalq 

yoxdur. Bütün xalqların milli təfəkkürünü, həyat tərzini, mübarizəsini əks etdirən özünəməx-

sus folklor nümunələri vardır. Bu mənada türk folklorunun da bədii ifadə forması dastan ya-

radıcılığı hesab edilir. Dastan türk xalq yaradıcılığına daxil olsa da onun təsirləri bütün dünya 

bədii yaradıcılığında müşahidə edilir. Belə ki, bir çox qeyri türk xalqlarında epos nümunələri 

bu təsirin nəticəsində yaranmışdır. Bunlara ərəblərin “Ərəb günləri”, gürcülərin “Pələng dərili 

cəngavər”, estonların “Kalevipeoq”, fransızların “Roland”, skandinavların “Edda”, almanların 

“Nibelunqlar haqqında”, finlərin “Kalevala” dastanlarını və s. misal göstərmək olar.  
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“Kalevala” Fin xalq dastanıdır. Bu dastanın yazıya alınması fin xalqının öz ana dilinin 

zənginliyini, tarixini, mədəniyyətini və sair sübut etməyə çalışması kimi tarixi bir prosesə tə-

sadüf edir. Bilindiyi üzrə finlər uzun müddət İsveç, daha sonra isə Rusiyanın tərkibində müs-

təmləkə olmuşdur. XIX yüzillikdə azadlıq əldə etmiş və milli kimliklərini yenidən tanımaq və 

formalaşdırmaq uğrunda mübarizə aparmışlar. Bu mübarizə zamanı fin dilinin dövlət dili kimi 

yetərli olmayacağı haqqında fikirlər yaranır ki, bunun əksini sübut etmək üçün həkim və dilçi 

Elias Lennrot fin kəndlərini bir-bir gəzərək xalq ozanlarından “Kalevala” dastanının hissələ-

rini toplayır. O, bu dastanı yazaraq göstərir ki, fin dili qədim və zəngindir.  

Dastan manilərin, şeirlərin, mərsiyələrin olduğu run adlanan hissələrdən ibarətdir. Türk 

qəhrəmanlıq dastanları kimi “Kalevala” eposu da qəhrəmanının ailəsi, mənsubiyyəti və doğul-

ması haqqında təsvirlərin verildiyi standart motivlərlə başlayır. “Göy üzündə yaşayan Hava-

ların bakirəsi İlmatar sudan, küləkdən hamilə qalır və Väinämöinen dünyaya gəlir” (2, s. 1). 

Göründüyü kimi qəhrəmanın doğulması möcüzəli formada baş verir və burada xristian di-

ni inancının təsiri müşahidə edilir. Belə ki, xristian dini inancına görə İsa peyğəmbər bakirə 

Məryəmdən dünyaya gəlmişdir. Eyni motiv türk qəhrəmanlıq dastanı olan “Oğuz Kağan” da 

müşahidə edilir. Dastanda Oğuz Ay Kağanın gözlərini yarıb butanmasından sonra dünyaya 

gəlir. Oğuz bakirə, pak hesab olunan Aydan doğulur və Tanrının oğlu hesab edilir. Türk qəh-

rəmanlıq dastanlarında isə bu təsvirlər Oğuzun ilk insan olması, türklərin ulu əcdadı olması ilə 

bağlıdır. Bunda başqa qəhrəmanın anası göylərdə yaşayan ilahi varlıqdır. Belə təsvirlərə türk 

qəhrəmanlıq dastanlarda tez-tez rast gəlinir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Tə-

pəgöz ilahi varlıqdan dünyaya gəlmişdir. Eynilə “Oğuz Kağan” dastanında Oğuz Ay Kağan-

dan dünyaya gəlir.  

Dastanda həmçinin türk xalq dastanlarında da rast gəlinən uzun hamiləlik motivi vardır. 

Belə ki, qəhrəmanın anasının bətnində otuz yay, otuz qış günü keçirdiyi göstərilir. Körpə hələ 

ana bətnində dünyaya hansı bədəndə gəlməsini və dünyadakı hüznlü həyatda necə yaşaması 

haqqında düşüncələr içərisində təsvir edilir. Eynilə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının ozanı 

Dədə Qorqudun da uzun müddətə dünyaya gəldiyi deyilir. Dastanda bu haqda heç bir məlu-

mat olmasa da türk xalqları arasında Dədə Qorqudun pəri qızından olması və üç il ana bətnin-

də qalması haqqında rəvayətlər vardır. Bunlar ozanın bilgili insan olacağının əvvəlcədən bəlli 

olduğunu göstərmək üçün olan şişirdilmiş təsvirlərdir.  

Bənzər təsvirə “Manas” dastanında da rast gəlinir. Belə ki, dastanda Kanıkey Semeteyi on 

aya, Ay-Çörökün isə Seyteki on iki ay dünyaya gətirmişdir.  

Kalevala və Türk dastanlarında müşahidə edilən motivlərdən biri də advermədir. Dastan-

larda qeyri-adi xüsusiyyətlərə malik olan qəhrəmana “ad vermə” ritualı da fərqli icra edilir. 

Belə ki, qəhrəman ad alana qədər həqiqi kimliyini qazana bilməz, xaosdan kosmosa keçməz. 

 “Kalevala” dastanında üç qəhrəmanın Väinämöinen, Kullervo və Marjattanın adı verilsə 

də advermə motivi iki dəfə müşahidə edilir. Dastanda ozanın doğumu təsvir edilir, lakin ona 

ad verilərkən hər-hansı ritualın icrasından bəhs edilmir. O, doğularkən adı ilə doğulur. Ozanın 

adının etimologiyasına baxıldıqda mənasında “dəniz axıntısı” anlamının olduğu görülür. Bu 

da onun doğulduğu yerlə, yəni dənizlə bağlıdır. Ümumiyyətlə, bir çox dastanlarda “su” mə-

nası ifadə edən anlayışlar vardır. Bu suyun kosmosun ən böyük təməlindən, dörd ünsürdən bi-

ri olması ilə bağlı ola bilər. Türklərdə su paklıq, arınmaq, təmizlənmək mənaları ifadə edən, 

yaradılmamış yeganə varlıqdır. “Yaradılış” dastanında dünya üzərində heç nə olmayanda belə 

suyun olduğu göstərilir. 
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“Dünya bir dəniz idi, nə göy vardı, nə bir yer, 

Ucsuz bucaqsız, sonsuz sular içindəydi hər yer!” 

 

“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında da dənizdən, sudan bir neçə boyda bəhs edilmişdir. “Sa-

lur Qazanın evi yağmalandığı” boyunda Qazan xan gördüyü yuxuya görə yola düşür və yolda 

bir çox varlıqlarla söhbət edir ki, onlardan biri sudur.  

 

Çağlayaraq qayalardan çıxan su! 

Ağac gəmiləri atıb-tutan su! 

Həsən ilə Hüseynin həsrəti su! 

Bağ ilə bostanın zinəti su! 

Ayişə ilə Fatimənin baxışı su! 

Şahanə atların içdiyi su! 

Qızıl dəvələrin gəlib keçdiyi su! 

Çevrəsində ağ qoyunların yatdığı su! 

Yurdumdan bir xəbər bilirsənsə, de mənə! 

Dərdli başım qurban olsun, suyum sənə! 

 

Qazan xanın suya olan müraciətindən görünür ki, su müqəddəs mahiyyət daşıyır. Bundan 

başqa türklərdə “abı həyat” inancı vardır ki, bu inanca görə su insana ölümsüzlük bəxş edir, 

dərdlərə dərman olur (4, s. 775). 

Suya “Oğuz Kağan” dastanında da rast gəlirik. Oğuz Kağanın gölün ortasında olan ağacın 

qovuğundakı yerin qızından bir oğlu olur. Bu üçüncü oğlunun adın Oğuz Kağan Tengiz qoyur. 

Qədim türk dilində dəniz, göl bütün su hövzələrinə “tengiz” deyilirdi. Kağanın üçüncü oğlu-

nun adının belə adlanması həm anasının dənizin ortasında peyda olması ilə, həm də onun ha-

kimiyyətinin dənizlər, sular kimi ucsuz bucaqsız olması diləyi ilə bağlıdır.  

Su xristian dini inancında da önəmli yer tutur. Belə ki, adamın alnın islatmaqla və ya bü-

tün bədənin suya batırmaqla icra edilən dini “arınma”, “yenidən doğma” mərasimidir. Uşaq 

dünyaya gəldikdən sonra vəftiz edilir və ona ad verilir. 

Dastanda ikinci ad vermə motivinə 31-ci runda rast gəlinir. Burada Untamo qardaşı Ka-

lervoya qarşı savaş elan etməsi, onu bütün xalqı ilə birlikdə məhv edilməsi və ancaq bir hami-

lə qadının sağ qalmasından bəhs edilir. Untamonun evinə aparılan qadın oğlan uşağı dünyaya 

gətirir. Uşağa anası tərəfindən Kullervo adı verilir, amma adın mənası və verilərkən heç bir ri-

tual icra edilmir. Uşağa ana tərəfindən ad verilməsi türk xalq dastanlarında təsadüfi rast gəlinə 

biləcək hadisədir. Türk dastanlarında ana tərəfindən ad verilməsi əsasən ana yaşlı qadın oldu-

ğu halda mümkündür. Belə hal ancaq Tuva dastanlarında müşahidə edilir. “Boktu Kiriş və 

Bora Şeley” dastanında onların adını yaşlı anaları dua edərək verir (5, s. 324). 

Dastanın sonuncu yəni əllinci rununda advermə motivi bakirə Marjjatanın dünyaya gətir-

diyi uşağa ad verilərkən müşahidə edilir. Marjjatta qadağan olunmuş meyvəni yedikdən sonra 

hamilə qalır və anası, atası tərəfindən evdən qovulur. Dağda təkbaşına uşağı dünyaya gətirdik-

dən sonra Marjatta uşağı itirir. Ulduza, aya, günə sorduqdan sonra uşağın bataqlığa düşdüyün 

öyrənir. Uşaq böyüyür amma ona şeytan əməli kimi baxıb heç kim ad vermir. Anası ona çi-

çək, başqaları avara deyir. Vəftiz etmək üçün adam axtarılır və Virokannas adlı bir ağsaqqal 

tapılır. Lakin, o ad verməkdən imtina edir, uşağın atası tapılmalı olduğun bildirir. Ozan 

Väinämöinen isə atasının tapılmasının mümkünsüz olduğunu və bataqlıqdan gələn uşağın öl-

dürülməsi lazım olduğun bildirir. Bundan sonra iki aylıq uşaq dilə gəlir və ozana acı sözlər 
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söyləyir. Bundan sonra ağsaqqal uşağı vəftiz edir və ona Kareliya kralı adı verilir. Türk das-

tanlarında olduğu kimi uşağa ad xalq arasında hörmət qazanmış ağsaqqal tərəfindən verilir. 

Məsələn, Dədə Qorqud qəhrəmanlıq göstərən igidlərə ad verir. Türk xalq qəhrəmanlıq dastan-

larında uşaq adı adətən qəhrəmanlıq göstərdikdən sonra alır. Bu qəhrəmanlıqlar ancaq döyüş 

kimi deyil fərqli xüsusiyyətlərin göstərilməsi kimi də başa düşülə bilər. Məsələn, “Oğuz Ka-

ğan” dastanında Oğuz özü öz adını vermişdir. Bundan başqa “Alpamış” dastanının Başqırd 

variantında uşaq dünyaya gəldikdən iki gün sonra küçəyə çıxıb uşaqlarla oynamışdır. Bundan 

sonra ona ad verilmişdir. “Kalevala” dastanında da olduğu kimi Virokannas uşaq danışmağa 

başladıqdan sonra ad vermişdir.  

Cəmiyyətdə uşağın dünyaya gəlişi həmişə yeni və sevinc dolu ümidlər doğurur. Uşağın 

varlığı həmişə müsbət hadisə hesab edilmiş, övladsızlıq xoş qarşılanmamış və hətta tənqid 

edilmişdir. Onlar nəslin, cəmiyyətin mədəni və iqtisadi həyatının davamı hesab edilirlər. Öv-

ladın dünyaya gəlməsi qədər həyatı boyu daşıyacağı, hətta ölümündən sonra da pis və ya yax-

şı mənada xatırlanacağı adın verilməsinin də böyük əhəmiyyəti vardır. Verilən ad ilə uşaq 

xaosdan kosmosa keçərək şəxsiyyəti müəyyənləşir. Dastanlarda qəhrəmana ad verməklə onun 

sosial statusu və taleyi də müəyyənləşmiş olur. Dastanlarda qəhrəmanın ad alması üçün icra 

edilən bütün rituallar ad vermə motivin təşkil edir və türk xalq qəhrəmanlıq dastanları ilə bə-

rabər bir çox dünya dastanlarında da bənzər şəkildə öz əksini tapır. Xüsusilə, Fin xalqına 

məxsus “Kalevala” dastanında ad vermə motivi bariz şəkildə özün biruzə verir. Burada da 

türk xalq qəhrəmanlıq dastanalarındakı kimi ad verən ağsaqqal obrazı vardır. Bundan başqa 

ad vermənin mahiyyətinə dayanan taleyin müəyyən edilməsi, qəhrəmanın xaosdan kosmosa 

keçməsi, sosial statusunun müəyyən edilməsi və s. öz əksini tapmışdır. “Kalevala” dastanında 

da ad aldıqdan sonra qəhrəmanın uşaqlıq dövri bitir və onun yetkinlik dövri başlayır.  

Məqalənin aktuallığı. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olan dastanlarda müşahidə edilən 

advermə motivinin dünya dastanlarında təzahürü baxımından araşdırmalara səthi yanaşılmış 

və bu sahədə araşdırmaların əksəriyyəti digər ölkələrdə həyata keçirilmişdir. Bu səbəbdən ad-

vermə motivinin dünya dastanları ilə müqayisəli təhlil olunması tədqiqatın aktuallığı hesab 

oluna bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şifahi xalq ədəbiyyatı nümunəsi olan “Kalevala” dastanının 

azərbaycanlı alimlər tərəfindən lazımi qədər araşdırılmaması, hətta dastanın Azərbaycan dili-

nə tərcüməsinin olmamasını nəzərə aldıqda mövzunun araşdırılması tədqiqatın elmi yeniliyi 

hesab oluna bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat türk xalq qəhrəmanlıq dastanları ilə 

dünya ədəbiyyatı nümunəsi olan “Kalevala” dastanı ilə advermə motivi baxımından müqa-

yisəli araşdırılması folklor ədəbiyyatı sferası yönündən praktiki əhəmiyyətə malikdir. Araşdır-

ma istər ədəbi elm sahələrində tədris materialı kimi istifadə oluna bilər.  
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Ж.А. Халилли 

 

Похожие мотивы между «Калевала» и национальными 

героическими историями турецки - наминг мотив 

 

Резюме 

 
В статье исследуется рекламный мотив, наблюдаемый между турецким народным 

героическим эпосом и эпосом «Калевала». Имя героя саги могло быть дано великой 

личностью или другим альпом. Иногда имя может быть дан самому герою. Сдаваясь 

герою, он переходит из хаоса в космос, и его личность определяется. Все это наблю-

далось как в турецком народном героическом эпосе, так и в финском эпосе Калевала. 

 

Z.A. Khalilli 

 

Sımılar motıves between Kalevala and the turkısh  

natıonal heroıc storıes – naming motive 

 

Summary 

 
This article examines the naming motif observed between the Turkish folk heroic epics 

and the Kalevala epos. The name of the hero of the saga may have been given by a great 

personality or another alp. Sometimes the name may be given to the hero himself. By 

surrendering to the hero, he passes from chaos to space, and his identity is determined. All 

this has been observed both in the Turkish folk heroic epics and in the Finnish epos Kalevala. 
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Duyğu və düşüncə bütünlüyünün vəhdətini təşkil edən romantizm, hislərə və yaradıcılıq 

gücünə üstünlük verərək insanın mənəvi inkişafına, mənən kamilləşməsinə çalışır. Roman-

tizm cərəyanının mənimsəmiş olduğu duyğu anlayışı çox vaxt kədərli və melankolikdir. Yəni 

bədbinliyə, faciəvi sonluğa meyllidir. Sənətkarlar daha çox insanın cəmiyyətdə bədbəxt olma-

sının səbəbini axtarır, insan taleyinə acımaq, sosial ədalətsizlik şəraitində keçirdiyi iztirablar, 

bir sözlə, obrazların daxili dünyasını təsvir etməyə çalışır. Humanist düşüncəni mənimsəyən 

romantik sənətkarlar, iki qütbün – mənfi ilə müsbətin, gözəllik ilə çirkinliyin- ziddiyyətlərini 

ağ və qara boyalarla təsvir edərək aşılamaq istədiyi düşüncələri bir tərəf mövqe tutaraq əsər-

lərində açıq şəkildə qələmə alır.  

Dünya ədəbiyyatında da mövzu zənginliyi ilə seçilən romantizm Azərbaycan ədəbiyyatın-

da əsasən, vətən, millət, azadlıq və ailə-məişət mövzusu ətrafında cərəyan edir. Eyni zamanda 

tənhalıq, iztırab çəkmək, cəmiyyətdən qaçış, keçmişi anma və ya gələcəyə sığınma, axtarış, 

səyahətə çıxmaq kimi romantik metodlar da dünya ədəbiyyatı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını bir 

biri ilə birləşdirir. Bütün bu ortaq xüsusiyyətlərin mərkəzi isə sıxıntıdır.  

Bu üsyan sıxıntısı deyil, daha çox qaçış, itirmə, narahatlıq və məhv olmağa yol açan bir sı-

xıntıdır. Məqalənin adından da göründüyü kimi, buradakı sıxıntı itirmənin hekayəsidir. Yəni, 

əsərdəki qəhrəmanların sahib olduğu sevincin, xoşbəxtliyin, rahatlığın itkisidir sıxıntı. Əgər 

“Solğun çiçəklər”də Bəhramın sıxıntısı özünü və Saranı məhv edirsə, “Uçurum”da Cəlalın 

Avropa sevdası və Gövərçin arasındakı uçuruma səbəb olur. Arzuladığı kimi yaşamaq, onu 

əhatə edən mühitin xaricinə çıxmağı hədəfləyən bu romantik obrazların faciəsi də məhz bu 

nöqtədə başlayır.  

Romantiklər üçün həyat mübarizə aparmaqdan və onu ideallaşdırmaq arzusundan ibarət-

dir. Lakin heç də bütün əsərlərdə biz bu vəziyyətlə qarşılaşmırıq. Əksər əsərlərdə mübariz 

ruhlu obrazların sonda istəyinə çatması, xeyirin şər üzərində qələbəsi təsvir olunsa da, bəzən 

romantik ruhun faciəsi ilə də qarşılaşırıq. Birinci halda romantik ideologiya, ikincidə isə ro-

mantik ruhun faciəsi təsvir olunur. G. Lukas, roman tiplərinin təsnifatında obrazların hadisə-

lərə münasibətinə görə “mücərrəd” idealizm” və “xəyal qırıqlığı romantizmi” olmaqla iki baş-

lıq altında təhlil edir. Mücərrəd idealizmdən yola çıxan şəxsin qarşılaşdığı maneələr müvəq-

qətidir. Bu əngəllərlə mübarizə aparan kəs daim qalib olan tərəfi təmsil edir.  

Bu cür əsərlərdə mənimsənən utopik gerçəklik “olmalı olduğu” üçün mütləq həyata keçir. 

Ya da mənfi ruhlu güclərə qarşı tanrılar tərəfindən verilən fövqəltəbii güclə mübarizə aparır. 

mailto:gunel.isgan@gmail.com
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Daxili dünyası ilə real dünya arasında uyumsuzluq yaşamayan bu şəxslər üçün dünya kifayət 

qədər geniş və gözəlliklərlə doludur. İstənilən yerdə xoşbəxt və firavan yaşamaq mümkündür. 

Yəni ruh ilə öz, fərd ilə cəmiyyət arasında uçurum yoxdur. Bu insanların arzuları ilə real dün-

ya arasında mütənasüblük var. 

Digər tərəfdən romantik düşüncəni mənimsəyən saf qəlbli bu insanlar təbiətlə harmoniya 

içində verilir. Çünki romantizmə görə təbiət insanın daxili dünyasının təcəssümüdür. Bizlər 

təbiəti iç dünyamızdakı təlatümləri simvollaşdırmaq üçün qaynaq kimi istifadə edirik. Ancaq 

bəzən ədəbi əsərlərdə bunun tam əksini etmək də ən gözəl simvolik yönəltimlərdən biri ola bi-

lər. Çox vaxt insanın iç dünyası təbiəti əks etdirir. Belə insanları biz “Solğun çiçəklər”də Sa-

ra, “Uçurum”da Gövərçinin timsalında görə bilərik. Təsadüfi deyil ki, Saranın ölüm səhnəsi 

qaranlıq otaqda və başının yanındakı çiçəklərlə harmoniya içində verilir.  

Bu qaranlıq otaqdakı çiçəklər hələ də Saranın ümid dolu intizarının rəmzidir. Eləcə də 

“Uçurum” əsərində hadisələrin gedişatı təbiətlə vəhdət təşkil edir. Bu cəfakeş qadınlar səmi-

miyyəti, vəfası və sevgisi ilə seçilən obrazlardır. Yaşadıqları bu geniş dünyada sevgi hər şeyin 

əlacı, bütün xəyanətlərin dərmanıdır. İdeal dünyanın qəhrəmanları sayılan bu qadınlar təəssüf 

ki, sevgilərinin qarşılığını kifayət qədər almır, yaralı quş kimi tərk edilir, saralmış çiçəklər ki-

mi solmağa məhkum olunur. Nəhayət onlar da “xəyal qırıqlığı romantizmi”nin personajlarına 

çevrilir.  

Xəyal qırıqlığı romantizminin qəhrəmanları mücərrəd idealizm qəhrəmanlarının tam tərsi-

dir. Əgər mücərrəd idealizm də obrazlar sadəcə xarici qüvvələrlə mübarizə aparır və daxili 

dünyası ilə onu əhatə edən mühit arasında ziddiyyət yaşamırsa romantik ruhun faciəsində bu 

kimi hallarla qarşılaşmırıq. Belə insanların daxili dünyasında qurduğu xəyallarla real dünya 

arasında tərs mütənasiblik hökm sürür. Zəngin və canlı həyat yaşamaq, onu əhatə edən mühi-

tin xaricinə çıxmaq istəyir. Ancaq arzuladıqları həyat ilə sərgilədikləri davranışlar arasında 

daim uçurum olur. 

Bir növ axtarış içində olan romantik qəhrəman xəyal dünyası ilə gerçək dünya arasında 

ziddiyyətlərlə qarşılaşacağını dərk etsə də bu ziddiyyət onu bir növ ətalətə sürükləyir. G. Lu-

kasın da qeyd etdiyi kimi “xəyal qırıqlığı romantizmi qəhrəmanının meyli daha çox hərəkət-

sizliyə yönümlüdür, ətrafdakı münaqişələrə və ziddiyyətlərə daxil olmaqdansa, onlardan uzaq 

durub ruhu maraqlandıran hər şeylə yenə ruhun içində məşğul olmağa meyllidir” (1, s. 117). 

Bu mənada Bəhram da, Cəlal da zəif iradəli olmaqla yanaşı, bir o qədər də törətdiyi xəyanətin 

qarşısını almaqda hərəkətsizdir.  

Qadın ürəyini ildırıma bənzədən Bəhram Pərinin məhəbbətini hiylə saysa da özü öz əliylə 

yandırdığı məhəbbət şamını söndürür. Mövzu axtarışı ilə Avropaya üz tutan Cəlal “Gövərçinə 

dediyi sözlərə sadiq qala bilmir, dünya mələklə dolsa, mənim sənsən başqa bir kimsəni gözüm 

görməz söyləsə belə, bu fikirlər bir yalana, xəyanətə dönür (6, s. 275). Xəyanətini dərk etsə də 

mübarizə aparmır, özünü bu yalanın içindən çıxartmağa çalışmır. Onu düz yola çəkmək istə-

yən Yıldırım və Əkrəmin sözlərinə əhəmiyyət vermir. Hətta Anjellə bərabər İstanbula qayıdır. 

Cəlalın mənəvi boşluğu, aydın olmayan məqsəd axtarışı həm özünü, həm də ailəsini uçu-

ruma aparır. Bu kimi hərəkətsizliyi və xəyanəti biz Bəhramda da görürük. Maddi zənginlik 

axtarışında olan Bəhram, Saranın bütün var-dövlətinin əlindən çıxdığını gördükdə bacılığı Pə-

riyə meyl edir. Əvvəlcə Pəridən intiqam almaq istəsə də ehtiras və mal-mülk hərisliyi onu 

cəzb edir, asan yolu seçərək Pərinin, yəni zənginliyin könüllü əsiri olur. Saraya, Saranın xəs-

təlik dərəcəsindəki sevgisinə və sədaqətinə xəyanət etdiyini dərk edən Bəhram da Cəlal kimi 

düşdüyü tələdən çıxmağa çalışmır. Hətta ölüm döşəyindəki Saranın öz evindən qovulmasına, 

ac-susuz yaşamasına, çağırışlarına məhəl qoymur.  
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Bəhramın iç dünyası ilə dəhşətli münaqişəsi yalnız Saranın ölümündən sonra baş verir. 

Mənliyi möhürlənmiş Bəhram, indi özünü riyakar, xain, vəfasız hesab edərək daxili dünyasın-

da itib-batır. Dəlilik həddinə çataraq Pərini boğaraq öldürür. Bu mənada Bəhram da, Cəlal da 

böyük xülyalarının bərabərində kiçik iç hesablaşmalarının da təsiri ilə uçuruma atlayırlar. Zəif 

iradələri və qarşısını ala bilmədikləri taleləri ilə bu iç hesablaşmalarından məğlub olmuş halda 

çıxırlar. Lakin onlar üçün fələyin oyunu demək demək doğru olmaz, şüursuz bir şəkildə qədə-

rin axışına qərq olmur bu insanlar. Törətdikləri oyunbazlığı özlərinə etiraf edərək sonda gü-

nahkar olduqlarını dilə gətirirlər. 

Hər iki əsərin təhlili zamanı iki qütb ayrılığını – sevgi ilə xəyanəti, aydınlıq ilə qaranlığı, 

zənginlik ilə səfilliyi, nifrət ilə sədaqəti – bir yerdə görürük. “Solğun çiçəklər”də bir tərəfdə 

Bəhram, Gülnisə və Pərinin zənginlik hərisliyi və bu hərisliyin cinayət və xəyanətə yol açma-

sı. Digər tərəfdə isə Saranın Bəhrama olan sevgisi. Bir birində güclü olan bu iki element in-

sanların fəlakətinə səbəb olur. “Romantiklərin ideal cəmiyyət dünyasında mənəvi paklığa köl-

gə salan adamların nümayəndəsi kimi, əsərdə Gülnisə və Pəri surətləri fərdiləşir...beləliklə, 

həmin cəmiyyətin nümayəndələri olmaq etibarilə Sara – mələk, Gülnisə və Pəri – iblis obrazı-

nı təmsil edir” (3, s. 437). Əsas mənfi obraz kimi verilən Gülnisə obrazı, cəsarətini cahilliyin-

dən alan, hiyləgər bir qadındır. Bəhramın zəif iradəsindən məharətlə istifadə edərək hadisə-

lərin cərəyan etməsində açar rolunu oynayır. Zəngin və canlı həyatın cazibəsi Bəhramın qısa 

müddətlik vicdan əzabını dindirsə də Saranın ölümü ilə şahə qalxır.  

Ümumiyyətlə, xəyal qırıqlığı romantizmi qəhrəmanı hərəkət etməyə deyil, düşünməyə 

meyllidir. Bəhram da Saranın nigaranlığını, ona qarşı olan haqsızlıqları görsə də heç bir reak-

siya vermir sadəcə düşünməklə kifayətlənir. Bəhram əsər boyu sadəcə bir dəfə hərəkətə keçir. 

O da məhv edici bir hərəkətdir. Xəyal dünyası ilə real həyatı arasında uçurum yaradan Pəri-

dən, nəhayət, qisas alan Bəhram, sanki bu yolla  xəyanətlərin ayaq alıb yeridiyi bu həyatdan 

intiqam alır. Əvvəlcə əmisini, daha sonra şöhrətli və zəngin həyatını, ən sonda isə saf eşqini 

əlindən alınmasına dolayı yolla səbəb olan Pəri əsərin sonunda boğularaq öldürülür.  

Faciədə ən romantik obraz çiçəklərdir. “Gül simvolik obrazına romantik təsvir – tərənnüm 

kontekstindən yanaşarkən onun cizgilərə müncər (aid) edildiyini də bu məntiqdə aydın dərk 

etmək olar. Gülün rəngləri, forması, məzmun-məna simvolikası obrazın-lirik qəhrəmanın da-

xili aləmi, həyatı, düşdüyü vəziyyətlə bağlı təhlil edilir” (4, s. 32). Ayaqlar altında qalıb əzilən 

bu çiçəklər həm çürümüş cəmiyyətin vəfasızlığının, həm də saf qəlbli insanların narin və həs-

sas olduğunun işarəsidir. Əsərə adını verən çiçəklər sədaqətin, sevginin, saflığın simvolu ola-

raq əsərdə əsas yer tutur.  Əsərdəki digər romantik motivlər rüzgar, fələk, fani dünyadır. Sara 

və Əbul bu romantik motivlərə müraciət edərək hadisələrin mahiyyətini açır. “Uçurum” əsə-

rini “xəyal qırıqlığı romantizmi” perspektivindən təhlil edərkən ilk öncə Cəlilin romantik ruha 

və münasibətə sahib obraz kimi görünməyinə rəvac verən xüsusiyyətlərə baxmaq lazımdır. 

Romantizmin tədqiqatçısı Vəli Osmanlı yazır: “İlk tanışlıq səhnəsində iştirakçıları pərişan gö-

rürük.  

Pərişanlıq doğuran yenə də ayrılıqdır. Əsərin qəhrəmanlarının ayrılığı gözlənilir. Baş qəh-

rəman sevgilisindən ayrılıb harasa romantik idealların dalısınca getməlidir. Romantik ideallar 

və ayrılıq. Bir tərəfdə xəyala dad verən idealların şirinliyi, o biri tərəfdə vaxtsız ayrılığın ağır-

ları” (3, s. 72). Romantik obrazın əsas motivləri arasında onu həyata bağlayan, ona güc verən 

bir ideala sahib olması vacibdir. Cəlil üçün də bu ideal rəssam olmaqdır. Cəlilin idealının 

məqsədi şəkil çəkməkdən ibarət deyil, şöhrətli rəssam olmaqdır. Lakin bu vəziyyət, çəkməyi 

yox bir növ varlıq mövqeyini, kimlik olaraq rəssam olmağı hədəfləyən Cəlalın idealına əsərin 

əvvəlindən kövrəklik qatır.  
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Gənc rəssam namizədi olan Cəlal rəsm əsərləri ilə məşğul olaraq onunla həmhal olmağı 

seçməkdənsə Avropa səyahəti ilə “şöhrətli rəssam” olmağı arzulayır. Bu nüans onun rəsmlə 

və çəkmək istədiyi əsərlər arasındakı münasibətinə də kövrəklik gətirir, onu hədəfindən azdı-

rır. Bir tərəfdə Cəlalın Avropa səyahəti və burada Anjellə rastlaşması. Digər tərəfdə isə, İstan-

bulda Cəlalın yolunu səbirsizliklə gözləyən Gövərçinin sədaqəti. Yazar iki xətt üzrə inkişaf 

edən pyesin əsas qayəsini iki fərqli mühit arasındakı ziddiyyətləri sərgiləmək və bu ziddiyyət-

lərin yaratdığı böhranı Cəlalın simasında cəmləşdirərək Avropaya üz tutan ziyalıların mənə-

viyyat itkisi təsvir edir. Avtobioqrafik əsər təsirini bağışlayan “Uçurum” çox güman ki, H. 

Cavidin İstanbulda oxuyarkən qarşılaşdığı mənzərənin inikasıdır. Cəlalın dəyişən əhvali-

ruhiyyəsinə qarşı qoyulan Əkrəm isə H. Cavidin özüdür. Şərqlə Qərbi qarşı-qarşıya qoyan ya-

zar əslində Cəlal vasitəsilə Şərqin Avropaya inteqrasiyasında qarşılaşacağı təhlükələrdən, al-

danışlardan xəbərdar edir. Cəlalın Avropa anlayışı ilə modernizm anlayışı heç də eyni mənanı 

ehtiva etmir. Qərbi sadəcə modern və inkişaf etmiş ölkələr kimi qiymətləndirmək bir tərəfli və 

yanlış bir yanaşma olar. Cəlalın Avropanı görmək məqsədi rəssam kimi xarici ölkənin bu sa-

hədə əldə etdiyi keçmiş və modern biliklərdən yararlanmaq, zövq almaq istəyi vardır. Bu onu 

səyahətdən öncəki arzusu və onu bu səyahətə çıxmasına təşviq edən hədəfidir. Ancaq Avropa 

həyatı Cəlala rəssam olaraq uğur gətirmədiyi kimi, ailə həyatını da məhv edir. Cəlalın Avro-

paya səyahəti qaranlığın içinə doğru yol açan bir səyahətdir. Qərb sivilizasiyası orta əsrlərdən 

keçən, İntibah dövrünü yaşayan, Sənaye İnqilabı edən və bununla da özünəməxsus həyat tərzi 

və maddi–mənəvi dəyərlər yaratmış bir bütövlükdür. Arzu etdiyimiz qərbli həyat tərzi onlar 

üçün həqiqi və bizim üçün bir təqliddir. H. Cavid də Qərb kimi daim inkişafda olan mədə-

niyyət qurmağımızı istəyir. Bu yeniliyi edərkən həm Şərq mədəniyyətindən, həm də Qərbdən 

istifadə edilməlidir. Ancaq Avropaya kor-koranə heyran olmaq Cəlalı xəyanətkar və bədbəxt 

insana çevirir.  

Öz bədbəxtliyinin səbəbini dərk etsə də vəziyyəti dəyişmək istəmir, əksinə yüngül əxlaqlı 

Anjel ilə ailəsinin yanına qayıdaraq uçuruma bir addım daha yaxınlaşır, öz övladının qatilinə 

belə çevrilir. H. Cavid yaradıcılığında “uçurum” anlayışı yalnız real anlayışda ekoloji proses 

deyil, eyni zamanda elmi axtarışların, öyrənmək prosesinin, mədəni inkişafın da intəhasızlığı 

içərisindən baş qaldıran mənəvi məkandır. Yazar insanlar arasındakı toqquşmaları da, mənəvi 

aşırımları da uçurumlara bənzədir” (2, s. 175). Sənətkarın yaradıcılığında fərqli mənaları 

özündə ehtiva edir uçurum anlayışı həm coğrafi termin, həm insanlar arasındakı uçurum, həm 

mənəviyyat arasında uçurum, həm də arzularla real dünya arasındakı uçurumdur.  

Eyni zamanda bu əsərləri birləşdirən ortaq cəhətlərdən biri də üsyandır. Bu üsyan haqsız-

lıqla qarşılaşan qadınların səssiz üsyanıdır. Hiyləgərlik, zorbalıq, xəyanət qarşında əyilməmək 

üçün passiv bir dirənişin üsyanıdır. Çünki o dövrdə Azərbaycan qadını üçün “mübarizə apar-

maq” sükutu pozmadan səssiz üsyandan ibarət idi. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində So-

vet ideologizminin təsiri altında olan Azərbaycan cəmiyyəti hələ süurlu dirənişin olmadığı, 

həll yolarının qoyulmağıdı bir dövrün astanasında idi. Digər tərəfdən bu dövrdə neft sənayesi-

nin gedərək inkişafı özü ilə bərabər siniflər arası ziddiyyəti də gətirir. Kasıb ilə varlı arasında 

uçurum böyüməkdə, cəmiyyətdəki narahatlıq gedərək artmaqdadır. Gündəlik təminatın güclə 

əldə olunduğu bu dövrdə, zəngin olmaq ehtirası insanların mənəviyyatını gəmirir, ailə içi 

mənfəət qarşıdurmaları xəyanət və cinayətə kimi yol açır. Bu əsərlərin unikallığı bir də ondan 

ibarətdir ki, “mücərrəd idealizm” ilə “xəyal qırıqlığı romantizmi” bir yerdə, vəhdət şəklində 

verilib. Geniş dünyada yaşayan Sara və Gövərçin ilə bu dünyada sığmayan Bəhram və Cəlal 

bu iki qütbü təmsil edən obrazlardır.  

Hər nə qədər dövrün tələblərindən irəli gələrək Sara və Gövərçin səssiz mübarizə aparsa 
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da hərəkətsiz qalmır. Çünki həyat onlar üçün sevgi imtahanlardan keçməkdən başqa heç bir 

məna ehtiva etmir. Yaşadığı bu həyat sadəcə sevgi ilə dolu olmaqla bitmir, onun içindəki ye-

ganə şəxsi həyatıdır. Dünyanı bu cür xəyanətlərdən arınmış şəkildə təsəvvür etməsi bu obraz-

ları məyusluğa, xəyal qırıqlığına məruz qoyur. Hər iki əsərin sonu faciəvi şəkildə bitsə də, bir 

az vəhşətverici olsa da, oxucu sonluğun bu şəkildə bitməsini bir mənalı qarşılayır. Çünki xə-

yanət, mənəvi boşluq, uçuruma düçar olan insan taleyi müsbət sonluqla yekunlaşa bilməz. 

Əsasən birinci şəxsin diliylə təsvir olunan hadisələrdə “biz” anlayışına demək olar ki rast gə-

linmir. Bir bütünlük məfhumu olan “biz” bir mədəniyyət, bir millət, bir cəmiyyət, bir düşün-

cə, bir sevgi, bir dünya modelidir. İki yaxası bir araya gəlməyən Bəhram və Sara, Cəlal və 

Gövərçin də bu dünyadan məhrum qalırlar.  

“Biz”in parçalanmış halı olan bu əsərlərin kökündə insan xarakterinə xas ən ali hislərin 

psixoloji ziddiyyətləri dayanır. Maddi gücü əllərində tutan, mərhəmət duyğularından məhrum 

insanların cəmiyyətdə haqsızlıqlar və müxtəlif fəlakətlərə yol açması diqqətə çatdırılan bu 

əsərlərdə sosio-psixoloji səbəblərlə təzahür edən əhdə vəfasızlıq, xəyanət, sərvət ehtirası tən-

qid edilir. Fərqli dövrlərdə yazılmış, iki fərqli intellektual füquru itirmənin hekayəsi kimi ve-

rilməsi olduqca fərqli və ürək ağrıdandır. Bu əsərlərdə həm H. Cavid, həm də C. Cabbarlı 

yazma, ifadə etmə sıxıntılarını əsərlərin mövzusu halına gətirmiş, bu sıxıntını yazı ləvazimatı 

halına gətirərək qələmə almışlar. 

Məqalənin aktuallığı. İlk başda təsadüfi seçim kimi görünən “Solğun çiçəklər” və “Uçu-

rum” əsəri xəyal qırıqlığı romantizmi ilə əlaqəli şəkildə oxunduğunda təsadüfi olmaqdan çıxar 

və başqa bir görünüş qazanar. Bu əsərlər arzularının axtarışı ilə yola çıxan iki obrazın “xəyal 

qırıqlığının” hekayəsindən bəhs edərək mənəviyyat qarşıdurması, iki arada qalmağın ziddiy-

yətləri dolğun şəkildə təsvir olunmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu əsərlərin “xəyal qırıqlığı romantizmi” kontekstində təhlil 

edilməsi ona yeni məna çalarları qazandırmışdır. Romantik obrazların yaşadığı xəyal qırıqlığı 

hekayəsinin ədəbiyyatımızdakı bu iki nümunəsi ilə ədiblər yazı və həyat arasındakı əlaqələrin 

tərcüməsi kimi verir. Həyatda itirmənin hekayəsinə çevrilən xəyanət isə ədəbiyyatda mövzu 

obyektinə çevrilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə doktorantların, magistr və bakalavr-

ların elmi axtarışının qaynaqlarına çevrilə bilər. 
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Г.Б. Искандарова 

 

История потери: “Uçurum” и “Solğun çiçəklər” 

 

Резюме 
 

В конце XIX - начале XX века советская идеология в нескольких формах приводила 

общество в пропасть. Г. Джавид и Дж. Джаббарлы, писавшие об этой ситуации, рас-

сказали историю утраты и внесли в азербайджанскую литературу новую форму произ-

ведения. С этой точки зрения такие пьесы, как «Бледные цветы» и «Бездна», дают нам 

полную информацию о социальной структуре того периода. Если в «Бледных цветах» 

бедствие Бахрама уничтожает себя и Сару, в «Бездне» Джалал создает пропасть между 

любовью Европы и Говарчиным. С этого момента начинается трагедия этих романти-

ческих образов, которые стремятся жить так, как они хотят, выйти за пределы окру-

жающей их среды. 

 

G.B. İsgandarova  

 

The story of the loss: “Uçurum” and “Solğun çiçəklər” 

 

Summary 
 

In the late 19th and early 20th centuries, Soviet ideology in several forms brought society 

to the abyss. H. Javid and J. Jabbarli, who wrote about this situation, told the story of the loss 

and introduced a new form of the work into Azerbaijani literature. In this sense, the plays 

“Solğun çiçəklər” and “Uçurum” give us complete information about the social structure of 

that period. Whereas in “Solğun çiçəklər”, Bahram's calamity destroys himself and Sarah, in 

“Uçurum”, Jalal creates a chasm between the love of Europe and Govarchin. From this 

moment, the tragedy of these romantic images begins, which strive to live the way they want, 

to go beyond the boundaries of their environment. 
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Key words: fairy tale, folklore, concept, cognitive linguistics, discourse 

 

Müasir dövrdə etnos, onun milli spesifik, ümumbəşəri komponentlərinin öyrənilməsinə 

maraq artmışdır. Bu da məqalənin aktuallığını ortaya çıxarır, belə ki, nağıl diskursunun xüsu-

siyyətlərinin dərindən öyrənilməsi milli konseptsferin mədəni dominantlarını aşkar olunması-

na yönəlmişdir. Məqalənin məqsədi nağıl diskursunun janr-üslubi xüsusiyyətlərinin öyrənil-

məsidir. Müşahidənin ümumelmi metodları ilə yanaşı, təsvir, təhlil, sintez, ümumiləşdirmə ki-

mi dilçilik metodlarından istifadə olunmuşdur. Konseptual-linqvistik təhlil metodu nağıl dis-

kursunun yerli konseptlərin mürəkkəb sistem kimi özünütəşkil xüsusiyyətlərinin aşkarlanma-

sına imkan yaradır.    

XXI əsrin əsas postulatlarından biri dil və xalqın mədəniyyətinin sıx qarşılıqlı təsiri haq-

qında fikirdir. Bir çox dilçinin əsərində dil və mədəniyyət faktlarının, təfəkkür, müəyyən dil 

daşıyıcılarının dünyagörüşünün qarşılıqlı əlaqəsinin müxtəlif aspektləri tədqiq edilir. Bu işlər-

də bu fakt nəzərə çarpdırılır və təsdiqlənir ki, “dildə əks olunan xalqın mədəni unikallığı tari-

xi, coğrafi, psixoloji amillərlə şərtlənir, obyektiv və subyektiv dünyanın qavranılması və an-

lanmasının əsas hissəsidir” (10, s. 39). Linqvo-kulturoloji aspektdə dil faktlarını təsvir edər-

kən dilçi, bir qayda olaraq, “dünya dil xəritəsi” anlayışı ilə əməliyyat aparır (15, s. 215-218).  

Dildə öz əksini tapan milli dil xəritəsi müxtəlif xarici və yerli dilçilər tərəfindən koqnitiv 

dilçilik mövqeyindən tədqiq edilir, o, burada verilən dil üçün konseptlərin səciyyəvi məcmusu 

kimi götürülür. Dünyanın müəyyən obrazı ən qədim janr olan, ətraf aləm haqqında bilikləri, 

xalq müdrikliyini əks etdirən, xalqın mədəni və sosial təcrüəbini əks etdirən nağıllarda da gös-

tərilir. Bundan əlavə, nağıl özündə mədəniyyət üçün vacib olan etik və estetik qaydalar məc-

musunu daşıyır. Məhz bu onu “aksioloji vacib” edir və “verilən dil daşıyıcıları üçün hansı də-

yərlərin prioritetdə olduğunu” göstərir (2, s. 21). Xalq nağılları “xalqın yerləşdiyi yer, onun 

adət və ənənələri xüsusiyyətlərini və milli mentalitetin parlaq cəhətlərini ifadə edir” (2, s. 22).  

Nağıl diskursu çoxlaylı və çoxtərəfli anlayış kimi çıxış edir. Bu terminin spesifikliyini an-

lamaq üçün onun folklorda yaranma və inkişafı tarixinə nəzər salmaq lazımdır, belə ki, onda 

(folklorda – B.N.) o, əsas və aparıcı janrlardan biri kimi çıxış edir.   

Folklor ümumtəfəkkürün mürəkkəb forması olub, xalqın mənəvi mədəniyyətinin sahəsi-

dir. Folklorun mənbələri ədəbi mədəniyyətin tarixi əsası olaraq qədimdir. Var olduğu bütün 

zamanlarda xalqın yaratdığı mədəniyyətin hər bir qolu folklorun tədqiqat obyektidir. “Xalq tə-

rəfindən yaradılan hər nə varsa, “folklor” termini içərisində təhlilə cəlb edilə bilər” (1, s. 14). 

Folklorda xalqın “kökləri” və ya “ruhu” adlandırdığımız əsas mənəvi-etik dəyərləri göstərilir. 
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O, nəsildən nəslə şifahi ötürülən müxtəlif variantlara malikdir (4, s. 15). Belə folklor nümunə-

lərdən biri xalq nağıllarıdır. 

Epik növün çox sevilən və həcmcə ən böyük janrı nağıldır (16). İnsanların qədim dövrlər-

dən yaratdığı nağıllar ağızdan-ağıza keçərək dəyişmiş, zənginləşmiş, dövrümüzə gəlib çatmış-

dır. Bir çox alim qeyd edir ki, nağıl reallıqdan asılı olmayan mütləq uydurmadır, digərləri isə 

belə hesab edir ki, xalq hekayəçiləri nağıl uydurmasında ətraf aləmə münasibətlərini izhar 

edir. Daha dəqiq tərifi nağıl tədqiqatçısı, məşhur alim A.N. Afanasyev göstərmişdir: “Xalq 

nağılı şifahi epik bədii əsər olaraq, əsasən, prozaik, sehrli, sərgüzəşt və ya gündəlik xarakterli 

uydurmaya yönəlmişdir. Sonuncu əlamət nağılı digər şifahi janrlardan ayırır” (5, s. 13).  

Xalqın ən sevimli və geniş yayılmışı sehrli nağıllardır. Onların kökləri dərindir. Onlar 

kökləri ilə xalqın dili, mədəniyyəti, təxəyyülü, psixikasına gedib çıxır. Məşhur ədəbiyyatşünas 

A.İ. Nikiforov nağıla belə tərif verir: “Nağıl (alm. Märchen, ing. tale, fr. conte, ital. fiaba, 

serb. pripovijetka, bolq. приказка, çex. pohadka, poly. bajka, bel. və Uky. казка, байка, 

XVII əsrə qədər rus. баснь, байка) -  ibtidai sinif öncəsi bir cəmiyyətdə inkişafın ilkin mərhə-

lələrində istehsal və dini funksiyaları yerinə yetirən bir hekayə, yəni əfsanələrin bir növüdür; 

sonrakı mərhələlərdə xüsusi kompozision-üslubi quruluşla fərqlənən şifahi bədii ədəbiyyat 

janrıdır (13, s. 236). F.Lensə görə, “nağıllar xalqların tərbiyəvi və təhsil vasitələri və şüurlu 

nəsihətlərdir” (11, s. 10-13). Nağıllar öz kökləri ilə əfsanəyə gedib çıxır, german əfsanəsinin 

mərkəzində şüurun dəyişməsi durur (8, s. 370). İ.A. İlyin qeyd edir ki, “nağıl xalqın dindən 

əvvəlki ilkin fəlsəfəsidir, azad əfsanəvi obraz və bədii formada onun həyati fəlsəfəsidir” (9, s. 

240).  

M.V. Pavlyutenkova qeyd edir ki, nağıl məişətin gündəlik qayğılarından uzaqlaşmağın bir 

üsulu, eyni zamanda mədəniyyətin real layının vacib komponentidir. Nağıl estetik dəyərləri 

(gözəllik, şücaət, güc, cəsarətin tərənnümü), kömək, yaxşılıq, ədalət kimi mənəvi və etik nor-

maların məcmusunu özündə əks etdirir (14). Ona görə də nağıl alleqoriyalar formasında “düz-

gün” seçimi əsaslandırır və qanuniləşdirir. Onun daxili qurması ədalət, yaxşılığa, optimizmə 

yönəlir, bu baxımdan müasir cəmiyyətdə onun sosio-mədəni potensialı yüksəkdir. Nağıl 

müəyyən mədəni kod yaradır, nağıl diskursu prizmasında müasir insanın dünya, həyati strate-

giya və gözləntiləri haqqında təsəvvürləri formalaşdırır. İşarə dilini, dərs, məna, dəyərlər, şə-

killər, süjet və fəaliyyətdən istifadə edən nağılın çoxölçülü və polisemantikliyi ikili ünvanla-

ma və ikili məzmunu ilə postmodern dünyanın cəm mənzərəsinə yaxşı oturur. Ona görə də 

mostmodern mədəniyyət mifoloji, eləcə də nağıl paradiqmində funksiyalaşır.       

Bütün sehrli nağıllarda oxşar cəhətlər mövcuddur. Ümumilikdə bütün sehrli nağıllar quru-

luşuna görə oxşardır. Sehrli nağılların ən sadə sxemi aşağıdakı punktlara malikdir (7, s. 44): 

 hər hansı bir qadağanın mövcudluğu; 

 bu qadağanın kimsə tərəfindən cinayəti; 

 əfsanəvi təsəvvürün xarakterindən asılı olan bu cinayətin nəticəsi; 

 qəhrəmanların sehrdəki təcrübəsi haqqında hekayə; 

 bu təcrübənin nəticəsi – qəhrəmanın rifaha qayıtması.  

Belə struktur daha sonrakı nağıllara məxsusdur. Hər bir sehrli nağıl sehrli hərəkətsiz müm-

kün deyil: insanın sakit həyatına ya pis, ya da yaxşı xeyriyyəçi fövqəltəbii güc daxil olur. İlk 

sözdən, ilk cümlədən nağıl insanı (dinləyicini) insanın adi həyatında uzaqlara aparır. 

N.A.Akimenko nağıl diskursunda universal əlamətləri (iştirakçı, məqsəd, strategiyalar və s.) 

ilə bərabər, spesifik: epik, nəql, estetik, əyləncəli əlamətlərini önə çəkir. Nağıl diskursunun 

spesifik xüsusiyyətləri – sabitlik, universallıq öyrənilən obyektin sosial səciyyəsinə işarə edir. 

Bununla belə, N.A. Akimenko nağıl diskursu “diskursun virtual aləmində sehrli hadisələrin 
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baş verdiyi personajların yaratdığı virtual dünya və ya mental məkanın təxəyyülü” olan psixi 

reallıq kimi nəzərdən keçirir (3). 

Müasir dövrdə biz falçılıq və taleyin əlamətlərinə inanmırıq, amma qədim dövrlərdə bu, 

insanların həyat tərzi idi. Bu inam çox uzun müddətə insanların beynində qalır. Nağılda, əsa-

sən, insanın ruhi vəziyyəti, təcrübələri parlaq surətdə öz əksini tapır.   

Xalq nağılları həqiqətin təntənəsinə, xeyirin şər üzərində qələbəsinə inamı ruhlandırır. Bü-

tün nağıllarda, bir qayda olaraq, müsbət qəhrəman və dostlarının əzabları keçicidir, müvəqqə-

tidir. Məhz bu baxımdan nağılların nikbinliyi uşaqlar tərəfindən bəyənilir və pedaqoji vasitə-

lərinin tərbiyəvi əhəmiyyətini artırır.  

Obrazlılıq nağılların əsas xüsusiyyəti olaraq onların qavranılmasını asanlaşdırır. Qəhrə-

manda xarakterinin əsas cəhətləri önə çəkilir, bu da onu xalqın milli xarakteri ilə yaxınlaşdı-

rır. Xalq nağılların maraqlı olması ilə yanaşır, əyləncəli olmasına da diqqət yetirir. Xalq nağıl-

larda parlaq və canlı obrazların olduğu kimi, incə və məzəli yumor da var. Hər bir xalqda din-

ləyicini əyləndirən xüsusi təyinatlı nağıllar mövcuddur.  

Didaktizm nağılların əsas, vacib xüsusiyyətlərindən biridir. Hər bir xalqın nağılları ibrəta-

miz və tərbiyələndiricidir.  

Nağıl diskursu pedaqoji, siyasi və ya hər hansı bir diskurs kimi təkqaydalı hadisə deyil. O, 

bədii diskursla (eyni zamanda onun xüsusi növüdür) sıx bağlıdır, bununla belə, bədii diskurs 

öz yaradıcılığında fərdidir, onda fərdi, şəxsi fikirlər reallaşır. Nağıl diskursunda isə həmişə 

kollektiv fikirlər reallaşır, yəni bu diskursu sadələşdirmək olmaz, o, müəyyən mənada “ikiqat” 

dərinlikli diskursdur (12, s. 154). 

Nağıl diskursuna diqqət yetirsək, onun öz növbəsində tamamilə “kollektiv şüur” vasitəsilə 

şərh olunduğunu söyləmək olmaz. “Sosial, müntəzəm şüurüstü və şəxsi, şərhi” şüurüstü dərə-

cələrini məhdudlaşdıraraq fərdin əqli fəaliyyətini şərhə, kollektiv şüurü yalnız müntəzəm 

oyun dərəcəsinə bağlamaq düzgün olmazdı” (6, s. 261). Nağılda şəxsi və kollektivin birləşmə-

si fikri əsassız deyil. Fərdin mətnə təsiri heç bir şübhə doğurmağını nəzərə alsaq (əlavə etmək 

lazımdır ki, məlumatın şifahi ötürülməsində nəqledən həm də həmmüəllifdir, buradan “zədə-

lənmiş telefon” effekti özünü göstərir), onda kollektivin nağıl diskuruna təsiri məsələsinə diq-

qət yetirmək lazımdır. Bizə maraqlı olan aspektlərə nəzər salaq. Birincisi, hər hansı bir etnos 

verilən mədəniyyətin fundamenti sayılan diskurs korpusuna - əfsanə, miflərə malikdir. İkinci-

si, xalqlar obraz-rəmzləri qəbul edir, cırtdan, vampirlər ekzo-rəmzlər olaraq qalır, görünmə-

yən papaq, təyyarə xalçası və qaçış botları nağıl diskursu üçün “doğma” oldu. Üçüncüsü, na-

ğıl diskursu üçün endotrop olan kumulyativ komponent-söz səciyyəvidir. Bu komponentin 

mövcudluğu bu nağılların uzun müddət yazılmadığını, şifahi ağızdan-ağıza ötürüldüyünün 

işarəsidir, bu da nağıl diskursunun vacib xüsusiyyətidir. Anaforların işlənməsi, kontekstə gön-

dərilmə həmişə uyğun deyil, məsələn, publisistik diskurs üçün məlumatın dəqiq təşkil olun-

ması lazımlıdırsa, nağıl diskursu üçün bu, çox vaxt məcburi xarakter daşıyır.     

Nəticə etibarilə qeyd etməliyik ki, nağıllar xalqın əsrlər boyu yaşadığı təcrübəni özündə 

cəmləşdirir ki, bu da onlarda yalnız təbii və antropoloji konseptlərin mövcudluğu ilə deyil, 

həm də ruh, yaxşı, pis, ürək, iradə, həqiqət, sevgi və nifrətin mövcudluğu ilə təsdiqlənir. Bi-

zim fikrimizcə, bir tərəfdən, sosio-konseptlərin çox sayı, onların reallaşmasının müxtəlifliyi, o 

dövrün realiləri ilə uyğunluğu, zamanla yoxlanılmış ənənələrin məsuliyyəti, digər tərəfdən, 

linqvistik, etnik, mədəni, sosi-tarixi amillərlə şərtlənmiş fərdin və bütün xalqın şüur xüsusiy-

yətləri nağıl diskursunun ümumi diskursiv nəzəriyyəsinin komponenti kimi, eləcə də diskur-

siv tədqiqatın ayrıca növü kimi daha ətraflı öyrənilməsi bunun əleyhinə olan faktlardır.     

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə etnos, onun milli spesifik, ümumbəşəri komponent-
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lərinin öyrənilməsinə maraq artmışdır. Nağıl diskursunun xüsusiyyətlərinin dərindən öyrənil-

məsi milli konseptsferin mədəni dominantlarını aşkar olunmasına yönəlməsi etibarilə məqalə-

nin aktuallığını ortaya çıxarır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik diskurs nəzəriyyəsində nağıl diskursunun xüsusiy-

yətlərinin öyrənilməsində aşkar olunur. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də dilçilər yararlanmaqla yanaşı, həmçinin diskurs 

nəzəriyyəsi ilə bağlı əsərlərin yazılmasında nəzəri əsas kimi istifadə etmək olar. 
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Н.Ф. Байрамова  

 

Особенности сказочного дискурса в теории дискурса 

 

Резюме 

 
В наше время растет интерес к изучению этноса, его национальных специфических, 

универсальных составляющих. Это свидетельствует об актуальности статьи, поскольку 

углубленное изучение особенностей сказочного дискурса направлено на выявление 

культурных доминантов национального концепта. Целью статьи является изучение 

жанровых и стилевых особенностей сказочного дискурса. Помимо общенаучных мето-

дов наблюдения использовались такие лингвистические методы, как описание, анализ, 

синтез и обобщение. Метод концептуально-лингвистического анализа позволяет выя-

вить самоорганизующиеся особенности дискурса рассказа как сложной системы ло-

кальных понятий. 

 

N.F. Bayramova  

 

Features of fairy tale discourse in discourse theory 

 

Summary 
 

In modern times, there has been a growing interest in the study of the ethnos, its national 

specific, universal components. This reveals the relevance of the article, as an in-depth study 

of the features of the tale discourse is aimed at identifying the cultural dominants of the 

national concept. The purpose of the article is to study the genre and style features of fairy 

tale discourse. In addition to general scientific methods of observation, linguistic methods 

such as description, analysis, synthesis, and generalization were used. The method of 

conceptual-linguistic analysis allows us to reveal the self-organizing features of the story 

discourse as a complex system of local concepts. 
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Problemin tədqiqi bizi “Dil nədir?”, “Nitq qədir?”, “Şifahi və yazılı nitq nədir?” zərurəti 

ilə qarşılaşdırdı. Bunsuz şifahi nitqin mənimsənilməsinin linqvistik əsaslarını müəyyənləşdir-

mək, elmi-metodik texnologiyasını açmaq çox çətindir. Qoyulan bir çox sualların tədqiqi ilə 

əlaqədar istər nəzəri, istərsə də pedaqoji-psixoloji ədəbiyyat da bir çox təkzib olunmaz fikirlər 

söylənilib. Dil tarixən yaranan, daim inkişaf edən ictimai hadisə olduğundan bəzi mülahizə-

lərə ehtiyac duyulmaqdadır. Çünki dilin inkişafı cəmiyyətin inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Dilin 

maddi qabığı səs kompleksi olmaqla fikrin başqalarına çatdırılmasında, ünsiyyətə qoşulmada, 

eşidilənlərin anlaşılmasında mühüm rol oynayır. Başqa sözlə insanlar bir-birilərini anlayır, ba-

şa düşür, fikir mübadiləsində olurlar. Dil elə vasitədir ki, onsuz nə inkişaf, nə də düz əməlli 

(normal) yaşam var. Dilsiz təfəkkürdə də fiikir yaranmır. Yaranmırsa, fikrimizcə onun əşyavi-

ləşməsindən söz gedə bilməz. Dil səs kompleksidirsə, fikir məzmundur, təfəkkürdür. Təfək-

kürdə yaranan obrazı, məzmunu dil vasitəsi ilə təsvir prosesi nitqdir. Bu onu göstərir ki, təfək-

kürdə yaranan obrazı ifadə etmək üçün dillə yanaşı  nitq də lazımdır. Deməli ünsiyyətə dil+tə-

fəkkür+nitq gərəkdir. Nitq nədir? Sualının açılışı belədir: Nitq fikrin dil vasitəsi ilə təzahür 

prosesi və başqaları tərəfindən anlaşılmasıdır. Deməli dillə fikrin birləşməsi prosesində nitq 

əmələ gəlir. Dildən fərqli olaraq nitq hər hansı şəxsin təfəkkürünün işləmə tərzi ilə bağlıdır. 

Nitq prosesinin iki cəhəti mövcuddur: məzmun və forma. Nitqin məzmunu ifadə olunan fikir 

(təfəkkür), forması isə onun maddi qabığı olan dildir (səslər, sözlər cümlələrdir). Məzmunsuz 

forma, formasız da məzmun mümkün deyil. Nitq prosesində bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə olan 

iki tərəf iştirak edir: danışan və dinləyən; yazan və oxuyan (69, 76, 84, 88). 

“Nitq fikrin ifadəsi və başqaları tərəfindən qəbul edilməsidir” (63, s. 56). Dil olduqca əha-

təli, geniş və zəngindir. İnsanların nitqdən bütünlüklə istifadəsi qeyri-mümkündür. İnsan yal-

nız fikrin ifadə etmək üçün ondan müvafiq sözlər alır, onları müxtəlif cümlələrdə işlədirlər. 

Dilin bütöv zəngin xəzinəsindən ancaq mənsub olduğu xalq istifadə edə bilər. 

Nitq prosesinin məhsulu özünü yazılı və şifahi şəkildə göstərir. Yazılı nitq həm hərəkti bir 

akt, həm də qrafikdir. O, görmə qavrayışına əsaslanır. Sahibini uzunmüddət, əsirlərlə yaşadır. 

Yazılı nitq başlanğıcdan sonadək öz rabitəliliyini və məntiqiliyini mühafizə edə bilir. Burada 

sözlər ədəbi qaydalar əsasında düzülür. Sözlər, ifadələr öz yerini dəqiq tutur. Leksik, morfo-

loji, sintaktik cəhətdən mükəmməl əlaqələnir, cilallanır, bitkin formaya salınır. Bunları  yazılı 

mailto:saida_maxmud2010@inbox.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 27 

nitqin başlıca xüsusiyyətləri kimi qəbul etmək mümkündür. Yazılı nitqdə abzaslar, paraqraf-

lar, vergül, nöqtə, iki nöqtə, nöqtəli vergül, tire və s. olur. Nitqin məzmunu müxtəlif kursiv 

işarələrlə açılır. Şifahi nitqdə xarici ifadə vasitələrindən (səs, jest, mimika, intonasiyalar) isti-

fadə olunur. Bu nitqin yaranma tarixi çox qədimdir. O konkret şəkildə təzahür olunan ünsiy-

yətin ilkin və əsas formasıdır. O səslər, ifadələrin seçilməsi cəhətdən sərbəstdir. Şifahi nitq 

fərdən, danışandan kənarda mümkün deyildir. Əgər nitq yaşamırsa, onun məhsulu da yoxdur. 

Şifahi nitq təbiidir. 

Şifahi nitqdə sözlərin, ifadələrin, cümlələrin işlənməsində, səsin qalxıb-enməsində, səs  

çalarlarının rəngarəngliyində, melodialığında, poetikliyində xüsusi hallar özünü göstərir. 

Məktəbəqədər dövrdə uşaqlar şifahi nitqə əsasən təqlidi yolla, sonradan radio-televiziya və 

uşaq verlişlərindən, yaşlıların və yaşıdlarının nitqlərindən dinləmə, başa düşmə, anlama nəti-

cəsində yiyələnirlər. Gördükləri, eşitdikləri əsasında qavrama yolu ilə şifahi ünsiyyətə qoşu-

lurlar. Sözün və cümlənin mənasını anlama və başa düşmə mürəkkət nitq fəaliyyəti olmaqla 

ifadə etdiyi mənanı əşya və hadisənin köməyi ilə yerinə yetirirlər. Onda nitq mexanizmi for-

malaşdıqca uşaq öz fikirlərini tədricən ifadə etməyə alışdıqca, mənası tanış olmayan sözləri də 

mövcud lüğət ehtiyatı zəminində qavramağa, öyrənməyə nail olur. Mənasını yeni öyrəndiyi 

sözlərlə mənimsədiyi sözlər arasında qrammatik və məntiqi əlaqələr yaradır, onları cümlə içə-

risində işlədir, getdikcə mənasını genişləndirməyə çalışır. Belə ki, əvvəl uşaqlar əşyanı görüb 

adını deyir, sonralar isə onun daxili və xarici əlamətləri öyrənir, spesifiq cəhətlərindən danı-

şırlar: məsələn, birinci halda alma, duz, nar və s. deyir, ikinci halda isə alma yumrudur, qırmı-

zıdır, şirindir, düz yumuşaqdır, ağdır, şordur; nar qırmızıdır, yumrudur, giləlidir, suludur (40). 

Şifahi nitqin özünəməxsus stilistik xüsusiyyətləri mövcuddur. Sözləri ifadələri necə gəldi 

işlətmək, cümlədə sözlərin sıralanmasında tələffüz qüsurlara yol vermək, söz birləşmələri 

cümlələr arasında qrammatik-sematik, məntiqi əlaqələri gözləməmək, məqsədə dəxli olmayan 

fikirlər söyləmək, təkrarlar və s. halları baş verir. Bu dediklərimizə akademik L.V.Şerbanın 

fikri də canlı sübutdur. Danışıq nitqində hər cür fonetik ixtisarlar, gözlənilməz forma yaradı-

cılığı, vərdiş edilməmiş söz yaradıcılığı, ilk baxışda əcaib görünən sözlərdən istifadə edilməsi, 

nəhayət, sintaktik formaların hər cür pozulması baş verir (121, s.115). 

V.B.Şerba yazır: Ahəngdar şifahi nitqin başlıca  üç əlaməti mövcuddur: “a) Məzmunlu və 

inamlı; b) Ardıcıl və məntiqi; v) Qısa, düzgün, emosional və ifadəli nitq” (69, s.117). 

Əslində normal şifahi nitq seçmə nitq vahidlərinin sərrast düzülüşündən yaranır. Yüksək 

şifahi nitq sehirli ifadələr və sözlər toplusudur. Şifahi nitq canlı danışıq, xalq deyimləridir. 

Şifahi nitqdə faktlar, hadisələr parlaq qiyafə alır. Başqa sözlə, insan içindəki gizli ruhu 

qüvvənin köməyi ilə şüurunda əlahiddə parlaqlıq, əlvan lövhə yaradır. Q.Belinski (57), 

N.Q.Çemişevski (120), N.A.Dobrolyubov (113) şifahi nitqin insanın yaradıcılığında xüsusi 

rol oynadığını dönə-dönə vurğulamışlar. Onların fikrincə, elm üçün zəka və kamal, yaradıcılıq 

üçün xəyal lazımdır. Məlumdur ki, hər bir insan konkret təfəkkürdən mücərrəd təfəkkür for-

malaşdırır. Mücərrəd təfəkkür abstraksiyadır. İki siqnal sistemi haqqında təlim yaradan İ.P.-

Pavlov birincidən fərqli olaraq ikinciyə “ali təfəkkür” kimi baxır. Hər bir uğurlu ifadə şüurlu 

təfəkkürün məhsuludur. Akademik K.M.Bilkovun şifahi nitqlə əlaqədar fikirləri N.A.Dob-

rolyubovun qənaətlərini təsdiqləyir. Bu ideyanı sornalar V.Bruslov da müdafiə edirdi. 

Öyrənənlərin şifahi nitqinin inkişafı istiqamətində iş apararkən  S.L.Rubinşteynin aşağı-

dakı fikirləri diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Şifahi nitqin iki inkişaf yolunu göstərən fikir-

ləri əsas götürülməlidir.  

“a) İnsanın fiziki və mənəvi inkişafı ilə müəyyənləşən stixiyalı yol; 

 b) İnsanın fiziki və mənəvi inkişafından ayrılmayan, ictimai mühitin köməyi ilə şüurlu, 
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məqsədyönlü yol” (130, s.19). 

 Hazırda informasiyaların tüğyan etdiyi elə bir dövrdə yaşayıb yaradırıq ki, insanlar hər 

cür informasiyaya yiyələnməyə can atırlar. Obrazlı desək informasiya tələbatları yeməyə iç-

məyə olan ehtiyacların səviyyəsinə qalxmışdır. Məkiəbdə təlim fənləri yuxarıda dediyimiz ki-

mi məişətdə radio və televiziya, mətbuat, kitab, yığıncaqlar və s. insanların mənəvi aləmlə-

rinin bir növ qidasına çevrilmişdir. Dünyagörüşlərinin genişlənməsinin və formalaşmasının 

əsasında dayanır. Bütün bunlar hamıda, o cümlədən öyrənənlərdə necə fikir oyatmasın, lüğət 

ehtiyatlarını zənginləşdirməsin, cümlə qruma bacarıqlarını və rabitəli nitqlərinin inkişafına tə-

sir göstərməsin. 

Görkəmli dilçi-metodist alimlərdən Q.A.Şemota (120), Y.Ş.Kərimov (126) və başqları lü-

ğət işinin linqvistik əsaslarından bəhs edərkən sözün leksik, qrammatik, tələffüz xüsusiyyət-

lərini nəzərə almağı məsləhət bilirlər: 

1. Fonetik ifadəliliyi; 

2. Semantik valentliyi;   

3. Vurğulu və vurğusuzluğu; 

4. Leksik-qrammatik münasibətdə olduğu; 

5. Bütövlüyü (tərkibinə başqa sözün daxil olmasına yol verməməzliyi); 

6. Nitq axınından ayrılmazlığı; 

7. Cümlə tərkibində işlənməsi və s. 

Şifahi nitq dialoji və monoloji formada özünü büruzə verir. Əslində bu formalar ayrı-ayrı-

lıqda yaranmır, inkişaf etmir. Onlar qarşılıqlı dialektik əlaqədədirlər. Biri digərinin inkişafına 

təkan verir, onu zənginləşdirir və inkişaf etdirir. Hər ikisi təfəkkürdə doğulub formalaşan fik-

rin özünü ifadə yoludur. 

Şifahi nitq prosesinin məhsulu monoloji və dialoji olur. Onlar xarici nitqdə baş verir. Bu 

heç də o demək deyildir ki, burada daxili nitq iştirak etmir. Belə düşünmək ciddi səhv olardı. 

Daxili nitq xarici nitq üçün bir mərhələdir. İlkin olsa da, xarici nitq daxili nitqə əsaslı şəkildə 

təsir edir, onun inkişafına təkan verir. Bu xüsusiyyət nitqin digər növləri üçün də xarakte-

rikdir. Şifahi dialoji nitq eyni mövzuda iki adam arasında təzahür edir. O, replika və reaksiya-

larla müşayiət olunur. Fikrin yığcamlığı, cümlələrin yarımçıqlığı, mimik və jestikulyativ hə-

rəkətlərin, məcazların bolluğu onun başlıca cəhətidir. Dialoqlar adətən hazırlıqsız olur. Ancaq 

müsahiblər bir-birinə tez bələdləşir. Birinin göndərdiyi reaksiya digərinə stimul verir. Danışa-

nın nitqinə replika vermək zərurəti yaradır. Nəticədə getdikcə fikrin məntiqi düyün nöqtəsi 

açılır. Onlar ifadə olunan şifahi fikri asanlıqla anlayırlar (40, s. 41). 

Dialoji nitqdə anlayışlardan, terminlərdən, anlaşılması çətin olan ifadələrdən, qəliz nitq 

konstruksiyalarından qaçılır. Onların işlənməsi dialoqun başa düşülməsini çətinləşdirir. Odur 

ki, dialoqun qısa, sadə, yığcam, ekspressiv, ifadəli, obrazlı olmasına çalışılmalıdır. Qısalığa və 

formaca sadəliyə can atmaq, fikri emosional və obrazlı vermək nitq təliminin qarşısında duran 

başlıca vəzifədir. 

Dialoqda həm daxili, həm də xarici stimul olur. O konkret mövzu ətrafında təzahür edir. 

Fikir obrazlı dialoqun sonunda bitir, sonra rabitəli mətn alınır. Burada hər iki iştirakçı başlıca 

funksiya daşıyır (39, s. 340). Monoloji nitq dialoji nitqdən əsaslı şəkildə fərqlənir. Fikrin rabi-

təliliyi, tamlığı, genişliyi, söz və cümlələrin məntiqi ardıcıllığı monoloji nitqin əsas xüsusiy-

yətləridir. Lakin bu fərqlərə baxmayaraq nitqin bu iki növü arasında müəyyən yaxınlıq əlaqə-

ləri də vardır. Bu bir həqiqətdir ki, danışmağa başlayan uşaq başqalarının fikrini dialoji nitq 

əsasında başa düşür. O tədricən nitqin bu növündə danışır. Onun nitqi formalaşmağa başlayır. 

Bu zəmində monoloji nitqin elementlərinə yiyələnir. Aparılan xüsusi tədqiqat göstərir ki, bu 
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formalar, növlər nitq fəaliyyəti prosesində qaynayıb-qarışır. Məktəb təlimində isə bunların in-

kişaf etdirilməsi üzrə işin sistemi qarşılıqlı əlaqədə aparılır. Monololji nitq vahid mövzu ətra-

fında cərəyan edir. O, geniş, müfəssəl yaxud müxtəsər, rabitəli və məntiqidir. Danışıq dilində 

əsasən monoloqdan istifadə olunmur. Öyrənənin hekayənin, nağılın məzmununu nağıl etməsi, 

inşası, öyrədənin mühazirəsi, çıxışları monoloqdur. Burada bir nəfər danışır, çoxluq dinləyir. 

Faktlar və dəlillərə əsaslanan məzmun və dil tərtibinə görə monoloq nitq daha mürəkkəbdir. 

Akademik Şerbanın fikrincə, şüur obrazlı monoloji nitqin tərtibinə daim nəzarətdədir. Çünki 

şifahi monoloji nitq fikirlərin,  söz, ifadə və cümlələrin yüngülləşmiş mütəşəkkil sistemidir. 

Monoloq söylənilərkən dinləyicilərin hazırlığı, ixtisasları, hadisələri təhlil etmə, nəticə çı-

xarma imkanları nəzərə alınmalı, hamının başa düşəcəyi, sadə, anlaşıqlı, ifadə olunmalıdır. 

Monoloq öz mahiyyəti ilə ümumi dilin ən dəqiq formasıdır. Monoloqun bir tərəfi həmişə ənə-

nəvi elementdən ibarət olub, digər tərəfi isə fərdin daha aydın təsviri ilə həyata keçir. N.İ.Jin-

kinə görə, monoloji nitqin formalarına sərbəst yiyələnmək incəsənətdir (121, s. 19). Monoloji 

nitq ən mütəşəkkil nitq növüdür. Bu halda danışan yalnız ayrıca fikri  deyil, bütövlükdə ob-

razlı monoloqu bir tam kimi planlaşdırır, yaxud proqramlaşdırır. Bu nitq növündə daxili sti-

mul başlıca rol oynayır. Danışan fikri, danışığın xarakteri, dil materiallarının, ünsiyyət forma-

larının seçilməsi və mənimsənilməsini intensivləşdirir. V.V.Vinoqradov yazır: «Monoloq da-

ha mürəkkəb formadır. Ümumi kollektiv ifadə vasitələrinin məcmusu olan dilə xas deyil, bəl-

kə fərdi əhvali-ruhiyyənin təzahür nöqtəsidir» (6 s. 119). Monoloqda cümlələr eyni məqsədə, 

eyni funksiyaya malikdirlər. Ona görə də öyrədən ciddi cəhdlə çalışmalıdır ki, öyrədəndə mü-

kəmməl fərdiləşmiş obrazlı nitq tərbiyəsi aşılasın. Bunsuz  qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq 

qeyri-mümkündür. 

Tədqiqat və məktəb təcrübəsi göstərir ki, şifahi nitqin inkişafıqdan danışarkən onun obraz-

lılığına toxunmamaq ciddi səhv olardı. Obrazlı nitq insanın dərin, çevik, mücərrəd təfəkkü-

rünün və eləcə də təxəyyülünün məhsuludur. O, ifadəli və səlis nitqin bir çox cəhətini özündə 

ehtiva edir. Bununla belə şifahi və yazılı, monoloji və dialoji nitq növləri də obrazlılıqdan xali 

deyildir. Əksinə, obrazlılıq nitqin bütün növlərini bəzəyir, onlara naxış vurur, ifadə olunan 

fikrə əlvanlıq gətirir. Obrazlı nitq hisslərlə ağılın vəhdətində doğur. Bu nitqdə müəllifin hiss-

ləri, əsas ideyaları, başlıca fikirləri çox zaman obrazlı ifadələrlə verilir. Məsələn: “Günəşin 

ilıq şüaları dənizə səpələndikcə sular əl əlvan rəngə boyanırdı”, “Zəmi dəniz kimi dalğalanır”, 

“Kolun ətrafındakı meşələrdə ucalan ağacların əksi ayna sulara düşür, tamam yeni bir çalar 

yaradırdı”, “Göylərdən yerə nur ələnirdi” və s. Bu nümunələrdə işlənən obrazlı ifadələr təkcə 

eşitmə analizatoruna sakitlik gətirmir, eyni zamanda ifadə ecazikarlığını artırır, oradakı hiss-

lər, emosialar adamın mənəvi aləminə təsir eləyir, dinclik, rahatlıq verir. Obrazlı nitqdə həm 

həqiqi, həm də məcazi mənada sözlər işlənir. Sözün həqiqi mənası konkret surətdə əşya, ha-

disə, proses bildirirsə, məcazi mənə əşyanın əlamətlərinin tutuşdurulmasına əsaslanır. Məcazi 

mənada işlənən söz və ifadə əşyanın əlamətlərini digərinə ötürür və təsdiq edir (bənzədir). Bə-

zən eyni söz bir kontekstdə (cümlədə) məqsəddən asılı olaraq həqiqi müstəqil mənada işləndi-

yi halda,  başqa yerdə (kontekstdə) öz əvvəlki mənasını itirir, tamamilə yeni funksiya daşıyır, 

məcaz olur. “Torpaq namərd düşmənin ayaqları altında işləyir” cümləsində «işləyir» sözü mə-

cazi mənasında işlənir. Bu o deməkdir ki, torpaq sözü sahibi üçün darıxıb, kimsəsizləşib. 

Yadlara əsir düşdüyündən talanır, əkilib-biçilmir, suya həsrət qalıb. Güllərin dərib ətrini çə-

kən yoxdur. Obrazlı nitqdə lövhə yaranır, sözün ecazikar qüdrəti duyulur, poetikliyi, ikifikirli-

liyi üzə çıxarır. 

Nəzəri dilçilikdə məcazlar iki yerə ayrılır: Leksik məcazlar; üslubi məcazlar. Leksik mə-

cazlara (bıçağın ağzı, şkafın gözü, sözün kəsəri, ağacın başı, dağın kəlləsi) və s. adamın qulağı  
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öyrəndiyindən onlardakı emosiya, rəng çaları, əlvanlıq duyulmur. Üslubi məcazlar (gözləri 

yaşlı çiçəklər, qəzəbli dalğalar, titrəyən qəlb, hürkən çiçəklər, çiçəklənən arzular, coşan 

dəniz, susan dilək və s.) emosional-ekspressiv çalar yaradır. Aid olduğu əşya, mənzərə ada-

mın təsəvvüründə əlvan boyanır, təbii bir mənzərə canlandırır. S.L.Rubinşteynə görə üslubi 

məcazlar fikrin inkişafı prosesində obrazlı və mücərrəd məzmunun müxtəlif münasibətlərinin 

açılması üçün bir aləmə çevrilir. 

T.P.Krestinskaya və S.V.Petrova yazırlar: “Üslubi məcazlar əşyaların, xarakterlərin əla-

mətlərinin tutuşdurulmasına, bir cəhətdən digərinə asanlıqla keçməsinə şərait yaradır. Emo-

sional-ekspressiv təsirə  malik olan təsvir vasitələri (metafora, metonimiya, snekdoxa, təşbeh, 

epitet, perefraz) şifahi nitqin obrazlılığını təmin edir. Obrazlı şifahi nitqdə söz sehirlənir, hiss-

lər, zövqlər hərəkətə gəlir, insanda heyranlıq yaradır. 

Obrazlılıq nöqteyi-nəzərindən emosionallıq və ekspressivlik danışıq dilinin səciyyəvi xü-

susiyyətləri olduğundan şifahi nitqdə müstəsna əhəmiyyət daşıyır. O həm də şifahi ifadələri 

zənginləşdirir. Birdə ki, hisslərlə bağlı olduğundan onun imkanları geniş və rəngarəngdir. 

Təcrübə göstərir ki, emosional-ekspressiv sözlər hər şeydən əvvəl həm nitqdə ifadəlilik yara-

dır, həm də neytral sözlər belə xüsusi üslubi priyomlar sayəsində emosional və ekspressiv ça-

lar ifadə edirlər. Məlumdur ki, emosionallıq hiss və həyəcan bildirir. Belə sözlər elmi-nəzəri 

ədəbiyyatda nidalar adlanır. Emosionallıq sözün leksik mənasından doğur. Bu söz və ifadə-

lərlə insanın içindəki hisslər, duyğular, təlatümlər, qəzəb, nifrət, sevinc, fərəh və s. meyda-

na çıxır. Məcazi mənada işlənən söz emosiyanı oyadır. Ekpressivlik emosionallığa nəzərən 

geniş anlamdır. “Ekspressiya yalnız insanın nitqində deyil, həm də hərəkət, mimika, ümumi 

davranış və hətta iş fəaliyyətində də özünü göstəri. Ekspressiya, ekspressivlik həm emosional, 

həm də intellektual və iradə bildirən ifadələrə məxsus ola bilər” (63). Bir qədər də fikrimizi 

dəqiqləşdirsək, ekspressivlik sözün ifadəliliyi, gücü, onun qarşıdakına təsiridir. Emosionallıq-

dan fərqli olaraq ekspressivlik birinci növbədə semantik kateqoriyadır. Çünki sözdə ekspressi-

yanın əmələ gəlməsi həmişə onun məna dairəsinin genişlənməsi və mürəkkəbləşməsi, bundan 

əlavə, ikinci dərəcəli məna çalarlarının əmələ gəlməsi ilə bağlıdır” (62). Bu məna çalarları sö-

zün ifadəlilik və təsirlik qüvvəsinin artırılmasına, nitqdə poetikliyin, ecazkarlığın, başqa sözlə 

obrazlılığın artmasına təkan verir. Onu da qeyd edək ki, emosionallıq və ekspressivlik sərbəst 

olsalar da, nitqdə müstəqil çıxış etsələr də, bəzən müəyyən anlarda, zərurət yarandıqda bir-

ləşirlər. Bu da nitqin obrazlı ifadəsinə kömək göstərir. 

Emosionallıq və ekspressivlik kiçikyaşlı məktəblilərin nitqində ifadə etdikləri fikrin məz-

munu və danışıq prosesində keçirilən hisslərlə, təfəkkürdəki çevikliklə bağlı meydana çıxır. 

Təcrübə göstərir ki, dilin ifadə vasitələri (bədii sual, bədii nida, intonasiya, qrammatik, 

məntiqi və psixoloji fasilələr) də obrazlı nitqin emosionallığını, estetik dəyərini artırır. Dilin 

forma vasitələri ifadə olunan cümlələrdəki hisslərlə (sevinc, şadlıq, kədər, qəm, qüssə, təəs-

süf, təəccüb və s. əhvali-ruhiyyə) bağlıdır. Müşahidələr göstərir ki, şifahi nitqdə hər cür xırda 

hissləri, duyğuları ifadə etmək çətin olur. Bu zaman mimika və jestlərlə yanaşı, intonasiya da 

köməyə gəlir. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin nitqində az da olsa, obrazlı ifadələr işlənir. Məlumdur ki, nitqin 

məzmunu söz, ifadə və cümlələrlə hörülür. Müəllim ciddi cəhdlə hər bir sözün, ifadənin və 

cümlənin məna və məzmununu öyrənənlərə açmağa çalışmalıdır. Əlbəttə, öyrənənlər bu və ya 

digər dərəcədə məcazi mənada işlənən söz və söz birləşmələrinin mənasını, onların ifadə et-

dikləri bədiilik, axıcılıq, oynaqlıq vəziyyətlərini, hiss-həyəcan, əhvali-ruhiyyə oyatmaq təsir 

gücünü duyur, başa düşür. Söz və ifadələrin mənası çox zaman müqayisə (tutuşdurma və fərq-

ləndirmə) əsasında üzə çıxır. Öyrənən eyni sözü iki cümlədə, mətndə müqayisə edərək onlar-
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da ifadə olunan mənanı, konkretlik və mücərrədliyi, poetikliyi nümunələrin köməyi ilə anlaya 

bilir. Əyani şəkildə görürlər ki, əşya və hadisələrdəki oxşar cizgilər (əlamətlər) digərinə asan-

lıqla transformasiya olunur. Bu mənada I-IV sinif öyrənənlərinin təxəyyülündə köçürülənin 

bütöv obrazı canlanır. Obrazlı ifadələr nitqdə müxtəlif funksiya daşıyır. Söz və ifadələr bəzən 

sıx əlaqədə olduqları başqa söz və ifadələrlə də əvəzlənə bilirlər. Məsələn, “Qalxdı şəhər yu-

xusundan” nitq vahidini götürək. Burada şəhərlə onun əhalisi eyniləşdirilir. Aydındır ki, 

“Qalxdı uşaq yuxusundan” cümləsində “qalxdı” sözünün mənası əvvəlki cümlənin məna-

sından əsaslı şəkildə fərqlənir. Öyrənənlər təsvir olunan əşyaların özüi ilə onun küllünü fərq-

ləndirməyi bacarmalıdırlar. Yaxud “İnsan özünü dəyərləndirməyi bacarmalıdır” nitq vahi-

dindəki “insan” sözü tək formada insanı ifadə etsə də, o, dünyadakı bütün insanlara aiddir. 

“İnsan” sözü bu cümlədə küllü (toplunu) bildirir. Əşyaların, hadisələrin, obyektlərin bir-birinə 

bənzədilməsi ilə yaradılan obrazlı ifadələr nitqə canlılıq gətirir. “O, yerindən pələng kimi 

sıçradı”, “Torpaq dəmir kimi qızmışdı”, “Erməni it kimi qudurmuşdu”, “O ayı kimi ba-

ğırdı”, “O dəvə kimi kinlidir”, “Təyyarə elə guruldadı ki, sanki dağlar uçub üstümüzə 

töküləcəkdi”, “Onun gəlişiylə elə bildik üstümüzə nur çiləndi” kimi nitq vahidlərində 

bənzərlik əlamətləri göz qabağındadır. Mahiyyətin müqayisələr əsasında açılması öyrənənlə-

rin təfəkkürünü hərəkətə gətirir, onların obrazlı nitqlərinə qida verir. 

Aydındır ki, ibtidai siniflərdə öyrənənlərlə bənzəyənə əsasən bənzədilənin tapılması, əşya-

nın bənzəyən əlamətinə görə bənzədilənin müəyyənləşdirilməsi, habelə, iki əşya, hadisə ara-

sında əsas əlamətlərin seçilməsi üzrə praktik işlər aparılır. Eyni zamanda oxu materialların-

dakı epitetlərin seçilməsi, onların müstəqil tərtibi və cümlələri genişləndirmək imkanları, elə-

cə də əşya və hadisələrə uyğun bir neçə belə epitetin tapılması, bir sözlə, emosional-ekspres-

siv çalarlı epitetlərin izahına aid çalışmalara diqqətin artırılması obrazlı nitqin inkişafı baxı-

mından əhəmiyyətlidir. Öyrənənlər bu tipli çalışmalar əsasında öyrənirlər ki, dilin təsvir və 

ifadə vasitələri üzərində aparılan rəngarəng işlər obrazlı nitqin inkişafına əsaslı təkan verir. 

Obrazlı nitq bədii təfəkkürü inkişaf etdirməklə oxunulan materialın məzmun və ideyasının də-

rindən mənimsənilməsinə, şagirdlərin mənəvi aləmi, onların elmi dünyagörüşünün genişlən-

məsinə, ümumi mədəniyyətin formalaşmasına kömək göstərir. Buradan belə bir metodik müd-

dəa meydana çıxır: ibtidai siniflərdə şagirdlərin obrazlı nitqinin inkişaf etdirilməsi üzrə işlər 

apararkən dilin təsvir və ifadə vasitələri haqqında elmi müddəalar praktik şəkildə (terminsiz) 

nəzərə alınmalıdır. Fikrin məntiqi ardıcıllıqla izahına, bu sahədəki işlərin pedaqoji və psi-

xoloji xüsusiyyətlərinə diqqət yetirilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Şifahi nitqin mənimsənilməsinin linqvistik əsaslarını müəyyənləş-

dirmək, elmi metodik texnologiyasını açmaq çox çətindir. Bununla bağlı istər nəzəri, istərsə 

də pedaqoji-psixoloji ədəbiyyatda bir çox fikirlər söylənilib. Dil daim inkişaf edən ictimai ha-

disə olduğundan onun inkişafı həm də cəmiyyətin inkişafı ilə birbaşa bağlıdır. Məqalənin də 

aktuallığı məhz onun belə bir vacib məsələyə həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə dilin inkişafının cə-

miyyətinin inkişafı ilə bilavasitə bağlılığı vurğulanmaqla, yazılı və şifahi nitqin özünəməxsus 

xüsusiyyətləri sadalanır, məşhur dilçi alimlərin şifahi nitqlə bağlı fikirlərinə yer verilir, şifahi 

nitqin inkişaf yolları və s. göstərilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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 Лингвистическая работа по развитию  

устной речи учащихся основы 

 

Резюме 

 
Очень сложно определить лингвистические основы овладения устной речью, рас-

крыть научно-методическую технологию. По этому поводу высказывалось много мне-

ний как в теоретической, так и в педагогико-психологической литературе. Поскольку 

язык - это постоянно развивающееся социальное явление, его развитие также напрямую 

связано с развитием общества. 

В статье подчеркивается прямая связь развития языка с развитием общества, пере-

числяются особенности письменной и устной речи, взгляды известных лингвистов на 

устную речь, пути развития устной речи и др. отображается. 

 

S.M. Aliyeva 

 

Linguistic work on the development  

of learners' oral speech basics 
 

Summary 

 
It is very difficult to determine the linguistic basis of mastering oral speech, to reveal the 

scientific-methodical technology. Many ideas have been expressed in this regard, both in 

theoretical and pedagogical-psychological literature. Since language is a constantly evolving 

social phenomenon, its development is also directly related to the development of society. 

The article emphasizes the direct connection of language development with the 

development of society, lists the peculiarities of written and oral speech, the views of famous 

linguists on oral speech, ways of development of oral speech, etc. is displayed. 
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“Praqmatika” termini yunan məşəlidir, lüğəvi mənasi “iş, hərəkət, təsir” anlamını verir. 

Praqmatika “hər hansı bir işarə sistemini mənimsəyən və onu tədqiq edən subyektlə həmin 

sistem arasındakı əlaqəni öyrənir”. Hər hansı bir mətnin praqmatik aspektdə öyrənilməsi za-

manı mətni formalaşdıran bütün elementlərin, mətn daxilindəki dil vasitələri, danışıq forma-

ları və s. dinləyənə, yaxud oxuyana təsiri anlaşılır. Məlumatın ötürülməsi zamanı danışığın tə-

siri və kommunikasiyanın məqsədi birləşir və bunların birləşməsi nəticəsində danışıq öz kom-

munikativ funksiyasını reallaşdırır. İstənilən mətndə informasiyanın ötürülməsi vacib amil he-

sab olunur. Məlumatın ötürülməsində həm yazılı, həm də şifahi dil vahidlərinin rolu vacibdir. 

Xüsusilə də hər bir şifahi diskursda  məlumatın ötürülməsi əsas funksiya daşıyır. Mətnlərdə 

məlumatın ötürülməsinin öyrənilməsi Praqa Dilçilik məktəbinin alimləri tərəfindən irəli sürül-

müşdür (1, s. 56). Daha sonra 1967-ci ildə mətndaxilində məlumatın ötürülməsi məsələsinə 

M.A.K.Həlideyin məqalələrində toxunulmuşdur. M.A.K. Həlidey diskurs daxilində məluma-

tın ötürülməsinin və ümumilikdə məlumatın quruluşunun öyrənilməsində, onun ötürülməsi 

yollarının araşdırılmasında maraqlı idi (2, s. 34).  

Yazıda və danışıqda işlədilən cümlələrin implisit və eksplisit praqmatikasının üzə çıxarıl-

masında rol oynayan üslubi fiqurlardan olan metafor yunan mənşəlidir “köçürmək” mənasını 

ifadə edir, məcazi mənada işlənən söz və yaxud ifadəni əks etdirir. Yazıda və ya şifahi nitqdə 

metaforların işlədilməsi fikirlərin, düşüncələrin fərqli şəkildə reallaşması ilə müşahidə olunur. 

Məcazi mənanın gücü ilə fikirlər oxucuya, yaxud dinləyənə dolayısı ilə ötürülür və asanlıqla 

mənimsənilir. Cümlədə işlədilən metaforlar mənanı genişləndirir və düşüncənin yeni yollarını 

yaradır.  

Fərqli mətnlərdə işlədilən metaforlar çox zaman açar rolunu oynayır. Cümlənin mənasının 

fərqləndirilməsində metaforların işlədilməsinin rolu mənanın açılmasına səbəb ola bilər. 

C.Syörl yazır: Səm deyir: /Sally is a block of ice// “Səlli olduqca soyuqdur, yəni soyuq qəlb-

lidir”. Danışıqda danışanın məqsədi Səllinin “soyuq adam” olmasını nəzərə çatdırmaqdır. Me-

taforun işlədilməsi cümlə mənasını aydınlaşdırdığı halda, metaforun mənasının açıqlanması 

ilə danışanın məqsədinin mənası anlaşılır. Danışıqda  metaforların işlədilməsinə diqqəti cəlb 

etməklə C. Syörl sübut etməyə çalışır ki, danışıq nəinki standart qaydaların işlədilməsilə, 

həmçinin dilin fərqli növlərinin işlədilməsi ilə də müşahidə oluna bilər. Bununla da C. Syörl 

dilin hərtərəfli nəzəriyyəsinin inkişafına diqqəti cəlb etməyə çalışır (3, s. 90).  

Ünsiyyət zamanı işlədilən cümlələrin mənasının aydınlaşdırılmasında C. Syörl ədəbi məna 

ilə məcazi mənanın fərqləndirilməsini təklif edir. Bu mənaların fərqləndirilməsində kontekstə 

diqqət vermək lazımdır. Hər iki mənanın düzgün anlaşılması üçün kontekstin rolu mühümdür. 
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Ümumilikdə hər hansı bir mənanın fərqlədirilməsində kontekstin rolu M.A.K. Həlidey tərə-

findən də irəli sürülmüşdür. M.A.K. Həlidey kontekst və mətn anlayışlarını qarşılaşdıraraq, 

kontekstin daha geniş anlayış olduğunu yazır və iddia edir ki, hər hansı bir mənanın açılma-

sında ilk əvvəl kontekstə diqqət vermək lazımdır (4, s. 67). C. Syörl də iddia edir ki, kon-

tekstlə yanaşı ünsiyyət iştirakçılarının fon bilikləri də nəzərə alınmalıdır. O, nümunə verir: / 

The cat is on the mat// “Pişik xalçanın üstündədir”. Əgər bu cümlə pişiyin xalçanın üstündə 

uzandığı mənasında deyilərsə, o halda kontekstə aid olmayan deyiliş müşahidə edəcəyik. Am-

ma bu cümlə kontekstdən asılı olaraq da izah edilə bilər. Belə ki, söhbət konkret pişikdən və 

konkret xalçanın üstündə olan pişikdən gedirsə, kontekstual mənanın icrası müşahidə olunur 

(4, s. 78). C. Syörl yazır: “Bir mənalı olan danışıq zamanı / The cat is on the mat// cümləsinin 

ədəbi mənası yalnız fon biliklərinə aid olan tətbiqi əlaqə ilə ifadə oluna bilər. Cümlənin real 

situasiya ilə şərtləndirilməsi, həmin cümlənin fon gümanlarındakı fərqli variantlarla ifadə olu-

na bilir. Əgər cümlədə fon biliyi yoxdursa, o halda real şərtlərdən danışmaq mümkün deyildir. 

Bu variantların indekstlə, məna dəyişikliyilə, ambiqyutivliklə, konvensional implikaturla, pre-

suppozisiya ilə heç bir əlaqəsi müşahidə oluna bilməz” (5, s. 65). 

C. Syörl danışıqda, fərq yoxdur, bədii ədəbiyyatda, yaxud gündəlik danışıqda  metaforla-

rın işlədilmənin heç bir ikimənalılıq yaratmadığını iddia edir. O, belə kontekst qurur: Səmin 

süfrə arxasında necə yemək yediyini müşahidə edən qonaqlardan biri deyir: / Sam is a pig// 

“Səm donuzdur”. O, ikimənalı heç bir şey ifadə etmədi. /Pig/ “donuz” əsl “donuz” sözü mə-

nasında, /Sam/ “Səm” insan adı mənasında işlədildi, /is/ ingilis dilində köməkçi feil, /a/ isə 

qeyri-müəyyənlik artiklidir və bunların da mənasında heç bir ikimənalılıq yoxdur. Odur ki, 

bütövlükdə Sam is a pig cümləsi qrammatik cəhətdən düzgündür və mənasında heç bir ikimə-

nalılıq müşahidə olunmur. Cümlə ifadə etdiyi mənada deyilmişdir. Amma cümləni dinləyən-

lər üçün bu qəbul edilmir. Deyilənlə danışanın demək istədiyi məna arasında fərqlilik müşa-

hidə olunur. Təbii ki, Səm donuz deyil və donuza da bənzəmir. Danışanın bu cümləni işlətmə-

sinin semantikası belə izah olunur ki, Səm olduqca çox yeyir və həmçinin o, yeməyi acgöz-

lüklə, sanki vəhşi kimi yeyir və bu da danışana əsas verir ki, onun haqqında belə bir məcaz 

işlətsin. Danışıq zamanı cümlənin mənası bu yolla  fərqləndirilir. 

Metaforların praqmatikasının öyrənilməsi qədim zamanlardan mövcud olmuşdur. Qədim 

Yunanıstanda Aristotelin “Ritorika” əsərində dilin ictimai proseslərdə rolu və əhəmiyyəti ol-

duqca aktual idi (5, s. 5). Mətnlərin müxtəlif növlərinin dinləyənə, yaxud oxuyana çatdırılma-

sında ritorikanın əhəmiyyəti danılmaz idi. Hər hansı bir mətni göndərən şəxs və mətni qəbul 

edən şəxs qarşılıqlı olaraq bir-birinin ideoloji və mədəni səviyyəsi haqqında düşünür. Mətn-

lərdə onu göndərənlə qəbul edən arasında koqnitiv sistem eyni cür qurulmalıdır, mətni qəbul 

edənlər eyni bilik konstruksiyalarına yiyələnməsələr, onda qarşılıqlı anlama baş verməyəcək-

dir.  

Məlumatı qəbul edənlər çox zaman onu öz məqsəd və maraqlarına uyğun olaraq anlayır-

lar. C. Lakoff məlumatı qəbul edənin koqnitiv biliklər sistemini belə izah edir: “Koqnitiv bi-

liklər sistemi özünün fiziki, sosial və digər təcrübə növlərinə əsaslanır və onlar vasitəsilə başa 

düşülür, qəbul edilir (6, s. 54). A. Çenki yazır ki, koqnitiv biliklər koqnitiv dilçilik qarşısında 

dil strukturları  ilə bilik strukturları arasında müşahidə olunan əlaqənin izahı kimi çox mürək-

kəb məsələnin həlli durur (6, s. 7). Bu əlaqələrin həlli üçün ritorik vasitələrin rolunu müşahidə 

olunur. Ritorik fiqurlardan hesab edilən metaforlar koqnitiv biliyin çatdırılmasında, yaxud 

açılmasında aşağıdakı rolları yerinə yetirir: məqsədə bağlılıq, işlənmə tezliyindən asılı olmaq 

və s.  

Ümumiyyətlə, metaforlar fərdin psixoloji, mədəni, ideoloji səviyyələri ilə bağlı olur və bü-
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tün mətn və diskurs növlərində müşahidə olunur. Ritorik fiqur hesab edilən metaforların əsas 

üstünlüyü ondadır ki, onlar məlumatı qəbul edənlərdə fərqli implikasiyalar yaradır. Bu cür 

implikasiyalar mətni qəbul edənlərin fon biliyinə və kultural freymlərinə uyğun olaraq in-

ferensiya və şərf oluna bilər. Mətnlərində metafor işlədənlər məlumatı qəbul edənin mədəni 

dəyərlərini və üstünlüklərini nəzərə alır və onun dünya görüşlərinin formalaşmasında mühüm 

rol oynayır.  

Metaforun icrası və qurulması təbii ki, sözlə bağlıdır. Dildə işlənən sözlər insanların ün-

siyyətinə xidmət edir. Sözün insanların ünsiyyətinə xidmət etməsi üçün onların fərqli cümlə 

tərkibində işlənməsini müşahidə etmək lazımdır. Ünsiyyət zamanı söz öz denotatına təsir edir 

və bu təsirin əsasında həmin sözlə ifadə olunan metafor dayanır. Demək olar ki, kontekstdən 

asılı olaraq bütün sözlərin metaforik dəyəri olduğunu müşahidə etmək olar. Elə bu səbəbdən 

də C. Lakoff iddia edir ki, metaforlar yalnız bədii üsluba aid edilə bilməz. Onun iddiasına əsa-

sən, bütün üslublarda metaforların işlədilməsi mümkündür. C. Lakoff yazır ki, insanlar real 

həyatda da metafor istifadə edə bilərlər (3, s. 56). Biz bu məsələdə C. Lakofla razılaşırıq. Belə 

ki, əgər metafor insanların müxtəlif psixoloji, ideoloji, mədəni vəziyyətlərilə bağlıdırsa, o hal-

da gündəlik həyatda onlardan istifadə etmək mümkündür. Hazırkı zəmanəmiz o haldadır ki, 

elə metaforların istifadəsi indi gərəkli hesab edilə bilər. Məsələn, belə bir nümunə işlədək: 

The God damn life is cutting my body every day.  “Lənətə gəlmiş həyat məni hər gün bıçaq 

kimi kəsir”. Günümüzdə bu kimi metaforik cümlələrin işlədilməsi heç də yad səslənməz. Va-

cib deyil ki, onu yalnız bəddi ədəbiyyatda oxuyaq. Xüsusilə bu məsələdə konseptual metafor-

ların işlədilməsinin üstünlüyünü vurğulamaq yerinə düşər. Digər nümunə: Life is pain “Həyat 

ağrıdır, dərd-qəmdir” konseptual metaforunun mövcudluğu belə metaforik ifadə ilə müşahidə 

oluna bilər (39, s. 56). His life is full of pain. “Həyat ağrı, əzab-əziyyətlə doludur”. Həyatın 

çətin, keşməkeşli yolları olduğunu müəyyənləşdirən bu cür metaforlar üçün müəyyən prinsip 

təklif olunur. Bu onu göstərir ki, həyat asan deyil, çətinliklərlə doludur. Bu çətinlik hər bir 

adamın həyatında mümkündür. Qeyd edək ki, bu cür metaforlarda mənbə və hədəf parametr-

lərini fərqləndirmək lazımdır. Bu cümlədə mənbə həyatdır, hədəf isə ağrı, əzab əziyyətdir. 

Mənbə ilə hədəfin üst-üstə düşməsində paradoks müşahidə oluna bilər. Məsələn, Time is hard 

“Zaman çətindir” metaforunda hədəf və mənbə üst-üstə düşmür, çünki burada vaxt maddi 

varlıq kimi deyil, onun icraçı  kimi qəbul olunur.  

Vurğulamaq lazımdır ki, metaforlar müxtəlif konkretlilik səviyyəsində  funksiya daşıyır. 

Elə qrup metaforlar var ki, onlar ümumi səviyyədə müşahidə olunur, elələri də var ki, konkret 

səviyyədə. Səbəb-nəticə, zaman, sevgi kimi metaforlar ümumi səviyyəyə aid, qəm-qüssə kimi 

emosional hisslərlə bağlı olanlar isə konkretlilik səviyyəsinə aid və konkret fiziki təcrübəyə 

aid semantik əlamətləri əks etdirir. Məsələn, Life is hard “Həyat ağırdır, keşməkeşlidir”, me-

taforu konkretdir və buradan daha ümumi səviyyə keçid ala bilir. Qeyd edək ki, konkret sə-

viyyədən ümumi səviyyəyə yola alınan münasibətlərdə iyerarxik əlaqə nəzərə çarpır. Belə ki, 

konkret səviyyədə müşahidə olunan metaforlar daha yüksək səviyyə aid olan metaforların 

xüsusiyyətlərini mənimsəyir və beləliklə də onların işlənə biləcəyi kontekst yaranır. Məsələn,  

Time is a circus, always packing up and moving away. “Zaman sirkə bənzəyir, həmişə hə-

rəkətdədir və dövr edir”. 

Bu konseptual metafordur, yenə də kontekstə uyğun olaraq mənfi vəziyyəti ifadə edərək 

konkret səviyyəyə aid hesab edilir. Bu metafor bizə həyatın bir sahəsi haqqında məlumat verir 

və sanki insanları düşünməyə vadar edir. Verdiyimiz nümunədə olduğu kimi, metaforun işlə-

dilməsilə idraki qabiliyyət meydana çıxır. A. Çenki yazır ki, konseptual metafor bəzi hallarda 

koqnitiv metafor kimi də istifadə oluna bilər (2, s. 8). Bu zaman metafor vasitəsilə dil və koq-
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nitiv proseslər qarşılaşdırılır və dil fəaliyyətinin bütün sahələrində, o cümlədən gündəlik hə-

yatda da müşahidə oluna bilir. Koqnitiv metafora aid bir nümunə verək: 

Love is war “Sevgi müharibədir”. Bu metafor koqnitiv metafor hesab edilir. Belə ki, meta-

forik konsept təsir vasitəsi deyil, obraz və hərəkət elementlərinə malikdir. Konsept-obraz və 

hərəkət kimi elementlərin kontekstdə birlikdə işlədilməsi metaforun təsir gücünü artırır. Meta-

forun gücü ilə məlumatı qəbul edənin təfəkkürü hərəkətə gəlir və bununla da onların fon bilik-

ləri obrazlaşır və koqnitiv struktura çevrilir və dildə modelləşir (3, s. 56). Bəzi mətnlərdə elə 

metaforik konseptlər olur ki, onları insan təfəkkürünün anlaması çətinlik törədir. C. Lakof ya-

zır ki, metaforlar yalnız dil vasitələrilə deyil, digər vasitələrə. jestlər və mədəniyyətlərlə bağlı 

adət-ənənələrlə də ifadə oluna bilər (3, s. 7).  

Metaforların təşbehdən (ingilis dilində simile) fərqləndirilməsi də vacibdir. Metafor lazım 

olan terminlə əlaqəsi olmayana bir anlamı, məfhumu, məcaz dili ilə ifadə etdiyi halda, təşbeh-

də bu predmet müəyyən əlamətlərə görə özündən daha qüvvətli başqa predmetə oxşayır, ya-

xud bənzədilir. Nümunələri müqayisə edək: My friend is a lion “Dostum şirdir” bu cümlə lek-

sik metaforla təqdim edilmişdir. Lakin: My friend is like a lion “Mənim dostum şirə bən-

zəyir”. Bu cümlə isə təşbeh (ingilis dilində simile) kimi işlədilmişdir.  

Vurğulamaq lazımdır ki, hazırda metaforlarla aparılan tədqiqatlar konseptual və yaxud 

koqnitiv metafora nəzəriyyəsinə istiqamətlənmişdir. M. Tendal bu məqsədlə Metaforun Hib-

rid Nəzəriyyəsi adlanan konsepsiya irəli sürərək, Müvafiq Nəzəriyyəsinin metafora koqnitiv 

yanaşma ilə uzlaşdırılmalı olduğunu bildirir.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir ingilis dilində işlənən metaforların işlənmə dərəcəsi və yeri 

xüsusi önəm daşıyır və bu da onların aktuallığını şərtləndirir.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik metaforların semantik xüsusiyyətlərinin müəyyən-

ləşməsi və araşdırılmasından ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı olmaqdan iba-

rətdir. 
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М.Т. Умудова 

 

Прагматика метафоры 

 

Резюме 

 
В статье рассматривается прагматика метафор. Во-первых, он разъясняет значение 

понятия «прагматика». В нем говорится, что прагматика изучает отношения между 

субъектом, который овладевает и изучает любую систему знаков в языке. При изучении 

любого текста в прагматическом аспекте понимается, что все элементы, составляющие 

текст, языковые средства в тексте, формы речи и т. д. влияют на слушателя или 

читателя. 

 

M.T. Umudova  

 

The pragmatıcs of the metaphors 

 

Summary 

 
The article deals with the pragmatics of the metaphors. It firstly clarifies the meaning of 

the notion of ‘pragmatics’. It states that pragmatics studies the relationship between the 

subject who masters and studies any sign system in the language. When studying any text in a 

pragmatic aspect, it is understood that all the elements that make up the text, the means of 

language within the text, the forms of speech, etc., affect the listener or the reader. 
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Akademik yazı univeristetlərdə, kolleclərdə müəllimlər, professorlar, tələbələr üçün təşkil 

olunmuş yazı növüdür. Düzgün yazılmış paraqrafın vacib atributu bütövlükdür. Bütövlük o 

deməkdir ki, paraqraf əvvəldən sonadək bir və yalnız bir ideyanı müzakirə edir. Məsələn, əgər 

bizim yazdığımız paraqraf orta ölçülü bir maşına sahiblənməyin üstünlükləri ilə bağlıdırsa, 

müzakirəni yalnız həmin məsələ üzrərində aparmaq lazımdır. Çatışmazlıqlardan danışmaq ol-

maz. Həmçinin, hər paraqrafda yalnız bir üstünlükdən danışmaq vacibdir. Əgər biz bir başqa 

üstünlükdən söhbət açsaq, yeni paraqrafa keçməliyik. Bəzən bir paraqrafda eyni ideyanın bir 

neçə aspektini (bir şərtlə ki, onlar bir-birilə əlaqələndirilmiş olsun) müzakirə etmək olur. Mi-

sal üçün, eyni bir paraqrafda biz benzinə qənaətdən və az miqdarlı təmir xərclərindən danışa 

bilərik, çünki bu fikirlər bir-birilə çox bağlıdır. Lakin biz eyni paraqrafda qaza qənaətlə daha 

asan maşın saxlama yerindən bəhs edə bilməyəcəyik,  çünki onlar sıx əlaqəli fikirlər deyillər.  

Düzgün yazılmış paraqrafın əsas elementlərindən biri axıcılıqdır (latınca coherence). 

“Coherence” sözü latın sözü olub, "tutarlı olmaq" deməkdir. Yazıda axıcılıq üçün cümlələr 

bir-birilə əlaqəli olmalıdır; bu, o deməkdir ki, bir cümlədən digərinə keçid məntiqi və axıcı ol-

malıdır. Heç bir ani keçidlərə yol verilməməlidir. Hər bir cümlə növbəti cümləyə doğru ra-

hatca axmalıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, akademik yazı zamanı tələbələr çox vaxt müəyyən səhvlər edir-

lər. Çalışmaq lazımdır ki, bu səhvlər aradan qalxsın. Əgər tələbə akademik yazıda tez-tez 

səhvlər edirsə bu zaman o, aşağıdakıları bilməlidir: 

Akademik yazı zamanı yaranan səhvlər aşağıdakı qruplara bölünür: 

1) Qrammatik səhvlər 

2) Durğu işarələri 

3) Run-on cümlələr 

4) Zəif və ya səhv tezis cümləsi 

I. Qrammatik səhvlər 

1. Mübtəda və xəbərin uzlaşmaması 

Mübtəda və xəbər kəmiyyətə görə uzlaşmalıdır. Tələbələr tez-tez akademik yazı zamanı 

səhv edirlər. Əgər mübtəda təkdə olarsa xəbər də təkdə olmalıdır. Mübtəda cəmdə olarsa xə-

bər də cəmdə olmalıdır. 

Məsələn, Yanlış: These recipes is good for beginning chefs.  

                Doğru: These recipes are good for beginning chefs. 

mailto:mirsadiq.cafarov@mail.ru
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Komanda, təşkilat və şirkətlər adları olarsa, bu zaman xüsusilə mübtəda və xəbər uzlaşma-

sına diqqət yetirmək lazımdır. 

Məsələn, Yanlış: The Detroit Tigers are a Major League baseball team.  

                Doğru: The Detroit Tigers is a Major League baseball team. 

Bu cümlədə mübtəda komanda adı olduğuna və tək isim kimi götürüldüyünə görə xəbər də 

təkdə olmalıdır. Şagirdlərin ən çox etdiyi səhvlərdən biridir. 

2. Cümlədə iki inkarın işlənməsi 

İnkar cümlədə iki inkarın işlənməsi düzgün deyil. İki neqativ sözü bir cümləyə qoymaq 

düzgün deyil, çünki iki neqativ sözün işləndiyi cümlə pozitiv cümləyə çevrilir. 

Məsələn, Yanlış: Ann can’t hardly get up in the morning. 

                Doğru: Ann can  hardly get up in the morning. 

3. Məsdər və  “to” ayrı işlədilməsi 

İngilis dilində məsdər “to” ilə işlədilir. “to” ilə məsdərin arasına söz daxil etmək akademik 

yazıda səhv hesab edilir. Çünki “to” sözünün məsdər ilə əlaqəsi vardır. 

Məsələn, Yanlış: She tried to quickly finish the book before she had to leave. 

                Doğru: She tried to finish the book quickly before she had to leave. 

4. Uzlaşmanın pozulması 

İlk növbədə ingilis dilində cümlədə isim və əvəzlik uzlaşmalıdır. Eləcə də əvəzlik də öz 

növbəsində əvəzliklə də uzlaşmalıdır. Tələbələrin ən çox etdiyi səhvlərdən biri uzlaşmadır. 

Məsələn, Yanlış: A student is free to express their opinion. 

                Doğru: A student is free to express his or her opinion. 

                Students are free to express their opinions. 

5. Zamanların uzlaşması 

Cümlədə zamanı dəyişmək ən çox rast gəlinən yazı səhvidir. Əgər bir cümlə keçmiş za-

manda olarsa digər cümləni indiki zamanda vermək olmaz. 

Məsələn, Yanlış: Who said writing is easy? 

                Doğru: Who said writing was easy? Or Who says writing is easy? 

6. To/too/two işlənməsi 

Şagirdlər tez-tez bu 3 üç sözün yazılışı zamanı səhvlər edirlər. Çünki hər 3 söz eyni tələf-

füz olunur. Amma bunları qarışdırmaq düzgün deyil. Hər birinin özünün işlənmə məqamı var.  

“To” feilin məsdər formasında istifadə edilir. Məsələn, to talk 

“To” həmdə sözönüdür. “A2, ya2” mənasını verir. 

“Too” həm zərf, həm də ədatdır. Mənası “həddən çox, həddən artıq” deməkdir. 

“Two” 2 mənasını verən saydır. 

 Məsələn, Yanlış: I’m to hot 

                              It’s time two go 

                              He bought to cakes 

                Doğru: I’m too hot 

                              It’s time to  

                             He bought two cakes 

7. “its” və “it’s” işlənməsi 

Apastrof “sahiblik, bir şeyə sahib olmağı göstərmək” üçün istifadə edilir. Amma “it’s” de-

yilənə aid deyil, tələbələr tez-tez bunu səhv edirlər. “its” və “it’s” tez-tez qarışdırılır. “İts” yi-

yəlik əvəzliyidir. “İt’s” isə “it is” deməkdir.  

Məsələn, Yanlış: İts snowing outside 

                                           The sofa looks great with it’s new cover. 
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                              Doğru: It’s snowing outside 

                                           The sofa looks great with its new cover. 

8. İkili konstruksiya 

Tələbələrin etdiyi səhvlərdən biridir. Akademik yazı zamanı cümlədə tez-tez keçid siqnal-

larından istifadə edilir. Keçid siqnalları yol hərəkəti işarələri kimidir; onlar bizə nə zaman irəli 

gedəcəyimizi, dönəcəyimizi, sürəti azaldacağımızı və dayanacağımızı deyir. Başqa sözlə de-

sək, onlar bizim oxucumuza oxşar ideya (eynilə, və, üstəlik), zidd fikir(digər tərəfdən, lakin, 

əksinə olaraq), nümunə (məsələn, misal üçün), nəticə(buna görə də, nəticə olaraq) söylədi-

yimizi çatdırır. Keçid siqnalları paraqrafa axıcılıq verir, çünki onlar bizim oxucumuzu bir ide-

yadan digərinə yönəldir. Cümlədə eyni zamanda bir neçə keçid siqnalını işlətmək düzgün de-

yil. 

Məsələn, Yanlış: Since the legislation has passed, therefore we will have more nurse 

practitioners.  

Bu cümlədə həm since, həm də therefore işlənməsi düzgün deyil. 

Doğru: Since the legislation has passed, we will have more nurse practitioners. 

The legislation has passed; therefore, we will have more nurse practitioners. 

9. Qaydasız feillərin səhv yazılışı 

Tələbələr tərəfindən tez-tez edilən səhvlərdən biridir. Biz bilirik ki, feillər qaydalı və qay-

dasız olur. Qaydasız feillər də öz növbəsində kökündən dəyişilməklə düzəlir. Amma çox vaxt 

tələbələr qaydasız feillərin yazılışını səhv yazırlar. 

Məsələn, Yanlış: Mary loves to read, has ran for office and has an articulate  way of 

telling it like it is. 

                Doğru:  Mary loves to read, has run for office and has an articulate  way of 

telling it like it is. 

10. “Lay” və “lie” feillərinin işlənməsi 

Tələbələr tərəfindən tez-tez edilən səhvlərdən biridir. “Lay” təsirli feildir. Mənası “qoy-

maq” deməkdir. O, tamamlıq tələb edir. Indiki zamanda “lay”, keçmiş zamanda isə “laid” 

olur.  

Məsələn, İndiki zaman: I lay the pencil on the table. 

                Keçmiş zaman: Yesterday I laid the pencil on the table. 

“Lie” feili isə təsirsiz feildir, mənası “yalan danışmaq”, “uzanmaq”, “yerləşmək” demək-

dir. Özündən sonra tamamlıq tələb etmir. Indiki zamanda “lie”, keçmiş zamanda isə “lay” 

olur.  

Məsələn, İndiki zaman: The Andes mountains lie between Acahile and   

                                         Argentina. 

                Keçmiş zaman: The man lay waiting for an ambulance.  

II. Durğu işarələrinin işlənməsi 

1. Tələblərin etdiyi səhvlərdən biri mürəkkəb cümlələrdə vergülün istifadə edilməməsidir. 

Amma bilmək lazımdır ki, mürəkkəb cümlələri bir-bir ilə bağlayarkən — but, for, and, or, yet, 

so — istifadə edilir və bu zaman qeyd olunan bağlayıcılardan əvvəl vergül qoyulur. 

Məsələn, Yanlış: The man jumped into a black sedan and he drove away before 

being noticed. 

Doğru: The man jumped into a black sedan, and he drove away before being noticed. 

2) Tələbələrin etdiyi digər səhv isə cümlərin ortasında söz gələndə vergülün işlənmə qay-

dasıdır. Cümlənin ortasında söz, ifadə, əlavə gələrsə, bu zaman hər iki tərəfindən vergül qoyu-

lur (inserter commas) (11). 
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Məsələn, My uncle, however, refuses to quit smoking. 

                My father, on the other hand, has never smoked. 

3) Cümlədə edilən səhvlərdən bir də mübtəda və xəbər arasında, eləcə də sözönü ilə ismin 

arasında vergülün işlədilməsidir. Bu düzgün yazılış deyil.  

Məsələn, Yanlış: Happily, the waiters, sat down during a break. 

                On her way home from work, she bought a book at, the bookstore. 

                Doğru: Happily, the waiters sat down during a break. 

                On her way home from work, she bought a book at the bookstore. 

4) Akademik yazı zamanı edilən səhvlərdən biri də cümlənin əvvəlində vergülün düzgün 

işlədilməməsidir. Cümlənin əvvəlində söz, ifadə, sitat və budaq cümlə gələrsə ondan sonra 

vergül qoyulur (introducer commas). 

Məsələn, Yanlış: Therefore I plan to quit smoking. 

                               “Stop smoking today” she advised. 

                Doğru: Therefore, I plan to quit smoking. 

                              “Stop smoking today,” she advised. 

5) Cümlənin axırında söz və ya ifadə gələrsə, o zaman ondan əvvəl vergül qoyulur.  

   Məsələn, Yanlış: He appears to be in good health however. 

                   Doğru: He appears to be in good health, however. 

   6) Həmcins üzvlər zamanı tələbələr vergülü düzgün işlətmirlər. həmcins üzvlərdən sonra 

vergül qoyulur. Amma 2 həmcins söz varsa bu zaman “and” əvvel vergül qoyulmur. Məsələn, 

John speaks English, Spanish, French, and Creole. 

   Məsələn, Yanlış: John speaks Mandarin, and Taiwanese. 

                   Doğru: John speaks Mandarin and Taiwanese. 

Semi-colon - Nöqtəli vergül ( ; ) 

Nöqtəli vergül müstəqil müddəalara "and" və ya "but" kimi bir sıra koordinasiya bağlayı-

cıları ilə birlikdə qoşulub  keçid üçün istifadə olunur. Nöqtəli vergül aşağıdakı nümunələrdəki 

kimi yaxından məna bağlılığı olan müstəqil müddəaları, birləşdimək üçün lazımdır: 

Abdominal exercises help prevent back pain; proper posture is also important.   

The author made four recommendations; however, only one has been adopted so far. 

Tələbələr çox zaman cümlənin ortasında keçid siqnalları gələndə durğu işarələrindən, xü-

susilə nöqtəli vergüldən səhv istifadə edirlər. Bu zaman cümlənin ortasında keçid siqnalları 

olanda əvvəl nöqtəli vergül, sonra isə vergül qoyulur.  

Məsələn, Yanlış: Skiing is dangerous nevertheless, millions of people ski. 

                Doğru: Skiing is dangerous; nevertheless, millions of people ski. 

III. Run-on cümlələr 

Tələbələr akademik yazı zamanı run-on cümlələrdə durğu işarələrini səhv edirlər.  

Run-on cümlələrdə aşağıdakı durğu işarələrindən istifadə edilir: 1) nöqtədən, 2) ver-

gül+bağlayıcı, 3) nöqtəli vergül. 

Məsələn, Yanlış: She tried to sneak out of the house her mother saw her leaving. 

He ran through the field as fast as he could all the while rain was soaking him to the 

bone. 

Yusif is a sweet little boy he really loves animals. 

Doğru: She tried to sneak out of the house, but her mother saw her leaving.  

He ran through the field as fast as he could. All the while rain was soaking him to the 

bone. 

Yusif is a sweet little boy; he really loves animals. 
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IV. Zəif tezis və ya səhv tezis cümləsi 
Tələbələrin akademik yazı zamanı tez-tez etdiyi səhvlərdən bir də tezis cümləsinin səhv 

yazılmasıdır. Biz bilirik ki, tezis cümləsi elmi yazı işinin əsas ideyasını təqdim edir. O, yazı-

mızın konkret mövzusunu göstərir. O, əsas mövzunun yarım mövzularını sadalaya bilər və ey-

ni zamanda struktur metodu barədə məlumat verir. O, girişin sonuncu cümləsinə çevrilir, yəni 

yekun cümləsi kimi yazıla bilər. Tezis cümləsini formalaşdırmazdan əvvəl biz mövzu üzrə bir 

qədər oxumalı və bizə lazım ola biləcək müxtəlif fikirləri dəstəkləyən konsepsiyalar, nəzə-

riyyələr və araşdırmalar barədə qeydlər götürməliyik. Bu qeydləri götürəndən və bunların qısa 

xülasəsini qurandan sonra mövzunu yekunlaşdıran və mövcud ədəbiyyatdan fikir, faktlar üzrə 

ziddiyyət və fərqli yanaşmaları nəzərə alan tezis yazmağa daha yaxın ola bilərik. Əgər biz 

düzgün qeydlər etmişiksə, tezis cümləmizi dəstəkləyəcək arqumentimizlə əlaqələndirmək 

üçün bizə yalnız paraqraflar arasına bağlayıcı cümlə lazım ola bilər. İstifadə etdiyimiz yanaş-

madan asılı olmayaraq, yazımızın yaxşı struktura malik olması önəm daşıyır. Bu isə giriş pa-

raqrafı ilə başlayır. 

Tezis cümləsi yazarkən “bu yazı işi…-dən bəhs edəcək”, “bu yazı işi…-dən söz açmağa 

hazırlaşırıq” tipli fikirlərdən uzaq olmaq lazımdır. Araşdırmaq niyyətimizi bəyan etməkdənsə, 

çalışmaq lazımdır ki, apardığımız təhlilin nəticəsini qeyd edə bilək. Cümlələrimizin konket 

olduğuna əmin olmalıyıq. Fikirlərimizin dəqiq və aydın olduğuna əmin olmalıyıq. Tezis cüm-

ləsi qısa, yalnız bir cümlədən ibarət olur. Elmi yazi işimizdəki iddiamızın reallığa əsaslandı-

ğına əmin olmalıyıq, əks halda o, mənasız səslənə bilər. Tezis cümləmizin əhəmiyyətinə, 

mövzu üzrə verə biləcəyi töhfəyə əmin olmaq lazımdır (11). 

Ümumiyyətlə, bu gün ölkəmizdə həm orta, həm də ali məktəblərdə ingilis dilinin tədrisini 

yeni əsaslar üzərində qurmaq üçün müəyyən şərait yaradılmışdır. Ilk növbədə ünsiyyət məq-

sədi dedikdə akademik mühitdə həm akademik danışıq, həm də akademik yazı qaydalarının 

düzgün və məqsədəuyğun istifadəsi nəzərdə tutulur. Akademik yazı elmin və ali təhsilin ayrıl-

maz atributlarından biridir.  

Məqalənin aktuallığı. Beynəlxalq ünsiyyət dili olan ingilis dili ölkəmizdə böyük əhəmiy-

yətə malik olmuşdur. Ali və orta ixtisas müəssisələrində akademik yazı vərdişlərini artırmaq 

baxımından məqaləni aktual hesab edə bilərik.    

Məqalənin elmi yeniliyi. Akademik yazı ölkəmizdə yetərincə tədqiq olunmadığı halda, 

məqalə elmi yenilik kimi qəbul oluna bilər.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə ali və orta ixtisas məktəblərində təhsil 

alan, akademik yazı vərdişlərinə yiyələnən tələbələr üçün praktik əhəmiyyətə malikdir. 
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М.М. Джафаров 

 

Ошибки, которые могут возникнуть в  

академическом письме, и способы их устранения 

 

Резюме 

 
В этой статье исследуются некоторые мысли академического письма. Поскольку 

этот предмет является новым в Азербайджане, его должны исследовать и анализиро-

вать учителя, которые преподают, и ошибки, которые могут быть сделаны учениками, 

например, эти ошибки – пунктуация, грамматические ошибки, повторяющиеся пред-

ложения и т. д., должны быть исправлено. Эта статья считается полезной для студентов 

высших и средних учебных заведений.   

 

M.M. Jafarov 

 

Errors that can occur in academic  

writing and ways to eliminate them 

 

Summary 

 
This article deals with some thoughts of academic writing. Since this subject is new in 

Azerbaijan, it should be researched and analyzed by the teachers who teach and the mistakes 

that can be made by the students, for example, these mistakes – punctuation, grammatical 

mistakes, repetitive sentences, etc., should be corrected. On this occasion, this article is 

considered to be useful for students in higher and secondary education. 
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Qadın tarixin bütün mərhələlərində daim diqqət mərkəzində olmuş, zaman keçdikcə isə bir 

çox tədqiqatların araşdırılma və öyrənilmə obyektinə çevrilmişdir. Tənqidçilərin gəldiyi qəna-

ətlərə əsasən demək olar ki, sözügedən araşdırmalarda Qərbi Şərqdən üstün tutmaq, mədəni 

xalqlar sırasında yalnız Avropanı tədqiqat obyektinə çevirmək yanlış olan birtərəfli yanaşma-

nın göstəricisidir. Bu nöqteyi-nəzərdən tədqiqatımızda türkdilli arxaik folkor mətnlərində, xü-

susən mif və inanclarda qadınlarla bağlı metaforalar psixososial aspektdən araşdırılmaya cəlb 

ediləcəkdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, dünyada qadınlarla bağlı olan tarixi-mədəni fikrə 

bələd olmadan milli şifahi xalq ədəbi nümunələrindəki obrazların etno-psixoloji mahiyyətini 

başa düşməyimiz imkansızdır.  

Qeyd etmək olar ki, qadınların erkən dövrdən etibarən hansı spesifik xüsusiyyətlərə sahib 

olduğu miflərdə açıq şəkildə nəzərə çarpır. Məhz buna görə də qədim türk eposunda, törəniş 

və yaradılış dastanlarında, türkün dünyaya gəlmə rəvayətlərindəki qadın obrazların öyrənil-

məsinin ilkin yolu miflərdən başlayır. Məlumdur ki, milli özünəqayıdışda mifoloji biliklər 

əsas yolgöstərici obyektdir. Tədqiqatçıların da qeyd etdiyi kimi, “mif” erkən etnosun dünya-

nın yaranması, inkişafı, sonu barəsindəki bədii düşüncəsidir. Nail Qurbanova görə isə, mif 

dünyanın fantastik izahıdır, müasir dünya insanlarının  malik olduğu tarixi şüur baxımından 

mif mətnləri gerçəkliyin həqiqi obrazı kimi qəbul olunmur, lakin məsələyə yanaşmanın bütün 

mahiyyəti onda ifadə olunur ki, miflərdəki “fantaziya” mifoloji çağ insanının gerçəklik 

aləmindən qavraya bildikləri, yəni onlara məxsus dünyaqavramı üsulunun nəticəsidir (4, s. 9). 

Dünyanın yaranması haqqında olan miflərə nəzər yetirəndə, ayrı-ayrı xalqların erkən düşüncə-

si haqqında məlumat almaq mümkündür. Lakin bəzi mif modelləri də vardır ki, onlar bir çox 

dünya xalqları üçün ortaq mahiyyətli fikir məhsulu kimi diqqəti cəlb edir. “Mif” termininin 

elmdə iki mənada başa düşüldüyünü nəzərə almaq lazımdır: mif şüur tipi kimi; mif mətn kimi 

(3, s. 180). Mif şüur tipi kimi dedikdə biz unutmamalıyıq ki, “şüur”- psixika kimi beyinin 

funksiyasıdır və obyektiv aləmin insana xas inikasıdır. Şüur obyektiv aləmin beyində ideal 

inikasıdır ki, onun fərdi və ictimai formaları vardır. Fərdi şüur – bir insana xas olan ideyalar, 

baxışlar sistemidir. İctimai şüur isə müəyyən insan qrupuna xas olan ideyalar, baxışlar siste-

midir. Şifahi xalq ədəbiyyatına aid olan, bir sıra mifoloji ruhlu əsərlərdəki qadınların davranış 

və yaşayış modelində mif mətn olmaqla qalmamış, eyni zamanda mifoloji şüur tipi kimi sərgi-

lənmişdir. Bu yanaşmanı müasir ədəbi kontekstdə tədqiq olunan metafora anlayışı ilə də 

əlaqələndirmək olar: 
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— Metafora ancaq dil ilə yox, düşüncə ilə əlaqəli bir anlayışdır; 

— Metafora ritorik bir vasitə olmayıb dünyanı mənalandırmağımıza şərait yaradan idrakı 

bir mərhələdir; 

— Metafora yalnızca oxşarlıq əlaqəsinə söykənməyən düşüncə tərzidir (8, s. 16).  

Konseptual metafora anlayışına görə, metafora dil hadisəsi olmaqla yanaşı, idraki-psixo-

loji məna və məzmun keyfiyyətinə də məxsusudur. Buradan belə qənaətə gələ bilərik ki, mif 

və müasir metafora anlayışı arasındakı bənzərliklər ötəri mahiyyətli olmayıb, birbaşa həm fər-

di insan idrakına, həm də kollektiv psixoloji təfəkkürə söykənməkdədir. Həmçinin qeyd et-

mək olar ki, mif və metaforaya aid olan idrakı əlaqə, psixososial düşüncə yalnızca tarixi ma-

hiyyətli olmayıb günümüzün təfəkkür tərzinin də ifadə formalarındandır. Mifin gündəlik hə-

yatımızın vacib bir hissəsi olduğu fikri çox vaxt fərziyyə deyil, aksioma kimi qəbul edilmiş, 

miflərin psixoloji aspektlərinin mövcudluğu məsələsinə diqqət çəkilmişdir (15). “Мифоло-

гии” (14) və “Истина мифа” (16) kimi araşdırmalar da bu mövqenin formalaşmasında öz 

töhfəsini vermişdir.  

Araşdırmamızın digər qütbündə isə qadın obrazına aid edilən metaforanın psixososial se-

mantikası məsələsi dayanır. Analitik psixologiyanın banisi sayılan Yunq öz düşüncələrində 

qeyd edirdi ki, “uzun bir müddət  “qadın” sözü mənə, təbii saydığım “güvənilməyəni”, bunun 

qarşılığında isə “ata” sözü “güvəniləni” xatırladırdı. Daha sonralar bu ilk təəssüratlarım əksini 

ifadə etdi. Kişilərə inandım, ancaq xəyal qırıqlıqları yaşadım. Qadınlara inanmadım, ancaq 

xəyal qırıqlıqlarına da uğramadım” (9, s. 23-26). Həmçinin Yunq insan psixologiyasını bütün 

elm  və sənət sahələrinin ana bətni şəklində ifadə edir (11, s. 332). Bu nöqteyi-nəzərdən, psi-

xososial semantikanı qadın-mif-metafora anlayışlarına aid olan əsas meyar hesab etmək olar.  

Təxminən 5 min ilə yaxın tarixi olan türk etnoslarındakı dünyagörüş və sosial baxışlara 

aid məqamların böyük bir hissəsinə erkən söz sənəti qaynaqlarında rast gəlmək olar. Belə ki, 

milli düşüncənin erkən qatına nəzər salmaq, qadınlara aid ilkin mülahizələri sistemləşdirmək, 

tarixin ayrı-ayrı səhifələrində qadın obrazlarının psixososial meyl və xarakterik cizgilərini öy-

rənmək üçün  folklor mətnləri ən mötəbər mənbələr hesab edilmişdir. Qədim türk əsatirlərinin 

ayrılmaz hissəsi olan Azərbaycan mifologiyasınıda qadınlarla bağlı olan mifləri, sujetləri 

araşdırarkən ümumtürk yaradıcılığına müraciət etmək, onları əlaqələndirmək və aralarındakı 

qarşılıqlı təsirləri öyrənmək lazımdır. Tədqiqatçılar da təsdiq etmişlər ki, Azərbaycan mifolo-

giyası qədim türk ədəbi qaynaqlarından bəhrələnib, ondan qopub ayrılan və azərbaycanlılara 

məxsus estetik idealı ifadə edən mifik düşüncədir. İstər ümumtürk, istərsə də birbaşa Azər-

baycan folklorundakı qadın obrazları və ya qadınlıqla bağlı olan modellər şifahi xalq ədəbiy-

yatının bu erkən nümunələrində özünəməxsus xüsusiyyətlər ilə görünməyə başlayır. 

Tədqiqatda qadın simalarının və onların timsalında təcəssüm olunan qadın metaforasının 

psixososial araşdırılması və təhlili “Arxaik totemistik görüşlərlə bağlı olan qadın metaforası” 

istiqamətdə aparılacaqdır.  

İstər dini, istərsə də nəzəri elmlərə görə dünya heçlikdən, boşluqdan, nizamsızlıqdan, yəni 

xaosdan yaranmışdır. Xaosdan yaranmış dünyanın sakini olan insan isə yaşadığı həyat bo-

yunca xaosa meylli olmuş, olum və ölüm arasında xaosla mübarizə apararaq nizamlı həyat 

üçün çalışmışdır. İnsan öz davranış və düşüncələrini idarə etməyin mürəkkəbliyini dərk edə-

rək özündən daha güclü bir varlıq tərəfindən idarə olunduğu qənaətinə gəlmişdir. Bəşəriyyət 

tarixinin ilkin mərhələsində bu tabe olma instinkti totemistik dünyagörüş şəklində təzahür et-

miş və insan gözü ilə görüb dərk edə bilmədiyi mövcudluğa sitayiş etmişdir. Biz bu kimi dini 

təfəkkür tərzinə qədim türk mifologiyasında da rast gəlirik. Belə ki, qədim türk mifologiyası-

na əsasən yuxarıda Göy, aşağıda Yer yarandıqdan sonra onların arasında insan övladı yaradıl-
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mışdır. Günəş qədim türk xalqları işərisində ilahi məzmuna malik olmuşdur. Araşdırmalara 

əsasən demək olar ki, böyük türk xalqlarından olan atarlar və albanlar Günəşə sitayiş etmiş-

dirlər.  

Hunlar isə elə hesab edirdilər ki, onların hökmdarlarını taxta gətirən güc Günəş olmuşdur. 

Bəzi xalqlar Günəşə abidə qoymuş, bəziləri məbəd tikdirmişlər. Eyni zamanda o, insanla, in-

sani xüsusiyyətlərlə bağlı hesab olunmuşdur. Kosmoqonik miflərdə Günəş müqəddəs, fövqəl-

təbii varlıq kimi xarakterizə edilmiş və bir növ obrazlaşdırılmışdır. Demək olar ki, obrazlaşdı-

rılan bu güc çox zaman qadını, qadınlığı təmsil etmişdir. Qədim insanlar Günəşin yaradıcı, 

qoruyucu xüsusiyyətlərini primitiv də olsa dərk etmişlər və bu dərk etməni müəyyən xarakter-

də izah etməyə çalışmışlar.  

Elə indinin özündə də Günəş türk xalqlarında və Azərbaycan xalqında işıq və istilik mən-

bəyi kimi həyat verən müqəddəs varlıq hesab olunur. Bəzi şumer-türk və misir folklorunda 

dünyanın yaranması, dünya-yaradılış-qadın anlayışı haqqında olan bəzi miflərdə Günəş doğa 

bilmək xüsusiyyətinə sahibdir. Sözsüz ki, Günəşlə bağlı miflərdə “qadınlıq” simvolikdir, yəni, 

yeri gəldikdə o kişinin sərgiləyə bildiyi fəlsəfi mahiyyəti də ehtiva edə bilər. Bütün bunlar 

onu deməyə əsas verir ki, həm şifahi xalq yaradıcılığımızda, həm də yazılı ədəbiyyatımızdakı 

Günəş və Ay obrazları təsadüfi olmayıb, məhz mifoloji köklərə malikdir. Çünki insan taleyi 

və həyatı haqqında ilkin fikir xalqın kosmoqonik təsəvvürləri vasitəsilə təzahür olunmuşdur. 

Konseptual metafora tədqiqatlarında metaforaların “vurğulamaq və gizləmək” kimi xüsusiy-

yətləri onun idraki mahiyyətinin göstəricisi kimi qəbul edilmişdir (13, s. 78). Biz Günəş vasi-

təsilə də qadına aid olan xüsusiyyət və keyfiyyətlərin təcəssümü və gizlədilməsinin şahidi olu-

ruq. 

“Günəş və ay haqqında əfsanə”də (7, s. 244)  Günəş adlı gözəl bir qızla Ovçu arasındakı 

münasibətdən söhbət açılır. Günəş əfsanənin əvvəlində insan-qadın kimi təsvir olunur, yəni 

hələ kosmoqonik mahiyyət daşımır. O, Ovçunun evində qalmasına baxmayaraq, Ovçu qıza 

yaxınlaşıb sevgisini etiraf etmək gücünü özündə tapmır, çünki Günəşdən süzülən  işıq ox kimi 

insanın gözünə sancılır. Ovçu qıza yaxınlaşa bilməyəcəyini dərk edib, Günəşin gözəlliyini ha-

mıya car çəkir. Sonda qonşuluqda olan bir kişi onu tutmaq üçün qızı ox ilə vurur. Atılan ox 

Günəşi sinəsindən yaralayır. Günəş yaralı-yaralı qaçır. Günəş göyün üst qatına qalxır və do-

nundakı qan izləri qurşaq şəklində göyün üzündə yağışdan sonra görünür.  

Ovçu tutduğu işdən peşman olur, lakin Günəşə çata bilmir. Əfsanənin sonunda Ovçunun 

əslində Ay olduğu deyilir. Ay Günəşlə görüşüb günahını boynuna almaq, üzr istəmək üçün 

çalışır, ancaq təəssüf ki, Günəşlə Ay bir daha birgə ola bilmirlər. 

 “Ay və Günəş” (7, s. 244-245) haqqında digər bir əfsanədə yenə Günəş “qadınınlığ”ı təm-

sil edir. Deyirlər, Ay və Günəş bacı-qardaş imiş. Bir gün onların anaları yuxa bişirmək üçün 

hazırlıq görürmüş. Anası Ayı səsləyir ki, oxlovu gətirsin. Ay oxlovu gətirmir, deyir: - Günəş 

gətirsin. Günəş və Ay bir-biri ilə savaşır. Bu zaman ana sacı külləyirmiş. Ana acıqlı-acıqlı 

durur və Ayın üzünə bir sillə vurur. Ay tutduğu işdən peşman olur. Günəş isə bu hadisədən 

çox qorxur. Hər ikisi evdən qaçıb gedirlər. Bundan sonra deyilir ki, Günəşin günahı olmadığı 

üçün, o, gündüz, Ay isə utandığından gecələr çıxır.  

Nümunə gətirilən hər iki əfsanədə Günəşdə təcəssüm olunan qadın metaforasını iki ayrı  

fonda görə bilirik: 

— insani mahiyyət daşıyan qadın obrazı; 

— insandan cansız aləmə transformasiya olunan qadınlıq.  

Hər ikisinin ortaq cəhəti qadınlıq konsepsiyası və onun qadında əks olunan mənəvi-sosial 

səciyyəsidir. Belə ki, ilk əfsanədə qadın-kişi, ikinci əfsanədə isə ailədaxili mübahisə fonunda 

https://az.wikipedia.org/wiki/Hunlar


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 47 

qadının məruz qaldığı çətinlik və ətrafın onun üçün təyin etdiyi müəmmalı aqibətin şahidi 

oluruq. Günəş qadının yüksək ali dəyərlərini özündə cəm edir və bir daha Ay ilə bir yerə gəl-

mir. 

Şifahi xalq ədəbiyyatında Günəş və Ayın obrazlaşdırılmasının tarixi olduqca qədimdir. Bu 

hal isə bədii-şifahi düşüncədə qadının mənəvi-psixoloji mahiyyətinin aşkarlanmasında geniş 

və intəhasız bir rola sahibdir. Deyə bilərik ki, hətta erkən dövrlərdə əcdadlarımızın astral tə-

səvvürlərində Günəş daim qadını, qadınlığı və ona məxsus müxtəlif mənəvi-əxlaqi düşüncəni 

əks etdirmişdir.  

“Günəşlə Ay” (6, s. 421-423) rəvayətində Günəş çox gözəl, incə, təravətli, odlu gözləri ilə 

aləmə şəfəq saçan bir qız imiş. Ay isə həqiqətən gözəl, işıqlı sifəti ilə aləmə nur saçan bir oğ-

lan. Lakin Günəşin göz qamaşdıran şəfəqləri qarşısında Ay dayana bilmirdi. Ay Günəşi odlu 

məhəbbətlə sevirdi. Günəş isə gözəlliklər məkanı olan Yeri sevirdi. Yer də Günəşlə nəfəs alır, 

onsuz bir gün belə yaşaya bilmirdi. Günəş hər səhər al şəfəqli saçlarını Yerin  üzərinə səpir, 

odlu nəfəsi ilə onu isidirdi. Yer də səhərin açılmasını intizarla gözləyir, sevgilisinin simasını 

görməyə tələsirdi. Günəş, Ayın onu sevdiyindən xəbərdar idi. Lakin bu qaranlıqlar padşahı ilə 

öz arasında heç bir uyğunluq görmür, Aya qarşı laqeyd münasibət göstərirdi. Ay isə asanlıqla 

məğlub olmaq istəmirdi. Bir gün Günəş öz şəfəqlərini Yerin üstündən yığışdırıb, Yerlə xuda-

hafizləşərək öz obasına gedirdi. Yolda Ay ona çatdı, Günəşi odlu məhəbbətlə sevdiyini bildir-

di. Günəşin onu rədd etməsindən qəzəblənən Ay hiyləyə əl ataraq Günəşin qolundan tutub 

özünə tərəf çəkdi. İşi belə görən Günəş Yerə tərəf əyildi. Yer isə ona bir ovuc çirkab uzatdı. 

Günəş çirkabı ayın üzünə çırpdı. Ay gözlərini yumaraq ömürlük qaranlığa çəkildi. Bu səbəb-

dən Ayın üzündəki ləkə o gündən qalmışdır.   

“Günəşlə Ay” (6, s. 423-424) adlı başqa bir rəvayətdə isə öz gözəlliyi ilə öyünən Günəş 

çox məğrur bir qız idi. Göy üzünə səpələnən ulduzlar onun pişvazında durar, yolunu həsrətlə 

gözləyərdilər. Lakin bu məğrur qız yolunu gözləyənlərin çox olduğunu gördükcə daha da 

məğrurlaşır, gözləri sevinc odu saçırdı. Bu alova dözməyən ulduzlar yanıb külə dönür, Günə-

şin çıxması ilə yox olurdular. Lakin məhəbbət onları ölməyə qoymurdu, onlar yenidən dirilib 

dünyaya gəlirdi Günəşi ulduzlardan çox Ay maraqlandırırdı. Çünki o, tək idi, bəzən öz mə-

həbbətini Günəşə bildirmək üçün ikiyə bölünər, bədənini parça-parça edərdi. Bəzən də həsrət-

dən o qədər incələrdi ki, Günəşin özü də onu görəndə xəcalət çəkib, üzünə pərdə (bulud) tutub 

gizlənərdi. Bir gün Ay Günəşin görüşünə gedir. Günəş Ayın gözəlliyini görərkən həsəddən 

qəlbi çırpınır, onu sevən oğlanın ondan daha gözəl olduğunu görüb xəyala dalır və deyir:   

— Əgər məni ürəkdən sevirsənsə üzündəki qara xalı dırnağınla qoparıb mənə ver, mən 

onu öz ovcumda görmək istəyirəm. Ay heç nə düşünmədən sevgilisinin əmrini yerinə yetirir.  

Ayın üzünü qan bürüyür. Bu zaman Günəş qəh-qəhə çəkib gülür. Ayın fədakarlığına cavab 

olaraq deyir: - Sənin gözəlliyin o xalda idi, onu da qopartdın, indi dünyanın ən gözəli mənəm. 

Günəşin bu sözü Ayı təəccübləndirir, onun üzünə tökülən qan sifətində donur. Elə o vaxtdan 

Ayın üzündə ləkə qalır.  

Belə qənaətə gələ bilərik ki, astronomik hadisələrlə bağlı rəvayətlərdə qəbul olunmuş dü-

şüncə ondan ibarətdir ki, Günəş mahiyyət etibarilə qadın və qadınlığı təmsil edir. Bununla 

əlaqəli nümunə gətirilən hər iki rəvayətdə də aydın şəkildə nəzərə çarpır ki, Günəşdə təzahür 

olunan xüsusiyyətlər qadın obrazının metaforik təcəssümüdür. Lakin rəvayətlərin məzmunun-

da oxşarlıq olsa da, Günəş obrazlarının daşıdığı qadınlıq konsepsiyasında fərqləndirə biləcəyi-

miz xarakterik xüsusiyyətlər vardır. Belə ki, ilk rəvayətdə Günəş Ay qarşısında bir qədər aciz 

və onun istəklərinə ram olmaq istəməyən, Yerə saf sevgi hissi ilə bağlanan, qadının müsbət-

yönlü dəyərlərini özündə cəm edən obrazdır. İkinci rəvayətdə təsvir olunan Günəş isə qıs-
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qanclıq duyğusu ilə alışıb yanan, bu uğurda səhv addım ataraq Ayın ona qarşı olan saf sevgi-

sindən sui-istifadə edən qadın yaradılışının mənfi yönlərini özündə birləşdirən bir obrazdır.  

Nümunə gətirilən rəvayətlərdə də iştirak etmiş iki fərqli Günəş obrazına aid fəaliyyət prin-

siplərinə də rast gəlirik. İlk rəvayətdə Günəş qadının əlçatmaz və doğru olmayan münasibət-

dən uzaqlaşmağa çalışan obrazında çıxış etsə də, ikinci rəvayətdəki Günəş qadının bir o qədər 

təhlükəli və istismaredici xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edir. 

 Günəşin obrazlaşdırılıb qadınlığı ifadə etməsinə diqqət etsək, onda qadın obrazının hansı 

duyğu və düşüncələrinin cəmləndiyini və ona qadının hansı xüsusiyyətlərinin aşılandığını gör-

mək olar. Belə ki, “Günəş” yarada bilir, möhkəmliyi, daimiliyi və istiliyi təmsil edərək qadına 

aid xüsusiyyətləri bu şəkildə metaforalaşdırır. 

Digər bir mifik obraz isə “Su” dur. Su bəşəriyyətin başlanğıcından etibarən var olan, möv-

cud dünyamızın böyük bir hissəsini təşkil edən ən ümdə qaynaqlardandır. Hətta ilk insanın 

yaranmasında belə onun rolu olmuşdur. “Yel və Gün” adlı mətndə (5, s. 133) isə Yel və Gün 

adlanan iki qardaşın istəyini nəzərə alan, onlara yardım edən Su-Sən adlı mif olur və o qadını 

təmsil edir. Su-Sənin ağıllı planı ilə onlar analarına qovuşurlar. Burada obrazlaşdırılan və qa-

dın fonunda təqdim olunan “Su” ağlı, düşüncəni, mübarizəni təmsil edir. “Yer-su” adlı mətn-

də isə (5, s. 134)  Su tanrılıq funksiyasını icra edərək, Ağ ana libasında çıxış edir və öz hami-

lik səlahiyyətini yerinə yetirir. Qadınlıqla bağlı ilkin metaforik təcəssüm hər iki əsatirdə də Su 

vasitəsilə vasitəsilə verilir. Buradakı mental proseslər Su ilə bağlı olub “Su”ya qadının yardım 

etmək, yardımçı olmaq və himayə edə bilmək xüsusiyyətləri köçürülmüşdür. Qədim Türk mi-

fologiyasında Yer-Su (Yer-Sub) obrazı da mövcud olmuşdur-həmin obrazın funksiyası müəy-

yən qədər Tanrı-Umayın ilahi funkasiyasına uyğundur (2, s. 14). 

Qadına aid olan xüsusiyyətlərin aşılandığı digər mifik obraz isə “Yer” yəni “Torpaq”dır. 

Yaşadığımız dünyada bütün mövcudluq yer ilə bağlıdır. Bizi əhatə edən ətraf aləm, canlı 

təbiət, yediyimiz qidalar, hətta biz özümüz belə torpağın məhsuluyuq. Məsələyə bioloji nöq-

teyi-nəzərdən yanaşdıqda torpaqda mövcud olan bütün mineralların və vitaminlərin eynilə in-

san orqanizmində də olduğunu görmək olar. Tək türkdilli yox, dünya xalqlarının folklor mətn-

lərinə nəzər saldıqda da “Yer”in qadını təmsil etdiyi qənaətinə gəlmək olar. Antik dünya folk-

loruna əsasən, Göy allahı Ura və onun arvadı Yer allahı Geyanın izdivacından Titanlar doğu-

lur. Qəddar ata, öz oğul və qızlarına nifrət etdiyi üçün övladlarını Yerin altında gizlədir. Yer 

ana övladları üçün mübarizə aparır. Hətta sözügedən mifoloji düşüncəyə görə təkcə antik 

allahlar yox, hətta bütün insanlıq da Geyadan, yəni Yer anadan dünyaya gəlmişdir (1, s. 9). 

Yer adlı mifik obraza da qadına aid olan doğum instikti, mübarizə əzmi, qorumaq intuitsiyası 

köçürülmüş, qadın metaforası bu şəkildə təzahür edilmişdir. 

Freyd insan zehninin topoqrafik modelini verərkən onun üç qatdan ibarət olduğunu söylə-

yərək, aysberqə bənzətmişdir (10, s. 35-39). Bu modeldə ən alt qat şüuraltı hesab olunurdu və 

insanın psixologiyası haqqında çox az məlumat verə bilirdi. Obrazlaşdırılmış Günəşi, Suyu, 

Yeri Freydin bu aysberq bənzətməsindəki modelin ən alt qatı, qadınlığın ilkin başlanğıcı və 

insan psixikasının ilk metaforik əksi hesab etmək olar. Çunki ədəbi mətlərdə Günəş, Su və 

Yer qadınlığın ilkin əlamətlərini, onun gücünün ilk göstəricilərini və şüurunun xaotik şəkildə 

də olsa, təsvirini özündə əks etdirə bilir. Qadına aid olan fiziki və psixi fəaliyyətlərin sözü-

gedən mifik obrazlara köçürülməsinin yəni, metaforik təcəssümünün şahidi oluruq. Bu şəkildə 

idraki yerdəyişmə Lakoff və Johnsonun metaforanın sadəcə dildə deyil, düşüncə və hərəkət-

lərdə də təzahür olunması fikrinin (12, s. 3) bariz nümunəsi sayıla bilər. 

Qeyd etmək istərdik ki, təhlilə cəlb olunmuş istər arxaik totemistik görüşlərlə bağlı olan, 

türk estetik düşüncəsinin mifologiyaya qədərki erkən yüksəliş mərhələsi, istərsə də türk etno-
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sunun müəyyən tərəqqi meylinə yetməsi, özünəməxsus ərazi hüdudunu müəyyənləşdirməsi, 

kifayət qədər etik-estetik düşüncəyə yiyələnməsinin sonrakı dövrdən başlayan mərhələsinə 

aid olan şifahi xalq ədəbiyyatına məxsus olan mətnlərdə “qadınlıq” daim diqqət mərkəzində 

olmuş və günümüzə qədər davam edən araşdırmaların tədqiqat obyekti kimi çıxış etmişdir. 

Tədqiqatda adları çəkilən “Günəş”, “Su”, “Yer”-in timsalında təcəssüm olunan “qadın-mif, 

qadın-obraz” anlayışlarının araşdırılması zamanı psixi determinizm nəzəriyyəsində hakim 

olan “səbəb-nəticə” əlaqəsi yolu ilə cəmiyyətin etik-idraki düşüncələrinin  qadın obrazlarına 

köçürüldüyünün şahidi oluruq. 

Sonda belə qənaətə gələ bilərik ki, tədqiqatımızn araşdırılma obyektinə çevrilmiş qadın 

mif/obrazlarında təcəssüm olunan xarakterik cizgilər cəmiyyətin estetik idealının metaforik 

təzahürləridir.  

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə xalq ədəbiyyatı nümunələrində qadın obrazlarının psi-

xososial semantikasına səthi yanaşılmış və bu sahədə araşdırmaların əksəriyyəti digər ölkələr-

də həyata keçirilmişdir. Bu səbəbdən şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələri əsasında qadınının 

psixoxsosial göstəricilərinin psixoanalitik aspektdən təhlil olunması tədqiqatın aktuallığı he-

sab oluna bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şifahi xalq ədəbiyyatı incəsənət nümunələrinə aid olsa da, psi-

xoanalizm elmlərin ictimai-sosial qütbünə aiddir. Bu səbəbdən humanitar və sosial elm sahə-

lərinin əfsanələrdəki qadın obrazları fonunda qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaq tədqiqatın elmi 

yeniliyi hesab oluna bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat ədəbiyyatdakı qadın obrazlarının psi-

xi hallarının öyrənilməsi və psixoanalizmin ədəbiyyat sferasında araşdırılması yönündən 

praktiki əhəmiyyətə malikdir. Araşdırma istər sosial, istərsə də ədəbi elm sahələrində tədris 

materialı kimi istifadə oluna bilər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Antik ədəbiyyat antologiyası. Tərtibçi: Əli Sultanlı. Bakı, Avrasiya Press, 2006, 496 s. 

2. Cəfərov N. Qədim türk ədəbiyyatı. Bakı, AzAtaM, 2004, 322 s. 

3. Qarayev S. Türk Mifoloji Düşüncəsində Dünyanın Yaradılışı (Monomifolojı Baxımdan 

Xaos-Kosmos). Motif Akademi Halkbilimi Dergisi. Azerbaycan Özel Sayısı-II, 2011 iyul-de-

kabr, 180-186 s. 

4. Qurbanov Nail Məhəbbət oğlu. Azərbaycan folklorunda mifoloji-kosmoqonik görüşlər 

(filol. üzrə fəls. d-ru a. dər. al. üçün təq. ol. dis.: 10.01.09 AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-

tu), Bakı, 2011.- 140 s 

5. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı (I kitab). Bakı, Çıraq, 2009, 638 s. 

6. Pirsultanlı S. P. Azərbaycan  türklərinin  xalq   rəvayətləri. Bakı, 2011, 667 səh. 

7. Pirsultanlı S.P. Azərbaycan türklərinin xalq əfsanələri.  Azərnəşr, Bakı, 2009, 485 s. 

8. Çiçekler Ahmet Naim, Aydın Timur. Kavramsal metafor kuramı ve belagat: karşılaş-

tırmalı bir inceleme. Kırklareli Üniversitesi: RumeliDE Journal of Language and Literature 

Studies, 2019, 14-26 s. 

9. Jung Carl Gustav. Anılar, Düşler, Düşünceler (çev. İris Kantemir), İstanbul: Can 

Yayınları, 2017, 336 s. 
10. Freud Sigmund. An Outline of Psychoanalysis. London: The Hogarth Press, 1949, 127 p. 

11. Jung carl Gustav. Analytical Psychology. London: Forgotten Books, 2018, 418 p. 

12. Lakoff George, Johnson Mark. Metaphors We Live By. University of Chicago, 1980, 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 50 

242 p. 

13. Stambovsky Phillip. The Depictive Image: Metaphor and Literary Experience. 

Amherst: University of Massachusetts Press, 1988, 156 pp. 

14. Б. Ролан. Мифологии. Мocква: Академический проект, 2008, 351 с. 

15. К. Богда́нов, Панченко Александр. Мифология и повседневность, Вып. 2. 

Материалы научной конференции,  СПб, 1999, 573 с. 

16. Хюбнер К. Истина мифа. Мocква:: Республика, 1996, 448 с.  

 

А.В. Алиева 

 

Женская метафора в раннем мировоззрении 

 

Резюме 

 
На протяжении всей истории женщины всегда были в центре внимания, а со вре-

менем многие из них стали объектом исследования и изучения. Основываясь на выво-

дах критиков, можно сказать, что превзойти Восток, сделать Европу единственным 

объектом изучения среди цивилизованных народов, что свидетельствует об односто-

роннем подходе, который ошибочен. С этой точки зрения, в нашем исследовании в ар-

хаичных фольклорных текстах на тюркском языке, особенно в мифах и верованиях, ис-

пользуется метафора женщин, которые будут вовлечены в психосоциальные исследо-

вания. 
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Summary 

 
Throughout history, women have always been the center of attention, and over time, many 

has become an object of research and study. Based on the findings of the critics, it can be said 

that to be superior to the East, to make Europe the only object of study among the civilized 

nations. This is an indication of a one-sided approach that is wrong. From this point of view, 

in our study, in the Turkic-language archaic folklore texts, especially in myths and beliefs, 

metaphors related to women are used. They will be involved in psychosocial research. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 24.04.2021 

 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 51 

Cəmiyyətin iqtisadi maarifləndirilməsində 

televiziya jurnalistinin rolu 
 

Mətanət Məhərrəm qızı Hüseynova 

Bakı Dövlət Universitetinin 

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə doktorantı 

E-mail: metanet-h@hotmail.com 
 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. A.M. Məmmədli, 

                filol.ü.f.d., dos. A.Ə. Nəsirova  
 

Açar sözlər: televiziya, jurnalist, iqtisadi xəbər, maarifləndirmə, xəbər aparıcısı, iqtisadi 

savadlılıq 

Ключевые слова: телевидение, журналист, экономические новости, просвещение, 

ведущий новостей, экономическая грамотность 

Key words: television, journalist, economic news, enlightenment, news presenter, 

economic literacy 
 

Bu gün iqtisadi xəbərçilik baxımından ikitərəfli münaqişə özünü göstərməkdədir. Münaqi-

şənin əsas tərəfləri isə iqtisadiyyat üzrə təhsil almış jurnalistlərlə, jurnalist təhsili alaraq iqti-

sadiyyat sahəsində çalışanlardır. Bu da öz növbəsində xəbərlərin çatdırılması və insanların 

düzgün şəkildə məlumatlandırılması baxımından mübahisələrə yol açır.  

Bu deyilənlər ölkəmizdə iqtisadi jurnalistikanın formalaşması və xarici təcrübənin ölkə-

mizdə tətbiqi ilə əlaqədardır. Çünki ümumi xəbərlərdən sırf ixtisaslaşmış sahəyə keçid edən 

jurnalist xarici təcrübəyə nəzər yetirməklə kifayətlənməməlidir, həm də onu mənimsəməyi, 

əsas vasitəçi rolunu oynamağı  bacarmalıdır. İlk olaraq jurnalistin öyrənib tətbiq edəcəyi amil 

qulaq asıb, eşitmək bacarığıdır. Bu cəhət tək iqtisadi deyil, ümumiyyətlə jurnalistikada ilk 

dövrlərdə özünü zəif göstərirdi. Xüsusilə iqtisadi xəbərlərdə jurnalistin bu bacarığının olması 

çox vacibdir. Çünki dəqiq iqtisadi proqnozlar tələb edən bir xəbərdə duyduqlarını dinləmək 

və dinləyib eşitdiklərini analiz etmək lazımdır.  

Jurnalist ekspert olmadığından bir çox xəbərlər haqqında proqnoz verməsi mümkün deyil, 

eynilə onu analiz etməsi də çətindir. Yalnız bu xəbər haqqında düzgün ünvandan tutarlı infor-

masiya topladıqdan sonra onu doğru şəkildə çatdıracaq analizlər aparması mümkündür.  

İqtisadi məlumatların kütləvi informasiya vasitələri, xüsusilə televiziya ilə təqdimində hər 

zaman diqqət edilməli bir sıra məqamlar vardır. Bu, digər kütləvi informasiya vasitələri ilə 

müqayisədə televiziyanın fərdi xüsusiyyətləri, informasiyanın keçiciliyi ilə bağlıdır. Belə ki, 

televiziya ilə verilən informasiya tez bir zamanda digər informasiya ilə əvəzləndiyi, dəyişdiyi 

üçün onu bir növ “tutub saxlamaq” mümkün deyildir. Bu isə təqdim olunan informasiyanın 

qavranılmasında müəyyən problemlər yaradır. Buna görə də televiziya proqramlarının yaradı-

cıları potensial hədəf auditoriyasını müəyyən edərək, verilən iqtisadi informasiyaların daha 

tez qavranılmasını təmin etmək üçün televiziyanın vizual və dinamik ifadə xüsusiyyətlərindən 

maksimum  istifadə edərək, yaradıcı səylər göstərirlər.  

İqtisadi sahədə çalışan jurnalistlər, həmçinin öz tamaşaçı auditoriyalarının əsas tələbatları-

nı bilməli, onlara uyğun verilişlər hazırlamalıdırlar. Televiziya ilə verilən xəbərlərdə məlu-

matları kifayət qədər vizuallaşdırmaq lazımdır. Qrafiklər, diaqramlar, sxemlər televiziya apa-

rıcısının mətnini tamamlayıcı vasitələr hesab olunur, özündə rəqəmləri birləşdirən çətin iqti-

sadi məlumatları asan anlamağa, qavramağa və yadda saxlamağa kömək edir. Həmçinin vacib 
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amillərdən biri də avro/dollar məzənnəsi ilə əlaqədar informasiyanı kodlaşdıran “qaçan sətir-

lər”in cəmiyyət tərəfindən başa düşülən şəklə salınmasıdır.  

İkinci mühüm amil iqtisadi xəbərlərin təqdimində  ekspert fikrinin olmasıdır. Çünki xəbər 

aparıcısı yalnız məlumat verir, ekspert isə iqtisadi hadisəni təhlil edir və proqnozlar verir. Be-

ləliklə, də, hər ikisinin fikirləri baş verənlərin obyektiv bir şəkildə təqdim edilməsi üçün va-

cibdir. Sırf informasiya ilə tamaşaçı bəzən verilən informasiyanı, hətta mövzunun nə ilə bağlı 

olduğunu belə dərk etmir, buna görə də cəmiyyətdə baş verən iqtisadi proseslərdən “baş aç-

mır”. Üçüncüsü, televiziya proqramlarında iqtisadi xəbərlərin təqdimində çox vaxt terminolo-

giyadan istifadə olunur ki, bu da geniş oxucu kütləsi üçün başadüşülən deyildir. Təbii ki, qə-

zet, jurnal, yaxud hansısa mətbuat orqanında terminologiyadan istifadə zamanı onun cəmiyyət 

tərəfindən anlaşılan mənası da yanında mötərizə ilə qeyd edilə bilər. Televiziyada isə bu, 

mümkün deyil, yalnızca xüsusi izaha ehtiyac yaradır. Çünki “lizinq”, “üzən məzənnə”, “ak-

siz”, “marja” və s. kimi terminlər iqtisadi sferada məşğul olan əhali qrupu tərəfindən başa dü-

şülən olduğu halda, tamaşaçıların maliyyə, bank sahəsi ilə əlaqəsi olmayan digər qrupu üçün 

anlaşılmaz ifadələrdir. Buna görə də televiziya ilə verilən xəbərlərdə terminoloji xarakter 

daşıyan sözlərdən qaçmaq, hamı tərəfindən başa düşülən sözlərdən istifadə etmək lazımdır.  

Televiziya müxbiri xəbərlər bölməsinin rəhbəri tərəfindən ona verilən xəbərlə bağlı kiçik 

araşdırma apararaq ən qısa zamanda komanda ilə birgə hadisə yerinə getməlidir. Bu zaman da 

jurnalist qayıdarkən əlində hansı məlumatların olacağını beynində müəyyənləşdirməlidir. Bu-

na uyğun olaraq o, lazım olduqda operatora vacib görüntülərlə bağlı istiqamət verməlidir. 

Əsasən, iqtisadi sahədən yazan jurnalistlər bu mövzuları izləməlidirlər: maliyyə bazarların-

dakı vəziyyət; iqtisadi gündəm; dünya; özəlləşdirmə; BVF və iqtisadi proqramlar; indekslər; 

enerji və neft; bankçılıq; nəqliyyat; kənd təsərrüfatı; şirkətlər (1, s. 15-16). 

İqtisadi xəbərlərin tamaşaçılara təsiretmə və istiqamətləndirmə xüsusiyyəti olduğundan 

xəbərlərin yığılması, sistemləşdirilməsi və yazılması mərhələlərində çox diqqətli olmaq, xə-

bərlərin doğruluğunun yoxlanılması və kəskin olmayan ifadələrdən qaçmaq lazımdır. Xəbər 

mənbələrinə müraciət edildikdə onların sözləri təhrif olunmamalıdır. Məcbur qalmadıqca da-

vamlı olaraq eyni şəxslərin fikri verilməməli, xəbərlərdə fərqli baxış bucaqları öz əksini tap-

malıdır. Bununla da xəbərlərin obyektivliyi təmin edilmiş olar. 

İqtisadi xəbərlərin özünəməxsus bir dili və üslubu olmaqla bərabər, onun həmin yayım 

təşkilatındakı digər verilişlərlə də uyğunluğu vacibdir. Çünki əks təqdirdə bütün yayım siste-

mi baş verənlərdən təsirlənəcəkdir. Bütün kütləvi informasiya vasitələri üçün keçərli olan şid-

dət, irqçilik və ya cinsi ayrı-seçkiliyə çağıran xəbər və şərhlərdən qaçmaq iqtisadi xəbərlər 

üçün də keçərlidir. Həmçinin, iqtisadi termin, sözlərdən anlamayan müxbirlər iqtisadi xəbər-

lərdən uzaq durmalıdır. Statistik məlumatların və rəqəmlərin verilməsində faiz hesablamaları 

düzgün aparılmalı, hər nə qədər uğurlu olsa da, bəzən yuvarlaqlaşdırmadan da uzaq durulmalıdır.  

İqtisadi xəbərlərin yazılma qaydası xəbər mətni ilə də əlaqədardır. Makroiqtisadi xəbərlər-

də ekspert rəyi və statistik rəqəmlər daha çox önəm kəsb etdiyi halda, mikroiqtisadi xəbərlər 

üçün adı vətəndaşların fikirləri və münasibətləri daha vacibdir. Valyuta, birja, maliyyə bazar-

ları kimi formal olaraq baş verən hadisələr haqqında xəbərlərin yazılışı daha asandır. Lakin 

iqtisadi siyasət, beynəlxalq iqtisadi hadisələr, iqtisadi böhran kimi xəbərlər daha detallı hazır-

lanmalı, ekspert fikirləri ilə birlikdə təqdim olunmalıdır (1, s. 20-21). 

Kütləvi informasiya vasitələri içərisində auditoriyanın yüksək inamını qazanmış televiziya 

həm də cəmiyyətin iqtisadi biliyinin artmasında əsas alətlərdən biridir. Bu baxımdan qeyd 

edilən funksiyanın daha effektiv həyata keçirilməsi məqsədilə jurnalistlər qeyri-peşəkar, baş-

qa sözlə desək, iqtisadçı olmayan auditoriya üçün aydın, maraqlı və əhəmiyyətli ola biləcək 
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iqtisadi materiallar hazırlamalıdırlar. Təəssüflər olsun ki, bir çox hallarda qeyd edilən amillərə 

rast gəlinmir. Bunun isə bir neçə səbəbi qeyd olunur: 

— informasiya sahəsinin reklam materialları vasitəsilə təhrif olunması (2, s. 57-67) və iq-

tisadi məzmunun kommersiyalaşması; (3) 

— jurnalistlərin zəif hazırlığı; 

— xəbər və informasiya agentliklərinin gərəksiz materiallarının üstünlük təşkil etməsi. 

İlk problemin səbəbi mövcud bazar prinsipləri şəraitində bütün mümkün imkanlarla ya-

şamaq və zəif idarəetmə ilə bağlıdırsa, digər iki göstərici daha çox qarşılıqlı əlaqəyə malikdir-

lər. İqtisadi informasiyaların böyük ölçüdə xam və anlayışsız auditoriyasının formalaşmasının 

əsas səbəbi  jurnalistlərin bu tematik sahə ilə bağlı bacarıqlarının olmaması ilə əlaqədardır. 

Nəticədə cəmiyyətə təqdim olunan "günün iqtisadi mənzərəsi" əsasən press-reliz şablonların-

dan, rəsmi sənədlərdən çıxarışlardan, eləcə də statistik məlumatlar və statistik məlumatlar və 

"quru" rəqəmlərdən ibarət olur. Bununla əlaqədar müxtəlif tədqiqatçıların fikirləri də maraq-

lıdır. V.P. Minginos (5, s. 196), bunun səbəbini KİV-də "ölkənin iqtisadi inkişafının ən vacib 

problemlərinin təhlilinin və araşdırılmasının yoxluğu, həmçinin yerli sənayedə sektorun və 

struktur dəyişikliklərinin olmaması” ilə əlaqələndirir. V.L. İvaniçkiy (4, s. 4) isə mövcud və-

ziyyətin əhalinin iqtisadi savadsızlığının artmasına səbəb ola biləcəyini qeyd edir və problemi 

bu şəkildə  qoyur: "İqtisadiyyat - jurnalistika - cəmiyyət” vasitəsilə məlumatların ötürülməsi 

bir tək ünsiyyət dili, vahid konseptual və kateqoriyalı vasitənin yoxluğu ilə əlaqədar çətinləşir. 

<...> Vəziyyət jurnalistlərin zəif iqtisadi və metodoloji hazırlığı ilə daha da pisləşir”.  

Planlı iqtisadiyyatdan bazar münasibətlərinə keçiddən 20 ildən az müddət sonra yerli təd-

qiqatçılar bu qənaətə gəldilər ki, jurnalistlərin iştirakı olmadan iqtisadi proseslərin qəbulu, 

tənzimləməsi və normal gedişi mümkün deyildir. Eyni zamanda, bu sahədə çalışan jurnalistlə-

rin xüsusi hazırlığa ehtiyacı var. Bununla əlaqədar professional sahədə kadr hazırlığı məsələ-

sinə diqqət çəkən V.L. İvaniçkiy (4, s. 21) yazırdı: "Milli jurnalistikanın quruluşunu gücləndi-

rən və inkişaf etdirən bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi lazımdır”. Həmçinin, o, həmin təd-

birlərin nədən ibarət olduğunu da qeyd edirdi və ilk olaraq jurnalistika fakültələrində sosial-

iqtisadi proseslər fonunda iqtisadi təhsil proqramının daha da dərinləşdirilməsini vurğulayırdı.  

Deyilənləri ümumiləşdirərək belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, iqtisadi sahədə çalışan və 

əsas vəzifəsi cəmiyyətin iqtisadi məlumatlardan xəbərdar olmasını təmin etmək olan jurnalist 

həm ölkədaxili, həm də ölkə xaricində baş verən iqtisadi prosesləri izləməli, analiz etməlidir. 

İqtisadi sahədən yazan jurnalist statistikanı təhlil etməyi, hesabat və məlumatlardan istifadə 

edərək xəbər hazırlamağı da bacarmalıdır. Çünki televiziya jurnalistinin auditoriyaya təqdim 

etdiyi xəbər hər bir tamaşaçı üçün anlaşıqlı olmalıdır. Burada isə xüsusilə kadr məsələsinə, 

iqtisadi biliyə malik kadrların seçilməsinə diqqət yetirmək lazımdır.  

Məqalənin aktuallığı. İqtisadi proseslərin cəmiyyət üçün mühüm əhəmiyyətə malik ol-

duğu hazırkı dövrdə bu barədə informasiyaların çatdırılmasında daha geniş auditoriyaya malik 

olan televiziyanın da üzərinə böyük öhdəliklər düşür. Bu isə televiziya jurnalistindən xüsusi 

bacarıqlar tələb edir. Televiziya jurnalistinin iqtisadi sahədə bilik və bacarıqlarının olması ilə 

əlaqədar məqalədə qeyd olunan xüsusiyyətlər isə onun əsas aktuallığını təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Cəmiyyətin, demək olar ki, bütün sahələrinə iqtisadi cəhətdən 

yanaşma özünü göstərir. Bu xüsusiyyət, eyni zamanda, jurnalistika üçün də xarakterikdir. An-

caq təəssüf ki, nə jurnalistikada iqtisadiyyat məsələsinə, nə də iqtisadiyyatda jurnalistika ilə 

əlaqədar amillərin araşdırılmasına rast gəlinir. Bu baxımdan, xüsusilə iqtisadi sahədə çalışan 

televiziya jurnalistlərinin iqtisadi xəbərlərin çatdırılmasında məqalədə qeyd olunan xüsusiy-

yətlərə yiyələnməsi onun əsas elmi yeniliyini təşkil edir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyd olunan sahə ayrılıqda tədris olunma-

dığından məqalədə əks olunan məsələlərin iqtisadi sahədə ixtisaslaşacaq jurnalistlərin forma-

laşmasında mühüm rolu ola bilər. Xüsusilə bu məsələnin gələcəkdə daha da genişləndirilərək, 

Jurnalistika fakültəsində təhsil alan tələbələr üçün tədris sisteminə daxil edilməsi praktik ba-

xımdan əhəmiyyətli hesab edilə bilər.  
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кадров, а также подбору персонала с экономическими знаниями. 
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Summarizing the above, we can conclude that a journalist working in the economic sphere, 

whose main task is to inform the public about economic data, should monitor and analyze 

economic processes both domestically and abroad. An economic journalist should also be able to 

analyze statistics, compile reports using reports and information. Because the news broadcast by a 

television journalist should be clear to everyone. Here it is necessary to pay special attention to 

the issue of personnel, as well as the selection of personnel with economic knowledge. 
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Şifahi xalq ədəbiyyatımızın ən zəngin, ən maraqlı eyni zamanda əxlaq kodeksi kimi qəbul 

edilən atalar sözləri hər zaman gündəlik istifadə etdiyimiz və daha çox yararlandığımız nümu-

nələr sırasında olması danılmaz faktdır. Bu janrın nümunələrinin hazırda elektron mühitdə də 

yaranması müsbət haldır. Bu məqalədə analara məxsus deyim və ifadələrlə bağlı araşdırma 

aparılmışdır. İnternet mühitində yaranan analara aid sözlər, deyimlərə dair çoxlu sayda nümu-

nələrə rast gəlinir. Belə nümunələrin əksəriyyətinin məqalədə təqdim edilməsi ilə hansı fikir 

və meyarın hədəfə alınması ilə bağlı fikirlər əsaslandırılmışdır. Analar sözü və deyimlərin 

hansı gücə malik olması, hansı məqamlarda istifadə edilməsi ilə bağlı məqamların açıqlanma-

sı da maraq doğurur. 

Atalar sözləri və deyimlər konkret bir məsələ ilə bağlı yaranır və özündə ibrətamiz məna, 

dolğun fikir və əxlaqi mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması ilə bağlı məsələləri özündə əks etdirir. 

Atalar sözlərinin semantikasında hansı mahiyyət və mənanın dayanması, hökmün qəti şəkildə 

ifadə edilməsi, uzun əsrlərdən bəri əsrin sınağından çıxmış fikir və müşahidələrin yekunu ki-

mi bitmiş formada təqdim edilməsi əsas xrakterik cəhətlərdən biri olduğunu bilirik. Atalara 

məxsus olan sözlərin hər mövzu ilə bağlı mövcudluğu onların daha aktiv işləkliyə malik ol-

ması da aydındır. Yəni biz istər siyasi, istər iqtisadi, istər mədəni, istərsə də məişət mövzuları-

na qədər ataların dərin məzmunlu müdrik kəlamları sırasında istənilən məzmunlu məsələlərə 

dair maraqlı nümunələr vardır. Belə ki, hər bir nümunə mütləq şəkildə bizə öyüd-nəsihət ver-

məklə, çətin vəziyyətdə necə davranmaq lazım olduğuna dair yol göstərir. Lakin atalar sözlə-

rindən fərqli olaraq, analar sözləri demək olar ki, heç araşdırılmayıb, toplanmamışdır. Analar 

sözlərinə biz internet mühitində, sosial şəbəkələrdə, forum və bloqlarda rast gəlinir. Bu sözlər 

birbaşa ana tərəfindən övlada xitab şəklində yaranmışdır. Onların özünəməxsusluğu da birba-

şa övlada aid edilməsi ilə bağlıdır. Analar sözləri adı altında təqdim edilən nümunələrin hamı-

sı hər birimiz üçün çox doğma ifadələrdir. Çünki bu ifadələri demək olar ki hər gün eşidirik. 

Hətta yaşın neçə olmasından asılı olmayaraq biz valideynlərimiz, əsasən də analarımız üçün 

hələ də uşaq kimi görünürük.  

İnternet mühitində anaların dilindən təqdim edilən həmin ifadələri qeyd edirik: 

“Söndür də tay o kompüteri”, “Az otur kompüterin qabağında”, “Yemək yemisən?”, “Be-

tonun üstündə oturma”, “Tikəni saxlama, bunu da ye”, “Qaçma, tərləyərsən”, “Çayxanaya ni-
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yə gedirsən? Evdə çay yoxdur?”, “Ehtiyatlı ol”, “Evlən, mən də narahat qalmayım səndən”, 

“Evə çörək al”, “Ayağına corab geyin”, “Qalın geyin”, “Ölsəm canınız qurtarardı, sevinərdi-

niz yəqin”, “Səhərdən işləyirəm, yemək bişirmişəm, evi yığışdırmışam, ölürəm”, “Siz yeyin, 

yatın”, “A bala get dərsini oxu, vallah özümə görə demirəm, sənə görə deyirəm, işləyib qaza-

nanda mən yadına düşməyəcəm heç”, “Başı var amma oxumur”, “Sənə gələn bədbəxt ola-

caq”,  “Atan gəlsin deyəcəm”, “Bu gün-sabah sən də ana (yaxud ata) olanda görəcəm”, «Mən 

beş dəqiqəlik qonşuya gedirəm, sən yarım saat sonra yeməyin altın söndür», “Dur otağı yığış-

dır, birdən evə qonaq zad gələr”, “Dur, saat 12 oldu” (Amma hələ saat 9-dur), “Dərinə getmə 

batarsan” (dəniz mövsümündə) (3). 

İnternet mühitində yaranan anaların dilindən təqdim edilən deyimlərin təcəssüm olunma 

vasitəsi rəngarəngdir. Belə ki, həm söz şəklində, həm də yazılı şəkillər formasında yaradılan 

nümunələri “@analar sözü” başlığı adı altında internet vasitəsilə axtarış edib tapmaq müm-

kündür. Folklor mahiyyətli bu nümunələri sevdirən cəhət onları nəzərdən keçirən zaman üzdə 

təbəssüm dolu mimikanın yaranmasıdır. Övladı anadan daha çox sevən, onu qoruyan başqa 

birinci məxluq olmadığını hər birimiz bilirik. Onlar nə qədər aqressiv olsalar da dillərindən çı-

xan hər acı sözün belə ürəkdən deyilmədiyinə əminik. Təqdim edilən bu nümunələrin bəzilə-

rində, onların dilindən verilən ifadələrdə acı söz olsa da, bu sözlərin özündə də bir doğmalıq 

olduğunu hiss edirik. “Hər işləyən kişi olmaz, hər doğan ana olmaz” atalar sözü ilə əmin olu-

ruq ki, ana kimi müqəddəs varlığın təkcə övlad dünyaya gətirməklə deyil, bu möhtəşəm hiss-

lər yalnız övladla münasibətdə bəlli olur. 

     
     Nümunə 1.  Nümunə 2.     Nümunə 3.         Nümunə 4.                 Nümunə 5. 

 

      
     Nümunə 6.         Nümunə 7.          Nümunə 8.           Nümunə 9.           Nümunə 10. 

 

                                                 
                                        Nümunə 11.         Nümunə 12. 

 

Analar dilindən təqdim edilən deyimlərin mövzu baxımından analizi göstərir ki, onların 

hamısı övlada xitab edildiyindən, mövzu cəhətdən də onların sağlamlığı, tərbiyəsi, gündəlik 

həyat tərzi, gələcəyi, qidalanması, qız övladlarının milli-mentalitet yönümlü böyüdülməsi, 

mental dəyərlərin, mənəvi-əxlaqi, müsbət keyfiyyətlərin aşılanması, və bu fonda birbaşa onla-

ra aid olan məsələlərdir. Övladlarının sağlamlıq durumu anaları narahat edən ən ümdə məsə-

lələrdən biridir. Buna görə də deyimlərin əksəriyyəti də məhz belə məzmunlu ifadələrdir. 1-ci 
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“Tərli-tərli su içmə” və 8-ci nümunədə “Get saçıvı qurut! Meningit olassan yetim, bax baxma-

yacam ha sənə, sənə nəsə olsa üstündən də mən tapdayacam” və ya “Ayağına corab geyin”, 

“Papağını geyin, miningit olacaqsan”, “Qalın geyin” kimi ifadələr məhz onların narahatlıq du-

yumları ilə bağlıdır. Eyni zamanda onu da qeyd etməliyik ki, bəzən analar “xəstələnsən bax-

mayacam” kimi ifadələr işlətməsini sanki psixoloji təsir etmək ilə əlaqələndirmək olar. Qızı 

olan ana daima onun ailə qurduqdan sonra iş bacarmayacağı ilə bağlı narahatlıq keçirir və hət-

ta qızını bacarıqsız kimi təqdim edən situasiyalara da rast gəlmək mümkündür. Sonuncu bu si-

tuasiyanı milli mentalitet dəyərlər və adət-ənənələrimizlə əlaqələndirib qeyd etməliyik, el ağ-

saqqalı Dədə-Qorqud da qızın tərbiyəsinin ana ilə bağlı olduğunu “Qız anadan görməyincə 

öyüd almaz” deyimi ilə təsdiq etmişdir. Belə ki, qız işgüzarlığı, əxlaqi mənəvi dəyərləri məhz 

anasından öyrənər. 5-ci nümunədə “Bütün analar qızları gəlin köçəndə ağlayırlar, anam deyir 

ki, mən yox, səni alan ağlayacaq”, nümunə 6-da və 7-də “Sabah arvad olanda da belə olas-

san”, Kül başına məndən olub mənə oxşamaz” və ya 9-cu nümunədə “Səhər birigün üstümə 

qaytaracaqlar kı, qızın iş görmür”, “Sənin yaşında ev də süpürürdüm, qabda yuyurdu, evdə də 

tikirdim, inqlab da edirdim” kimi deyimlərdə ananın qızının iş görməməsi ilə nigaranlığı əks 

olunmuşdur. Bu ifadələr hər bir qız üçün tanış situasiyadır və bu deyimlərin milli koloritliyi 

onların hər kəsin üçün doğma olmasındadır. 3-cü nümunədə isə “Sənin taylarının bağçaya ge-

dən uşağı var” ifadəsi ilə qızını tez ərə vermək istəyən anaların istəyi üstüörtülü şəkildə təq-

dim edilmişdir. “Dur otağı yığışdır, birdən evə qonaq zad gələr” və ya nümunə 12-də təqdim 

edilən “Qonaqlar gedənnən sonra yeyərsən” ifadələri anaların ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı-

nın qonaqpərvərliyi, qonağa olan hörmətin bir daha sübut edən amillərdəndir.  

Ana deyimlərinin əksəriyyəti hər hansı situasiya ilə əlaqədar yaranır. Analar üçün bütün 

dərdlərin mənbəyi kompüterdir. “Söndür də tay o kompüteri”, “Az otur kompüterin qabağın-

da”, “Səhv səndə deyil, sənə o telefonu alandadı” və ya nümunə 10-da təqdim edilən “Bütün 

günü kimnən yazışırsan o telefonla” kimi analar tərəfindən işlədilən ifadələrdə məqsəd məhz 

kompüter və telefonun ziyanlı olmasını, bütün zərərlərin kompüterlə gəlməsini dönə-dönə iş-

lətməklə övladlarını sağlam böyütməyə nail olmaq istəyidir. 

“Tikəni saxlama, bunu da ye”, “Yemək yemisən?” və ya 4-cü nümunədə “Mama doydum, 

yemirəm. Çörəksiz ye” kimi ifadələrlə anaların övladlarının hər zaman ac olmağından nara-

hatlığının bariz nümunəsidir.  

Nümunə 2-də verilən “Harda atmısan, orda da axtar” deyimi evdə hər hansı əşyanın yerini 

tapmayanda hər zaman eşitdiyimiz ifadədir. Nümunə 11-də isə “Məhlə futbolunda final fitini 

həmişə topun yiyəsinin maması çalırdı. O nə vaxt uşağını çağırdı, oyun bitirdi” deyimi isə da-

ha çox oğlan övladlarının rastlaşdığı situasiyadır. 

Analar sözlərinin internet vasitəsilə axtarışı zamanı, İnstagram sosial şəbəkəsində “analar-

sozu_” və analarsozu”, facebook sosial şəbəkəsində isə “xoş dəqiqələr” səhifələrində anaların 

dilindən təqdim edilən söz, ifadə və deyimlərə aid kifayət qədər maraqlı nümunələr paylaşıl-

mışdır. Sosial şəbəkələrdə paylaşılan analar deyimi yazılı şəkillər vasitəsilə təqdim edilir. Bu 

şəkillər dünya şöhrətli rəssamların əsərləri sırasındadır, şəkillərin əksəriyyəti isə XIX əsrin 

neoklassisizm cərəyanının nümayəndəsi ingilis rəssamı John Viliam Godvarda aiddir.  
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    Nümunə 13.                                        Nümunə 14. 

 

İnternet mühitində anaların dilindən təqdim edilən deyimlərin bir çoxu “xalxın uşağı”, 

“camaatın uşağı” sözləri ilə başlayır. Real həyatda da hər bir övladın başqalarının, xüsusilə 

qonşuların uşaqları ilə müqayisə edilməsinə çox rast gəlinir. 13 və 14-cu nümunələrdə “Ca-

maahatın uşağı kitab oxuyur, bizimki gün axşamacan telefon oynadır” və ya “Deyirlər yaxşı 

oğlandı, işi, maşını, evi daha nə olsun ki, bir gör bax bəlkə bəyənəcəksən” kimi nümunələr 

milli ab-hava, milli mental dəyərlər fonunda yaradılmışdır. “Xalxın uşağı 700 bal yığır, sən 

100 bal güclə yığırsan”, “Camahatın uşağı oxuyur, mənimki veyllənir küçələri” kimi nümu-

nələr də anaların səsləndirdiyi, ən çox istifadə etdiyi ifadələr sırasındadır.  

Bu gün internetin populyarlaşması və müvafiq olaraq internet istifadəçilərinin sayının çox 

sürətlə artması, eləcə də texnoloji sferada yeni imkan və resursların ortaya çıxması və bunla-

rın gündəlik məişət həyatına təsiri insanların həyat rejiminə dərindən siraət etməyə başlamış-

dır. İnsanlar üzbəüz ünsiyyətdən online kommunikasiyaya keçməyə başlamışlar. Real, üz-üzə 

ünsiyyətə əsaslanan ənənəvi folklor yaradıcılığı proseslərindən fərqli olaraq, virtual folklor 

proseslərinin faktoloji bazası daha çox sosial medianın hesabına ödənilir. (2,5) 

Bronnerin qeyd etdiyi kimi,  internet ənənələrin meydana çıxdığı və ya yarandığı ayrıca 

bir məkan və ya sahə kimi özünü göstərir. (1, s. 22). Hər bir kəs üçün tanış və doğma olan 

anaların dilindən eşitdiyimiz ifadələrin, deyimlərin internet mühitində daha da aktivləşməsi və 

sosial şəbəkələrdə belə tipli səhifələrin yaradılması müsbət qəbul edilən məqam kimi dəyər-

ləndirilməlidir. Bu ifadələrin kollektiv şəkildə doğma qəbul edilməsi onun folklor mahiyyətli 

olmasını təsdiq edir. Ona görə də belə deyimlərin də toplanması, araşdırılmasının davam etdi-

rilməsi zəngin irsimizin qorunub saxlanılmasına xidmət edəcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Günümüzdə xalq ədəbiyyatı nümunələri sırasında ana deyimləri ilə 

bağlı araşdırma aparılmamış və bu sahədə mövcud nümunələr hər hansı aspektdən təhlil edil-

məmişdir. Bu səbəbdən atalar sözləri kimi məşhur olan bir janr sırasında ana deyimləri, ana 

sözlərinin təhlil olunması tədqiqatın aktuallığı hesab oluna bilər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Ana deyimlərinin internet mühiti üzərindən araşdırılması bu gün 

çağdaş folklorun inkişafı baxımından xüsusilə diqqətə layiqdir. Bu səbəbdən nümunələr əsa-

sında virtual folklorla ənənəvi folklorun qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaq tədqiqatın elmi yeni-

liyi hesab oluna bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqat ana deyimlərinin araşdırılması yö-

nündən praktiki əhəmiyyətə malikdir. Araşdırma istər sosial, istərsə də internet folkloru sahə-

sində yeni materialı kimi istifadə oluna bilər. 
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Г.М. Гасанова 

 

 Заявления о словах матери в интернете 

 

Резюме 

 
Неоспорим тот факт, что пословицы, которые считаются самыми богатыми, инте-

ресными и в то же время этическим кодексом в нашей устной народной литературе, 

всегда входят в число примеров, которые мы используем каждый день, и используем их 

чаще всего. Положительным моментом является то, что примеры этого жанра теперь 

доступны в электронной среде. В этой статье рассматриваются выражения и выражения 

матерей. Есть много примеров слов и высказываний о матерях, которые появляются в 

Интернете. Большинство таких примеров представлено в статье, которая обосновывает 

взгляды и критерии, на которые ориентирована целевая задача. Также интересно объ-

яснить силу слов и выражений матери и точки, в которых они используются. 

 

G.M. Hasanova 

 

Statements on mothers words on the internet 

 

Summary 

 
It is an undeniable fact that proverbs, which are considered to be the richest, most 

interesting and at the same time the code of ethics in our oral folk literature, are always 

among the examples we use every day and use them the most. It is a positive thing that 

examples of this genre are now available in the electronic environment. This article examines 

the expressions and expressions of mothers. There are many examples of words and sayings 

about mothers that appear on the Internet. The majority of such examples are presented in the 

article, which substantiates the views and criteria on which the target is targeted. It is also 

interesting to explain the power of mother's words and expressions, and the points at which 

they are used. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 05.05.2120 

 

https://feat.az/foto/diger-sekiller/22733-ana-sozleri-yoxdur-geyin-bedbext-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komputerin-deyirler-ishleyib-sonra-qeder-analar-eslinde-heqiqeten-bashi-oxumur-adamlar-sherhsiz-valideynlerini-salmir-qazanandan-gelen-gelsin.html
https://feat.az/foto/diger-sekiller/22733-ana-sozleri-yoxdur-geyin-bedbext-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komputerin-deyirler-ishleyib-sonra-qeder-analar-eslinde-heqiqeten-bashi-oxumur-adamlar-sherhsiz-valideynlerini-salmir-qazanandan-gelen-gelsin.html
https://feat.az/foto/diger-sekiller/22733-ana-sozleri-yoxdur-geyin-bedbext-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20komputerin-deyirler-ishleyib-sonra-qeder-analar-eslinde-heqiqeten-bashi-oxumur-adamlar-sherhsiz-valideynlerini-salmir-qazanandan-gelen-gelsin.html


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 60 

PEDAQOJİ ELMLƏR 
 

Təhsil müəssisələrində distant dərslərin təşkili 
                    

Səid Seidağa oğlu Həmidov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini dosenti, 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru 

Mahmud Mahir oğlu İskəndərov                

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

                                                               E-mail: mahmudiskenderov99@gmail.com 

 

Rəyçilər:  t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev, 

                 t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 
 

Açar sözlər: təhsil, distant təhsil,  metodika, İKT, texnologiya, teams platforması 

Ключевые слова: образование, дистанционные образование, методология, ИКТ, 

электроника, технологии,  платформа Теамс 

Key words: education, distance education, methodology, ICT, electronics, technology, 

platform Teams 
 

Son illərdə elmi-texniki inkişaf bütün fəaliyyət sahələrində müşahidə olunur.  Bu fəaliyyət 

sahələrindən çox vacib sahələrdən biri də təhsildir. Təhsil sahəsinin inkişafı daha yenilikçi bir 

mühitin yaradılmasında və digər vacib sahələrdən olan iqtisadiyyatda rəqabətin artırılmasında 

mühün rolu var. Təhsil sahəsindəki yeniliklər də müasir günümüzdə informasiya texnologiya-

larından istifadənin çox geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Bu da distant təhsilin çox geniş 

yayılmasına və tətbiqinə gətirib çıxarmışdır. Distant təhsil hər bir insana bütün həyatı boyu 

öyrənmək imkanı yaradır. Distant təhsilin mövcudluğu üçün rabitə vasitələri-poçtlar, kütləvi 

informasiya vasitələri və internetin olması mütləqdir. Ənənəvi təhsilin reallaşdırılması ilə 

bağlı uyğun metod və texnologiyalar olduğu zaman səmərəli ola bilər. Distant təhsil bu prose-

sin iştirakçılarının fərqli vasitələrlə müxtəlif zamanlarda ünsiyyətdə olduqları bir təhsil for-

masıdır. Bu tərifə əsasən distant təhsilin aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd edə bilərik: 

  Müəllim və şagirdlərin məkanda və zamanda ayrılması; 

  Müəllim, öyrənənlər və təhsil məzmunu arasında qarşılıqlı əlaqəni həyata keçirmək 

üçün müxtəlif medianın istifadəsi; 

  Müəllim və şagirdlər arasında ikitərəfli ünsiyyətin təmin edilməsi; 

Distant təhsil metodologiyasına görə çox fərqlənir. Yaradıcı müəllim hal-hazırki vəziyyət-

dən operativ şəkildə çıxmağı bacarmalıdır.  

Təhsil prosesi təhsil müəssisələri vasitəsilə həyata keçirilir. Təhsil müəssisələrinə uşaq 

bağçaları, məktəblər, kolleclər,ali məktəblər və digər təhsil müəssisələri aiddir. Təhsil ilə bağ-

lı bəzi alimlər fikirlər söyləmişdirlər. Məsələn dahi alim Pifaqor demişdir ki: ”Təhsili başqa-

ları ilə paylaşmaq və başqa insanlara vermək olar, lakin özü itirilmir”. Azərbaycanda da başqa 

inkişaf eləmiş ölkələrdə olduğu kimi çox önəm verilən sahələrdən biri də təhsil sahəsidir. Öl-

kəmizdə hal-hazırda təhsil müəyyən proqramlar əsasında, yəni kurikulum əsasında aparılır. 

Təhsildə hər səviyyə müxtəlif pillələrə ayrılır. Bu pilləri aşağıdaki kimi qeyd edə bilərik: 

 Mətəbəqədər təhsil 

 Ümumi təhsil-ibtidai, orta, tam orta təhsil 

mailto:mahmudiskenderov99@gmail.com
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 Peşə təhsili-ilk peşə, texniki peşə, yüksək texniki peşə təhsili 

 Orta ixtisas təhsili 

 Ali təhsil–bakalavr, magistr, doktorantura təhsili 

Artıq distant təhsil də təhsil sahəsində öz yerini tutmuşdur. Komunikasiya texnologiyaları 

distant təhsilin üçün əsas rol oynayır. Distant təhsil müxtəlif texnologiyalarla internet şəbəkəsi 

üzərindən həyata keçirilir. Bu prosesdə ilk olaraq müəllim dərs vəsaitlərini qarşı tərəfə ötürür, 

daha sonra isə interaktiv sistemin köməyi ilə müəllim və şagirdlər arasında əlaqə qurulur. 

Həmçinin yaşadığı ərazi sərhədlərində olub digər ölkələrdə təhsil almaq istəyən insanlar üçün 

də ən yaxşı vasitədir. Distant təhsilin aşağıdaki üstün cəhətlərini qeyd etmək olar: 

1. Təlim üçün istifadə edilən xərclər azalır. 

2. İnkişaf etmiş hansısa bir sistemdən istifadə edərək eyni zamanda çoxlu sayda insanla 

ünsiyyətdə ola bilərsiniz. 

3. Təhsilin keyfiyyətini artırmaq üçün elektron kitabxanalardan, müasir vasitələrdən və in-

ternet resurslarından istifadə etmək daha əlverişlidir. 

4. Müəyyən zaman müddətində təkcə təlimə deyil, həmçinin də birgə effektiv təlimə im-

kan verən optimal proqram hazırlamaq mümkündür. 

Distant təhsil zamanı müəllimlərə yeni bir vəzifə verilir. Bu zaman təhsil prosesinə nəzarət 

müəllimlər və şagirdlər arasında bölüşdürülür. Nəticədə burada öyrənənlər yeni bir rola sahib 

olurlar. Bu tədris prosesində özünə nəzarət və özünü qiymətləndirmə çox vacib nüansdır. Bu 

zaman təlimin məzmunu ənənəvi və ya distant təhsil üçün hazırlanmış materiallardan ibarət olur.  

Distant təhsil müasir cəmiyyətimizdə getdikcə daha çox yayılıb və inkişaf edir. Formasın-

dan və istifadə edilmə texnologiyasından aslı olmayaraq təhsilin ayrılmaz bir hissəsi halına 

gəlmişdir. Təhsilin effektivliyini artırmaq üçün öyrənmə məzmununun təqdimi üçün müxtəlif 

yanaşma və tələbələrə məlumatların çatdırılması üçün texnologiyalar mövcuddur.  

Müasir dövrümüzdə distant təhsilin təşkili üçün müxtəlif geniş yayılmış platformalar möv-

cuddur. Bunlardan ən çox istifadə olunan Microsoft Teams platformasıdır.  Microsoft Teams, 

qlobal Office 365 buludunda istifadəsi üçün xüsusi hazırlanmış müasir bir platformadır. Bu 

platforma vasitəsilə təhsil müəssisəsində müəllim sinifini və yaxud da direktor bütün məktəbi 

idarə edə bilir. Bu proqramdan istifadə üçün əgər  Office 365 lisenziya yoxdursa, qeydiyyat-

dan keçməlisiniz. Bunun üçün ən əlverişli yolu Gmail hesabı vasitəsilə qeydiyyatdan keç-

məkdir. Bu sistem 3 məqsəd üçün nəzərdə tutulub: iş, ailə və dostlar. Əgər bu seçimlər ara-

sından ailə və dostlarn seçimi etsək, bu halda sistem Skype yükləməyi tələb edir. Bu tətbiqi 

quraşdırmaq üçün mobil telefonlarda App Store və ya Google Play-də yükləmək olar. Bu plat-

formanın əsas versiyası pulsuzdur, hər kəs tərəfindən istifadə edilə bilər. Burada sonsuz sayda 

istifadəçi əlavə etmək imkanı vardır. Teamsda bütün komanda üçün 10GB və hər istifadəçi 

üçün isə 2 Gb, faylları paylaşmaq imkanı, zənglər, video görüşlər, ekran paylaşmaq imkanı  

kimi üstün cəhətləri vardır.  

Microsoft Teams-ın əsas komponenti komandalardır. Burada komandalar üzərində müxtə-

lif əməliyyatlar mümkündür: yeni komanda yaratmaq, komandaya yeni istifadəçi əlavə etmək, 

elanlar yaratmaq, fayllar yerləşdirmək, istifadəçi silmək və onlayn görüşlər təşkil etmək 

mümkündür. Komandaya qoşulan hər bir istifadəçi bütün kanalları görə bilir. Təlim prosesi-

nin təşkili üçün mütləq komanda yaradılmalıdır. Bunun üçün sistemdə komandalar bölməsinə 

keçid edib yarat əmrindən istifadə etmək lazımdır. Burda sonraki addımda komandanın tipi 

seçilməlidir. Burada 4 tip göstərilir: sinif, peşəkar pedaqoji icmallar, heyət, digər. Daha sonra 

isə komandaya ad verib, təsviri hissəsində mövzunu qeyd etmək lazımdır.  

Burada başqa bir funksiya isə müəllimin dərs vəsaitlərini şagirdlərə təqdim edə bilməsidir. 
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Bunun üçün komandalardan lazimi sinifi seçib “Dəsr vəsaitlərini göndər” düyməsini icra et-

mək lazımdır. Burada müxtəlif qovluqlar yaradaraq lazimi vəsaitləri saxlamaq olar. Burada 

həmçinin komandalar arasında mesajlaşma funksiyası da mövcuddur. Həmçinin yazılmış me-

sajları silmək də olur.  

Digər funksiya isə audio zəng funksiyasıdır. Səsli zənglərin təşkil olunması üçün hər bir 

istifadəçinin komputerində mikrafon və ya səs ucaldıcı olmalıdır. Bu funksiyanı icra etmək 

üçün zənglər bölməsinə keçid edib zəng etmək istədiyimiz şəxsi seçərək audio zəng düyməsi-

ni icra etmək lazımdır. 

Həmçinin bu platformada əvvəlcədən müəllim tərəfindən dərs cədvəli planlaşdırıla bilər. 

Dərs zamanı başladıqda avtomatik olaraq hər bir şagirdə bildiriş gedir və bunula da asanlıqla 

şagirdlər dərsə qoşula bilirlər.  

Müasir dövrümüzdə distant təhsilin təşkili üçün müxtəlif yeni platformalardan istifadə 

olunur. Bunlardan ən inkişaf etmişlərindən biri də Moodle texnologiyasıdır. Hər bir platfor-

manın üstünlüyü olduğu kimi bu platformanın da müəyyən üstünlüyü vardır. Bunlardan istə-

nilən zaman anında, istənilən yerdə istifadə oluna bilməsidir. Burada istifadəçi istənilən brau-

zer üzərindən platformanı aktiv edə bilər. Burada istifadəçilər müəllim və yaxud şagird kimi 

fərqləndirilmir. Burada istifadəçi hüququnda fərq xüsusi qaydalar toplusu kimi göstərilir. Bu-

rada rollar müxtəlif ola bilər: administrator, müəllim, redaktə hüququ olmayan müəllim, tələ-

bə və qeydiyyatdan keçmiş istifadəçi. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə informasiya texnologiyalarının elektron təhsildə is-

tifadəsinin əhəmiyyətini nəzərə alsaq, məqaləni aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Distant təhsilin istifadəsi üçün ən inkişaf etmiş platformalardan 

olan Moodle texnologiyasından bəhs etməsi məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə danışılan informasiya texnologiya-

larından ümumtəhsil müəssisələrində distant təhsilin tədrisi prosesinə tətbiqi zamanı istifadə 

oluna bilər. 
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Müəllimə hər zaman cəmiyyət və dövlət tərəfindən xüsusi diqqət ayrılıb, onun şəxsiyyəti 

və şəxsi nümunəsi hamı üçün örnək olub. Eyni zamanda müəllim şəxsiyyətinə cəmiyyət tərə-

findən müəyyən tələblər də verilmişdir. Müəllimə verilən tələblər özünü müəllimin şəxsiyyə-

tinə və tədris fəaliyyətinə verilən tələblər kimi iki formada  büruzə verir.  

Müəllimin tədris fəaliyyəti zamanın və cəmiyyətin tələblərini, təhsilin inkişaf səviyyəsini, 

texniki tərəqqinin göstəricilərini həmişə özündə ehtiva etmiş və onları nəzərə almışdır.    

Müəllimə verilən tələblərdən danışan zaman öncə ulu öndər Heydər Əliyevin bu xüsusda 

müəllim haqqında dediklərini xatırlamaq yerinə düşər. O deyirdi: “Orta məktəb müəllimləri-

nin siması haqqında bir neçə söz demək istəyirəm. Müəllim məktəbdə örnək olmalı, dərslərdə 

və sinifdənkənar məşğələlərdə təbliğ etdiyi əxlaq normalarını öz şəxsi nümunəsi ilə möhkəm-

ləndirməlidir. Davranışında da, söz söhbətində də, geyimində də. Axı hər bir müəllimi daim 

onlarca diqqətli, tələbkar uşaq gözü müşahidə edir. Uşaqlar isə saxtakarlığı, xüsusilə, tez gö-

rüb duyurlar, onlar öz tərbiyəçilərinin sözü ilə işi arasındakı fərqin üstündən keçmirlər. Buna 

görə müəllimin mənəvi aləmi və zahiri siması uşaqlara aşılamaq istədiyi ideala uyğun gəlmə-

lidir. Müəllim sadə, təvazökar və səliqəli olmalı, işə bər-bəzəkli gəlməməlidir. Lakin ayrı-ayrı 

məktəblərdə müəllim otaqları moda nümayişi salonlarına çevrilir (1). 

Yuxarıdakı fikirlərə diqqət edəndə müəllimə verilən tələblərin necə dəqiqliklə, həssaslıqla 

verildiyinin şahidi oluruq. Bu xüsusda qeyd olunan ən vacib tələb, əlbəttə, müəllimin bütün 

cəhətləri ilə cəmiyyətdə nümunə olması, sözü ilə davranışı arasında bağlılığın olması xüsusilə 

vurğulanır. 

İstər müəllimin şəxsiyyətinə, istərsə də tədris fəaliyyətinə tarixən müəyyən tələblər qoyul-

muş, ondan gözləntilər irəli sürülmüşdür. Yaranma tarixi qədim olan müəllim peşəsi bütün 

dövrün sınaqlarından çıxaraq bu günümüzə qədər gəlib çatmış, cəmiyyətin elmi biliklərə yiyə-

lənməsini təmin edən, insanların bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına biləvasitə təsir edən peşə 

kimi öz nüfuzunu qoruya bilmişdir.  

Keçdiyi tarixi yolda müəllim peşəsinə, müəllimə verilən tələblər eyni qalmamışdır və qala 

bilməzdi. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, texnoloji inqilablar bir-birini əvəzlədikcə bütün peşələrə 

və peşə sahiblərinə verilən tələblər də dəyişilmiş, yenilənmiş, müasir dövrlə səsləşmişdir. 

Əlbəttə, zaman-zaman  müəllimə verilən tələblər həmin dövr üçün müasir olmuş, mövcud 

tarixi vəziyyətlə səsləşmiş, elmi-pedaqoji nailiyyətləri, inkişaf səviyyəsini özündə ehtiva et-

mişdir. Bugünkü tələblər də tarixən müəllimə və onun tədris fəaliyyətinə verilən tələblərdən 
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qaynaqlanmış, təkmilləşmiş, yeni məzmun və xarakter kəsb etmişdir. 

Zaman keçdikcə müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən tələblərin bir qismi öz aktuallığını 

itirmiş və yeniləri ilə əvəz olunmuş, bir qismi isə təkmilləşmiş, bütün tarixi dövrlər ərzində tə-

ləblər sistemində özünə yer ala bilmişdir.       

Pedaqoji fikir tarixinə diqqət yetirdikdə müəllimə müəyyən tələblər verilməklə yanaşı, 

onun şəxsiyyətinə və tədris fəaliyyətinə də yüksək qiymət verildiyini görmək olur. Yunan 

filosofu Platondan – “Sən atanı, yoxsa müəllimini çox istəyirsən?” soruşduqda, o, müəllimimi 

- deyə cavab verir. Çünki atam məni göydən yerə endirdi, müəllimim isə yerdən göylərə qal-

dırdı” deyə cavab vermişdir.   

Hər bir ictimai peşənin xarakterində müəyyən prinsiplər əsas rola malik olur. Müəllim pe-

şəsinin də bu kimi prinsipləri sırasında humanizm prinsipi əsasdır. Çünki müəllim gənc nəslin 

təlim tərbiyəsi ilə məşğul olur. Onda bir şəxsiyyət kimi humanizm və insansevərlik hisləri zəif 

olarsa, o tərbiyə etdiyi şəxsə düzgün yanaşa bilməz, ona müsbət təsir göstərə bilməz. 

Tarixən olduğu kimi müasir dövrdə də müəllimin şəxsiyyətinə, xüsusən, onun tədris fəa-

liyyəti ilə bağlı böyük tələblər irəli sürülür və hər bir müəllimdən bunları yerinə yetirmək tə-

ləb olunur.  

Bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblər 

əhatəliliyinə, strukturuna görə daha genişdir. Buna həm cəmiyyətin bugünkü inkişaf səviy-

yəsi, həm də  qarşıya qoyulmuş məqsədlərin genişliyi təsir göstərir. Çünki cəmiyyət özü daim 

inkişafdadır. Bu inkişafı təmin edən əsas sahə, əlbəttə, təhsildir. Təhsili isə inkişaf etdirən təh-

sil işçiləri – müəllimlərdir.  

Müəllimlik peşəsi daim yeniləşən, strukturu baxımdan mürəkkəb, çoxcəhətli peşədir. 

Daim yeniləşməsi bu peşəyə verilən tələblərin də tez-tez dəyişməsinə, struktur baxımdan mü-

rəkkəbliyi ona verilən tələblərin də müərkkəbliyinə, çoxcəhətliliyi isə müəllimə verilən tələb-

lərin də çoxcəhətli olmasına gətirib çxarır. Onun bu xüsusiyyətlərini nəzərdə tutan prof. M. 

İlyasov yazır: “İlk baxışda sadə görünən müəllimlik peşəsi mürəkkəb struktura malik peşədir. 

Bu mürəkkəblik ilk növbədə onun obyektinin canlı insan, predmetinin isə onların təhsili, tər-

biyəsi, bir şəxsiyyət kimi formalaşdırılması olmasından irəli gəlir. Bu strukturda müəllim fəa-

liyyətinin obyekti, predmeti, vasitələri, metodları, istifadə edilən metodikalar və texnologiya-

lar özünə yer alır ki, bunların da düzgün seçilməsi, müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi pedaqoji 

peşəkarlığı səciyyələndirən amillər kimi özünü göstərir. Bu proses isə daim inkişafda və yeni-

ləşmədə olduğundan müəllim fəaliyyətində uğur qazanmaq, bu inkişaf və dəyişmələrlə ayaq-

laşa bilmək üçün daim irəliyə doğru hərəkət etmək, bilik, bacarıq və vərdişləri təkmilləşdir-

mək, pedaqoji təcrübəni zənginləşdirmək lazım gəlir” (2, s. 26). 

Bu fikirlərdən belə qənaətə gəlmək olur ki, mürəkkəb və çoxcəhətli peşə olan müəllimlik 

peşəsində uğur qazanmaq irəli sürülən tələblərlə ayaqlaşa bilməkdən asılıdır. Bunun üçün isə 

müəllim daim öz üzərində işləməli, bilik və bacarıqlarının artırılmasının, metodikasının zən-

ginləşməsinin qayğısına qalmalıdır. 

Prof. M.C. Mahmudov müəllimin tədris fəaliyətinə verilən müasir tələblərdən danışarkən 

yazır: “Hazırda müəllimlərin qarşısına yeni tələblər qoyulur və onlar öz vəzifələrini yeni, 

müasir tələblər səviyyəsində qurmaq üçün kurikulum, pedaqogika sahəsində, elektron resurs-

larının inkişafında  və.s baş verən yenilikləri ardıcıl öyrənməlidir” (3, s .9). 

Demək, müəllimin müasir tələblərə cavab verməsi deyiləndə onun elm və texnologiya sa-

həsində olan yeniliklərdən xəbərdar olması əsas şərt kimi irəli sürülür. Dərs zamanı müasir tə-

lim texnologiyalarından istifadə etmədən müasir tələblərə cavab verən dərs qurmaq mümkün 

deyil. Məktəb təcrübəsinin öyrənilməsi zamanı bir qisim müəllimin bu sahədə günün tələb-
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lərinə cavab verməkdə çətinlik çəkdiklərinin, digərlərinin isə bu işə səhlənkar yanaşdığının 

şahidi oluruq. Bəzən də görürük ki, bir qisim müəllimlər nəinki müasir texnologiyaları prakti-

kaya tətbiq edə bilmir, hətta bu anlayışların nəzəri baxımdan da mahiyyətinə bələd deyillər. 

Əlbəttə, bu sahədə uğur qazanan müəllimlərimiz də az deyil.  

Müasir təlim texnologiyalarını bilmək və praktikaya tətbiq etmək üçün müəllim öz ixtisa-

sından əlavə pedaqogika elminin nailiyyətlərindən və elmi müddəalarından bəhrələnməlidir. 

Eyni zamanda texnikanın imkanlarından istifadə etmək bacarığı müəllim üçün əsas göstəri-

cidir.        

Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblərdən bəhs edərkən pedaqogika üzrə fəl-

səfə doktoru Aygün Məcidova yazır: “Müəllim yüksək bilik və bacarığa malik olmalı, sənə-

tini sevməli, dəyərləndirməli, daim yeniliklər axtarışında olmalı, şagirdlərini müasir üsullarla 

inkişaf etdirməli, onlarda fənninə maraq oyatmalı və qarşıya qoyulmuş çətinlikləri əzmlə qar-

şılamalıdır” (4, s. 52 ). 

Burada müəllimə həm öz ixtisası üzrə dərin bilik və bacarığa malik olmaq, həm də yeni 

metodlardan istifadə etmək kimi tələblər verilir. Müəllimin daim yeniliklərə can atması, axta-

rış aparması, şagirdlərin təlim fəaliyyətini stimullaşdırması və s. cəhətlər də əsas tələb kimi 

irəli sürülür. 

Pedaqoji ədəbiyyatı təhlil edən zaman müəllimə verilən tələblər arasında aşağıdakılara da 

rast gəlmək olur: 

— Hər bir şagirdi hörmət və qayğı ilə əhatə edin 

— Şagirdi şəxsən tərifləyin, tənqid edəndə də fərq qoymayın. 

— Şagirdə onun yerinə yetirə biləcəyi tapşırığı verin. 

— Şagirdi başqası ilə müqayisə etməyin, onu başqasına nümunə göstərməyin. 

— Şagirdinizə olan rəğbətinizi qabarıq göstərməyin (5, s. 60). 

Müəllim cəmiyyətin elə bir üzvüdür və elə bir fəaliyyət sahəsi ilə məşğul olur ki, o, daim 

böyük auditoriyanın diqqət mərkəzində dayanır. Müasir müəllim ixtisas və metodiki bilik və 

bacarıqlarının inkişafının qayğısına qaldığı kimi, müəllim obrazının inkişafına da diqqət et-

məlidir. Müəllim imici müasir dövrdə bu peşədə diqqət ayrılmasını tələb edən vacib məsələ-

dir. Bunu nəzərə alan Gülüstan Ağazadə “Müasir müəllimin imici” məqaləsində yazır: “Müəl-

lim imici özündə aşağıdakı struktur komponentləri birləşdirir: şəxsi keyfiyyətlər, peşəkar fəa-

liyyət və davranışın kommunikativ xüsusiyyətləri. Bu yolda ilk addım xarici görünüş, ikinci 

addım ünsiyyətin verbal və qeyri-verbal vasitələri, üçüncü addım isə müəllimin həyat obra-

zıdır. 

Diqqət edəndə hər üç cəhətin müəllim üçün vacib olduğunu görürük. Müəllim ilk növbə-

də, əlbəttə, geyim tərzinə diqqət etməlidir. Geyim tərzi tələb olunan səviyyədə olan müəllim 

şagirdlər tərəfindən daha yaxşı qəbul edilir. İkinci komponent də müəllim imici üçün olduqca 

vacibdir. Müəllimin ünsiyyət tərzi, onun səs tonu, tembri, jest və mimikaları düzgün olduqda 

müəllim-şagird münasibətləri daha isti, səmimi qurulur. Üçüncü komponent də müəllimin bir 

şəxsiyyət kimi sosial mühitdə özünün necə xarakterizə etdiyinin sərhədlərini müəyyənləş-

dirir” (6, s. 61). 

Qeyd olunan bu məsələlər müəyyən mənada müəllimə verilən digər tələblərlə səsləşir. Bu-

rada geyim tərzi ilə bağlı irəli sürülən tələb zahirən diqqət çəkməsə də, müəllim üçün əhə-

miyyətlidir. Belə ki, müəllim öz sadə, eyni zamanda zövqlü geyim tərzi ilə də nümunə olmağı 

bacarmalıdır. 

Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblərlə bağlı verilmiş fikirlər, əlbəttə, bu 

sahəni bütövlükdə əhatə edə bilmir. Lakin əksər fikirlərdə müasirlik anlayışı tədrisin texniki 
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tərəfi ilə daha çox xarakterizə olunur. Əlbəttə, texniki tərəqqinin bütün sahələrdə aktiv tətbiq 

olunduğu bir dövrdə müəllimin tədris fəaliyyəti də bundan yan qala bilməz. Lakin müasir tə-

ləb deyilərkən yalnız təlimin - tədrisin texniki göstəricilərinin nəzərə alınması birtərəfli yanaş-

madır. 

Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələbləri bu istiqamətdə aparılmış elmi-nəzəri 

tədqiqata və məktəb təcrübəsinin təhlilinə əsaslanaraq aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1.Müəllimin peşə sevgisi 

2. Müəllimin ixtisasına uyğun biliklər sisteminə yiyələnməsi 

3. Müəllimin öyrətmə metodikası 

4. Müəllimin şagird şəxsiyyətinə diqqət və qayğısı 

5. Müəllimin əməkdaşlıq səviyyəsi 

6. Müəllimin pedaqoji texnologiyalara yiyələnməsi 

7. Müəllimin texniki vasitələrdən istifadə etmə bacarığı 

8. Müəllimin tədqiqatçı və yaradıcı olması 

9. Müəllimin psixoloji biliklərə sahib olması 

10. Milli və beynəlxalq təcrübəni öyrənməsi 

Göstərilən hər bir tələb öz xarakterinə və mahiyyətinə görə müasirdir. Öz tədris fəaliyyə-

tini bu tələblər səviyyəsində qurmağı bacaran hər bir müəllim mütləq işində uğur qazanacaq, 

seçiləcəkdir. Növbəti yazılarada hər bir tələbdən irəli gələn məsələlər ayrı-ayrılıqda təhlil olu-

nacaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblər böyük əhə-

miyyət daşıyır. Belə ki, hər bir müəllimin tədris fəaliyyətinin keyfiyyəti və səmərəsi onun 

müasir tələblərə nə dərəcədə cavab verməsindən asılıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müəllimin tədris fəaliyyətinin keyfiyyətini və səmərəliliyini ar-

tırmaq üçün tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblər diqqətdə saxlanılmış və onların əhə-

miyyəti elmi-nəzəri faktlarla əsaslandırılmış, bu sahədə deyilən fikirlərə nəzər salmaq yolu ilə 

yeni müddəalar irəli sürülmüşdür. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir 

tələblərlə bağlı müəllimlərə zəruri biliklər veriləcək və onların tədris fəaliyyətinin həmin tə-

ləblərə uyğun qurulması üçün praktik imkanlar yaradacaqdır. 
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Ш.М. Маджидов 

 

Современные требования предъявляемые  

к учебной деятельности учителя 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются современные требования предъявляемые к учебной дея-

тельности учителя. 

Таким образом, учитель как специалист по управлению педагогическим процессом 

планирует, реализует и оценивает преподавание. Время от времени учебная деятель-

ность учителя приобретает новые качества и обогащается. Каждый учитель должен вы-

полнить ряд работ для повышения качества и эффективности своей учебной деятель-

ности. Современные требования предъявляемые к педагогической деятельности учи-

теля вытекают именно из этой необходимости. Каждому учителю полезно строить 

свою деятельность на уровне этих требований и следовать им в обучении. 

 

                                           S.M. Majidov 

 

Modern requırements for the teacher's educatıonal actıvıtıes 

 

Summary 

 
The article discusses the modern requirements for the educational activities of the teacher. 

Thus, the teacher, as a specialist in managing the pedagogical process, plans, implements 

and evaluates teaching. From time to time, the teaching activity of the teacher acquires new 

qualities and is enriched. Each teacher must perform a series of works to improve the quality 

and effectiveness of their teaching activities. Modern requirements for the pedagogical 

activity of a teacher follow precisely from this need. It is useful for every teacher to build his 

activities on the level of these requirements and follow them in teaching. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2021 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 69 

Tələbələrin təlim nailiyyətlərinin  

qiymətləndirilməsində reytinq sistemi 
 

Könül Sahib qızı Hüseynova  

fəlsəfə doktoru proqramı üzrə  doktorant, 

Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu 

 E-mail: konul-adpu@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., prof. L.N. Qasımova, 

                p.ü.f.d., dos. T.S. Paşayev 

 

Açar sözlər: təhsil, qiymətləndirmə, tələbə, reytinq sistemi, fəaliyyət stimullaşdırılma 

Ключевые слова: образование, оценивание, студент, рейтинговая система, деятель-

ность, стимулирование 

Key words: education, assessment, student, rating system, activity, stimulation 

                                           

Hazırda təhsilin müasirləşdirilməsi, Avropa təhsil sisteminə inteqrasiyası ali məktəbdə tə-

lim prosesinin və mütəxəssis hazırlığının keyfiyyətini yüksəltmək sahəsində ciddi vəzifələr 

irəli sürür. Bu vəzifələrin reallaşdırılması təhsilin məzmun, metod, forma və texnologiyaların-

da olduğu kimi, qiymətləndirmə vasitələrinin də təkmilləşdirilməsini, yeni vasitə və metodla-

rın tətbiqini tələb edir. Belə vasitələr sırasında qiymətləndirmənin reytinq sistemi mühüm yer 

tutur. O müəyyən dövr ərzində təhsilalanın təlimlə bağlı bütün fərdi fəaliyyət sahələrini təhlil 

edib qiymətləndirməyə imkan verir, eləcə də biliklərin və praktik bacarıq və səriştələrin for-

malaşması üçün başlıca motivasiya rolunu oynayır. Təcrübə göstərir ki, digər qiymətləndirmə 

vasitə və metodlarından fərqli olaraq reytinq metodu birdəfəlik yoxlama və qiymətləndirmə 

ilə başa çatmır, müəyyən təhsil dövrü ərzində sistemli xarakter daşıyır və müntəzəm tətbiq 

olunur, təhsilalanların təlim prosesindəki fəaliyyətinin nəticələrinə görə onların kollektivdəki 

mövqeyini, statusunu müəyyənləşdirməyə imkan verir.  

Reytinq qiymətləndirməsinin zəruriliyi həm də gənclərin rəqabət qabiliyyətini artırmaqla, 

onları gələcəkdə rəqabət mühitində fəaliyyət göstərməyə hazırlamaqla bağlıdır. Bu məsələ 

“Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası”nda təhsilin mühüm 

vəzifəsi kimi qarşıya qoyulmuşdur. Orada göstərildiyi kimi, ölkənin modernləşdirilməsi üçün 

zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla Azərbaycan Respublikasının beynəl-

xalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, müasir təfəkkür-

lü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq təhsil sisteminin başlıca vəzifələrindəndir (1). 

Bununla bağlı sənəddə təhsil proqramları, tədris resursları, təlim metodikaları, təhsil iştirakçı-

ları və təhsil müəssisələri arasında sağlam rəqabətin stimullaşdırılması, rəqabət elementlərinin 

müəyyənləşdirilməsi və tətbiq edilməsi mühüm strateji hədəf kimi nəzərdə tutulmuş, respub-

lika ali təhsil müəssisələrinin reytinq səviyyəsinin yüksəldilməsi zəruriliyi qeyd edilmişdir.  

Xarici ölkələrin, o cümlədən Amerika məktəblərinin təcrübəsində təhsilalanları daha fəal 

əməyə təhrik etmək üçün rəqabət amilindən təlim-tərbiyə işində stimul kimi istifadə olunur. 

Stimullaşdırma, xüsusən yarış metodları gəncləri gələcək həyati vəziyyətləri qabaqcadan gör-

məyə, uğursuzluq hallarını ləyaqətlə, sakitliklə qarşılamağa, müvəffəqiyyətlərə sevinməyə ha-

zırlayır. Stimullaşdırmanın digər bir vasitəsi tələbənin (şagirdin) kollektivdə öz mövqeyini, 

reytinqini yüksəltmək səyinin formalaşdırılmasından ibarətdir. Bunun üçün açıq reytinq - 

“açıq perspektivlər sistemi” ən yaxşı vasitədir. Bu stimullaşdırma priyomundan istifadə edən 
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pedaqoqlar tələbə və şagirdlərin təlimdə yüksək templə irəliləməsinə nail olurlar. Professorlar 

Ə. Paşayev və F. Rüstəmovun qeyd etdikləri kimi, burada xüsusi sirr yoxdur; insanların çoxu 

özləri haqqında xoş sözlər eşitməyi sevirlər. Müəyyən müddət xoş söz insanda inam və özün-

dən məmnunluq hissi yaradır. Buna görə də gənclərə öz nailiyyətlərini göstərmək vacibdir. 

Heç şübhə yoxdur ki, şagirdə (tələbəyə) özünün fərdi idraki inkişafı haqqında obyektiv infor-

masiya təqdim olunarsa, onun səylə oxuması və çalışması üçün əlverişli stimul yaranar (2).  

Reytinq metodunun mühüm bir xüsusiyyəti tələbələrdə öz güclərinə inamın artmasına kö-

mək göstərməsidir. Psixoloqlara görə, öz qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək meyli bütün insan-

lar üçün təbiidir. Bu meyl kiçik yaşlardan aşılanmalı, təhsilin yuxarı pillələrində daha da inki-

şaf etdirilməlidir. Təlimdə müxtəlif vasitə və metodların, o cümlədən, reytinq metodunun kö-

məyi ilə təhsilalanlarda özünə inam hissini möhkəmləndirmək mümkündür. Göstərilən imkan-

larına görə reytinq metodundan yeni qiymətləndirmə vasitəsi kimi təhsil sistemində geniş isti-

fadə olunur.  

“Reytinq” ingiliscə “rating” sözündən götürülüb, qiymətləndirmək, ranqlaşdırmaq mənası-

nı verir. Reytinq təlimdə bir sistem kimi çıxış edir; çünki fənnin mənimsənilməsi prosesində 

tələbənin (şagirdin) təlim fəaliyyətinin bütün növləri üzrə fərdi yoxlanması və qiymətləndiril-

məsi həyata keçirilir. Reytinq sistemi dedikdə, təlim subyektinin (təhsilalanın) digər subyekt-

lərlə müqayisədə bütün fəaliyyət sahələri üzrə müvəffəqiyyət göstəricilərinin müvafiq ballarla 

ifadə olunan fərdi kompleks qiymətləndirilməsi başa düşülür. Reytinq sistemi bütün semestr 

və ya təlim dövrü ərzində bilik və bacarıqların iş növləri və mərhələlər üzrə müntəzəm yox-

lanması və qiymətləndirilməsini və alınan balların (qiymətlərin) toplanması nəticəsində təhsil-

alanın qrupdakı mövqeyini (yerini) müəyyənləşdirməyi nəzərdə tutur. Başqa sözlə, reytinq 

sistemi təhsilalanların fərdi təlim göstəriciləri olmaqla ayrı-ayrı iş növlərinin qiymətləndiril-

məsi nəticəsində toplanan balların cəmini və bu əsasda tələbənin (şagirdin) qrupda tutduğu 

mövqeyi (yeri) ifadə edir. Bu sistem təhsilalanların təlim prosesinə, mənimsəmə səviyyəsinə 

səmərəli nəzarət və qiymətləndirməni təmin etməyə imkan verir.  

Qiymətləndirmənin reytinq sistemi qarşısında bir sıra vəzifələr durur. Pedaqoji mənbələr-

də bu vəzifələr müxtəlif şəkildə şərh olunur. Bəzi mənbələrdə üç vəzifə göstərilir: tələbələrin 

tədris, elmi fəaliyyətində motivasiya səviyyəsini yüksəltmək; təhsil proqramının səmərəli, 

kompleks monitorinq sistemini formalaşdırmaq; fərdi təhsil proqramlarını yaratmaq (3, s. 

329). Digər mənbələrdə isə (4; 5) əlavə olaraq başqa vəzifələr də irəli sürülür: tələbələri özü-

nənəzarətə və öz təlim fəaliyyətlərini planlaşdırmağa cəlb etmək; onlarda intizam və təlim 

əməklərinin nəticələrinə görə məsuliyyət hissi formalaşdırmaq; təlim nəticələrinin qiymətlən-

dirilməsinin obyektivliyini təmin etmək və s.  

Reytinq sistemi özünəməxsus məqsəd və vəzifələri yerinı yetirir. Bu sistemin başlıca məq-

sədi tələbələrin (şagirdlərin) tədris materialı üzərində müntəzəm və sistemli işini təmin etmək 

yolu ilə onların fəallığını, məsuliyyətini artırmaqdan, təlim  prosesinin subyektləri kimi çıxış 

etmələri üçün əlverişli şərait yaratmaqdan ibarətdir. Hər bir təhsilalan özünü təlim prosesinin 

subyekti kimi dərk etməli, öz fəaliyyətini məqsədyönlü şəkildə planlaşdırıb təşkil etməyi ba-

carmalıdır. Bu baxımdan reytinq texnologiyasında öyrədən və öyrənənlər arasında subyekt-

obyekt yox, subyekt-subyekt və əməkdaşlıq münasibətləri formalaşır.  

Göründüyü kimi, reytinq sistemi tələbələrin təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi ilə 

məhdudlaşmır, o, habelə təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi üçün kompleks funksiyaların hə-

yata keçirilməsini təmin edir. Aparılan müşahidə və təcrübələr reytinq sisteminin xüsusiyyət-

lərini müəyyənləşdirməyə əsas verir. Digər qiymətləndirmə vasitələrindən reytinq sistemi bir 

neçə xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Onlardan aşağıdakıları qeyd etmək olar.  
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Adi nəzarət və qiymətləndirmədən fərqli olaraq reytinq sistemində bütün iş növləri – da-

vamiyyətdən tutmuş imtahanadək hamısı müvafiq ballarla qiymətləndirilir; imtahan qiymətlə-

ri yeganə və əsas müvəffəqiyyət göstəricisi kimi çıxış etmir. Başqa sözlə, tələbənin (şagirdin) 

ümumi, yekun reytinqi təkcə imtahanlara görə yox, semestr (tədris ili) ərzindəki bütün fəaliy-

yəti əsasında müəyyənləşdirilir. Buna görə də hər bir tələbə (şagird) təkcə İmtahan ərəfəsində 

yox, fənnin tədrisinin davam etdiyi bütün dövr ərzində fəal çalışmalı olur.  

Digər bir xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, reytinq sisteminin köməyi ilə təkcə yaxşı oxuyan 

tələbələr deyil, habelə orta və zəif oxuyan tələbələrin də semestr ərzində fəallıq göstərməsi 

üçün stimul yaranır. Hər bir iş növü kəmiyyətcə – müvafiq ballarla qiymətləndirildiyi  üçün 

qrupda, bir növ, rəqabət mühiti yaranır; hər kəs yoldaşlarından geri qalmamağa çalışır – hər 

bal üçün mübarizə aparır.  

Reytinq sisteminin mühüm bir xüsusiyyəti qiymətləndirmənin sistemli və şəffaf həyata ke-

çirilməsi, müntəzəm əks əlaqənin təmin olunması sayəsində tələbə (şagird) öz reytinqini izlə-

mək, təlim göstəricilərini əvvəlki göstəricilərlə və yoldaşlarının təlim uğurları ilə müntəzəm 

müqayisə etmək imkanı qazanır, çətinlik çəkdiyi məsələlər üzərində işləyir, öz qüvvəsinə ina-

mı artır. Semestr (il) boyu çalışdıqca yoxlama və imtahanlardan həyəcan və qorxu hissləri ke-

çirmir. Bu isə qrupda psixoloji mühiti yaxşılaşdırmağa və fəallığı yüksəltməyə əlverişli şərait 

yaradır. 

Reytinq sistemi ali məktəbdə tələbələrin təlim müvəffəqiyyətinin obyektiv qiymətləndiril-

məsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinin mühüm amili kimi böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Eyni zamanda: 

bu sistem təsadüfi qiymətləndirməyə imkan vermir; sistemli yoxlama və qiymətləndirmə 

nəticəsində təlim müvəffəqiyyətinin daha obyektiv və dəqiq qiymətləndirilməsi təmin edilir; 

tələbənin təlimə səyi, hazırlıq və mənimsəmə səviyyəsi haqqında obyektiv informasiya əl-

də etməyə imkan verir; 

bütün semestr (tədris ili) ərzində tələbələrin müstəqil və rəvan şəkildə (böyük fasilələrə 

yol vermədən) çalışmasının fəallığını stimullaşdırır; 

bu sistemdə təhisalanlar tədris prosesinə daha məsuliyyətlə yanaşır, onlarda intizam, özü-

nənəzarət, özünüqiymətləndirmə və digər şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması üçün əlverişli şə-

rait yaranır.  

Qiymətləndirmənin reytinq sisteminin tətbiqində göstərilən xüsusiyyətləri nəzərə almaq, 

onlardan düzgün istifadə etmək lazımdır. Bu zaman reytinq sisteminin prinsiplərinə də istinad 

etmək vacibdir. Prinsip (latınca “prinsipium” – ilkin, əsas deməkdir) müəyyən prosesin qanu-

nauyğunluqlarına əsaslanmaqla onun səmərəli qurulmasına imkan verən ilkin ideyalar, fəa-

liyyət normaları, başlıca tələblərdir (6, s. 223). Reytinq qiymətləndirməsi elmi prinsiplərə 

əsaslandıqda müsbət nəticə verir və əksinə. Mövcud ədəbiyyatda (3, 4) reytinq sistemində 

qiymətləndirmənin bir neçə prinsipi irəli sürülmüşdür: ranqlaşdırma, obyektivlik, bələdləşmə, 

motivasiya, kompleks yanaşma prinsipləri.  

Ranqlaşdırma – reytinq sisteminin başlıca prinsipidir. Bu prinsip hər hansı obyekti, key-

fiyyəti müəyyən əlamətə (əlamətlərə) əsasən təhlil edib əhəmiyyətlilik, vaciblik dərəcəsinə 

görə dəyərləndirmək, sıralamaq məqsədi güdür. Reytinq sistemində ranqlaşdırma yolu ilə ay-

rı-ayrı təhsil fəaliyyəti sahələrinin qiymətləndirilməsi nəticəsində əldə olunan balların toplan-

ması əsasında tələbənin (şagirdin) təlim nailiyyətlərinin dəyərləndirilməsinin fərdi kəmiyyət 

göstəricisi müəyyənləşdirilir.  

Obyektivlik prinsipi qiymətləndirmə nəticəsinin müəllimin şəxsiyyətindən, subyektiv 

mövqeyindən asılı olmamasında ifadə olunur. Reytinq sistemində bunun üçün birdəfəlik qiy-
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mətləndirməyə nisbətən əlverişli şərait yaranır.  

Motivasiya prinsipi müntəzəm aparılan yoxlama və qiymətləndirmə sayəsində təhsilalan-

larda biliklərə yiyələnməyə, qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa, təlimə və zehni əməyə 

tədricən təlabat formalaşması ilə bağlıdır.  

Bələdləşmə prinsipi təhsilalanlar üçün təlim fəaliyyətinin məqsəd və vəzifələrini, onların 

icra vasitələrini dəqiq müəyyənləşdirməkdə və həyata keçirilməsi imkanlarında istifadə olu-

nur. 

Kompleks yanaşma prinsipi təlim, təhsil, tərbiyə və elmi işlərin vəhdətində özünü göstərir. 

Qeyd edilən prinsiplər vəhdət halında reytinq sisteminin səmərəliliyini şərtləndirməklə ya-

naşı təlim prosesinin və təhsilalanların təlim nəticələrinin keyfiyyətini yüksəltməyə, biliklərin 

daha obyektiv və dəqiq qiymətləndirilməsini təmin etməyə imkan verir.  

Reytinq sistemində qiymətləndirmə onun növlərindən, məzmun və xüsusiyyətlərindən ası-

lı olaraq diferensiv xarakter daşıyır. Tədqiqat göstərir ki, reytinq növlərinin təsnifatı sahəsində 

müxtəlif yanaşmalar mövcuddur. Bəzi tədqiqatçılar (M.V. Kalujskaya, O.S. Ukolova və b.) 

reytinqi tətbiq olunduğu obyektlərə, sahələrə görə təsnif edir və aşağıdakı reytinq növlərini 

irəli sürürlər: akademik mənimsəmə reytinqi (təhsilalanların təlim nailiyyətlərinin səviyyəsini 

əks etdirir); liderlik reytinqi (təhsilalanların ictimai-sosial fəallığı səviyyəsini əks etdirir); də-

rəcə və sertifikatlar üzrə reytinq (müxtəlif sahələrdə-xarici dillər, elm, incəsənət, idman və s. 

sahələrdə  gənclərin şəxsi nailiyyətlərini əks etdirir) (7). 

İkinci yanaşma tələbələrin (şagirdlərin) müəyyən fənn üzrə mənimsəmə nəticələrinin qiy-

mətləndirilməsi ilə bağlıdır. Bu mövqedən çıxış edən tədqiqatçılar (L.F.Şmenin, N.V.Kuzmi-

na, N.F.Kim və b.) reytinq qiymətləndirməsini təlim prosesindəki yerinə görə təsnif edir və 

onun bir neçə növünü göstərirlər (4, s. 536): cari, aralıq, dövri və yekun reytinq. Bunlar fənnin 

mənimsənilməsi prosesində müəyyən ardıcıllıqda tələbələrin müxtəlif fəaliyyət sahələri üzrə 

qazandıqları nailiyyət göstəricilərini müvafiq ballarla əks etdirir. 

Reytinq sisteminin təsnifatına üçüncü yanaşma reytinqdə əhatə olunan fənlərin sayı və da-

vam müddəti ilə əlaqələndirilir. Tədqiqatçılar (Q.A. Russkix, İ.Z. Çapkova və b.) bu baxım-

dan reytinqin beş növünü ayırd edirlər: fənn üzrə reytinq – tələbənin gündəlik fəlaiyyətinə və 

imtahan nəticəsinə əsaslanır; semestr reytinqi – müəyyən semestrdə keçirilən bütün fənlər 

üzrə tələbələrin müvəffəqiyyətini əks etdirir; yekun reytinq – müəyyən dövr ərzində öyrənilən 

yaxın fənlər silsiləsi üzrə təhsilalanın müvəffəqiyyətini əks etdirir; inteqral reytinq – müəyyən 

dövr ərzində tələbənin bütövlükdə müvəffəqiyyətini əks etdirir (8, s. 36).  

Məqalənin aktuallığı. Qiymətləndirmənin reytinq sistemi təhsili idarəetmənin bütün sə-

viyyələrində yüksək səmərə və keyfiyyət əldə etməyin vacib şərti kimi çıxış edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Reytinq sistemi ali məktəbdə tələbələrin təlim müvəffəqiyyəti-

nin obyektiv qiymətləndirilməsi və təhsilin keyfiyyətinin yüksəlməsinin mühüm amili kimi 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Reytinq sistemində tələbələrin təlim nəticələ-

rinin kəmiyyət və keyfiyyət cəhətdən daha obyektiv qiymətləndirilməsi məqsədi ilə eksperi-

mental qruplarda ənənəvi yoxlama vasitələri ilə birlikdə yeni innovativ vasitə və metodlardan 

da istifadə edilmişdir. 
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К.С. Гусейнова 

 

Рейтинговая система оценивания  

учебных достижений студентов 

 

Резюме 

 
Роль субъективного фактора при оценивании с помощью рейтинговой системы ог-

раничена; учитель получает возможность дать объективную оценку; стимулирует ак-

тивность студентов в усвоении содержания предмета. На основе регулярных рейтинго-

вых баллов знакомятся с уровнем знаний и состоянием учебной деятельности, получа-

ют возможность внести необходимые корректировки и нормативную работу. 

Посредством рейтинговой системы руководители образовательных учреждений ре-

гулярно получают достоверную информацию о состоянии образования на факультетах, 

специальностях и предметах, а также о качестве обучения студентов. Получают воз-

можность диагностировать и эффективно управлять учебным процессом, принимать 

меры по прогнозированию, создать в образовании здоровую конкурентоспособную сре-

ду. 

 

K.S. Huseynova 

 

Rating system for assessing students' academic achievements 
 

Summary 

 
The role of the subjective factor in assessing using the rating system is limited; the teacher 

gets the opportunity to give an objective assessment; stimulates the activity of students in the 

assimilation of the content of the subject. On the basis of regular rating points, they get 
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acquainted with the level of knowledge and the state of educational activity, get the 

opportunity to make the necessary adjustments and normative work. 

Through the rating system, heads of educational institutions regularly receive reliable 

information about the state of education at faculties, specialties and subjects, as well as the 

quality of student education. They get the opportunity to diagnose and effectively manage the 

educational process, take predictive measures, and create a healthy competitive environment 

in education. 
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Təhsil cəmiyyətin istiqamətverici qüvvəsi kimi öz mühümlüyünü təsdiqləmiş və onun in-

kişafına daima təsir etmişdir. Keyfiyyətli təlimin təşkili təhsil  prosesinin müvəffəqiyyət gös-

təricisidir. Yüksək səviyyədə olan təhsil cəmiyyətin tələblərini tam ödəməlidir. Təhsilin key-

fiyyətinin yüksəldilməsi tədris prosesinin optimallaşdırılmasından çox asılıdır. Optimallaşdır-

ma pedaqoji prosesin dialektik təbiətindən irəli gəlir: pedaqoji işə standartlıq, universallıq 

yaddır (6, s.101). 

Təlim prosesinin fənlərin tədrisinin optimallaşdırılmasının əsas məqsədi keyfiyyətli təhsili 

həyata keçirməkdir. Keyfiyyətli optimallaşdırılmış tədris aşağıdakı meyarlar ilə xarakterizə 

edilir: 

 Təlim zamanını artırmadan öyrənənlərə lazımi bilik, bacarıq və vərdişlər aşılamaq; 

 Təhsilinalanların təhsilinə az vəsait sərf etməklə, səmərəli metodların tətbiqi əsasında 

cəmiyyətin tələblərinə cavab verən mütəxəssislər yetişdirmək; 

 Təlim prosesində təhsilalanların idrak fəallığını yüksəltmək, onların müstəqilliyini artır-

maq və s. 

Bunun üçün təhsilalanlara yüksək əxlaqi davranış, ümumbəşəri mədəniyyət, əməksevərlik, 

yaradıcı təşəbbüskarlıq, işgüzarlıq, ictimaiyyətçilik və s. bu kimi xüsusiyyətlərin aşılanması 

əsasdır. Bu halda aşılanan bilik, bacarıq və vərdişlərin məzmunu əsas rol oynayır. 

Göstərilən şərtləri həyata keçirmək üçün təlim prosesi, o cümlədən fənlərin tədrisi planlaş-

dırılmalı, plana uyğun optimallaşdırılmalıdır. Optimallaşdırılmanın vəzifələrinə aşağıdakılar 

aid edilir: 

 Fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması imkanlarının aşkar edilməsi; 

 Tədrisin optimallaşdırılmasının məqsəd və vəzifələrinin müəyyən olunması; 

 Məzmunun, təlim strategiyalarının optimal fəaliyyətinin təmin edilməsi; 

 Tədris prosesinin optimallaşdırılması yollarının tədqiq olunması (3, s. 234, 235). 

Tədris prosesinin optimallaşdırılmasının əsas vəzifələrini həyata keçirmək üçün pedaqoji 

işçilər bir sıra bilik və bacarıq nümayiş etdirməli olurlar: 

 Dövlətin təhsil siyasətini, rəhbər təhsil orqanlarının qərar və göstərişlərini yerinə yetirir; 
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 Tələbələrin proqramın tələbləri səviyyəsində bilik almalarını təmin edir; 

 Dərslərdə İKT-ni müvəffəqiyyətlə tətbiq edir; 

 Tədrisin təşkilində milli zəminə və ümumbəşəri dəyərlərə, mənəvi sərvətlərə əsaslanır; 

 Tələbələrin peşə-ixtisas səviyyəsini, pedaqoji ustalığını, ümumi mədəniyyətini yüksəlt-

məyə səy göstərir (6, s. 70-71); 

 Yeniləşən pedaqoji və psixoloji ədəbiyyatı müntəzəm olaraq öyrənir, onlardakı yeni ide-

yalara istinad edir; 

 Tədrisə çəkilən xərci, sərf olunan vaxtı, vəsaiti hesablamaq, müqayisə aparmaq, müm-

kün qədər azaltmaq və s. bacarıqları nümayiş etdirir (5, s. 244, 245). 

Dərslərin müşahidəsindən məlum oldu ki, təhsilverənlər tədrisdə optimallaşmaya nail ola 

bilmirlər. 

Təlimin, fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması probleminin həllini çətinləşdirən amillərə 

aşağıdakıları aid etmək olar: 

 Pedaqogika fənninin məzmununun yeniləşməsinə, təkmilləşdirilməsinə az əhəmiyyət 

verilməsi; 

 Rəhbərlik tərəfindən fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması ilə təlimin keyfiyyətinin 

yüksəldilməsi məsələsinə ciddi nəzarət edilməsi; 

 Fənn üzrə açıq dərslərin dinlənilib, müzakirə edilməsi və qabaqcıl təcrübənin yayılması-

na az əhəmiyyət verilməsi; 

 Tədrisdə müasir təlim metodlarının tətbiqinin nəzərə alınmaması; 

 Dərslərdə yeni təlim texnologiyalarının tətbiqinə ciddi yanaşılmaması; nəzərə alınma-

ması; 

 Pedaqogikadan açıq dərslərin təşkil edilib, müzakirəyə çıxarılmaması; 

 Tədrisin optimallaşdırılmasının əsas şərtlərindən biri olan dərsin intensiv idarə olunması 

işində müəllimlərə metodik yardımın göstərilməsi; 

 Fənlərin tədrisində təlimin təşkil formalarından mühazirələrə daha çox yer verilməsi və 

s. Göstərilən çatışmamazlıqlar tələbələrin fəallığını təmin etmir, tədrisin optimallaşdırılmasına 

mənfi təsir göstərir. Təlimin keyfiyyətinin yüksəldilməsini çətinləşdirir, təlimdən gözlənilən 

nəticələrin əldə olunması imkanlarını azaldır. 

Göstərilən çatışmazlıqların aradan qaldırılması bir sıra tədbirlərin gecikmədən həyata ke-

çirilməsini labüd edir. Rəhbərlik və müəllimlər üçün təlimin, tədrisin optimallaşdırılmasının 

imkan və səmərəli yollarını əks etdirən tədqiqatların aparılmasına, elmi-pedaqoji ədəbiyyatla-

rın nəşr olunmasına ehtiyacı artırır. 

Ali məktəblərdə dərslər, xüsusilə pedaqogika dərsləri dinlənilməli, müzakirə edilməli, 

nöqsanlar obyektiv olaraq üzə çıxarılmalı və aradan qaldırılması yolları müəyyən edilməlidir. 

Ali məktəblərə isə təcrübəli, savadlı, elmi dərəcəli müəllimlər qəbul edilməlidir. Bu sahə-

də qabaqcıl təcrübə daim öyrənilməli, konfrans və seminarlara çıxarılmalıdır. Dərslərin əyani-

liklərlə İKT ilə təchizatı yaxşılaşdırılmalıdır. 

Problemlə bağlı inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələri öyrənilməli və müsbət cəhətlərin tətbiqi 

həyata keçirilməlidir. 

Tədqiqatdan belə nəticəyə gəlindi ki, tədrisin optimallaşdırılması üçün dərslərin intensiv 

idarə edilməsi, vaxtdan, əyanilikdən qənaətlə istifadə olunması müəllimlərin və digər kadrla-

rın obyektiv seçilməsi əsas şərtlərdəndir. Eyni zamanda ali məktəblərdə aparılan tədris prosesi 

aşkarlıq, şəffaflıq və demokratik prinsiplər əsasında qurulmalıdır. 

İş təcrübəsi ilə tanış olduğumuz müəssisələrdə vəziyyət ümumiləşdirildi, nəticə çıxarıldı 
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ki, problem tam həllini tapmamışdır. Ali məktəblərdə tədrisin optimallaşdırılması işdə olan 

nöqsanların aradan qaldırılması, fənlərin tədrisində vaxta qənaət etmək təlimin səmərəli idarə 

olunması ilə həyata keçirilə bilər. 

Təlimin, fənlərin tədrisinin optimallaşdırılmasına bir sıra tələblər qoyulur. Tələblərin ödə-

nilməsi təlimin intensiv idarə edilməsindən, səmərəli metod, forma və yolların seçilməsindən 

çox asılıdır. 

Məzmunu təşkil edən hər bir mövzu, onun tədris prosesi optimallaşdırılmalıdır. Motivasi-

ya yaradıldıqda diqqət problemin həllinə yönəldilir, təhsilalanlar tədqiqata cəlb edilir. Tədqi-

qatdan əldə olunan nəticələr auditoriya qarşısında təqdim edilir. Təqdimat ətrafında müzakirə 

aparılır və mövzu ümumiləşdirilir. 

Mövzunun tədrisində tələbələrin hamısının fəal iştirakı əsas məsələdir. Dərsdə problemli 

situasiyalar yaradılır və müasir təlim metodlarından, yeni texnologiyalardan istifadə edilir. Bu 

metodların tətbiqi ilə dərsdə vaxtdan səmərəli istifadə etmək, tələbələrin fəallığını artırmaq, 

şüurluluğuna nail olmaq, onların idrak fəaliyyətinə və müstəqilliyinə geniş yer vermək, az 

vaxtda daha çox materialı öyrətmək mümkün olur. 

Mövzunun tədris edildiyi dərsdə millilik, xəlqilik, bəşərilik təmin olunmalıdır. Tələbələrin 

inkişafı üçün diqqət mövzuya dair əlavə ədəbiyyatdan, kompüter məlumatlarından, internet 

resurslarından istifadə etməyə yönəldilməli, açıq, sərbəst fikir söyləməyə, tələbə-tələbə, müəl-

lim-tələbə diskussiyasında fəal iştirak etmələrinə maraq oyadılmalıdır. Tələbələrin əldə etdiyi 

biliklərin zənginləşdirilməsi ilə yanaşı, praktikada tətbiqinə şərait yaradılmalıdır. 

— Mühazirə və seminar məşğələlər, əyaniliklərlə, xüsusilə İKT avadanlıqları ilə tam tə-

min olunmalıdır. Dərsdə təlimin texniki vasitələrindən, müxtəlif cədvəllər, diaqramlar, qrafik-

lər, laboratoriya təcrübələri, kompüter, filmlər, diafilmlər, fotoşəkillər, çap materialları, lent 

yazıları, elektron dərsliklər, internet şəbəkə sistemi, slaydlar və s.-dən istifadə edilməsi mühiti 

yaradılmalıdır. Dərslərdə öyrənməyi öyrətmək məsələsi diqqət mərkəzində olmalıdır (4, s. 

216, 217). 

— Dərsin mərhələlərinə ciddi əməl olunmalı, və tədris səmərəli idarə edilməlidir (8, s. 

404-405). 

Təlim prosesinin, tədrisin optimallaşdırılmasının özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Bun-

lara: 

 Mövzunun təhsilalanlara şüurlu və planlı təsiri; 

 Müəllimlə tələbə arasında səbəb-nəticə əlaqələrinin çoxşəkilliliyi; 

 Optimallaşdırılan sistemin dinamikliyi; 

 Etibarlılıq, optimallaşan sistemin müəyyən şəraitdə verilmiş funksiyaları həll etməsi; 

 Davamlılıq, optimallaşan sistemin daxili və xarici amillərin təsirinə baxmayaraq, müəy-

yən olunmuş fəaliyyət rejimini saxlaması; 

 Materialın həcmi ilə tədris vaxtının bir-birini tamamlanması; 

 Tədrisin keyfiyyətinin intensiv yolla artırılması; 

 Optimallaşmanın fasiləsizliyi, ardıcıllıqla reallaşdırılması və başqaları aiddir (3, s. 236). 

Tədrisin optimallaşdırılması məqsədin qoyulması və vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ilə 

başlayır, onların həlli ilə başa çatır. Bundan sonra qarşıya daha faydalı məqsədlər qoyulur və 

fəaliyyət davam etdirilir. 

Keyfiyyətli təhsil keyfiyyətli təlimdən, təlim isə onu optimal idarə edən müəllimdən asılı-

dır. Təlim prosesinin, fənlərin tədrisinin optimallaşdırılması o vaxt müsbət nəticə verir ki, 

müəllim özünü təlim prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına istiqamətləndirsin, bütün 

varlığı ilə bu işə bağlansın, təlimin keyfiyyətini yüksəltmək yollarını, vasitələrini axtarsın. O, 
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təlim prosesində, tədrisdə yeniliklərdən istifadə etmək bacarığına malik olsun, təlim zamanı 

onları tətbiq etsin. 

Təlim prosesinin fənlərin tədrisinin  optimallaşdırılmasında əsas məqsəd keyfiyyətli təhsili 

həyata keçirmək və tələbələri cəmiyyətin tələblərinə cavab verən şəxsiyyət, müəllim kimi for-

malaşdırmaqdır. 

Təlimin, fənlərin tədrisinin optimallaşdırılmasında müəllimlərin üzərinə çox böyük vəzifə-

lər düşür. O, mövzuları, fənnin materiallarını onun əsasında optimallaşdırma işini həyata ke-

çirməli olur. Planlaşdırmada mövzunun tədrisi tarixi, həcmi, tətbiq edəcəyi metod və priyom-

lar, resurslar öz əksini tapmalıdır. 

Pedaqogikanın tədrisinin optimallaşdırılması kimi aktual bir problem elmi-metodik ədə-

biyyatda lazımi səviyyədə tədqiq olunmamışdır. Təhlil etdiyimiz əsərlərdə daha çox təlimin 

təşkilindən, təlim metodlarının tətbiqindən bəhs edilir. Onlarda problemin həllinə dair məsələ-

lər əksini tapmamışdır. Ona görə də verilən tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı ali məktəb-

lərdə ciddi işlər aparılması lazım gəlir. 

Fənlərin, o cümlədən pedaqogikanın tədrisinin optimallaşdırılması ilə bağlı qabaqcıl təcrü-

bə öyrənilməli, yayılması üçün mətbuatdan və elektron KİV-dən istifadə olunmalıdır. Fənlərin 

xüsusilə pedaqogikanın optimallaşdırılmasına dair elmi-tədqiqat işləri aparılmalı onun həlli 

yolları tapılmalıdır. Pedaqoji ədəbiyyat işlənməlidir. Tədqiqatdan alınan nəticələr əsasında 

müəllimlərə metodik kömək edilərək təlimin keyfiyyəti yüksəldilməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi əbədi tədqiq olunan problem-

lərdəndir. Keyfiyyətli təhsil cəmiyyətin tərəqqisini, dövlətlərin inkişafını şərtləndirən mühüm 

vasitədir. Problem bir çox tədqiqatçıların, pedaqoqların diqqət mərkəzində saxlanılır. Təhsilin 

effektivliyinin yüksəlməsi bir sıra amillərdən təsirlənərək, tədris edilən fənlərin optimallaşdı-

rılmasından da asılıdır. Ali məktəblərdə tədris edilən fənlərin, o cümlədən, pedaqogikanın təd-

risinin optimallaşdırılması aktual məsələlərdəndir. Bu nöqteyi-nəzərdən, məqalədə tədqiq olu-

nan məsələlər təhsildə baş verən dəyişiklərlə səslənərək, yeni tendensiyalara əsaslanaraq xü-

susi əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Azərbaycanda ilk dəfə pedaqoji təmayüllü ali təhsil müəssisələ-

rində tədris olunan Pedaqogika fənninin tədrisinin optimallaşdırma problemi tədqiq edilir. 

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəblərdə tədris olunan Pedaqogika 

fənninin optimallaşdırmanın özünəməxsus xüsusiyyətləri, əsas şərtləri, optimallaşdırmanı çə-

tinləşdirən səbəblər, bu işdə olan çatışmamazlıqlar və onların aradan qaldırılmasi ilə bağlı töv-

siyələr verilir. 
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«Педагогика» в высших учебных заведениях 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются возможности и пути оптимизации преподавания предмета 

педагогика в высших учебных заведениях. Проведен анализ научно-педагогической ли-

тературы в области данной проблемы и обобщены результаты. Показаны возможности 

оптимизации преподавания предмета педагогика в высших учебных заведениях. Также 

рассмотрены трудности и недостатки в решении проблемы оптимизации преподавания 

курса педагогики. В исследовании конкретизированы требования к организационным 

формам обучения в высших учебных заведениях и обязанности преподавателей для ус-

пешного решения задач оптимизации. Даны рекомендации по решению данной проб-

лемы. 
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On the issue of optimizing the teaching of the subject of  

Pedagogy in higher educational institutions 

 

Summary 

 
The article discusses the possibilities and ways to optimize the teaching of the subject of 

pedagogy in higher educational institutions. The analysis of scientific and pedagogical 

literature in the field of this problem is carried out and the results are obtained. The 

possibilities of optimizing the teaching of the subject of pedagogy in higher educational 

institutions are shown. The difficulties and shortcomings in solving the problem of optimizing 

the teaching of the course of pedagogy are also considered. The study specifies the 

requirements for organizational forms of training in higher education institutions and the 

responsibilities of teachers for the successful solution of optimization problems, are given the 

recommendations for solving this problem. 
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Ölkəmizdə təhsilin yaxşılaşdırılması bizi təhsilin məzmununa, həmçinin təhsil prosesinin 

texnologiyasına yenidən baxmağa məcbur edir. Tədrisin yeni metod və üsullarının yaradılma-

sı, tədris prosesinin daha yeni təşkili formalarının inkişafı, yeni tədris vasitələrindən istifadə, 

tədris texnologiyalarında elmi tərəqqinin tətbiqi üçün bir çox imkanlar açır. Təhsil prosesinin 

klassik metodları əlbəttə ki, hazır biliklərin ötürülməsinə yönəlmişlər, əhəmiyyətlidirlər, lakin 

şagirdlərin geniş məlumat axınlarında hərəkət etmələrinə imkan vermirlər. Bir qayda olaraq, 

stereotip düşüncəni inkişaf etdirirlər və materialın yaddaşda qorunub saxlanmasına və mənim-

sənilməsinə yönəldilirlər, müasir tələblərə cavab vermirlər, buna görə də tədricən keçmişdə 

qalırlar. Təhlükəsiz davranışın öyrədilməsinə məsuliyyətli və aktiv münasibət inkişaf etdiril-

məsində mühüm rol müəllimin dərslərə marağlı və həvəsli bir münasibət nümayiş etdirmə-

sidir. Müəllimin olduğu yer maraqlı və müxtəlif tapşırıqlar seçilmiş, aktiv tədris metodların-

dan istifadə olunmuş, şagirdlərin təhlükəsiz davranışı öyrənməyə münasibəti tədricən mənfi 

və ya laqeyddən pozitiv, şəxsən əhəmiyyətli olanlara dəyişmişdir. Bu baxımdan, təhsil fəaliy-

yətində ən aktual problem tədris metodları kimi tədris prosesinin təşkilinə yeni yanaşmaların 

və müasir pedaqoji texnologiyaların istifadəsidir. 

Müasir elmi və pedaqoji texnologiyalar nəzərə alınmaqla, hazırlanan həyat təhlükəsizliyi-

nin əsasları dərsi şagirdlərin dərin biliklərinin formalaşmasına kömək edə bilər, eyni zamanda 

bilik əldə etmə, müxtəlif həyat şəraitində istifadə etmə, həll təcrübəsi toplaya bilər. Şagirdlə-

rin idrak, zehni və fiziki bacarıqlarını inkişaf etdirmək də mütləqdir. Son texnologiyalar bu 

gün potensial imkanların inkişafı və həyata keçirilməsi, şagirdlərin özünü inkişaf etdirmə və 

özünütəsdiq qabiliyyəti, bacarıqlarının formalaşması üçün dərslərdə şagirdlər üçün optimal 

şərait yaratmaq üçün müəllimin pedaqoji fəaliyyəti kimi qəbul olunur. Aktiv tədris metodları, 

məsələn, problem ifadəsi, qismən axtarış və tədqiqat, şagirdləri fəal düşünməyə və tətbiq et-

məyə təşviq edir, materialın öyrənilməsinə diqqətin cəmlənməsinə kömək edir, eyni zamanda 

dərs zamanı yüksək səmərəliliyi qoruyur. 

Orta ümumtəhsil səviyyəsində layihə fəaliyyətləri, müzakirələr və kollektiv yaradıcılıq 

fəaliyyətinin metodologiyasından istifadə etməyi təklif edirik. Bunun səbəbi, şagirdlərin əv-

vəlcədən əldə etdikləri bilikləri artıq sistemləşdirə bilməsi və uyğun yaş xüsusiyyətlərinə sa-

hib olduqları üçün edə biləcəkləridir. Müzakirə metodunun istifadəsi tədqiq olunan problemi 

geniş mənimsəməyə, öyrənmə prosesinin effektivliyini artırmağa, ünsiyyət və müstəqil fəaliy-

yət tələblərini yerinə yetirməyə, biliyi hiss etməyə və aktiv şəxsi mövqe yaratmağa imkan ve-

rir. Şagirdlər arasında təlim zamanı diskussiyanın, yəni müzakirənin aparılması müsbət nəticə-
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lərin əldə olunmasına gətirib çıxarır. Bu zaman problemi müəyyənləşdirmək, müzakirə möv-

zusunu lövhəyə yazmaq lazımdır. Müzakirənin vaxtını, keçirilmə qaydasını və bir çıxış üçün 

maksimum vaxtı göstərin. Daha sonra verilən bir ifadəyə əsasən şagirdlərin ifadələri dinlə-

nilir, onların çıxışlarında səslənən vacib məlumatları lövhədə qeyd edirik. Nəticədə müəllim 

nitqi yekunlaşdırır. 

Müzakirənin aparılma qaydalarını aşağıdakı şəkildə müəyyən etmək olar: 

• hər kəsin (şagirdin) fikirlərini dinləyin; 

• faktlar verəndə baxışlarınızı dəyişdirin; 

• insanları deyil, fikirləri tənqid edin; 

• nəyin tamamilə aydın olmadığını yenidən soruşun; 

• iştirakçıların hər birini iştirak etməyə həvəsləndirin; 

• problemin həllini hər baxışdan anlamağa çalışın; 

• məqsəd “qazanmaq” deyil, məsələnin yaxşı həllini tapın. 

Layihələrin tətbiqi üçün metodologiya pedaqoji fəaliyyətin demək olar ki, bütün aspektlə-

rinə təsir göstərir, şagirdlərin yaradıcılıq qabiliyyətlərini ortaya çıxarmağa kifayət qədər im-

kan verir. Bu metodun tətbiqi şagirdləri təhlükəsizlik problemlərinin anlaşılması, təhlükəsiz iş 

şəraiti yaratmaq üçün məlumatların rasional seçilməsi, təhlükələri mənfi nəticələr kimi qəbul 

edən səbəblərin aradan qaldırılması üçün qəbul edilmiş qərarların əsaslandırılmasına yönəl-

məyə kömək edir. Layihə fəaliyyətləri, həyat təhlükəsizliyi mövzusunun öyrənilməsinə kö-

mək edir və öyrənənlərin hərəkətlə əlaqədar qərar verməsi, təhlil etməsi və problemli vəziyyə-

ti simulyasiya etmək, problemin həlli üçün bir fikir irəli sürmək və edilən seçimin nəticələrinə 

görə məsuliyyət daşımaq, hərəkətləri planlaşdırmaq və vaxtında qurmaq, komandada əlaqələr 

qurmaq və kollektiv fəaliyyətlərdə məhsuldar iştirak etmək xüsusiyyətləri formalaşır. Layihə 

fəaliyyətlərindən istifadə təcrübəsi metodun həqiqi biliklərin inteqrasiyasına deyil, bəzən özü-

nütəhsil yolu ilə tətbiqi və yenilərinin əldə edilməsinə yönəldiyi qənaətinə gəlirik. Müasir 

dövrdə layihə metodu həyat təhlükəsizliyi mövzusunun öyrənilməsi prosesinin tələblərinə ca-

vab verir. Bu texnika konkret problemlərin həlli prosesində müstəqil məlumat axtarışı ilə öy-

rənmə prosesini həyata keçirməyə və eyni zamanda şagirdlərin yaradıcı düşüncə və idrak 

fəaliyyətinin inkişafına kömək edir. 

Təlim metodları müəllim və şagirdlərin öyrənmə problemlərinin həllinə yönəlmiş birgə 

fəaliyyət yollarıdır. Məsələn, şagirdlər tərəfindən əsas konsepsiyaların yazılması texnikasın-

dan müəllim yeni material izah etdikdə, orijinal mənbə ilə müstəqil işləyərkən istifadə olunur. 

Təlim prosesində metod və vasitələr müxtəlif kombinasiyalarda istifadə olunur. Şagirdlərin 

müxtəlif şəkildə fəaliyyət göstərməsi bəzi hallarda müstəqil metod, digər hallarda isə tədris 

metodu kimi çıxış edir. 

Təlim metodlarını aşağıdakı şəkildə təsnifləşdirmək olar: 

 şifahi metodlar - təlim metodları sistemində aparıcı yer tutur. Bu metodlar ən qısa müd-

dətdə daha çox məlumat ötürməyə, şagirdlərə problemlərin həll yollarını göstərməyə imkan 

verir; 

 vizual və praktik metodlar - təlim prosesində materialın mənimsənilməsində əyani və 

texniki vasitələrdən əhəmiyyətli dərəcədə istifadə etmə şəraiti yaradılır; 

 problem öyrənmə və həll etmə metodları – təlim prosesində şagirdlərin ortaya çıxan 

problemin həll olunması üçün yeni yol və üsulların axtarılması və tətbiq edilməsidir.   

Pedaqoji elmdə müəllimlərin praktik təcrübəsinin öyrənilməsi və ümumiləşdirilməsi əsa-

sında təlim prosesinin konkret şəraitindən asılı olaraq metodların seçilməsinə müəyyən yanaş-

malar inkişaf etmişdir. Bu metodların istər nəzəri, istərsə də praktiki əhəmiyyəti böyükdür. 
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Belə ki, təlim metodlarının hər iki aspektdə əsaslı və məqsədəuyğun istifadəsi tədrisin inkişaf 

effektini əhəmiyyətli dərəcədə artıracaqdır. Eyni zamanda, belə hallar şagirdlərdə və müəllim-

lərdə bir çox təcrübə və müsbət emosiya yaradır. Nəzəri baxımdan istifadə olunmuş metodlar, 

təcrübədə təhsil prosesinin artan dinamikasına müsbət təsir etdiyini sübuta yetirdi. 

Effektiv texnologiyaların və tədris metodlarının inkişafı və tətbiqi, tədris prosesinin yeni 

təşkili formaları, məktəbdə yeni münasibətlərin formalaşması bu günki zamanın tələbidir. Ak-

tiv metodların sistematik tətbiqi ilə müəllimin rolu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir. Şagirdlərin 

ona münasibətini kökündən dəyişdirən bir mentor, böyük bir dost olur; müəllim şagirdlərlə 

eyni komandada oynayan daha təcrübəli bir dosta çevrilir. Müəllimə inam, nüfuzu və hörməti 

artır. Təlim prosesində tətbiq olunan metodlar bu cür dərslər üçün şərait yaratmaq üçün 

müəllimdən müəyyən bir psixoloji hazırlıq tələb olunur. Seçmə işin məqsədi təhlil etməkdir. 

Təhsil prosesini aktivləşdirmək və aktiv tədris metodlarından istifadə metodikasını nəzərdən 

keçirməkdir. Şagirdlərin idrak fəaliyyətini stimullaşdıran metodlar, bunlar əsasən müəyyən bir 

problemin həlli yolları barədə sərbəst fikir mübadiləsini nəzərdə tutan dialoqa əsaslanır. Aktiv 

metodlar təhsil prosesinin bütün iştirakçılarının çox səviyyəli və çox yönlü ünsiyyətini təmin 

edir, buna görə də təhsil prosesində onlardan istifadə zəruridir. Əlbəttə ki, metod kimin isti-

fadə etməsindən asılı olmayaraq aktiv olaraq qalır. 

Məqalənin aktuallığı. Hazırda respublikamızda təhsilin inkişafı sahəsində yeni metod və 

üsullarının yaradılması, tədris prosesinin daha yeni təşkili formalarının modernləşdirilməsi və 

s. elmi tərəqqinin tətbiqinə geniş imkanlar açır. Məqalə də məhz bu kimi vacib bir problemin 

araşdırılmasına həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tədris prosesinin təş-

kilinə yeni yanaşmaların və müasir pedaqoji texnologiyaların istifadəsinin əhəmiyyəti vurğu-

lanmaqla, fəal təlim metodu ilə aparılan dərslərin əsas xüsusiyyətləri 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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Методический обзор особенностей уроков,  

проводимых методом активного обучения 

 

Резюме 

 
В 10-м классе мы обнаружили, что методика активного обучения многогранна и раз-

нообразна, что позволяет учителю выбирать любую методику, отвечающую требова-

ниям. В классах, где используются данные методы, созданы все условия, которые 
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помогают активизировать учебный процесс, необходимый для изучения предмета. Эти 

уроки не только повышают интерес к изучению нового, но и укрепляют новые методы 

обучения. Таким образом, цели и задачи тренинга были достигнуты. 

 

L.A. Abdullayeva 

 

Methodical review of the features of lessons  

taught by active learning method 

 

Summary 

 
In Grade 10, we found that the active teaching methodology was multifaceted and varied, 

allowing the teacher to choose any methodology that met the requirements. In the classes 

where these methods are used, all conditions are created that help to activate the teaching 

process, which is necessary for the study of the subject. These lessons not only increase 

interest in learning new things, but also strengthen new teaching methods. Thus, the goals and 

objectives of the training were achieved. 
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XX əsrin 80-ci illərində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sosial-iqtisadi və 

mədəni həyatın bütün sahələrinə inteqrasiyası tamamilə nəzəri xarakter daşıyan təhsilin əhə-

miyyətini kölgədə qoydu. Təhsilin yeni məzmununun formalaşdırılması istiqamətində elmi-

nəzəri tədqiqatlar start götürdü. Praktiki bilik və bacarıqları, şəxsiyyətyönlü və peşəyönlü sə-

riştələri formalaşdırmağı təmin edə biləcək yeni təhsil standartları və kurrikulumların strateji 

hədəflərinin təhlilinə həsr olunmuş əsərlər meydana gəldi. Ali pedaqoji məktəblərdə kadr ha-

zırlığı probleminin təkmilləşdirilməsi mövzusunda sanballı tədqiqat əsərləri istifadəyə verildi.  

İnnovativ pedaqoji iş sisteminin mahiyyəti və məzmununa dair elmi araşdırmalar aparıldı. A. 

Mehrabov (19, s. 302-321), Ə. Əlizadə (12), A. Abbasov (1), O. Həsənli (13), Ə. Paşayev və 

F. Rüstəmov (20, s. 107-113), Ə. Ağayev (4, s.11), F. Sadıqov (2, s. 440), F. Sadıqov (2, s. 

440), F. İbrahimov (14), H. Əlizadə, L. Qasımova (34), R. Mahmudova (35), Ə. Abbasov (2), 

İ. Cəbrayılov (5), H. Əhmədov (8), M. İlyasov (15, s. 107-123), İ. Əliyev (10, s. 7-11), A. Əh-

mədov (7, s. 37-35), İ. Əhmədov (9) və digər müəlliflərin araşdırmaları bu qəbildəndir. Tədqi-

qat obyekti seçdiyimiz problem kompleks elmi tədqiqata cəlb olunmasa da, innovativ fəaliy-

yətin təhlilinə, müəllim hazırlığında innovasiyaların, innovativ texnologiyaların tətbiqinin lo-

kal istiqamətlərinə də toxunuldu. Təhsil sistemində gedən modernləşmələrin, tətbiq olunan la-

yihələrin nəticələrinin effektivliyini müəyyənləşdirən innovasiyaların, yeni təlim texnologiya-

larının elmi əsasları, tətbiqi xüsusiyyətləri sərfnəzər edildi. Tədris prosesinin keyfiyyətli qu-

rulmasında innovasiyaların rolunun yüksək dəyərləndirildiyi bu tədqiqatlarda ali təhsil kurri-

kulumunun pedaqoji əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırılması problemi öyrənildi. İxtisas-

lararası inteqrasiya innovatik proses nümunəsi kimi nəzərdən keçirildi (19, s. 302).  

Aparılmış elmi-tədqiqatların nəticələrinin analizi innovasiyanın mahiyyəti və məzmunu ilə 

əlaqədar aşağıdakı ümumiləşdirmələrə əsas verir:  

Sosial-iqtisadi və mədəni həyat ən qədim zamanlardan başlayaraq yeniliklərə yiyələnmə 

sayəsində inkişaf etmişdir. İnnovasiya lüğəti mənada yenilik məzmunu kəsb etsə də, bunlar si-

nonim ifadələr olsa da, innovasiya keyfiyyətcə özündən əvvəlki oxşarından fərqlənir. Bazar 

iqtisadiyyatına əsaslanan müasir dövrdə innovasiya anlayışı sadəcə yenilik, isim olmayıb, 

həm də feldir. Yeni innovasiyalara doğru fəaliyyətə əsaslanan yaranış, tətbiq və effektiv nəti-

cənin əldə olunmasına yönələn idarəetmədən ibarət mərhələlərin dinamik kompleksidir. Elmi-
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texniki, texnoloji və təşkilati keyfiyyət dəyişikliklər innovasiya prosesinin mühüm tərkib his-

səsidir. Yeniliklərin yaradılması, yayılması və istifadəsi dövrünü isə innovasiya tsikli adlan-

dırmaq olar. Buradan belə bir məntiqi nəticə hasil etmək olar ki, innovasiya sözügedən proses 

olmaqla, istehsal-istehlak münasibətlərinin bütöv məcmusudur. Deməli, müəllim və təhsil-

alanların birgə fəaliyyətinin təşkilində, bu fəaliyyətin məqsəd, məzmun, metod və formaların-

da yeniliklərin tətbiq edilməsi innovasiyadır. 

Təhsil sektorunda innovasiya anlayışı təlim və tərbiyənin məqsəd, məzmun, metod və for-

malarına köhnəlmiş yenilikləri əvəz edən yeniliklərin tətbiqi və idarə olunmasından ibarət 

proses anlamı kəsb edir. Qloballaşan dünya problemləri təhsildə də innovativ  təmayüllərini 

müəyyən edir. Təlimdə humanistləşmə, bilik və bacarıqların formalaşmasına, təhsildə şəxsiy-

yətyönlü və peşəyönlülük keyfiyyətinə verilən yüksək tələblər, milli və beynəlxalq maraqları 

çulgalaşdıran mədəni-mənəvi dəyərlərə yönəltmə, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun 

təhsil müəssisələri arası rəqabətlilik innovasiyaların yaradılmasını şərtləndirən təmayüllər ki-

mi nəzərdən keçirilə bilər. Azərbaycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət strategi-

yası məhz bu məqsədə hədəflənmiş təmayülləri müəyyən etmişdir. 

Son onilliyə nəzər salsaq, görərik ki, yeni konsepsiya və dövlət standartları qəbul olun-

muşdur, alternativ tədris planları və yeni tip məktəblər yaranmışdır. İnnovasiyaların tətbiqinin 

nəticəsidir ki, son illərdə Azərbaycanda təhsilin bütün pillələri üçün yeni kurikulumlar hazır-

lanmış, modern məktəblər yaradılmışdır. Akademik nəşrlərdə texnika, texnologiya, əmək, təh-

sil və idarəetmə sahəsindəki yeniliklər “innovasiya” kimi təqdim edilmişdir. İnnovasiyalar el-

mi nailiyyətlərin və ən yaxşı təcrübələrin tətbiqinə əsaslanır (24, s. 456).  

“İnnovasiya” daxilində müxtəlif istiqamətləri əhatə edən proqramları əks etdirən bir model 

tipi olaraq göstərilir. Hər şeydən əvvəl o, təhsilin məzmununda, habelə metodologiyasında in-

novasiya dəyişikliklərini nəzərdə tutur. Başqa sözlə desək, innovasiya-təlimin yeni məzmun, 

yeni təhsil texnologiyaları, təhsil prosesinin yeni formaları, fəal təlim metodlarıdır. Bundan 

əlavə, bu təhsilin keyfiyyətini düzgün şəkildə idarəetmə sistemidir, təhsilin keyfiyyət menec-

menti və təhsil müəssisələrini idarə etməyə yeni yanaşmadır. Elm və onun strukturunun  möh-

kəmliyini təhsil və innovasiya fəaliyyətinin inteqrasiyası kimi də qəbul etmək olar. 

Diqqətə çatdırılan fakt və mülahizələri təhlil edərək innovasiya anlayışının etimologiyası 

ilə bağlı mülahizəmi təqdim etməyi məqsədəuyğun hesab edirəm: 

— “innovasiya” anlayışının linqvistik mənşəcə latın dilinə mənsubluğu haqqında tədqiqat-

çıların mülahizələrinə dərin hörmət və ehtiramla yanaşıram. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, 

tədqiqatım dövründə elmi-pedaqoji dövriyyəyə cəlb etdiyim faktlar bu anlayışın latın dilinə 

mənsubluğu barədə iddianı inkar edir. Fikrimcə, “innovasiya” anlayış linqvistik kökünü latın 

dilindən yox, beş min illik tarixə malik şumer dilindəki “nou” (şumer lüğətindən digər dillərə 

tərcümə edəndə) sözündən almışdır. Türk dünyasının böyük oğlu Mustafa Kamal Atatürkün 

tövsiyəsi ilə Rza Nurun türklərin mənşəyinə həsr etdiyi və 1925-ci ildə nəşr etdirdiyi Türklər 

əsərində Madaylardan söz açaraq onların etnik mənşəyinin türk olması haqda, eləcə də ma-

dayların dilinin şumer dili ilə birliyi haqda qənaətləri innovasiya anlayışının linqvistik mən-

şəyi barədə fərqli mövqeyimizin doğruluğunu təsdiq edir.  

XX əsrin birinci yarısında N.Y. Marrın linqvistik tədqiqatlarının nəticələrini ümumiləş-

dirən beş cildlik əsərlərində irəli sürdüyü “Vahid kök” nəzəriyyəsinə görə şumer dili və adət-

ənənəsi yer üzünə miqrasiya etmiş tayfaların dilinə, o cümlədən latın dilinə də təsirsiz ötüş-

məmişdir. Etnik mənşəyi yəhudi olan Marr şumer dilini semit dilləri qrupuna aid dil kimi qə-

ləmə versə də, son dövrlərdə şumerlərin tarixi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar bu mövqeyin ob-

yektiv olmadığını, onun tədqiqatının antitürk mövqeyini nümayiş etdirir. Görkəmli şumeroloq 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 86 

S. Kramerin “Tarix Şümerdən başlanır” mövzuda tədqiqatlarının sonunda etdiyi etiraf bir da-

ha mülahizəmizin həqiqiliyini sübut (16).  

Bütün ömrünü Sami xalqlarının əjdadlarının axtarışına həsr etmiş və müəyyən olduqdan 

sonra ki, şumerlərin dili kumilyativ dillərə (açar dil) aiddir və buna uyğun gələn dil coğrafiya-

sı yalnız türk əsilli xalqlardır, müəllif dərin məyusluq keçirərək səmimi etirafını bildirmişdir. 

Şumer dilinin elementlərinin latın. ingilis, alman və s. dillər tərəfindən qəbul edilməsinə dair 

elmi tədqiqatların son nəticələri şumerlərin, bütövlükdə Böyük Şərqin tarixi roluna şübhə yeri 

qoymur.  

Əgər orta əsrlərə nəzər salsaq, görərik ki, Şərqdə öyrənənlər və öyrədənlərin münasibətlə-

rində, onların təhsilə yanaşmalarında həmişə yeniliklər olmuşdur. Elm anlayışı ərəbcədən 

“elm” – “bilmək, məlumatlı olmaq” mənalarını verir. Sözün kökünü isə “aləmə” təşkil edir. 

Alim ərəbcədən “üləma” sözündən əmələ gəlmişdir. “Müəllim” termininin kökünü  ərəbcədən 

“elm” ifadəsindən götürür və «öyrədən» kimi tərcümə olunur. İnnovasiya termini Şərq dünya-

sından uzaq olsa da, التربوي االبتكار -əl ibtikarü əl tərbui “təhsil innovasiyası”, yəni müəllimin 

təhsilə gətirdiyi yeniliy kimi tərcümə olunur (21, s. 266). Demək olar ki, pedaqoji inno-

vasiyanın rüşeymi Şərq elminin apardığı tədqiqatların nəticəsi kimi qəbul edilməlidir. Bəzi 

tədqiqatlar pedaqoji innovasiyanı təhsilin intibahı kimi dəyərləndirirlər. 

Şumer-madaylarln varisi olan Azərbaycan xalqı tarixin bütün mərhələlərində iqtisadiyyat, 

mədəniyyət sahələrində cahanşümul yeniliklərlə yanaşı, təhsil sahəsində də yeniliklərə imza 

atan xalq kimi tanınır. Hələ 1263-1284-cü illərdə Naxçıvanda inşa edilmiş iki mədrəsə haq-

qında fərmanda Azərbaycanda tətbiq olunan təhsil üsuluna aydınlıq gətirilmişdir. Müdərrisin 

(müəllimin) çalışqan tələbələri öz ruhani oğlu hesab etməsi, təlim zamanı tələbələrə əziyyət 

verməməsi, onların təbiətini, istedad və bilik dərəcəsini, hər birinin fərdi xüsusiyyətini nəzərə 

alaraq ona fənn təyin etməli olması, şəxsi xüsusiyyətinə müvafiq tapşırıq verməsi kimi şərtlər 

əsaslandırılmışdır. Həftədə bir gün tədris olunan dərslərin müzakirəsini keçirməli, öyrənilən 

dərslərin mənimsənilmə dərəcəsini yoxlamaq məqsədi ilə ayda bir dəfə imtahan təşkil etməli, 

dərsləri yaxşı oxuyan tələbələri başqalarına tanıtmalı olması göstərilmişdir. Təlim vasitələrin-

dən bəhs edilmiş, istifadə olunan dərslik və ədəbiyyatın tekstoloji cəhətdən kompilyativliyi, 

yəni tədris olunan fənlərin hər birinin predmetinin öyrənilməsinə kömək edən “açar xarakterli 

olması”nın zəruriliyi vurgulanmışdır (11, s. 94-96). Məhz hələ XIII əsrdə Azərbaycanda təh-

sildə tətbiq olunan bu cəhətlər dünyada ilk dəfə olaraq at arabasını yaradan türkün tarix boyu 

yenilikçi-novator olmasından xəbər verir. 

İnnovasiya anlayışı zaman və məkanca müxtəlif dillərdə fərqli ifadə formalarında işlədilsə 

də, şumer-türk dilindəki yenilik mənasını bu gündə saxlamaqdadır. İnnovasiya termini ingilis-

türk, fransız-türk, alman-türk lüğətlərində yenilik, yenilənmə, icad, yeniliyi yaratmaq, köhnə-

ni yenisi ilə əvəz etmək kimi tərcümə olunmuşdur. İnnovasiya sözünün anlamı türk sözlərinin 

izahlı etimoloji lüğətində aşağıdakı kimi qəbul edilmişdir: “Biz dil öğrenme manzarasında 

yenilik görmek istiyoruz. Ve bu, bir topluluk olmadan inşa edilemeyen verimli platformlar ol-

madan katkıda bulunamayan açık dil kaynakları olmadan olamaz” (23, s. 4). 

Milli və beynəlxalq əhəmiyyətli ensiklopedik toplularda da “İnnovasiya - yüksək səmərə-

liyə malik yeniliyin tətbiqi, insanın intellektual fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının son nəticəsi 

kimi təqdim olunur. İnnovasiya fəaliyyətinin nəticəsi yeni və ya təkmilləşdirilmiş iş, texnoloji 

proses, həmçinin ictimai-sosial  münasibətlərin müxtəlif sahələrində təşkilati-texniki və digər 

hallar hesab edilir. İnnovasiya fəaliyyəti iqtisadi inkişafı və rəqabətliliyi təmin etmək üçün ye-

ni ideyaların, elmi biliklərin, texnologiya və məhsulların müxtəlif istehsal və idarəetmə sahə-

lərinə tətbiq edilməsidir” (3, s. 286). Müxtəlif izahlı lüğətlərdə də innovasiya anlayışı “yeni”, 
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“yeni yaradılmış və ya yeni meydana gələn”, “son yaradılmış və ya köhnəni əvəz edən”, “keç-

mişə istinadən irəli sürülən” yenilik kimi şərh edilir. Təhsil tarixi təsdiq edir ki, pedaqoji inno-

vasiyalar hər zaman tədris prosesində olmuş, amma son dövrün elmi-texniki tərəqqisi və ba-

zar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq, daha intensiv şəkildə yaradılmağa və tətbiq 

olunmağa başlamışdır.  

İngilis tədqiqatçıları da pedaqoji “innovation” sözünü geniş mənada təlim və təhsil prose-

sinin gedişini yaxşılaşdırmaq, bu prosesin nəticələrinin keyfiyyətini artırmaq məqsədilə peda-

qoji sistemdə həyata keçirilən yenilik kimi izah edirlər. 

Hər hansı istehsal prosesində istifadə olunan İstehsalat texnologiyasının idarə olunmasında 

tətbiq edilən yeniliyə “innovasiya” deyilir. Mövcud bir şeyə konstruktiv yanaşma nəticəsində 

innovator və onun komandası rəqiblər üzərində üstünlük qazanır və müvəqqəti inhisarı təmin 

edir. Niyə müvəqqəti? Çünki rəqiblər daha sonra bazara daxil olmaq yollarını axtarıb tapacaq-

lar. Belə ki, bir komanda formalaşmış tələblərə yönəldilmiş yeni məhsullar, digərləri isə yeni 

bazarlar yaradan texnoloji yeniliklər hazırlayacaqdır. Nəticə etibarı ilə bu sikl növbə ilə bir-bi-

rini əvəz edəcək, innovasiyaların yaranması, tətbiqi, idarə olunması və öz yerini daha mütə-

rəqqi yeniliyə verməsini təmin edən demokratik rəqabət mühitini təmin edəcəkdir.  

Pedaqoji innovasiya yeni təlim texnologiyalarının və təlim metodlarının tətbiqini zəruri 

edir. Müasir pedaqoji elmin və pedaqoji prosesin zənginləşməsi sahəsində görülən hər bir 

uğurlu addım onun nəzəri-metodik istiqamətlərinin də müasir metodlarla inkişaf etdirilməsini 

tələb edir. Daim yenilik axtarışında olan pedaqoji mühitin dövrün tələblərinə uyğunlaşdırıl-

ması, informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə etməklə innovativ təlim me-

todlarının tədrisin müvafiq bölmələrində, eləcə də ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı prose-

sində praktiki tətbiqi üçün hüquqi zəmin yaradır. Müəllim hazırlığı praktikasında tətbiqi məq-

sədəuyğun hesab edilən hər bir pedaqoji yeniliyin mahiyyətinin və məzmununun tələbələrə 

çatdırılması bu baxımdan aktualdır. 

“İnnovasiya”nın mahiyyəti və məzmununu analiz olunarkən hər bir innovativ pedaqoji ye-

nilik ona qədər istifadədə olan, iqtisadiyyatda, elmi-texniki tərəqqidə baş verən sürətli keyfiy-

yət dəyişmələri ilə ayaqlaşa bilməməsi üzündən tədricən köhnələnərək əhəmiyyətini itirən ye-

niliklə vəhdətdə təqdim olunmalıdır. İlk növbədə köhnəlmiş və yeni innovasiyaların ümumi 

və xüsusi cəhətlərini qruplaşdırılmalı, zəruriliyi əsaslandırılmaqla mahiyyəti şərh olunmalıdır. 

Beynəlxalq termin olan “innovasiya”nın məzmun və mahiyyəti haqqında həm xarici, həm də 

Azərbaycan alimləri kifayət qədər maraqlı araşdırmalar aparmış, bu sahədə yeni elmi fikrin 

formalaşmasına nail olmuşlar. 

Ə. Paşayev və F. Rüstəmovun birgə hazırladığı “Pedaqogika” dərs vəsaitində innovasiya-

nın məzmunu və mahiyyəti geniş açıqlanmışdır. “İnnovasiya” dedikdə geniş mənada təlim, 

təhsil-tərbiyə prosesinin gedişini və nəticələrini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə pedaqoji sistemdə 

həyata keçirilən yenilik başa düşülür. İnnovasiya pedaqoji sistemdə irəli sürülmüş yeni ideya-

lar, inkişaf və inteqrasiya edən proseslər, müasir standartlara cavab verən vasitələr və ümumi-

likdə əldə olunan nəticələrdir (20, s. 107). 

Psixopedaqoji tədqiqatlarda innovasiyalar məzmununa görə ekstensiv və intensiv  yenilik-

lər kimi fərqləndirilir. Ayrı-ayrılıqda hər birinin məzmununa aydınlıq gətirilir. Hər yeniliyin 

innovasiya olmaması qənaətini bölüşən pedaqoji mövqeyin tərəfdarları, innovasiyanı keyfiy-

yətcə təkmilləşmiş, pedaqoji sistemdə yer almış ideyalar, proseslər, vasitələr və nəticələrin 

vəhdəti kimi qəbul edirlər. Cəmiyyətin problemlərini həll etməyə qabil olan insanda həyati 

bacarıqların formalaşdırılması yenilik elementini kimi təqdim edilir. Bəzi yeniliklər və mədə-

niyyətlər cəmiyyətin ənənəsinə əsaslanır. Fərdi şüurda ortaya çıxan innovativ fikirlər cəmiy-
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yətdə yayılır və sosiokultural dəyişikliklərə imkan yaradır.  

“İnnovasiya” anlayışı mədəniyyətin əvvəlki mərhələlərində olmayan inkişafının fenomeni-

dir. Fəaliyyətin metodları, mexanizmləri, nəticələri, məzmununu ciddi şəkildə dəyişməklə 

“yenilik” şəklində ifadə olunmuşdur. «İnnovasiya» anlayışı yenilik və yeni prosesləri ifadə 

edir. Ətraf mühitlə əlaqəli dəyişikliklər prosesi nəzərə alınırsa, onun məzmununu sosial mə-

dəniyyət sistemlərinin inkişafı prosesində dəyişən insan ehtiyaclarını ödəmək üçün yeni prak-

tiki yenilik yaradarsa, praktikada geniş yayılarsa bunu  innovasiya kimi qəbul etmək olar. 

Məqalənin aktuallığı. “İnnovasiya” anlayışının daha əvvəl məlum olmayan təhsil ideya-

ları, elmi tədqiqat yeniliyi, təkmilləşdirilmiş, yenidən bərpa edilmiş ideyalar və dəyişən şərait-

də məqsədlərin yenidən qurulması kimi şərh edilmişdir. Elmi dövriyyədə olan pedaqoji-psixo-

loji əhəmiyyətli ədəbiyyatla ətraflı tanış olunmuş, müəlliflərin yaradıcılığına ehtiramla yanaş-

mış, onlardan səmərəli bəhrələnilmişdir. Pedaqoji innovasiya anlayışını cəmiyyətdə sosiokul-

tural dəyişikliklərə imkan yaradan, problemləri həll etməyə qabil olan, həyati bacarıqlara ma-

lik şəxsiyyət yetişdirilməsini intensivləşdirirən, təhsilin keyfiyyət “menecmenti”, tədris prose-

sinin idarə olunmasına  rasional yanaşma kimi nəzərdən keçirilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə pedaqoji ədəbiyyatda “innovasiya” anlayışının ma-

hiyyəti və məzmunu araşdırılmış, nəzəri əsasları müəyyənləşdirilmiş, innovativ pedaqoji fəa-

liyyətin məzmununu, texnologiyası, təşkili forması səciyyələndirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti “innovasiya”nın 

nəzəri bazasını daha da təkmilləşdirmək baxımından əhəmiyyətli, yazılacaq yeni əsərlərdə is-

tifadə imkanları ilə müəyyənləşir.  
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И.О. Мамедова 
 

Сущность понятия «новаторство» в педагогической литературе 
 

Резюме 
 

В данной статье рассматривается сущность и содержание инноваций в педагогичес-

кой литературе. В статье обоснована актуальность инноваций с современных позиций, 

раскрыта сущность и содержание инноваций, описываются функции и обоснованы их 

виды. Дано понимание категории «инновации», которые рассматривается как конечный 

результат инновационной деятельности, реализованной в виде нового усовершенство-

ванного экономического процесса, интегрированный в образовательный процесс. Опи-

сываются функции инноваций: канал воплощения в жизнь достижений человеческого 

интеллекта; расширяется круг производимых услуг, улучшается их качество, вовлека-

ются в новые производительные силы. Учитывая во внимание развитие потребностей, 

инновация представляется в виде интеллектуальной деятельности. Особое внимание 

уделено восприятию инновации в качестве категории, имеющей конкретное значение и 

определенный результат. 
 

I.O. Mammadova 
 

The essence of the concept of "innovation" in pedagogical literature 
 

Summary 
 

This article examines the essence and content of innovations in pedagogical literature. The 

article substantiates the relevance of innovations from modern positions, reveals the essence 

and content of innovations, describes the functions and substantiates their types. An 

understanding of the category of "innovation" is given, which is considered as the end result 

of innovation, implemented in the form of a new improved economic process, integrated into 

the educational process. The functions of innovations are described: a channel for the 

implementation of the achievements of human intelligence; the range of services produced is 

expanding, their quality is improving, and they are drawn into new productive forces. Taking 

into account the development of needs, innovation is presented as an intellectual activity. 

Particular attention is paid to the perception of innovation as a category that has a specific 

meaning and a certain result. 
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Multimedia (ing. multimedia), kompüterin mətn, qrafika, animasiya, rəqəmsal şəkillər, vi-

deo, səs və s kimi məlumat tiplərinə daxil olmasını, işlənməsini, saxlanmasını, ötürülməsini 

və çıxışını təmin edən texnologiyaların toplusudur. Daha doğru ifadə etsək, müasir informasi-

ya texnologiyalarında yeni informasiya bazasını təşkil edən mətn, qrafik və səsi həm ayrılıqda 

həm də birləşdirən informasiyaya “multimedia” deyilir. Multimedia sistemlərinin meydana 

çıxması kompüter təlimi, iş və digər peşə fəaliyyət sahələrində inqilab yaratdı. Demək olar ki, 

multimedia insan fəaliyyətinin bütün sahələrini əhatə edir. Multimedia texnologiyasının tət-

biqetmə sahəsində ən geniş sahələrindən biri də təhsil sahəsində əldə edilmişdir. Multimedia-

da audiovizual məlumatların işlənmə metodlarından istifadə etməklə öyrənməni intensivləş-

dirmək və öyrənmə motivasiyasını artırmağa aşağıdakı xassələri imkan verir: 

— Müxtəlif audiovizual informasiyaların qarışdırılması; 

— Animasiya effektlərinin tətbiqi; 

— Vizual informasiyanın deformasiyası; 

— Audiovizual informasiyaların ayrı-ayrı nümayiş etdirilməsi; 

— Görüntünün tonlanması; 

— Vizual informasiyaların seçilmiş hissəsinin sonrakı hərəkəti və ya “böyüdücü şüşə al-

tında” nəzərdən keçirilməsi üçün redaktə edilməsi; 

— Ekranın istənilən hissəsini aktiv etmək qabiliyyəti ilə bir ekranda audiovizual informa-

siyaların çox pəncərəli nümayişi; 

Multimedia proqramları yalnız mətn şəklində deyil, eyni zamanda üç ölçülü qrafika, soun-

dtrack, video, animasiya şəklində informasiya verir. Multimedia əsaslı məlumatlandırma vasi-

tələri bəzi hallarda təhsilin effektivliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. Əksər hallarda 

kompüterlər və onlara uyğun periferik avadanlıqlar multimediya vasitələri kimi adlandırılır. 

Kompüter informasiyanın işlənməsinin universal vasitəsidir. Kompüterin çox yönlülüyü onda-

dır ki, bir tərəfdən təkcə müxtəlif tipli multimedia məlumatları işləyə bilər, digər tərəfdən eyni 

kompüter bir sıra əməliyyatları yerinə yetirə bilər. Bunun sayəsində kompüter, uyğun periferik 

cihazlar dəsti ilə birlikdə texniki multimedia vasitələrinin bütün funksiyalarının yerinə yetiril-

məsini təmin edə bilər. “Multimediya kompüteri” “multimedia tətbiqetmələrinin bütün imkan-
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larını tam həyata keçirə biləcəyi bir kompüterdir”. Multimediya kompüteri çox şey edə bilmə-

lidir: qrafik və video məlumatları nümayiş etdirmək, animasiya göstərmək, müxtəlif səs mü-

şayiətçilərini yüksək keyfiyyətlə çıxarmaq, musiqi CD-ləri daxil olmaqla musiqi və daha bir 

çox imkan. Ən müasir kompüter belə proqram olmadan işləməyəcəkdir. Proqramı şərti olaraq 

tətbiq olunan hissəyə və tətbiqi proqramlar yaratmaq üçün hazırlanmış proqramları olan ixti-

saslaşdırılmış hissəyə bölmək olar. Multimediya kompüter proqramının əsas hissələrini nəzər-

dən keçirin: 

1. Əməliyyat sistemi; 

2. Tətbiqi multimedia tətbiqləri. 

İndi multimedia tətbiqləri proqram bazarının ən sürətlə inkişaf edən seqmentlərindən biri-

nə çevrilmişdir. Müasir kompüterlərin əksəriyyəti əvvəlcədən quraşdırılmış drayverler, səs 

kartları və güclü qrafik kartları ilə təchiz olunmuşdur. Bütün bu media avadanlığından istifadə 

etmək üçün kompüterinizdə bu cihazların hamısını dəstəkləyən bir əməliyyat sistemi olmalı-

dır. Nümunə olaraq Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linuxu göstərmək 

olar. Tətbiqlərə multimedia kompüterinin adi bir istifadəçisinin birbaşa işlədiyi multimedia 

tətbiqləri daxildir. Əvvəla, bunlar kompüter oyunlarıdır. Buraya multimediya ensiklopediya-

ları, video və audio pleyerlər, təqdimatlar yaratmaq və izləmək üçün proqramlar və digərləri 

daxildir. Multimedia və müvafiq məlumatlandırma vasitələrinin istifadəsi ilə bağlı bir neçə 

konsepsiya var. Xüsusilə, multimedia alətlərindən istifadə edilərkən illüstrasiyaların rolu əhə-

miyyətli dərəcədə artır. Multimediya alətlərində illüstrasiyalar nümunələr (mətn daxil olmaq-

la), iki ölçülü və üç ölçülü qrafik şəkillər (rəsmlər, fotoşəkillər, diaqramlar, qrafiklər, diaqram-

lar), səs parçaları, animasiya, video fraqmentlər şəklində təqdim edilə bilər. Hal-hazırda bir 

çox məktəb fənləri və təhsil sahələrində multimediya ensiklopediyaları yaradılmışdır. Təhsil 

prosesini təşkil etmək üçün oyun situasiya simulyatorları və multimedia təlim sistemləri ha-

zırlanmışdır. Multimedia, müxtəlif növ təhsil məlumatlarının interaktivliyi, çevikliyi və inteq-

rasiyası keyfiyyətlərinə, eləcə də şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq və motivasi-

yasını artırmağa kömək etmək qabiliyyətinə görə təsirli bir təhsil texnologiyasıdır. İnteraktiv-

liyin təmin edilməsi multimediyanın ən əhəmiyyətli üstünlüklərindən biridir. İnteraktivlik 

müəyyən məhdudiyyətlər daxilində məlumatların təqdimatına nəzarət etməyə imkan verir: 

istifadəçi parametrləri fərdi olaraq dəyişdirə bilər, nəticələri öyrənə bilər, həmçinin xüsusi üs-

tünlüklər üçün proqram istəklərinə cavab verə bilər, materialın yem dərəcəsini, təkrar sayını 

və fərdi ehtiyacları ödəyən digər parametrlər. Bu, multimedia texnologiyalarının rahatlığı ba-

rədə nəticə çıxarmaq imkanı verir. Multimedia texnologiyaları bir çox məlumat növünü mə-

nalı və ahəngdar birləşdirməyə imkan verir. Bu, məlumatların bir kompüterdən istifadə edərək 

müxtəlif formalarda təqdim olunmasına imkan verir: Skan edilmiş fotoşəkillər, təsvirlər, xə-

ritələr və slaydlar daxil olmaqla şəkillər; səs yazıları, səs effektləri və musiqi; video, komp-

leks video effektləri; animasiyalar və animasiya təqlidi. Multimedia texnologiyalarının inki-

şafında  bir istiqamət virtual reallıqdır. Virtual reallıq, qeyri-real bir dünyadan demək olar ki, 

real hisslər alan bir insandır. Belə bir real olmayan dünyanın modelləşdirilməsi müasir bir 

kompüterlə yaxşı işlənmişdir. Kompüter alətləri elə tam vizual, səs və digər hisslər yaradır ki, 

istifadəçi ətrafdakı gerçək dünyanı unudur və həvəslə qondarma dünyaya qərq olur. Varlığın 

xüsusi bir təsiri, virtual gerçəklikdəki sərbəst hərəkət imkanları və bu gerçəkliyə təsir im-

kanları ilə əldə edilir. Virtual gerçəkliyə ən sadə və ən az yorucu giriş bu gerçəyin müşahidə 

oluna biləcəyi bir kompüter ekranından keçir. Bu vəziyyətdə, virtual aləmə hərəkət və təsir 

ümumiyyətlə bir siçan, joystick və klaviatura köməyi ilə həyata keçirilir. Özünüzü multi-

mediyaya salmaq üçün ucuz bir seçim olaraq, üç ölçülü bir görüntü təmin edən fərqli linzalı 
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eynəklərdən istifadə edə bilərsiniz. Müasir kompüter sistemləri bir çox hallarda şəkilləri və 

səsləri analiz etməkdə və sintez etməkdə yaxşıdır. Kompüter siçanı və digər cihazlar toxunma 

hissinin təqlidi hesab edilə bilər. Önümüzdəki illərdə fərdi kompüterin qavrayış mexanizmin-

dəki qoxulara bənzər qoxular və ləzzətlərlə işləməyi öyrənəcəyi ehtimal olunur. Texniki sə-

bəblərdən bu gün süni vasitələrin köməyi ilə insan qoxu orqanlarını sanki yenidən yaratmaq 

mümkün deyil. Multimedia sistemlərinin meydana çıxması, təhsil, elm, sənət, kompüter təlimi 

kimi sahələrdə, peşəkar fəaliyyətin bir çox sahələrində inqilabi dəyişikliklər edir. Multimedia 

texnologiyalarında yaradılmış məhsulların tətbiqi aşağıdakılardır: marketinq, təhsil, əyləncə. 

1. Marketinq funksiyası. Multimediya təqdimatı sadəcə rəngli, məlumat verən və təsirli bir 

video deyil, ilk növbədə, reklam kampaniyalarının dizaynı və məhsulun təşviqi tədbirləri kimi 

bir sıra əsas tapşırıqları yerinə yetirən effektiv marketinq vasitəsidir. 

2. Təhsil funksiyası. Kompüter təlimi, xüsusən getdikcə daha da genişlənən məsafəli təhsil 

sistemlərində təhsil prosesinin vacib bir hissəsinə çevrilir. Hər iki təlim və test materialının 

blokları, eyni zamanda interfeys komponenti, multimedia elementlərinin ustalıqla daxil edil-

məsi ilə təlimin effektivliyini artırır. Hal-hazırda multimediya təlim kurslarının yaradılması 

aktual və dinamik inkişaf edən bir sahədir. 

3. Əyləncə funksiyası. Bir çox filmdə animasiya fraqmentləri var və ya tamamlanıb. İnter-

netin əyləncə sektoru bu gün multimedia komponentləri olmadan düşünülmür. 

Beləliklə, multimedia, kompüter sistemində mətn, səs, video, qrafika və animasiya birləş-

dirməyə imkan verən müasir bir kompüter informasiya texnologiyasıdır.           

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki, məqalədə multimedia texnologiyala-

rının əsas anlayışları, multimedia kompüterinin əsas komponentləri, multimedia texnologiya-

larının imkanları, insan fəaliyyətinin müxtəlif sahələrində multimedia texnologiyalarından tət-

biq edilmə üsulları, tədris prosesində interaktiv multimedia texnologiyalarının istifadə yolları 

və s. haqqında bəhs edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Multimedia, müxtəlif növ təhsil məlumatlarının interaktivliyi, 

çevikliyi və inteqrasiyası keyfiyyətlərinə, eləcə də şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə al-

maq və motivasiyasını artırmağa kömək etmək qabiliyyətinə görə təsirli bir təhsil texnologi-

yasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Multimedia demək olar ki, həyatımızda bizi 

hər yerdə əhatə edir. Müasir dövrümüzdə hər bir insan müxtəlif vasitələrlə təsiri daha əhə-

miyyətli hala gələn virtual aləmlə əlaqəyə girir. Heç də yalnış düşüncə olmaz, biz desək ki, 

bütün fəaliyyət sahələrini - elm, mədəniyyət, biznes, təhsil və s multimedia vasitələri olmadan 

düşünə bilmərik. 
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Х.К. Канбарова 

 

Мультимедийные технологии в обучени 

 

Pезюме 

 
Одна из самых широких областей применения мультимедийных технологий нахо-

дится в области образования. «Мультимедийный компьютер» - это компьютер, который 

может полностью реализовать весь потенциал мультимедийных приложений. Обеспе-

чение интерактивности является одним из важнейших преимуществ мультимедиа. 

Появление мультимедийных систем революционизирует многие области профессии-

ональной деятельности, такие как образование, наука, искусство, компьютерное обу-

чение. 

 

X.G. Ganbarova 

                                      

Multimedia technologies in teaching 

 

Summary 

 
One of the widest fields of application of multimedia technology is in the field of 

education. "Multimedia computer" is a computer that can fully realize the full potential of 

multimedia applications. Ensuring interactivity is one of the most important advantages of 

multimedia. The emergence of multimedia systems is revolutionizing many areas of 

professional activity, such as education, science, art, computer training. 
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XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq, müxtəlif obyektiv və subyektiv, idarə olunmayan 

və müəyyən qədər, qismən idarə olunan amillərin təsiri nəticəsində cəmiyyətdə intensiv ola-

raq insanların sağlamlığının zəifləməsi meylləri müşahidə olunmağa başlamış, bu problem 

çox mühüm ictimai-pedaqoji aktuallıq kəsb etmiş və onun nəticələrinin aradan qaldırılması 

zəminində 1980-ci ildə “Valeologiya” adlı yeni bir elm sahəsinin meydana gəlməsinə obyek-

tiv ehtiyac  yaranmışdır. 

Valeologiyanın XX əsrin 80-ci illərində yaranmasına baxmayaraq respublikamızda bu in-

teqrativ elm sahəsinə yalnız 20 ildən sonra diqqət yetirilməyə başlanılmışdır. Respublikamız-

da valeologiya və pedaqoji valeologiyaya həsr olunmuş ilk elmi məqalə isə yalnız 2002-ci il-

də pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun dosenti H.A. Cəfərov tərəfindən yazılmış-

dır. O, Azərbaycanda  ilk dəfə ümumi və pedaqoji valeologiyanı, həmçinin didaktogeniyanı 

tədqiqata cəlb etmiş və bu problemlərlə bağlı Azərbaycan və rus dilində 30-dan çox məqalə 

yazmış, proqramlar tərtib etmişdir. H.A. Cəfərov 2014-cü ildən “Ali məktəb tələbələrində 

sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının nəzəriyyəsi və təcrübəsi” problemini doktorluq 

dissertasiyası səviyyəsində araşdırır. Onun pedaqoji mətbuatdakı silsilə məqalələri və kon-

franslarda, təhsil müəssisələrində ardıcıl çıxışları sayəsində  bu olduqca aktual elm sahəsi icti-

mailəşdirilmiş, son nəticədə elmi-pedaqoji və psixoloji dövriyyəyə vəsiqə qazanmışdır. 

İlk əvvəllər yeni elm sahəsi birmənalı qarşılanmamış, ona çox ehtiyatla yanaşılmış və 

müəyyən qədər ögey münasibət bəslənilmiş, sonralar isə şagirdlərin, tələbələrin, bütövlükdə 

təhsilalanların sağlamlığı və sağlam həyat tərzinə dair müxtəlif səpkili bir neçə məqalə yazıl-

mışdır. Lakin 2009–2010-cu illərdən sonra valeologiya Azərbaycan alimlərinin diqqətini ya-

vaş-yavaş cəlb etməyə başlamış, elmi məqalələr yazılmış, ADPU-da dosent H.A. Cəfərovun 

rəhbərliyi ilə magistr dissertasiyaları yerinə yetirilmiş, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi 

dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların işlənilməsinə və müvafiq tədqiqatların aparılmasına 

başlanılmışdır. Nəhayət, 12 ildən sonra, 2014-cü ildə Respublikamızda pedaqogika üzrə fəl-

səfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün valeologiyaya həsr edilmiş ilk dissertasiya müdafiə 

olunmuşdur. Belə ki, Nailə Fəxrəddin qızı Sərxanlı “Kiçik yaşlı məktəblilərin sağlam həyat 

tərzinin formalaşdırılmasının pedaqoji problemləri” mövzusunda pedaqogika üzrə fəlsəfə 
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doktoru dissertasiyasını yerinə yetirmişdir. 

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, valeologiyanın XX əsrin sonlarında təşəkkül tapmasına 

baxmayaraq yaşadığımız müasir dövrdə artıq, demək olar ki, müəyyən mənada valeoloji elm-

lər sistemi yaranmışdır və bu sistemin əhatə dairəsi getdikcə genişlənir: 1) ümumi valeologi-

ya; 2) tibbi valeologiya; 3) pedaqoji valeologiya; 4) bədən tərbiyəsi və idman valeologiyası; 

5) ailə valeologiyası; 6) yaş valeologiyası; 7) diferensial valeologiya; 8) peşəkar valeologiya; 

9) xüsusi valeologiya; 10) ekoloji valeologiya; 11) sosial valeologiya. 

MDB ölkələrində ümumi və pedaqoji valeologiya sahəsində müəyyən təcrübənin olmama-

sına baxmayaraq ilk dəfə “Valeologiya”nın seçmə fənn kimi tədrisinə 2007–2008-ci dərs ilin-

dən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Coğrafiya və Çağırışaqədərki Hazırlıq fakül-

təsinin “Menecment” (ixtisas: 050407) şöbəsində (ixtisaslaşma fənləri üzrə) bakalavr pilləsin-

də (əyani, II kurs) başlanılmışdır. Bundan əlavə, 2012/2013-cü tədris ilindən “Valeologiya”  

seçmə fənn qismində ADPU-nun magistratura şöbəsinin (əyani və qiyabi) tədris planına daxil 

edilmiş və onun tədrisinə müvafiq olaraq 30 saat (mühazirə - 20 s.,  seminar – 10 s.), 15 saat 

(mühazirə - 10 s.,  seminar – 5 s.) ayrılmışdır. Sonralar magistraturanın qiyabi şöbəsinin ləğvi 

edilməsi ilə əlaqədar burada valeologiyanın tədrisi dayandırılmşdır. 

Respublikamızda valeologiya kursu ilk dəfə 2003-2004-cü dərs ilində Azərbaycan Müəl-

limlər İnstitutunda ixtisasartırma kurslarının proqramına salınmış, lakin mütəxəssis olmadı-

ğından bir neçə ildən sonra onun tədrisi dayandırılmışdır. Daha sonra valeologiya Bakı Şəhər 

Müəllimlərin İxtisasartırma İnstitutunda “Tibbi biliklər”in proqramına daxil edilmiş və onun 

tədrisinə cəmi 2 saat ayrılmışdır. Bu iki saatda isə valeoloji problemlər tibbi aspektdə, əslində 

isə tibbi valeologiya baxımından tədris olunmuşdur. Hazırda Respublikamızda “Ümumi və 

pedaqoji valeologiya”, “Valeologiyanın aktual problemləri”, “ Pedaqoji valeologiya” bir fənn 

kimi ADPU-nun magistratura pilləsində tədris olunur. Bu fənlərin tədrisinə müvafiq olaraq  

45 s. (30 saat mühazirə, 15 saat seminar), 30 s. (15 saat mühazirə, 15 saat seminar) və 45 s. 

(30 saat mühazirə, 15 saat seminar) ayrılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin 12 oktyabr 2012-ci ildə qəbul etdiyi Tədris planında əyani tədris forması üzrə 

(ixtisas: 060117 – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə; İxtisaslaşma: Məktəbəqədər təlim və tərbi-

yənin metodikası və metodologiyası) (ixtisas dərəcəsi: magistr) ixtisas (ixtisaslaşma) fənləri 

bölümündə ixtisaslaşma fənlərinə (fənnin şifri: MİFB10) həm Azərbaycan və həm də rus böl-

mələrinə ixtisas fənləri blokuna “Valeoloji təhsilin aktual problemləri” fənni daxil edilmiş və 

onun tədrisinə 45 saat (30 saat mühazirə və 15 saat seminar) (6 kredit) (payız semestri) ayrıl-

mışdır. “Valeoloji təhsilin aktual problemləri” adlı fənn 2018/2019-cu ilə qədər tədris olun-

muşdur. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin 25 may 2019-cu ildə qəbul etdiyi Tədris planında əyani tədris forması üzrə 

(ixtisas: 060117 – Məktəbəqədər təlim və tərbiyə; İxtisaslaşma: Məktəbəqədər təlim tərbiyə-

nin metodikası və metodologiyası) (ixtisas dərəcəsi: magistr) ixtisas (ixtisaslaşma) fənləri bö-

lümündə ixtisaslaşma fənlərinə (fənnin şifri: MİFB10) həm Azərbaycan və həm də rus bölmə-

lərinə ixtisas fənləri blokuna yeni “Valeologiyanın aktual problemləri” fənni daxil edilmişdir. 

Lakin “Valeoloji təhsilin aktual problemləri”ndən  fərqli olaraq hər iki bölmədə (Azərbaycan 

və rus) “Valeologiyanın aktual problemləri”nə cəmi 30 saat (15 saat mühazirə və 15 saat se-

minar) (4 kredit) ayrılmışdır. Fənn payız semestrinin sonunda imtahanla yekunlaşır (1, s. 11). 

Təqdirəlayiq haldır ki, müasir dövrün vacib tələbatlarından irəli gələn yeni inteqrativ elm sa-

həsi kimi valeologiya fənni ADPU-nun magistratura pilləsində 060119 ixtisasında da tədris 
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olunur. 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 12 oktyabr 2012-ci ildə qəbul etdiyi Kredit 

Sistemi üçün tədris planında əyani tədris forması üzrə (ixtisas: 060119 – Pedaqogika; İxtisas-

laşma: Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi) (mütəxəssisin ixtisası: magistr) seçmə fənlər bölü-

münə Azərbaycan və rus bölmələrinə “Ümumi və pedaqoji valeologiya” fənni (şifr: MİF-

B05) daxil edilmiş və onun tədrisinə 45 saat (30  saat mühazirə və 15 saat seminar) (6 kredit) 

(3-cü semestr) ayrılmış və 2018/2019-cu dərs ilinə qədər tədris olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 

Universitetinin 25 may 2019-cu ildə qəbul etdiyi yeni Tədris planında əyani tədris forması üz-

rə (ixtisas: 060119 – Pedaqogika; İxtisaslaşma: Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi) (mütəxəssi-

sin ixtisası: magistr) seçmə fənlər bölümünə Azərbaycan və rus bölmələrinə “Ümumi və pe-

daqoji valeologiya” fənni (şifr: MİF-B05) daxil edilmiş və onun tədrisinə əvvəlki planda oldu-

ğu kimi 45 saat (30 saat mühazirə və 15 saat seminar) (6 kredit) (3-cü semestr) ayrılmışdır 

“Ümumi və pedaqoji valeologiya”nin təqvim planında  həm Azərbaycan və və həm də rus 

bölməsində (tövsiyə edilən ədəbiyyat əsasən fərqli olmaqla) aşağıdakı mövzuların tədrisi nə-

zərdə tutulmuşdur: 

 

№ Mövzular 

1. “Ümumi və pedaqoji valeologiya” kursunun məqsəd və vəzifələri.  Fənnin başlıca 

anlayışları 

2. Valeologiya sağlamlıq və sağlam həyat tərzi haqqında elm kimi 

3. Pedaqoji valeologiya, onun obyekti, predmeti, məqsədi, vəzifələri və digər elmlərlə 

əlaqəsi 

4. Valeologiyanın metodoloji əsasları və valeoloji təhsil sisteminin quruluşu prinsipləri 

5. Təhsil sistemində valeoloji xidmət 

6. Təhsil müəssisələrində təhsilalanların sağlamlığının formalaşdırılması, təmin olun-

ması və mühafizəsi 

7. Təhsilalanların sağlam həyat tərzinin rasional təşkili 

8. Sağlamlığın diaqnostikası və sağlamlıq səviyyəsini qiymətləndirmənin valeoloji 

aspektləri 

9. Fiziki tərbiyə və təhsilalanların sağlamlığı 

10. Təhsilalanların sağlamlığının rasional qidalanma ilə şərtlənməsi 

11. Təhsilalanların sağlamlığının  psixoloji əsasları. Didaktogeniya 

12. Zərərli vərdişlərin pedaqoji profilaktikası: onların qarşısının alınmasının metod və 

vasitələri 

13. Həyat fəaliyyətinin rasional təşkili 

14. Müəllimin təhsilalanların sağlamlığının formalaşdırılması və təmin olunması üzrə 

fəaliyyətinin məzmunu. Müəllimin valeoloji kompetensiyaları 

15. Azərbaycanda valeologiyanın təşəkkülü, tədqiqi, tədrisi və inkişaf istiqamətləri 

 

Təqdirəlayiq haldır ki, həm rus və həm də Azərbaycan dilində olan proqramlar kurkulu-

mun tələbləri əsasında tərtib olunmuşdur, yəni təhsilalanlar konkret olaraq nəyi bilməli, nəyi 

bacarmalı və hansı bacarıqlara yiyələnməlidirlər. Əyanilik üçün bir nümunə veririk: 
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MÖVZU 1. 

“ÜMUMI VƏ PEDAQOJI VALEOLOGIYA” KURSUNUN MƏQSƏD VƏ VƏZI-

FƏLƏRI.  FƏNNIN BAŞLICA ANLAYIŞLARI 

Valeologiya yeni inteqrativ elm sahəsi kimi. Valeologiyanın obyekti, predmeti, məqsəd və 

vəzifələri. Valeologiyanın yaranmasını şərtləndirən obyektiv və subyektiv amillər. İsrail İsko-

viç Brexman (20.11.1921 – 9.07.1994) valeologiya elminin banisi kimi. Valeologiyanın digər 

elmlərlə (fəlsəfə, tibb, psixologiya, pedaqogika, ekologiya, gigiyena, sosiologoya, iqtisadiy-

yat, bədən tərbiyəsi və s.) əlaqəsi. Valeologiyanın təşəkkülü və inkişafı. Valeoloji elmlər sis-

temi. Valeoloji elmlər sistemində pedaqoji valeologiyanın yeri. Təhsilalanların özlərini şəxsi 

sağlamlıqlarının təmin olunması, möhkəmləndirilməsi və mühafizəsinə cəlb edilməsi. 

Pedaqoji valeologiyanın əsas anlayışları: sağlamlıq, sağlam həyat tərzi, sağlam həyat tərzi-

nin komponentləri, valeoloji tərbiyə, valeoloji təhsil, valeoloji mədəniyyət, valeoloji təfəkkür, 

valeoloji şüur, valeoloji əqidə, valeoloji xidmət, valeoloji təhlil, valeoloji müşayiət  və s.     

TƏHSİLALAN: 

Bilməlidir: “Ümumi və pedaqoji valeologiya” kursunun məqsəd və vəzifələrini, fənnin 

başlıca anlayışlarını və məzmununu, təhsil müəssisələrində sağlam həyat tərzinin təşkili, tə-

min olunması və qorunması yollarını, sağlam həyat tərzi haqqında yeni inteqrativ elm sahəsi 

kimi “valeologiya”nın mövcudluğu, təşəkkülü və inkişafını; Azərbaycanda ümumi və peda-

qoji valeologiyanın təşəkkülü, inkişafı, tədqiqi və tədrisi vəziyyətini 

Bacarmalıdır: təhsil müəssisələrində sağlamlıq işinin təşkili kursunun məqsəd və vəzifə-

lərini,  onun başlıca anlayışlarını izah etməyi 

Yiyələnməlidir: təhsil müəssisələrində “Ümumi və pedaqoji valeologiya” kursunun ma-

hiyyətinə, təhsil müəssisələrində sağlamlıq işinin vacibliyini inandırma  bacarığına (2, s. 10). 

Beləliklə, son 30 ildə bütövlükdə ölkə əhalisinin, o cümlədən təhsilalanların, tədqiqat 

mövzusu baxımından xüsusilə tələbə gənclərin sağlamlığı, sağlamlıq durumu və sağlam həyat 

tərzi bir sıra obyektiv və subyektiv, nisbi idarə olunan və idarə olunmayan amillərlə şərtlən-

mişdir. 

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji ali təhsil məktəb tələbələrinin, gələcək müəllimlərin sağ-

lam həyat tərzinin formalaşdırılması təhsil müəssisəsində yaradılan şəraitlə, tədris planları, 

proqramları, dərsliklər və dərs vəsaitlərinin problem baxımından imkanlarının müəyyənləşdi-

rilməsi və fənn müəllimlərinin məqsədyönlü fəaliyyəti ilə şərtlənir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Geniş mənada bütövlükdə pedaqoji valeologiyanın elmi tədqi-

qatın obyekti kimi araşdırılnasından, nisbətən dar mənada isə pedaqoji ali təhsil müəssisələ-

rində tələbələrin sağlam həyat tərzinin formalaşdırılması üzrə işin sistemi kimi aktual elmi-

pedaqoji problemin qoyuluşu və həllindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəiyyəti və tətbiqi. Ali pedaqoji təhsil müəssisələri şəraitində gələ-

cək müəllimlərin tədris prosesində sağlam həyat tərzinin formalaşdırılmasının vasitə, üsul və 

texnologiyalarının tətbiqindən; tədqiqatın nəticələrinin tələbələrin ali məktəb mühitində sağ-

lam həyat tərzinin formalaşdırıması prosesini təkmilləşdirməsindən ibarətdir. Azərbaycanda 

müasir tərbiyə nəzəriyyəsinin valeologiya, ümumi və pedaqoji valeologiya, sağlam həyat tər-

zi, sağlam həyat tərzinin formalaşdıırlması, hərəki fəallıq və s. kimi yeni paradima və termin-

lərlə  zənginləşdirilməsinbdən ibarətdir. 
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Э.А. Исмайлова   

 

Состояние преподавания валеологии в вузах 

 

Pезюме 

 
Статья посвящена проблеме состояния преподавания валеологии - новой интегра-

тивной науки в высшей школе. В современную эпоху, когда стратегической задачей в 

нашей стране является повышение уровня жизни населения, развитие человеческого 

капитала, проблемы формирования здорового образа жизни у студентов занимаются 

исследованиями и научно-валеологическими исследованиями во всех сферах образова-

ния. общественная жизнь обусловлена очень большими и важными потребностями. 

  

                                                                                                E.A. Ismayilova  

 

The state of teaching valeology in higher education institutions 

 

Summary 

 
The article is devoted to the problem of the state of teaching valeology, a new integrative 

science in higher education. In the modern era, when the strategic task in our country is to 

raise the living standards of the population, the development of human capital, the problems 

of forming a healthy lifestyle in students are involved in research and scientific-valeological 

research in all spheres of public life. conditioned by very large and important needs. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 16.04.2021 
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Dərsin tədqiqat mərhələsində qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan me-

todlardan biri də Fishbone, başqa bir adıyla desək, Balıq sümüyü metodudur. Bu metodun ya-

radıcısı yapon professoru Kaorau İsikavadır. Balıq sümüyü diaqramı 1952-ci ildə yaradıcısı-

nın şərəfinə İsikava metodu adlandı-rılmışdır. Bu metod dünya miqyasında istehsalat, məhsul 

marketinqi, xidmət sənayesi və s. sahələrdə geniş istifadə olunur. Yaponiyanın məşhur firması 

Toyoto öz istehsalında Fishbone metoduna üstünlük verir. Bu diaqramdan geniş istifadə olun-

masının əsas səbəbi bütün səbəbləri eyni vaxtda görməyə imkan verir. Həmçinin səbəblər ara-

sındakı əlaqə asanlıqla görünməyə bilər. Bu vasitə problemin əsas səbəblərini müəyyənləşdir-

mək üçün istifadə olunur. İsikava diaqramı hadisənin və ya hadisənin bir neçə səbəbini göstər-

mək üçün qrafiki bir metoddur. Xüsusilə, balıq sümüyü diaqramı müəyyən bir problem və ha-

disənin səbəblərinin kompleks qarşılıqlı təsirini müəyyənləşdirmək üçün səbəb və nəticə təh-

lili üçün istifadə olunan ümumi bir vasitədir. Balıq sümüyü diaqramı yenilik mənbələrini təm-

sil etmək və təhlil etmək üçün hərtərəfli nəzəri bir çərçivə ola bilər. 

Balıq sümüyü diaqramı coğrafiya fənninin tədrisi prosesində geniş tətbiq edilə bilər. Coğ-

rafi bilik və bacarıqların yoxlanılması, ölçülməsi və qiymətləndirilməsi üçün mükəmməl üsul-

lardan biri ola bilər. İsikava diaqramı tədqiq edilən fakt və hadisələr arasında səbəb-nəticə əla-

qələrin müəyyən edilməsinin qrafik təsvir etməyə imkan verir. Bu üsul məntiqi təfəkkürün in-

kişaf etdirilməsi üçün ideal metodlardan biri hesab oluna bilər. Metod hadisə və proseslər ara-

sında məntiqi əlaqəni əyani şəkildə göstərir, hadisələrin ardıcıllığını sistemləşdirməyə, coğrafi 

qanunauyğunluğu üzə çıxarmağa imkan verir. Əlaqəli açar sözlərdən istifadə etməklə səbəb-

lərin üzə çıxarılması və səbəblərdə nəticəyə doğru mövzunun tədqiq edilməsi onu aydın başa 

düşməyə imkan verir. İsikava metodundan dərsin bütün mərhələlərində istifadə oluna bilər. 

Xüsusilə bilik - bacarıqların tətbiq edilməsi və yoxlanılması və tədqiqatın aparılması mərhələ-

lərində İsikavanın tətbiq edilməsi yüksək nəticə verə bilər. Tədqiqatın aparılması mərhələsin-

də əqli hücum zamanı İsikava diaqramının tətbiqi yüksək nəticələr verir. İsikava diaqramı ilə 

iş bir neçə mərhələdə aparılır: 

— Tədqiq olunan nəticəyə təsir edən fakt və səbəblər təhlil edilir 

— Səbəb və nəticələrə dair faktlar məntiqi ardıcıllıqla qruplaşdırılır 

— Hər bloka aid faktların sıralanması 

— Diaqramın ümumi təhlili 

— Prosesə təsir etməyən fakt və amillərin çıxarılması 

İsikava metodunu tərtib etmək üçün fərdi, qrup və bütövlükldə sinif təşkilat formasından 

mailto:shabnamnarmanzada03@gmail.com
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istifadə edilə bilər. Diaqramdan təlim prosesində müxtəlif cür istifadə oluna bilər. Məsələn, 

nəticəyə gətirən səbəbləri, yaxud səbəblərdən doğan nəticəni müəyyən etmək tapşırıla bilər.  

Coğrafiya dərsində İsikava metodunun səbəb-nəticə əlaqəsi daha çox olan mövzuların öyrə-

dilməsində istifadə olunması daha məqsədə uyğun olar. Bu şagirdlərdə beyin fırtanası yarat-

maq üçün vasitə ola bilər. Müəllim bu zaman şagirdlərin tədqiqatın aparılmasında iştirakını 

aydın şəkildə qiymətləndirmə imkanı əldə edə bilir. 

Məsələn, X sinif coğrafiya kitabında “Urbanizasiya, regional fərqlər” mövzusunun öyrə-

dilməsində bu metoddan istifadə oluna bilər. Xüsusilə tədqiqat mərhələsində bu üsuldan isti-

fadə müəllimin qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmasına daha effektli təsir göstərə bilər. İlkin 

mərhələdə öyrənilən hadisə “balığın başında” (Urbanizasiya) yazılır, bir neçə əsas səbəb 

müəyyən edilir və “balığın bel sümüyü”nə oxlarla birləşdirilir. Növbəti mərhələdə isə əsas sə-

bəbləri yaradan digər kiçik səbəblər qeyd edilir. Bu metodu müxtəlif formada təşkil etmək 

olar. Şagirdlərdən fərdi şəkildə urbanizasiyanı yaradan səbəblər soruşularaq lövhədə yazıla bi-

lər və sonda nəticə çıxarılması üçün kollektiv müzakirə aparıla bilər. Digər bir forma isə şa-

girdləri qruplara ayıraraq urbanizasiyanı yaradan səbəblər tədqiq oluna bilər. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
kiçik şəhərlərin böyüməsi                 məişət şəraitinin yaxşılaşması 

 

 

ətraf ərazilərin şəhərlərə birləşməsi          kənd əhalisinin miqrasiyası 

 

 

 

                                            

          
      inteqrasiya                                nəqliyyat sıxlığı     

 

 

     ixtisaslaşma                       şəhərsalma texnologiyasının 

                                                        yüksəlməsi 

 

    

 

  

 

 

   

 

şəhərlərdə sənayenin 

həcminin artması 

şəhər əhalisinin artması 

 

Urbanizasiya 

şəhərin mədəni və siyasi 

funksiyalarının artması 

əməyin bölgüsü 

strukturun dəyişməsi 
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Daha sonra hər bir səbəb ayrı ayrılıqda tədqiq oluna bilər. Unutmamalıyıq ki, hər bir səbəb 

özü özlüyündə bir nəticədir. Məsələn elmin inkişafı, şəhərlərdə gəlir səviyyəsinin yüksək ol-

ması, kənd əhalisinin şəhərlərə miqrasiyası, şəhərlərdə iş yerlərinin çoxalması və s. səbəblər 

şəhərlərdə əhali sayının artmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, tipik olaraq əsas səbəblərin təhlili 

üçün istifadə olunan balıq sümüyü diaqramı beyin fırtınası təcrübəsini bir növ ağıl xəritəsi 

şablonu ilə birləşdirir. Səbəb-nəticəni müəyyənləşdirmək üçün sınaq işi üsulu kimi təsirli ola 

bilir. Şagirdlər nəticənin yaranması üçün bütün mümkün səbəbləri beyin hücumundan keçi-

rəndən sonra  diaqramın qurulması vizual olaraq başa çatmış olur. Demək olar ki, bütün dərsi 

Fishbone üzərində qurmaq olar. Müzakirə mərhələsində diaqram şagirdlərin qarşılıqlı fikir 

mübadiləsinə gətirib çıxarır. Səbəblərin yaratmış olduğu problemlərin həlli yolları üçün lazım 

olan vasitələr müzakirə zamanı şagirdin tədqiqatının nəticəsində əldə olunur və bu da müəl-

limə qiymətləndirmə üçün kömək ola bilər. Beləliklə, tədqiqat mərhələsində demək olar ki 

bütün sinif dərsdə fəal iştirak edərək İsikava modelini birlikdə hazırlamış olurlar. 

Məqalənin aktuallığı. Balıq sümüyü diaqramı şagirdlərdə hadisələr arasında səbəb-nəticə 

əlaqələrinin aydın görünməsinə, onlarda tədqiqat bacarığının inkişaf etdirilməsinə və prob-

lemlərin həlli yollarının tapılması kimi bacarıqların formalaşdırılmasına kömək olan metod-

lardan en yaxşısı hesab oluna bilər. “Balıq sümüyü tələlərinə düşməyərək” şagird səbəblər 

arasındakı asılılığı müəyyənləşdirərək ümumi bir nəticə çıxarmış olur. Müəllim fasilatator ro-

lunda çıxış edərək şagirdlərə balıq skletinin yaradılmasına istiqamət vermiş olur. Bu metodu-

nun effektli olması müəllimin pedaqoji bacarığındanda aslıdır. Məqalə də belə vacib bir prob-

lemə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə İsikava diaqramı ilə 

aparılacaq işin mərhələləri sadalanır, “Coğrafiya” fənni üzrə yuxarı siniflərdə müxtəlif möv-

zuların öyrədilməsi zamanı bu metoddan istifadənin əhəmiyyəti göstərilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 

                                               

Ədəbiyyat 
 

1. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram  

2. static.bsu.az 

3. N. Seyfullayeva. Coğrafiyanın tədrisi metodikası: Ali məktəblər üçün dərslik. Bakı, 

2011. 

4. E. Əliyeva və N. Seyfullayeva. Coğrafiya fənni üzrə təlimin təşkili formaları və üsul-

ları. Bakı, 2009. 

5. Coğrafiya: X sinif üçün dərslik. Bakı, 2017. 

6. Coğrafiya fənni üzrə XI sinif müəllim üçün metodik vəsait. Bakı, 2017. 

 

Ш.М. Нарманзаде 

 

Применение метода Исикавы на этапе исследования 
 

Резюме 
 

На исследовательской фазе урока используются разные методы. В статье рассматри-

вается один из таких методов - метод Исикавы. Метод Исикава был разработан японс-

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram
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ким ученым и назван в его честь. Этот метод еще называют рыбьей костью. Его можно 

использовать для изучения причинно-следственных связей. Метод Исикавы эффекти-

вен в исследованиях. На этом можно построить практически весь урок. Этот метод вы-

зывает у студентов мозговой штурм и вовлекает их в исследования. Использование ме-

тода более уместно в старших классах. 

 

Sh.M. Narmanzada 

 

Application of the Ishikawa method in the research phase 

 

Summary 

 
Different methods are used in the research phase of the lesson. The article discusses one of 

these methods, the Isikawa method. The Isikawa method was developed by Japanese scientist 

and is name after him. This method is also called fishbone. It can be used to study cause-

result relationships. The Isikawa method is effective in research. Almost the whole lesson can 

be built on it. This method creates a brainstorm in students and engages them in research. The 

use of the method is more appropriate in the upper grades. 
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Əminə Baba qızı Qədimova 

          pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti 

      E-mail: aminaqadimova @admu.edu.az 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. L.N. Qasımova 

           psixol.ü.f.d., dos. Ü.M. Qəzvini 

 

Açar sözlər: gənclərdə ünsiyyət, ünsiyyət formaları, ünsiyyət mədəniyyəti, ünsiyyətdə 

qarşılıqlı fəaliyyət  

Ключеые слова: общение в молодости, культура общении е, формы общение, взаи-

модействие в общении 

Key word: communication in youth, communication culture, forms of communicftion, 

interaction in communication 

 

İnsanın zehni, fiziki və mənəvi inkişafı üçün onun gerçək aləm, canlı təbiət, cəmiyyət üzv-

ləri və hadisələri ilə sıx ünsiyyətdə olması zəruridir.  

İnsanın inkişafında başqaları ilə ünsiyyətdə olub əlaqəli fəaliyyət göstərmək böyük rol oy-

nayır. 

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərin xarakteristikasının müəyyənləşdirilməsində “ünsiyyət” 

anlayışından xüsusi olaraq istifadə olunur. “Ünsiyyət” anlayışı ictimai münasibətlərin, xüsu-

silə də, “subyekt-subyekt” münasibətlərinin spesifik növünü əhatə edir. Bu münasibətlərin 

təhlili gedişində təkcə bir subyektin digərinə təsiri deyil, eyni zamanda onların qarşılıqlı fəa-

liyyəti, qarşılıqlı əlaqəsi, qarşılıqlı cəhdləri, qarşılıqlı təsiri, qarşılıqlı dərki, qarşılıqlı münasi-

bətləri proosesləri də üzə çıxarır.  

Hələ ilk insanda şüurla birlikdə nitq, danışmaq qabiliyyəti onun başqası ilə ünsiyyətdə ol-

ması əsasında yaranmışdır. İnsanlar öz varlığının lap ilk addımlarından etibarən təbiət qüvvə-

lərinə qarşı mübarizə aparmağa, təbiətdən maddi nemətləri, zəruri yaşayış vasitələrini birlikdə 

əldə etməyə məcbur olmuşlar.  

Elm təsdiq edir ki, insanın birlik, təsəvvür, məlumat və anlayışlarının, mühakimə və dün-

yagörüşünün inkişafı üçün onun gerçək aləmlə, adamlarla sıx əlaqədə və ünsiyyətdə olmağı, 

ictimai mühitdə böyüməsi və fəaliyyət göstərmək zəruridir. 

Hər şeydən əvvəl, yadda saxlamaq lazımdır ki, şəxsiyyətin bütün xassə və əlamətlərinin 

formalaşması, habelə onun ünsiyyət və müxtəlif münasibətlər üzrə təcrübə toplaması fəaliy-

yətdə baş verir, xüsusi təşkil edilmiş, pedaqoji cəhətdən məqsədyönlü fəaliyyəti həm şəxsiy-

yətin əxlaq, əmək ictimai, estetik əlamətlərinin təzahür etməsi üçün həm də insan xarakterinin 

və fərdiyyətinin qiymətli xassələrini formalaşdırmaq üçün zəruri olan şərait yaradır. Ünsiy-

yətin işgüzar əsası, fəallıq, özfəaliyyət mənbəyi, həm yaradıcı imkanların inkişaf etdirilməsi 

vasitəsi, həm də ümumi məqsədə nail olmaq yoludur.  

Bununla yanaşı, kollektivin daxili proseslərindən hər bir fəaliyyətlə bir başa deyil, vasitəli 

surətdə, ünsiyyət vasitəsilə, qarşılıqlı mübadilə prosesi vasitəsilə əlaqədardır.  

Gənclərin kolektivdə münasibətlərin bu növü nisbətən son vaxtlar psixoloqların və peda-

qoqların öyrəndikləri sahə olmuşşdur. Bəzi gənclər yaşıdlarının hörmətini qazanmışdır və on-

larla ünsiyyətdə olmağı arzu edirlər. Elə gənclər də vardır ki, onlarla heç kim ünsiyyət saxla-
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maq istəmir.  

İctimai həyatda insanın başqaları ilə ünsiyyətdə olub qarşılıqlı fəaliyyət, bir-birinə qayğı, 

yardım və kömək göstərməsi onların ümumi inkişafına böyük təsir göstərir. Məsələn, adamlar 

kollektiv əmək prosesində bir-birilə yaxın, səmimi ünsiyyətdə olub bir-birlərinə qarşılıqlı qay-

ğı, kömək göstərdikdə, mehriban yoldaşlıq şəraitində fəaliyyət göstərdikdə onlar arasında bir-

birilərinə hüsn-rəğbət və məhəbbət hissləri, nəzakətlilik və qayğıkeşlik, insanpərvərlik, kol-

lektivçilik yoldaşlıq və dostluq münasibətləri inkişaf edir və formalaşır.  

İnsan arasında ünsiyyətin bir sıra formaları mövcuddur. Dil insanlar arasında mühüm ün-

siyyət vasitəsidir. İnsan arzu və fikirlərini, mənimsədiyi elmi bilik və məlumatları, müəyyən 

işə, cəmiyyətə və adamlara hörmət, qayğı və münasibətlərini dil vasitəsilə ifadə edir, nümayiş 

etdirir. Düzgün, mənalı danışmaq, savadlı yaza bilmək bacarığı şəxsiyyətin ümumi inkişafı və 

mədəni olmasını göstərən mühüm əlamətlərdir.  

Uşaqların qavradığı həyat həqiqətlərini, öyrəndiyi təlim materialını yadında möhkəm sax-

layıb aydın və konkret ifadə etməsi, onun dilinin zənginləşməsini, zehni qüvvələrinin, xüsu-

sən təfəkkürünün inkişafını və elmi biliklərlə silahlanmasını təmin edir, şəxsiyyətini təşəkkül 

etdirir. Uşaqlar ana dili vasitəsilə öz xalqının milli adət-ənənələrini, həyat və məişət qayda-qa-

nunlarını, doğma yurdunun füsunkarlığını, xalqının milli mədəniyyətini, nağıllarını, rəqslə-

rini, oyun və ədəbiyyatını, qəhrəmanlıq tarixini daha asan və aydın öyrənir və inkişaf edir.  

İnsanın ümumi və mədəni inkişafında xarici dilləri mənimsəməyin böyük rolu vardır. 

Adam xarici dilləri yaxşı bilməklədünya xalqlarının mədəniyyəti, ədəbiyyatı və elmi naliyyət-

ləri ilə yaxından tanış olur, onların mütərəqqi adət və ənənələrini, xalq nağıllarını, musiqisini. 

Oyun və rəqslərini öyrənir, onlardan zövq alır. Xarici dillər başqa xalqlarla mədəni əlaqəni 

genişləndirir, uşaq və gəncləri dünya xalqlarının mütərəqqi adət-ənənələrini, mədəniyyət, in-

cəsənət və ədəbiyyatını sevib öyrənməyə təhrik edir, onlarda xalqlar dostluğu və beynəlmiləl-

çilik hisslərini inkişaf etdirir.     

Şəxsiyyətin formalaşmasında kollektiv əmək, oyun və yarışları, görkəmli elm və incəsənət 

xadimləri, əmək və Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları ilə görüşlər, məktublaşmalar da faydalı 

ünsiyyət formalarıdır. Belə maraqlı fəaliyyət formaları vasitəsilə uşaqlar bir-biri ilə müəyyən 

ünsiyyətdə olub birgə fəaliyyət prosesində bir-birinə qarşılıqlı qayğı, yardım və tələbkarlıq 

göstərir, nəzarət edir, düzgün, intizamlı, nəzakətli və ləyaqətli hərəkət edirlər.  

Lakin gündəlik həyatımızda, insanların qarşılıqlı münasibətlərində müşahidə etdiyimiz ki-

mi, belə keyfiyyətlərə yiyələnmək o qədər də asan deyil. son vaxtlarda insan ailinə diqqətin 

artması, elmi-texniki tərəqqi, genişlənən ekoloji təhlükə, millətlərarası münaqişələr ünsiyyət 

probleminə yeni baxış, onun tədqiqi üçün daha artıq enerji, yaradıcılıq axtarışları tələb edir.  

Pedaqoji-psixoloji tədqiqatlar əsasında artıq çoxdan məlumdur ki, şagirdlərin tədris proq-

ramının mənimsənilməsində və başlıca şərt müəllim-şagird ünsiyyətinin məzmunu, məktəbdə 

sağlam mənəvi iqlimin formalaşmasıdır. Məktəbdə ünsiyyətin mürəkkəb strukturu və əhəmiy-

yəti XX əsrin 70-ci illərindən ünsiyyəti pedaqoji problem kimi konkret tədqiqat obyektinə 

çevrilmişdir.  

Ünsiyyətdən məmnun olmağı şərtləndirən mənəvi sərvətlərin: maraqların, rəylərin, həyat 

faktlarının və adamların, qarşılıqlı anlaşmanın, ümumiliyi məhz işgüzar, səmimi gənclər kol-

lektivinin yaraılması prosesində tərbiyənin müstəqil vəzifəsi olmalıdır.   

Məqalənin aktuallığı. Müasir şəraitdə dünyanın mənzərəsi psixoloji baxımdan ritual ün-

siyyətdə sosial, peşəkar, yaxud fərdlərarası rolu oynamaq vacibdir. Belə vəziyyət ritual davra-

nış üçün ünsiyyət şəraitinin dərk edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu səbəbdən, ünsiyyət 

məsələlərinin ibtidai dövrlərdən başlayaraq inkişaf dinamikasının öyrənilməsi həmişə actual-
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lıq kəsb etmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, ünsiyyət problemi bir çox elm-

lərin öyrəndiyi əsas tədqiqat obyektlərindən biridir. 

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

müəllimləri, magistrlar və tələbələr istifadə edə bilərlər.         
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А.Б. Кадимова 
 

Общение - важный вопрос для молодежи 
 

Резюме 
 

В этой статье, говорится о развитии процесса общения между людьми. В процессе 

общения анализируются мысли, знания, мнения, переживания и чувства между лю-

дьми. Общение-сложное и многогранное рсихическое явление. Если общение является 

потребностью и необходимостью, культура общения-это качество. Это означает созда-

ние условий для правильного формирования коммуникативного и социально-психоло-

гического управления коллективом. Коммуникация является источником всех социаль-

ных детских рсихологических явлений. Общение также ведёт к формированию лич-

ности. В процессе общения люди обмениваются информацией друг с другом, взаимо-

действовать, понимать друг друга. Круг общения молодёжи ещё больше осложняется.  

            

A.B. Gadimova 

 

Communication is an important issue for young people 
 

Summary 
 

This  article discusses the process of establishing and developing communication between 

people. In the process of communication, thoughts, knowledge, opinions, experiences and 

feelings between people are analyzed. Communication is a complex and multifaceted mental 

phenomenon. If communication is a need and a necessity, a culture of communication is 

quality. It means creating conditions for the proper formation of communication and social 

and mental management of the child`s team/ Communication is the source of all social 

psychological phenomena. Communication also leads to the for mation of personality.  
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Nitq mədəniyyəti ümumbəşəri mədəniyyətin tərkib hissəsi olaraq, məxsus olduğu xalqın 

etnik-milli və ictimai-estetik dəyərlərinin  daşıyıcısı kimi çıxış etməklə bərabər, onun tarixi 

keçmişinin və mədəni səviyyəsinin simvoludur. Nitq mədəniyyəti nəzəri və tətbiqi dilçilik 

kontekstində öyrənilir və nitq mədəniyyətinin təcrübi məsələləri bir növ dilçiliyin nəzəri prob-

lemlərinin təcrübəyə yanaşmasıdır. 

Ünsiyyət və fəaliyyət prosesində nitq mədəniyyətinin təcrübi məsələləri meydana çıxır. 

Xüsusi etik norma və dəyərlərə malik nitq mədəniyyəti cəmiyyətdə insanlar arasında ictimai 

münasibətlərin tənzimləyicisidir. İnsanlararası münasibətin vacib faktorlarından birini ünsiy-

yət mədəniyyəti  təşkil edir və nitq mədəniyyəti ünsiyyət prosesində baza rolunu oynayır. Sə-

lis nitqə malik hər bir insan ünsiyyət prosesində öz hiss və duyğularını, fikir və düşüncələrini 

dil-nitq prosesinin vəhdəti kontekstində reallaşdırır. Daxili nitqdə formalaşan fikirlər canlı 

nitq prosesində səsləndirilmək imkanı əldə edir. Bu daxili əlaqələnmə dil-nitq vəhdətini or-

taya qoyursa, fikirlərin, ideyaların ictimailəşməsi ünsiyyət prosesində həyata keçir. Məhz bu 

faktor nitq mədəniyyəti ilə ünsiyyət mədəniyyətinin üzvi əlaqəsini təsdiq edir. 

Hər bir xalqın dilində olduğu kimi, Azərbaycan dilində də xalqımızın milli təfəkkürünün, 

əxlaqi-etik dəyərlərinin ifadəsi olan bir qrup söz və ifadələr mövcuddur. Azərbaycan dilçi-

liyində bu qəbildən olan ifadə və söz qrupları nitq etiketləri, yaxud nitq yarlıqları adı ilə qeyd 

olunur. Nitq etiketləri gündəlik  istifadədə ünsiyyət  məqsədilə işlədilən, norma səciyyəsi da-

şıyan nitq konstruksiyaları hesab olunur. Onlar cəmiyyətdə davranış normalarının tənzimlə-

yicisi olmaqla yanaşı, mədəni ünsiyyətin formalaşdırılmasında müəyyənedici rol oynayır. 

Nitq mədəniyyəti - ünsiyyət prosesi - nitq etiketi vəhdəti meydana çıxır. Nitqin mədəni sə-

ciyyə və keyfiyyətlərinə yiyələnmədən ünsiyyət prosesində iştirak etmək qeyri-mümkündür. 

Istər yazılı, istərsə də şifahi nitq bacarıqlarından məhrum yaxud onlara istənilən səviyyədə yi-

yələnməmiş insan ünsiyyətdən kənar qalır. Ünsiyyət isə insanların mənəvi tələbatıdır və bu 

tələbatın ödənməməsi əsəb pozuntularına  və daha ciddi xəstəliklərə səbəb olur. Psixoloji ədə-

biyyatlarda “ünsiyyət insanlar arasında təmasın yaranması və inkişafı prosesi kimi meydana 

çıxır. Ünsiyyət insanlar arasında birgə fəaliyyət tələbatından doğan təmasın çox planlı inkişaf 

prosesidir. Başqa sözlə, insanların öz münasibətlərini aydınlaşdırmaq və ümumi nəticə əldə 

etmək məqsədilə öz səylərini əlaqələndirməyə və birləşdirməyə yönəldilmiş qarşılıqlı təsirinə 

ünsiyyət deyilir” (4, s. 98). Birgə fəaliyyətə əsaslanan ünsiyyətin etik səviyyədə qurulması 

nitq etiketləri hesabına baş tutur. Nitq etiketi hər bir cəmiyyətin nitq davranışı formulları, ün-

siyyət stereotipləridir. Ünsiyyət müxtəlif vasitələrlə həyata keçirilə bilər. Jestika, mimika və 

nitq ünsiyyətin qurulmasında geniş istifadə olunan vasitələr hesab olunur. 

mailto:v.hesenzade1996@gmail.com
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Ünsiyyət anlayışı etiketdən daha genişdir. Etiket hər zaman ünsiyyət prosesində həyata 

keçsə də, hər ünsiyyət etiket ola bilmir. 

Nitq etiketləri müxtəlif ünsiyyət situasiyalarında geniş istifadə olunur. Mədəni nitq etike-

tində situasiya əsas meyardır, dialoqun istiqamətini müəyyən edir, ünsiyyət zamanı məramın 

açılması situasiyadan bilavasitə asılıdır. Hər bir xalqın dilində olduğu kimi Azərbaycan dilin-

də də xalqımızın müraciət, təbrik, ayrılma, görüş məqamlarında işlədilən nitq etiketi formala-

rından istifadə situasiya tipləri ilə birbaşa bağlıdır. Situasiya tipləri rəsmi, qeyri-rəsmi, yarı-

rəsmi məqamlarda mövcud olur və onlara tanışlığın dərəcəsi, söhbət iştirakçılarının sosial sta-

tusu, təhsili, söhbət iştirakçıların sayı da təsirini göstərir. Nitq etiketi normaları plastik xarak-

terə malikdir və situasiyadan asılı olaraq onları müxtəlif istiqamətlərə əymək mümkündür. 

Nitq etiketi formaları situasiyalarda stereotiplərin seçimində ünsiyyət şəraiti təsir göstərir. 

Məhz nitq etiketi situasiyanın düzgün qiymətləndirilib həmin situasiya üçün düzgün, norma 

hesab edilən ifadələrin seçilməsini tələb edir. 

Cəmiyyətdə insanlararası mövcud münasibətlər sistemində nitq etiketləri gündəlik istifa-

dədə ünsiyyət məqsədilə işlədilən, norma səciyyəsi daşıyan nitq konstruksiyaları hesab olu-

nur. Nitq etiketləri dildə bir sistem təşkil edərək, bir sıra komponentlərdən ibarətdir və Azər-

baycan dilində olan xüsusi söz və yaxud söz birləşmələri ilə ifadə olunur. Nitq etiketləri məq-

sədəuyğun istifadə və işlənmə sahəsinə görə növlərə bölünür. Müraciət qaydaları, şad və ya 

pis xəbərləri çatdırma, dinləmə, danışanın fikrinə münasibət bildirmək, söhbətə qoşulma, veri-

lən sualları cavablandırma qaydaları, mimika və jestikadan istifadə qaydaları kimi kompo-

nentləri özündə birləşdirir. 

Nitq etiketinin məzmununda daşıdığı etik xarakteri onu etika ilə bağlılığına nəzər salın-

masına səbəb olur. Əksərən bu iki termin ya qarışdırılır, ya da tamamilə eyniləşdirilir. Nitqin 

etik məsələləri nəzakətli davranış qaydalarına, etik normalara düzgün riayət edilməsini tələb 

edir. Etika müəyyən cəmiyyət daxilində insanların bir-birinə münasibətini tənzimləyən nəza-

kətli danışığı və əxlaq normalarını özündə ehtiva edir. “Etika” və “etiket” terminləri məna, 

səslənmə və tətbiq olunma sahələrinə görə bir-birinə yaxın mənalı sözlər kimi dərk edilmişdir. 

“Etiket” fransız, “etika” isə latın sözüdür. “Etiket” sözü fransız dilində iki mənadadır: 1) yar-

lıq, etiket, yazı; 2) mərasim. “Etiket” sözü də latın dilində iki mənalıdır: 1) ictimai şüur for-

malarından biri kimi əxlaq; tərbiyə və mənəviyyat haqqında fəlsəfi nəzəriyyə; 2) hər hansı 

sinfin, cəmiyyətin və ictimai təşkilatın əxlaq qaydaları. “Etiket” sözü holland dilində, əsasən 

“paycıq” mənasında işlədilmişdir. “Paycıq” ilkin olaraq “malın, eksponatın üstünə yapışdırıl-

mış kağız” mənasında olmuşdur, sonralar isə “kağız” mənasını qazanmışdır” (3, s. 179). İndi 

isə etiket sözü həm “yarlıq”, həm də “danışıq norması” şəklində işlənilir və “yarlıq” mənası 

ilkin, “danışıq norması” isə törəmədir. Etika fəlsəfə elminin tədqiqat sahəsinə daxil olub, əx-

laq, mənəviyyat qaydalarını əhatə edirsə, etiket isə cəmiyyətdə  mədəni, etik, əxlaq normala-

rına uyğun davranış qaydalarını əks etdirir. Əlbəttə inkar etmək olmaz ki, etiketin mahiyyətin-

də duran xüsusiyyətlər etik xarakterə malikdir. Lakin etiketin məxsus olduğu etik xarakteri 

onu etika ilə eyniləşdirmək haqqı vermir. Etik normalar daxilində nitq etiketlərinin gözlənil-

məsi cəmiyyət tərəfindən təqdirəlayiq hal kimi qarşılanır. Nitq və etiket bir-birilə üzvi əlaqə-

dədir, nitqin əxlaqi dəyərlərə, etik normalara uyğun olması danışanın haqqında adresatın müs-

bət rəyinə səbəb olur. 

Bununla da danışan səlis, mədəni nitqi ilə həmsöhbətini heyran etməklə qalmır, söhbətdə 

təsiredici qüvvəni və söhbətin gedişatında idarəni öz əlinə alır. 

Nitq etiketlərindən bəhs açarkən bir çox hallarda digər etiket növlərinin də onun tərkib 

hissəsi kimi verilməsi halları müşahidə olunur. “Etiketin isə 3 növü göstərilir: Xarici görünüş 
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etiketi, nitq etiketi və davranış etiketi”(2, s. 41). Bir-birilə sıx bağlı olan bu üç etiket növlə-

rinin hər biri özünəməxsus cəhətləri ilə fərqlənir. 

Xarici görünüş etiketinə səliqəli və zövqlü geyim tərzi, saç düzümü və s. zahiri görünüş 

əlamətləri daxildir. Məlumdur ki, hər mərasimin öz geyim tərzi var və xarici görünüş etiketi-

nin də tələbi hər hansı bir mərasimə uyğun geyim tərzinin seçilməsidir. Etiketə uyğun, səliqəli 

və zövqlü xarici görünüş insan haqqında xoş təəssüratın yaranmasına səbəb olur. Davranış eti-

keti isə insanların cəmiyyət tərəfindən müxtəlif situasiyalar üçün qəbul edilmiş, nümunəvi he-

sab edilən hərəkətlərinin məcmusudur. Nitq etiketi isə cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş 

müvafiq nitq situasiyasında insanlar arasında mədəni ünsiyyət və nitq davranışını tənzimlə-

yən  etik qaydalar  sistemindən ibarətdir. Nəzakətli rəftar, hərəkət, davranış milli mənəviyyat 

və mədəniyyətimizin başlıca, əsas komponentlərindən sayılır. Nitq etiketi davranış və danışıq 

etiketini də özündə cəmləşdirir. 

Nitq etiketləri də tərkib hissəsi olduğu nitq mədəniyyəti  kimi milli səciyyə daşıyıb, məx-

sus olduğu xalqın etnik-milli dəyərlərinin nitq prosesində təzahürüdür. Müqəddəs “Qurani-

Kərim”də işlənmiş nitq etiketləri müsəlman dünyasının ümumdil-nitq mədəniyyətinin səciy-

yəvi xüsusiyyətlərini özündə ehtiva edirsə, “Kitabi-Dədə Qorqud” abidəsi isə oğuz türk nitq 

mədəniyyətinin bariz nümunəsidir. Nitq etiketləri milli olduğu qədər həm də bəşəridir. Çünki 

nitq etiketləri dünya dillərinin  hər birində mövcuddur və universal dil hadisəsidir. 

Nitq etiketləri qədimliyi və müasirliyi özündə cəmləşdirə bilir. Onlar köhnə nitq ənənələ-

rini qoruyub saxlasalar da müasir dövrdə baş verən, sürətli inkişaf nəticəsində cəmiyyətdə ya-

ranan  nitq mədəniyyəti münasibətlərində dəyişikliklər müşahidə olunur. Nitq etiketləri də bu 

inkişafla bağlı baş verən dəyişikliyi bilavasitə əks etdirir. Nitq etiketindən istifadə zamanı bir 

sıra amillər nəzərdə saxlanmalıdır: 

“Birincisi, xalqın dil-nitq fəaliyyəti nəticəsində qərarlaşmış ifadələr yığını meydanda ol-

malıdır. İkincisi, həmin ifadələr yığını nəliyi, necəliyi dil kollektivinin üzvlərinə, o cümlədən 

danışan və dinləyənə məlum olmalıdır. Üçüncüsü, nitq etiketi ifadələrinin gözlənməsi və po-

zulması hallarını müəyyən edən qaydalar mövcud olmalıdır. Dördüncüsü, nitq etiketləri ifadə-

lərinin konkret nitq şəraitləri ilə bağlı olduğunu başa düşmək zərurəti işləməlidir” (2, s. 25). 

Nitq etiketinin ünsiyyət və nitq prosesində bilavasitə iştirakı onun nitq ilə sıx bağlılığı ilə 

izah oluna bilər. Onlar arasındakı üzvi əlaqə yerinə yetirdikləri funksiyalarında da nəzərə çar-

pır. 

Nitqin və nitq etiketlərinin nitq prosesində daşıdığı funksiyaları arasında üzvi əlaqəni hər 

birinin ayrıca funksiyalarına nəzər saldıqda görmək mümkündür. Nitqin funksiyaları dilçilik 

ədəbiyyatlarında aşağıdakılar şəklində verilir: 

1. Nitqin magik (ovsun) funksiyası – sözün fövqəladə, sirli təsir qüvvəsi bu funksiya ilə 

ifadə olunur. 

2. Nitqin nominativ funksiyası – bu funksiyada əsas məqsəd fikri adresata çatdırmaq, ya-

xud insanlar arasında əlaqə yaratmaq deyil, fikrin bu və ya digər obyektini göstərmək, onu ad-

landırmaqdır. 

3. Nitqin diakratik funksiyası – bu funksiyadan nitqin tamamlanması, korreksiyası məq-

sədilə istifadə olunur. 

4. Nitqin okkazional funksiyası – nitqə qeyri-nitq situasiyasının əlavə edilməsində özünü 

göstərir. Məsələn, savadsız adamdan danışanda əlimizi stola vurmağımız nitqin okkazional 

funksiyası ilə bağlıdır. 

5. Nitqin siqnal funksiyası - bu, nitq vasitələrindən adresatı xəbərdar etmək, adresatın 

müəyyən reaksiyasına nail olmaq məqsədilə işlədilir. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 109 

6. Nitqin emotiv funksiyası – danışanın hiss və duyğularını ifadə etmək məqsədi ilə işlədi-

lən söyləmlərdə danışan dinləyəni müəyyən bir hərəkəti etməyə sövq etdikdə təzahür edir. 

7. Nitqin ekspressiv funksiyası – bu funksiya ilə fikrin ifadəli verilməsini şərtlənir. 

8. Nitqin estetik (poetik) funksiyası – bu funksiya nitqin estetik gözəllikdə qurulmasına 

xidmət edir. 

9. Nitqin etnik funksiyası – nitq vasitəsilə danışanın milli mənsubiyyətini bildirməsi, ifadə 

etməsi nitqin etnik funksiyası ilə bağlıdır. 

10.  Nitqin etik funksiyası – nitqdən danışanla dinləyən arasında kontakt yaratmaq məqsə-

dilə istifadə olunur.         

Nitq etiketləri, bir növ “ayna” rolunu oynayır və hər bir insanın daxili mədəniyyət və mə-

nəviyyatının güzgüsünə çevrilir. Nitq etiketinin əsasını nitq formulları təşkil edir. Nitq etiketi 

formulları nəzakətli  davranış və əxlaq xüsusiyyətlərini əhatə edib, 3 əsas qrupa ayrılır: 1) 

başlanğıc; 2) orta; 3) son. Nitq davranışı sferaları isə sosial-məişət, sosial-mədəni, elmi-tədris, 

ictimai-siyasi, rəsmi-işgüzar kimi sahələrdə fəaliyyət göstərir. 

Nitq etiketləri bir sıra başlıca dil funksiyalarını yerinə yetirir, bunları sadalamaq yerinə dü-

şərdi, bu funksiyalar aşağıdakılardır: 

“1. Kontaktyaratma  funksiyası. Bu funksiya ünsiyyət prosesində həyata keçir. İnsanların 

bir-birilə əlaqə, münasibət yaratmasına kömək edir. Ünsiyyət insanların ən böyük tələbatların-

dan sayılır. Məhz ünsiyyət prosesində insanlar bir-birini qarşılıqlı anlamaya səy edir, öz fikir 

və duyğularını ən səmərəli formada çatdırmağa çalışır. Kontaktyaratma funksiyası danışanın 

həmsöhbətinin diqqətini cəlb etdiyi, onu məlumatın qəbul edilməsinə hazırladığı zaman 

təzahür edir. 

2. Apelyativ funksiya. Bu funksiya çağırış məqsədli olub, müraciət olunanı bildirir. Apel-

yativ funksiya ünsiyyətin yaranması, dialoqun baş tutması üçün əsas vasitə rolunu oynayan 

müraciət formullarını ehtiva edir. Müraciət formulları bu funksiya vasitəsilə çağırılan şəxsi 

bildirir. Əlbəttə, müraciət formulları söhbətin başlanmasına rəvanc verir. Bu baxımdan, müra-

ciət formullarının düzgün seçilməsi önəmlidir. Müraciət formulları seçilərkən insanlar arasın-

da tanışlığın dərəcəsi, yaş, cins, sosial status, vəzifə, peşə və məşğuliyyət, ünsiyyət şəraiti, 

söhbət işritakçılarının miqdarı kimi amillər nəzərdə saxlanmalıdır.   

3.  Kontativ funksiya (adlandırma). Görkəmli rus dilçi alimi prof. Lidiya Federenko müra-

ciət formalarını şərh edərkən  qeyd edir ki, müraciət sadəcə çağırmır, həm də onu adlandırır, 

yəni kontativ funksiya daşıyır. Apelyativ funksiya həmsöhbətə yönəlmiş nitq pozisiyasındakı 

rolu ilə bağlıdırsa, kontativ funksiya nəzakət anlayışı ilə əlaqədardır. 

4. Volyuntativ funksiya, yəni həmsöhbətinə iradəsini bildirmə, ona təsiretmə funksiyası. 

Volyuntativ funksiya nitq etiketlərinin emosional-dəyər funksiyası ilə bağlı olub, xahiş, dəvət, 

icazə, məsləhət, təklif, rica situasiyalarında volyuntativ funksiyalı nitq etiketlərində təzahür 

edir. Təsiretmə ünsiyyət prosesində olduqca mühüm amildir. Nitq təsirli olduğu halda danışan 

həmsöhbətinə  təsir edin öz fikir və duyğularını ifadə edə bilir. 

5. Emotiv funksiya dilin ekspressiv-emosional funksiyası ilə sıx bağlıdır. Bu funksiyanın 

vasitəsilə həmsöhbətlər bir-birinə öz duyğu və arzularını ifadə etməyə kömək edir və emosi-

yaların, hisslərin çatdırılmasında mühüm rol oynayır” (2, 32). 

Məqalənin aktuallığı. Nitq etiketləri nitq mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi ünsiyyət-nitq 

prosesində mühüm rol oynayır və məxsus olduğu xalqın mili-etnik təfəkkürünün, mənəvi-əx-

laqi dəyərlərinin daşıyıcısıdır. Həmçinin, nitq etiketləri cəmiyyətdə etik-mədəni danışıq və 

rəftar normalarının nizamlayıcısıdır. Məqalədə cəmiyyətdə insanlararası münasibətlər siste-

mində nitq etiketinin rolu qabardılmışdır. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Nitq mədəniyyətində nitq etiketlərinin mövqeyi məsələsi məqa-

lədə yer alır və dil-nitq proseslərində nitq etiketlərinin iştirakından bəhs açılır.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Nitq etiketlərindən gündəlik həyat fəaliyyətin-

də istifadə olunması insanlar arasında etik-mədəni ünsiyyətin qurulmasını təmin edir. nitq ün-

siyyəti prosesində nitq etiketlərindən istifadə hər situasiya üçün işlədilməsi uyğun olan söz və 

ifadələrin seçilməsini şərtləndirir. 
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Речевой этикет как универсальное языковое явление 
 

Резюме 
 

Речевой этикет, как составная часть речевой культуры, играет важную роль в про-

цессе общения и является носителем национально-этнического мышления, духовно-

нравственных ценностей народа, которому он принадлежит. Речевой этикет также яв-

ляется регулятором этических и культурных норм речи и поведения в обществе.  

В статье подчеркивается роль речевого этикета в системе человеческих отношений в 

обществе. Обсуждается место речевого этикета в речевой культуре и участие речевого 

этикета в языково-речевых процессах. В статье также подчеркивается роль речевого 

этикета в системе человеческих отношений в обществе. 

 

V.Dj. Hasanzada 

 

Speech etiquette as a universal language phenomenon 
 

Summary 
 

Speech etiquette, as an integral part of speech culture, plays an important role in the 

process of communication and is a carrier of the national-ethnic thinking, spiritual and moral 

values of the people to whom it belongs. Speech etiquette is also a regulator of ethical and 

cultural norms of speech and behavior in society. 

The article emphasizes the role of speech etiquette in the system of human relations in 

society. The position of speech etiquette in speech culture and the participation of speech 

etiquette in language-speech processes are discussed. The article also highlights the role of 

speech etiquette in the system of human relations in society. 
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Tolerantlığın növlərinin təsnifatı məsələsi pedaqoji nəzəriyyədə də aktualdır. Bu problemə 

A.N. Abbasov, H.Ə. Əlizadə, R.İ. Əliyev, P.B. Əliyev, İ.B. Əmirəliyeva, R.İ. Aslanova, V.V. 

Boyko, A.Y. Zimbuli, P.F. Komoqorov, V.S. Kukuşin, O.B. Skryabina, L.I. Umanski və b. tə-

rəfindən xüsusi tədqiqatlar həsr edilmişdir. 

V.S. Kukuşin tolerantlıq obyektinin xüsusiyyətlərinə görə millətlərarası, irqlərarası, dini 

və mədəni tolerantlığı qeyd etmişdir (7). 

V.V. Boykonun, A.N. Lutoşkinin, O.B. Skryabinanın, L.I. Umanskinin tədqiqatları isə to-

lerantlığın xüsusi bir növünə - kommunikativ tolerantlığa (ünsiyyət tolerantlığına) həsr edil-

mişdir. Beləliklə, V.V. Boyko “kommunikativ tolerantlıq” terminini elmə daxil etmiş və bu-

nunla da o, kommunikativ tolerantlığı pozitiv kommunikativ quruluşun davranışdakı əksi ki-

mi qəbul etmişdir (3, s. 405). 

P.F. Komoqorov aşağıdakı tolerantlıq növlərini müəyyənləşdirmişdir: qrup, siyasi, etnik, 

fərdi-şəxsi (6, s.84-85). O, cinsi, yaş, mülkiyyət, peşə, siyasi və dini tolerantlığı da qəbul etdi 

(6, s.86). Bundan əlavə, tələbə şəxsiyyətini tolerant inkişaf səviyyəsinə çatmaq üçün müəl-

limin pedaqoji fəaliyyəti prosesində tolerant münasibətlər bacarıqlarını əhatə edən “pedaqoji 

tolerantlıq” anlayışını təqdim etdi (6, s.86-87). Bu cür tolerantlıq müəllimin peşəkar şəxsi 

keyfiyyəti və onun davranış normalarından biri olmaqla yanaşı pedaqoji etikanın vacib 

komponentidir. 

A.E. Zimbuli, motivasiya əsasında tolerantlığın dörd növünü qeyd edir: kvazi dözümlülük 

– zahirən tolerantlıq kimi görünən, lakin xəyali, qeyri-real olan təmkin növləri (bu cür davra-

nışın motivləri praqmatizm, özünü reklam, özündən razılıq); yalançı dözümlülük – kimisə 

süurlu şəkildə aldatma halları (motivasiya - sunilik); reklam xarakteri daşıyan “mənfi” dö-

zümlülük, habelə zərərli müdaxilə etməmək (motivasiya – təxirə salınmış intiqam, qərəzli qa-

rışmamaq); “pozitiv” və ya həqiqi dözümlülük diqqət, anlayış, rəğbət, yardım, ünvan sahibinə 

qayğı kimi motivlərlə şərtlənir (5, s. 22-28). 

Biz belə hesab edirik ki, tolerantlığın subyekt-obyekt meyarına əsasən üç əsas tolerantlıq 
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növünü ayırd edə bilərik: digər milli qrupların (etnik qrupların) nümayəndələrinə qarşı dö-

zümlülükdən ibarət millətlərarası (etnikarası) tolerantlıq; başqa bir inanca, dinə dözümlü mü-

nasibət göstərən dini tolerantlıq; başqa bir insana, onun baxışlarına və fərdi xüsusiyyətlərinə 

ehtiramla yanaşan şəxsiyyətlərarası tolerantlıq. Həmcinin, insanın özünə qarşı tolerantlığı da 

qəbul etmək olar. 

Fərqliliyin qəbul edilməsi, fikrimizcə, tolerantlığın əsasını təşkil edir, xüsusən də, azlıqla-

rın hüquqları barədə danışarkən. Əlbəttə, bu, dini azlıqlar da daxil olmaqla azlıqların qanun 

çərçivəsindən kənarda qala biləcəyi anlamına gətirmir. Bu problem, böyük maliyyə mənbələri 

olan xarici dini və din ətrafı birliklər tərəfindən vətəndaşlarımızın mənəvi həyatına saymaz-

yana müdaxiləsi ilə əlaqədar olaraq xüsusilə aktuallaşmışdır. Onlara münasibətimiz birmənalı 

deyil - qadağa tələblərindən tutmuş fəaliyyətlərindəki məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına 

qədər. Görünür dini status tələb edən təşkilatın hər birinə münasibət, o cümlədən yerli mənşəli 

olan, yalnız qanuni meyarlarla müəyyənləşdirilməlidir: bu təşkilat dindardırmı, fəaliyyətində 

fərdin əsas hüquqlarına dair hər hansı bir pozuntu varmı, davamçılarına vətəndaşlıq borclarını 

yerinə yetirməyə müdaxilə edirmi və s. 

İctimai şüurda və psixologiyada özünə möhkəm yer tutmuş ənənələr, ictimai sistemlər, si-

yasi hakimiyyət və rəsmi ideologiyalar dəyişdikdə belə, bir çöx hallarda qüvvədə qalır. Buna 

M.P. Mçedlovun tədqiqatında ziddiyyətli dözümsüzlük ənənələrinin xeyli dərəcədə təzahür 

etdiyi Rusiyada müşahidə etmək mümkündür (8, s. 54). Deyilənlər həm dünyəvi sivil tarixə, 

həm də mənəvi dini seçimə aiddir. Beləliklə, bunu hər bir insanın ideoloji seçim hüququna 

müdaxilə açıq şəkildə təsdiq edir, məsələn, patriarx Nikonun kilsə islahatını qəbul etməyi 

rədd edən köhnə möminlərin tərəfdarlarını iki əsirdən artıqdır ki, təqib edir. 

Bu gün dini tolerantlığın təmin edilməsi həm neqativ tarixi ənənələr, həm də əhalinin çox 

konfessiyalı və polietik tərkibi, bəzi dinlərarası ziddiyyətlərin olması, bir sıra Avropa dövlət 

rəhbərlərinin (Fransa prezidenti İ. Makronun və s.) və dini liderlərin iddialı siyasəti, mükəm-

məl olmayan qanunvericilik, rəsmi şəxslərin, xüsusən də icra hakimiyyətində siyasi mədəniy-

yətin aşağı səviyyədə olması, ictimai rəyə müəyyən laqeydlik ilə mürəkkəbləşir. Aydındır ki, 

bütün vətəndaşlar arasında xeyirxah mədəni münasibətlərin qurulması, hansı ideoloji ideallara 

sadiq qalmalarından asılı olmayaraq vicdan azadlığı prinsipinə tam əməl olunmasına kömək 

edəcəkdir.  

Dövlət, hökumət və hakimiyyət orqanları dünyagörüşü baxımından bitərəf olmalı, ölkədə 

tolerantlıq və xeyirxah bir əməkdaşlıq mühiti yaratmağa çalışmalıdırlar. Azlıqların etnik, mə-

dəni və dini kimliyi qorunmalı və hər hansı dini motivlərə görə zülmə imkan verilməməlidir. 

Vicdan azadlığı prinsipi fərdi və ictimai münasibətlərin əsası və norması olduğu üçün, o, son 

dərəcə vacib olan dövlət hüquqi sənədlərində, konstitusiya müddəalarında, qanunvericilik akt-

larında öz əksini tapmalı və hüquqi zəmanətə malik olmalıdır. 

Bir az fərqli mövqedə İ.A. Qalitskaya durur. O, hesab edir ki, çoxmillətli Rusiyanın keç-

mişdə Avropanı sarsıtmış dini müharibələrin bəlasından xilas olması və əsrlər boyu birgəya-

şayış müddətində tarixən formalaşmış ənənələrini qoruyub saxlaması səbəbindən, ərazilərində 

dini dözümlülük prinsiplərinə əsaslanan tolerant münasibətlər qurulmuşdur. Mövcud dini bir-

liklər ənənəvi olaraq başqa dominant dinlə ərazilərə daxil olmamışlar. Sovet ateist dövlətində 

onların münasibətləri xeyirxah bir xarakter daşıyırdı (4, s.55-56). Bundan xeyli əvvəl, 1910-

cu ildə nəşr olunan “Rusiyada milli tərbiyə və təhsil” kitabının müəllifi P.İ. Kovalevski də ey-

ni fikirdə olmuşdur (10, s. 56). 

Azərbaycanda yaşayan xalqlar arasında formalaşmış dini inanclara qarşı dözümlü münasi-

bət, Azərbaycan cəmiyyətinin bütövlüyü üçün şərait yaratdı. Bu gün də onlar, Azərbaycan 
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dövlətinin güclü siyasəti və qayğısı sayəsində, etnosların yeni nəsillərində qorunub saxlanılır 

və təkrarlanır. 

Etnikarası (millətlərarası) tolerantlığın problemləri ilə bağlı dünya etnoloqları və etnopsi-

xoloqları arasında qızğın müzakirələr gedir. Ən çox yayılmış anlamlardan biri tolerantlığın et-

nik fərqlərə laqeydlik münasibəti hesab olunur. Ona, tez-tez yüksək işgüzar və ümumi mədəni 

yönümlü insanlar arasında, təbiətşünas-alimlər, riyaziyyatçılar, iqtisadçılar arasında rast gəli-

nir.  

Nəzərə almaq lazımdır ki, bir qrup insanlar tolerantlıq problemlərinin quruluşunu çox vaxt 

“səbri”, “dözümü” stimullaşdırmaq üçün bir vasitə kimi, xalqlararası ünsiyyətdə laqeydliyi isə  

- xalqların ehtiyaclarını unutmaq istəyi və ya hətta assimilyasiya meylləri kimi qəbul edirlər. 

Bu səbəbdən tolerantlığın anlamı yalnız elmi deyil, həm də praktik, ideoloji və siyasi əhəmiy-

yətə malikdir. 

İ.B. Həsənov “Millətlərarası ünsiyyət mədəniyyəti tərbiyəsi: metodologiya, nəzəriyyə və 

praktika” adlı monoqrafiyasında (10) milli dözümsüzlük problemini araşdırarkən tolerantlığı 

aqressivliyin antipodu adlandırır. O, neofreydizmin nümayəndələrinin (A. Ballon, N. Braun, 

Q. Markuze, A. Mitterlix, V. Rayxa, E. From, K. Horni) əsərlərinə istinad edərək insanlarda 

müşahidə olunan belə şəxsi təzahürlərin sosial mahiyyətini əsaslandırır və aqressivliyin düş-

mənçiliyin əsası, tolerantlığın isə dinclik, sülhsevərlik, qeyri-zorakılıq olması qənaətinə gəlir 

(10, s. 196-197). 

Qeyd etmək lazımdır ki, müasir elmi ədəbiyyatda millətlərarası və etniklərarası tolerantlıq 

arasında dəqiq bir sərhəd yoxdur: hər iki anlayışdan çox vaxt sinonim kimi istifadə olunur. 

Lakin belə hesab edirik ki, “etnos” və “millət” anlayışlarını onların əhatə dairəsinə görə fərq-

ləndirmək mümkündür. Fikrimizcə, etnikarası tolerantlıq - digər etnik qrupların nümayəndə-

lərinə qarşı dözümlülük, və millətlərarası tolerantlıq isə başqa bir millətə qarşı olan dö-

zümlülükdür. Bu başqa millət isə bir xalq olaraq müstəqil hökumətə, digər millətlər tərəfindən 

tanınan və az-çox hörmət edilən sərhədlərə, əraziyə malik olmalıdır. 

R.İ. Aslanovanın nöqteyi-nəzərincə etnikarası tolerantlıq, özünü məhdudlaşdırma və düşü-

nülmüş qarışmamaq, qarşılıqlı dözümlülüyü qəbul etmək kimi deyil, əksinə başqalarını oldu-

ğu kimi qəbul etmək və onlarla qarşılıqlı əlaqə qurmaq istəyi kimi olmalıdır (2, s. 52-53). Et-

nikarası tolerantlıq özünü şəxsin hərəkətlərində biruzə verir, ancaq təbii ki, etnik bərabərliklə 

sıx əlaqəli şəkildə şüur sferasında formalaşır. 

Millətlərarası tolerantlıq, A.N. Abbasova görə, fərqli millətlərin nümayəndələri arasındakı 

münasibətlərdə özünü göstərir və millətlərarası münasibətlərin perspektivlərini görmək və bu 

perspektivləri nəzərə alaraq millətlərarası münasibətlər qurmağı nəzərdə tutur. Millətlərarası 

tolerantlıq - “mentaliteti, özünü ifadə etmə xüsusiyyətini nəzərə almaqla, digər milli (etnik) 

qrupların nümayəndələrinə qarşı dözümlülük xarakteridir” (1, s. 53). 

Millətlərarası tolerantlığı İ.Z. Skovorodkina “əsasında psixoloji, ilk növbədə, insan kom-

munukasiyasının emosional-şəxsi, idraki, humanist mexanizmləri, onun  tarixi-mədəni inkişaf 

səviyyəsi, mentaliteti duran insan münasibətlərinin təzahür növlərindən biri, münasibətlər sis-

temi, müxtəlif etnoslara aid insanlar arasındakı əlaqələr, münasibətlər kimi” qəbul edir (11, s. 

93). O, millətlərarası tolerantlığın üç qrupa qruplaşdırıla bilən aşağıdakı təzahür əlamətlərini 

müəyyənləşdirir: vizual ünsiyyətlər (nikbin əhval-ruhiyyə, psixoloji rahatlıq, müsbət emosiya-

ların təzahürü - mimik reaksiyalar, ünsiyyət yaradan jestlərin istifadəsi); nitq vasitəsilə ün-

siyyətlər (ünsiyyət dilinin seçim azadlığı, ədəbi dilin istifadəsi, jarqonun rədd edilməsi); dav-

ranış vasitəsilə ünsiyyətlər (bərabər ünsiyyət, hər hansı bir sosial vəziyyətdə - formal, qeyri-

formal etikanın qorunması, hər hansı zəif bir insanın müdafiə edilməsi və müdafiə edici reak-
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siyaları, ədalət hissinin kəskinləşməsi, çətin sosial vəziyyətdə köməyin göstərilməsi (sosial və 

şəxsi həssaslıq), öz fəaliyyətində - məsləhət, tərif, inandırma, şəxsə fiziki və mənəvi təzyiqin 

inkar edilməsi metodlarından istifadə) (11, s. 93). 

Beləliklə, strukturunda dözüm, səbir, itaət, təvazökarlıq və dözümlülük olan şəxsiyyətin 

mürəkkəb xüsusiyyəti kimi tolerantlıq (dözümlülük) insanın təkcə ətraf aləminə deyil, özünə 

qarşı da tolerant münasibətlər sistemidir, Onun öz subyekti, ünvanı, predmeti, xüsusi meyar-

ları, göstəriciləri, eləcə də müxtəlif forma və növləri var. 

Tədqiqatımızın gedişində, digər insanların maraqlarına, etiqadlarına, inanclarına, vərdişlə-

rinə, milli və etnik xüsusiyyətlərinə, davranışlarına qarşı dözümlü, loyal bir münasibət var. 

Məqalənin aktuallığı. Tədqiqat işinin mövzusu bir tərəfdən həm beynəlmiləl və həm də 

millilik baxımından aktualdır, müasir və konkretdir, digər tərəfdən - elmi tolerantlıq nəzəriy-

yəsinin inkişafı, təhsil prosesinin mövcud praktik vəzifəsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlı şagirdlərin tolerantlıq tərbiyəsinə orijinal nəzəri və 

metodiki yanaşma texnologiyası hazırlanmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın materiallarından kiçikyaşlı mək-

təblilərin tolerantlıq tərbiyəsi ilə bağlı ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlanmasında bəhrələn-

mək olar. 
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Р.А. Тагиева  

Виды толерантности 

 

Резюме 

 
В исследовании толерантность была классифицирована по видам. Было определено, 

что по признакам проявления межнациональную толерантность можно разделить на 

следующие три группы: визуальные отношения (оптимистическое настроение, психо-

логическое спокойствие, проявление положительных эмоций – мимические реакции, 

использование коммуникативных жестов); отношения посредством речи (свобода вы-

бора языка общения, использование литературного языка, отказ от жаргона); поведен-

ческие отношения (равноправное общение, защита формальной и неформальной этики 

в любой социальной ситуации, защита любого слабого человека и защитные реакции, 

обострение чувства справедливости, помощь в сложных социальных ситуациях (со-

циальная и личная чувствительность), в своей деятельности - использование методов 

консультирования, похвалы, убеждения, отрицания физического и психического давле-

ния на человека). Таким образом, толерантность (терпимость) как сложная особенность 

личности, имеющая в своей структуре терпение, послушание, смирение и выносливость 

представляет собой систему толерантного отношения не только к окружающему миру, 

но к самому себе. Она имеет свой субъект, адрес, предмет, особые критерии, показа-

тели, а также различные формы и виды. Статья может быть полезна как исследо-

вателям, так и преподавателям-практикам. 

 

R.A. Tagiyeva 

Types of the tolerance 

 

Summary 
 

Scientific paper classified the types of tolerances. It was found, that interethnic tolerance 

can be divided into three groups according to the manifestations: visual communication 

(optimism, psychological comfort, manifestation of positive emotions - facial expressions, use 

of communicative gestures); communication through speech (freedom of choice of language 

of communication, use of literary language, rejection of slang); Behavioral communication 

(equal communication, protection of formal and informal ethics in any social situation, 

protection and defense reactions of any weak person, sharpening of the sense of justice, 

assistance in difficult social situations (social and personal sensitivity) , in their activities - the 

use of methods of counseling, praise, persuasion, denial of physical and mental pressure on 

the person). Thus, tolerance (tolerance) as a complex feature of a personality with structure, 

patience, obedience, humility and endurance in its structure is a system of tolerant attitudes 

not only to the world around us, but also to itself, its own subject, address, subject, special 

criteria, indicators, as well as various shapes and types. Article can be useful for both 

researchers and practical teachers. 
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Müəllimlik cəmiyyətin ən şərəfli və ən hörmətli peşəsidir. Müəllim kadrları bütün dövrlər-

də hər zaman böyük hörmətə layiq görülmüşlər. Çünki, insanlar yalnız müəllimlərin vasitəsilə 

dünyanı dərk edir, ətrafda baş verənləri qiymətləndirə bilir, yeni məlumatlar alırlar. Gənc nə-

sil yaşlı nəslin əldə etdiyi bilik və təcrübəyə yiyələnməsəydi, nə cəmiyyət mövcud olardı, nə 

də inkişaf edərdi. Belə olmasaydı, gənc  nəsil hər şeyi yenidən başlayar, cəmiyyət yerində sa-

yardı, elm inkişaf etməzdi. Müasir ibtidai məktəb yüksək professional keyfiyyətli müəllimlər 

gözləyir. Bütün dünya arzu edir ki, ibtidai təlim və tərbiyəyə yalnız ən savadlı, ən istedadlı, ən 

məsuliyyətli müəllimlər buraxılsın. Cəmiyyətin müxtəlif inkişaf mərhələlərində məktəbin qar-

şısına qoyulan vəzifələr dəyişmişdir. Müəllim həm tərbiyə etmiş, həm də öyrətmişdir. 

İnsanın taleyində uşaq yaşı dövrü olduqca əhəmiyyətlidir. Qeyri-peşəkar pedaqoqlar uşa-

ğın həyatına start verdikdə, ciddi itkilər baş verir. Əgər məktəbəqədər tərbiyəçi, ibtidai sinif 

müəllimi səhv edirsə, onun kəsirlərini, vurduğu ziyani orta və yuxarı siniflərdə düzəltmək 

mümkün deyil. Hər bir pedaqoq və tələbə (gələcək müəllim) bir həqiqəti möhkəm anlamalı və 

dərk etməlidir ki, məktəbdə ən qiymətli şey şagirdlər və pedaqoqlardır. Uşaq tərbiyənin vasi-

təsi deyil, məqsədidir. Buna görə də şagirdi məktəbə uyğunlaşdırmaq yox, əksinə məktəbi, 

müəllimləri şagirdə uyğunlaşdırmaq lazımdır. İbtidai sinif müəllimi öz işinin ustası olmaq 

üçün pedaqogikanı dərindən bilməlidir, əvvəl peşəkarcasına düşünməyi, sonra isə fəaliyyət 

göstərməyi öyrənməlidir. 

İbtidai sinif müəllimi xüsusi müəllimdir. O, uşaq psixikasının yaranması və formalaşdırıl-

masında uşaqlarla yaşlılar aləmi arasında vasitəçidir; uşağa bilik, bacarıq verir, ona insan ol-

mağı öyrədir. İbtidai sinif müəllimlərinin əməyi öz mahiyyətinə, məzmununa görə heç kəslə 

müqayisə oluna bilməz, çünki onun əməyinin nəticəsi insandır. Ona - ən bilikli, ən məsuliy-

yətli ən başlıca insana cəmiyyət an qiymətli sərvətini öz uşağını, öz ölkəsinin vətəndaşının ta-

leyini, gələcəyini etibar edir Müəllim masası arxasında dayanan şəxs yetişməkdə olan nəslin-

uşağın taleyi üçün cavabdehdir. Müəllimin bugünkü nəticəsindən cəmiyyətin sabahı asılıdır. 

Bu gün müəllimin nəticəsi necədirsə, cəmiyyətin sabahı elə olacaqdır. 

Zamanın sürətlə dəyişən dəyərlər müstəvisində müəllimlik peşəsinin müasir  pedaqoji me-

yarlara uyğunlaşması qaçılmazdır. Fəal, yaradıcı müəllim həyata keçirilməkdə olan təhsil  

konsepsiyasının mahiyyətini anlamalı, müasir dərsə verilən tələbləri, onun strukturunu dərin-

dən mənimsəməli və təlim texnologiyalarına yüksək səviyyədə yiyələnməlidir. müəllimin pe-

daqoji peşə mədəniyyətinin formalaşdırılması iki formada: tədrisdən ayrılmaqla ixtisasartırma 

kursları vasitəsilə və tədrisdən ayrılmadan öz üzərində müstəqil işləməklə həyata keçirilə bi-
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lir. Əgər birinci forma planauyğun qaydada, əsasən, məcburi şəkildə tətbiq edilirsə, ikinci for-

ma müəllimin mənəvi tələbat və ehtiyacına uyğun olaraq könüllü şəkildə yerinə yetirilir. 

Müəllimin tədrisdən ayrılmadan pedaqoji peşə mədəniyyətini formalaşdırması müxtəlif yol-

larla həyata keçirilə bilər ki, bunlardan aşağıdakılar daha səmərəli hesab olunur: 

1) Müstəqil mütaliə yolu ilə; 

Təhsilin yeni prinsiplər (nəticəyönlü, şagirdyönlü, tələbəyönlü, tərbiyəyönlü, inkişafyönlü 

inteqrativ) əsasında qurulması təlimin məzmununda və təşkili formalarında köklü dəyişiklik-

lər edilməsinə gətirib çıxardı. Odur ki, şagird təfəkkürünü daha intensiv işlətməyə hesablan-

mış yeni təlim modeli  müəllimi daim öz üzərində çalışmağa, axtarıcılığa sövq edir. Müəllim 

gözlənilən təlim nəticələrini qabaqcadan müəyyənləşdirməklə ən optimal təlim metodlarını 

tətbiq etmək bacarığına yiyələnməlidir. Bu isə müəllimdən müasir elmi-metodik ədəbiyyatı 

gündəlik izləməyi, yeni ideyalarla potensial imkanlarını  artırmağı tələb edir. Müəllim şagird-

lərini fəallaşdırmaq, təlim prosesinə yaradıcı qoşmaq istəyirsə, ilk növbədə özü yaradıcı və 

yenilikçi olmalıdır. Yaradıcılıq isə daimi mütaliə, düşünmə üzərində qurulur.  

2) İş təcrübəsinin öyrənilməsi yolu ilə. 

Müəllimin peşə hazırlığının yüksəldilməsində nəzəri-metodik biliklərin artırılması ilə ya-

naşı, qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Danılmaz həqiqətdir ki, 

Azərbaycan təhsilində aparılan islahatlar inkişaf etmiş dünya ölkələrinin və respublikamızın 

qabaqcıl məktəblərin iş təcrübəsinə əsaslanmaqla, təlimin təşkili, idarə olunması, məzmunu-

nun müəyyənləşdirilməsi və digər mühüm məsələlərlə yanaşı, müəllim hazırlığı problemini də 

özündə əks etdirir. Müəllimin səriştəli bir mütəxəssis kimi yetişməsində ixtisasartırma kursla-

rının, treninqlərin, elmi-praktik konfrans və seminarların müstəsna əhəmiyyəti vardır.  

XXI əsr informasiya və yenilik dövrdür. Son illər yaxın və uzaq xarici ölkələrdə, respub-

likamızda nəzəri pedaqogika sahəsində xeyli tədqiqatlar aparılmış və bir sıra maraqlı nəticələr 

əldə olunmuşdur. Yeni informasiya texnologiyaların tədbiqi, komputer texnologiyalarından 

istifadənin daha da artması yeni-yeni təlim metodlarının yaranması müəllimlərin pedaqoji fəa-

liyyətinə də öz təsirini göstərdi. Müasir dövrün tələbləri əsasında dərs keçmək müəllimdən öz 

pedaqoji fəaliyyətini daim təkmilləşdirmək və yenilikləri izləmək tələb edir. Bütün bunlar 

müəllimlərin öz pedaqoji mədəniyyətini formalaşdırması üçün yeni yeni yolların və texnolo-

giyaların tətbiqini tələb edir.  

Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyəti müəllimin yaradıcı fəaliyyəti ilə sıx surətdə əlaqə-

dardır. Müəllimin öz şagirdləri qarşısında fəaliyyətinə yaradıcı münasibət göstərməsi bir tə-

rəfdən təlim nəticələrinə müsbət təsir göstərirsə, digər tərəfdən müəllimi şagirdlərin gözü qar-

şısında daha da böyüdür, hörmətli edir. Müəllim pedaqoji fəaliyyətə yaradıcılıqla yanaşdıqda, 

ona yaradıcı münasibət bəslədikdə bunlar həm onun peşə funksiyasının reallaşmasında, həm 

də müxtəlif texnoloji əməliyyatların yerinə yetirilməsində yüksək nəticələrə səbəb olur, peda-

qoji fəaliyyət dəyər səviyyəsinə yüksəlir. Müəllimin pedaqoji ustalığı, qabiliyyətləri, peşə 

keyfiyyətləri, bacarığı pedaqoji prosesdə bilavasitə ünsiyyət prosesində meydana çıxır. Bu za-

man onun peşə mədəniyyətinin səviyyəsi də aydın görünür.  

Müəllim şagirdlərlə necə ünsiyyət qurur, ünsiyyətin hansı üslubundan formasından  istifa-

də edir, şagirdlər arasında ayri seçkiliyə yol verirmi, şagirdlərin inkişafını necə istiqamətlən-

dirir, sinifdə öz işgüzar fəaliyyətini necə qurur, sinfi idarə edə bilirmi və dərs zamani hansı 

metod və priyomlardan istifadə edir və s. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin əsas göstə-

ricilərindən biri onun standart metod və vasitələrdən əlavə, yaradıcı priyomlardan, xüsusən də 

ənənəvi metod və priyomlar səmərə vermədikdə qeyri-standart metodlardan nə dərəcədə, han-

sı  səviyyədə istifadə edə bilməsidir. Pedaqoji peşə mədəniyyəti nə birdən-birə yaranır, nə də 
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müəllimlik diplomu ilə birgə verilir. Buna inqilabla, yəni birdən-birə nail olmaq da mümkün 

deyildir. O, müəllimin pedaqoji fəaliyyəti ilə yanaşı gedərək, onun işgüzarlığı, pedaqoji peşə-

yə olan sevgisi, yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olması ilə müşayiət olunur.  

Müəllimin pedaqoji yaradıcılığına stimul verən belə amillər həm də pedaqoji peşə mədə-

niyyəti ilə müşayiət olunduqda daha səmərəli nəticələrə səbəb olur. Bu baxımdan müəllimin 

pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşmasının aşağıdakı göstəricilərini qeyd etmək olar: 

1) Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinə dair nəzəri-metodoloji biliklərə malik olması 

və onun əsaslarına yiyələnməsi. Müəllimin peşə ixtisas biliklərini aid edə bilərik. Müəllim tək 

öz ixtisası haqqında biliklərlə kifayətlənməli deyil o öz elmi ilə əlaqədar olan fənlər haqqında 

da zəruri biliklərlə silahlanmalıdır Burada müəllimin etikanı, pedaqogikanı, pedaqogika tarixi, 

psixologiyanı, pedaqoji psixologiyanı, psixopedaqogikanı, uşaqların yaş xüsusiyyətlərini yax-

şı bilməsi, pedaqoji prosesin qanunauyğunluqlarına, prinsiplərinə və metodlarına, həmçinin 

təhsilin kulturoloji əsaslarına dair biliklərə yiyələnməsi başlıca şərtlərdəndir. 

2) Şagird şəxsiyyətinə hörmətlə və humanistcəsinə yanaşmağı müəllimin öz fəaliyyətində 

nəzərə alması. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətini formalaşmasında onun peşə keyfiyyət-

lərinin rolu mühümdür. İlk növbədə müəllim humanist olmalıdır. Humanistlik müəllim peşə-

sinin mahiyyətində, onun daxilində olan bir xüsusiyyətdir. Müəllimin peşə fəaliyyəti uşaqların 

şəxsiyyət kimi formalaşdırılması ilə xarakterizə olunduğundan şəxsiyyətə şəxsiyyət kimi ya-

naşmaq tələb olunur. Müəllimin əsas vəzifəsi şagirdlərə mənəvi keyfiyyətlər aşılamaqdır. Şa-

girdlərin bir şəxsiyyət kimi formalaşmasında mənəvi keyfiyyətlərin rolu böyükdür. Müəllim 

özü də nümunə olmalıdır. Onları gələcəyin böyük şəxsiyyətləri kimi görmək, şəxsiyyətlərinə 

hörmət etmək, tərbiyələrinə humanist mövqedən yanaşmaq müəllimin özünə də böyük hörmət 

qazandırır. Bu keyfiyyətlərlə müəllimin ixtisas bilikləri üst-üstə düşdükdə müəllim əsl müəl-

lim kimi özü də hörmət qazanmış olur.  

3) Müəllimin yaradıcı pedaqoji təfəkkürə malik olması və pedaqoji yaradıcılıqla məşğul 

olması. Müasir dövrdə təhsilin sürətlə inkişafı, aparılan islahatlar müəllimdən yeni pedaqoji 

təfəkkürə malik olmaq və təkcə mövcud olanlarla kifayətlənmək deyil, pedaqoji yaradıcılığa 

meylli olmaq və onunla məşğul olmağı tələb edir. Yaradıcı pedaqoji təfəkkür müəllimin yeni-

liklər üzərində düşünməsi, pedaqoji prosesi özünün yenilikləri, yaradıcı münasibətilə daha da 

məzmunlu və maraqlı etməsi üçün fikirləşməsi, yeni-yeni yollar üzərində düşünməsidir. Yara-

dıcı pedaqoji təfəkkür müəllimi öz fəaliyyətində daim yeniliklər etməyi bacarmalı, nail olduq-

ları ilə kifayətlənməməli, daha da yaxşı işləməli pedaqoji yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. 

Müəllimin pedaqoji yaradıcılıqla məşğul olması, yeniliklərı axtarması, izləməsi, öz fəaliyyə-

tində daha səmərəli əlverişli hesab etdiyi metodlar axtarıb tapması, tətbiq etməsi onu yaradıcı 

müəllim səviyyəsinə qaldırır. Müəllim yaradıcı müəllim kimi öz fikirlərini həm də həmkarları 

ilə paylaşır, onlara metodik kömək göstərir. Yaradıcı pedaqoji təfəkkür müəllimi daim yeni-

liklər axtarışına çıxarır, onu öz pedaqoji fəaliyyətini və təcrübəsini daha da formalaşdırır və 

onu peşəkar pedaqoq səviyyəsinə qaldırır. 

4) Müəllimin yeni pedaqoji texnologiyaları və texnikanı mənimsəməsi və onları pedaqoji 

fəaliyyətində tətbiq edə bilməsi. Müəllim hər zaman yenilikləri izləməlidir çünki müasir dövr 

bunu tələb edir və bu müəllimin peşəkarlığında mühüm yer alır. Müasir məktəb üçün yüksək 

hazırlıqlı müəllim idealdır. Nə müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyalarsız, nə də müa-

sir müəllimi onlardan yüksək səviyyədə istifadə etmək bacarıqlarsız təsəvvür etmək mümkün 

deyildir. Bu amil müəllim peşəkarlığını və səriştəliliyini şərtləndirən bacarıqlar kimi həm 

müəllim hazırlığında, həm də müəllimin peşəkar fəaliyyətində önəmli məsələlərdən birinə 

çevrilmişdir. Müəllimin pedaqoji peşə mədəniyyətinin formalaşması yollarının çoxluğu ona 
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yiyələnməyin hərtərəfli şəkildə olmasına geniş imkan yaradır. Müəllim peşəsinə, ixtisasına 

dair hər gün yeni biliklər öyrənməklə, müəyyən bacarıqlara yiyələnməklə onların səmərəli tət-

biqini, onlardan faydalanmağı daha geniş arenaya çıxarır. 

Nəzərə almaq vacibdir ki, bütün yollar müəllimlərin öz peşəsini, ixtisasını sevməsində və 

peşəsinin zirvəsinə ucalmaq üçün yorulmadan çalışmasından başlanır. Bu yolu özünə seçə bi-

lən, hədəfə çatmaq üçün yorulmadan fəaliyyət göstərən müəllimlər təkcə bir müəllim kimi 

özünün deyil, müəllimlik peşəsinin də nüfuzunun qaldırılmasına səbəb olur, uşaqlarda bu pe-

şəyə maraq, həvəs formalaşdırmış olur. 

Məqalənin aktuallığı. Bu gün respublikamızda hərtərəfli hazırlığa, yüksək peşə keyfiy-

yətlərinə malik, öz əməyini və həyatını gənc nəslin düzgün formalaşmasına, müstəqil dövləti-

mizin əsl vətəndaşı kimi tərbiyə olunmasına həsr edən müəllimlərə daha çox ehtiyac duyulur. 

Bunu həm cəmiyyətimizin gələcək inkişafı, həm də məktəbimizin, təlim-tərbiyə prosesinin 

müasir inkişaf səviyyəsi tələb edir. Buna görə də ali pedaqoji məktəblərdə gələcək müəllim-

lərlə aparılan hazırlıq işlərinin təkmilləşdirilməsinə, tələbələrdə peşə keyfiyyətlərinin forma-

laşması probleminin yeni, müasir dövrün tələblərinə uyğun şəkildə tədqiq edilməsinə ciddi 

ehtiyac vardır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Pedaqoji peşə mədəniyyətinin mahiyyəti, məzmunu və ona yi-

yələnilməsi yollarının müəllimlərin peşə səriştəliliyi və peşəkarlığı ilə  bir vəhdətdə götürülür, 

pedaqoji peşə mədəniyyətinə yiyələnmə müəllim nüfuzunun yüksəlməsinə təsir edir və tələbə-

lərdə peşə mədəniyyətinin formalaşdırılmasının pedaqoji peşəyönümü üçün əlverişli olmasına 

şərait yaradır.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri, müəyyənləşdirilmiş peşə 

keyfiyyətləri pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin professor-müəllim heyətinə, əlaqədar şəxs və 

təşkilatlara, müasir dövrün tələblərinə cavab verən müəllim kadrlarının hazırlanmasında, on-

larda yüksək pedaqoji  peşə mədəniyyətinin formalaşmasında bilavasitə kömək edəcək, onlara 

yardımçı olacaqdır.   
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К.Ф. Гудратли 

 

Пути и средства формирования педагогической  

профессиональной культуры учителей начальных классов 
 

Резюме 

 
Сегодня в нашей стране существует большая потребность в учителях с разносторон-

ней подготовкой, высокими профессиональными качествами, которые посвящают свой 

труд и жизнь правильному формированию подрастающего поколения, чтобы получить 

образование настоящих граждан нашего независимого государства. Поэтому сущест-

вует серьезная необходимость в улучшении подготовительной работы с будущими учи-

телями в высших педагогических школах, изучении проблемы формирования профес-

сиональных качеств у студентов в соответствии с требованиями новой, современной 

эпохи. 

Результаты исследования исследуемых в статье выявленных профессиональных кa-

честв напрямую помогут педагогическому коллективу педагогических вузов, профиль-

ным лицам и организациям, подготовке учителей, отвечающих требованиям современ-

ности, формированию высокой педагогической профессиональной культуры. 

 

K.F. Gudratli 

 

Ways and means of forming the pedagogical  

professional culture of primary school teachers 

 

Summary 

 
Today, there is a great need in our country for teachers with comprehensive training, high 

professional qualities, who dedicate their work and life to the proper formation of the young 

generation, to be educated as true citizens of our independent state. Therefore, there is a 

serious need to improve the preparatory work with future teachers in higher pedagogical 

schools, to study the problem of formation of professional qualities in students in accordance 

with the requirements of the new, modern era. 

The results of the research researched in the article, the identified professional qualities 

will directly help the teaching staff of pedagogical universities, relevant persons and 

organizations, the training of teachers meeting the requirements of modern times, the 

formation of a high pedagogical professional culture. 
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                p.ü.f.d., dos. Z.K. Kazımov 

 

Açar sözlər: şagird nailiyyətləri, kurikulum, təlim prosesi, monitorinq, islahat, qiymətlən-

dirmə, metod 

Ключевые слово: ученическое достижение, курикулум, процесс обучения, монито-

ринг, реформа, оценивание, метод 

Key words: pupil achievements, curriculum, process of training, monitoring, reform, to 

value, method 

 

Hər bir xalqın mənəvi və maddi zənginlikləri ilk növbədə onun təhsili ilə bağlıdır. Ulu ön-

dərimiz Heydər Əliyevin “Təhsil millətin gələcəyidir” müddəası ilə özülü qoyulmuş milli təh-

sil siyasəti ölkəmizdə uğurla davam etdirilir. Azərbaycan təhsilinin inkişaf perspektivləri Hey-

dər Əliyevin üç mühüm müddəasında öz əksini tapmışdır:  

1. Təhsil sahəsində qazanılmış təcrübənin öyrənilməsi və mütərəqqi ənənələrin əsas götü-

rülməsi. 

2. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin qabaqcıl təcrübələrinin əxz olunması və quruculuq 

illərində onlara istinad edilməsi. 

3. Aparılan islahat işlərində tələskənliyə yol verilməməsi, təkamül yolunun seçilməsi (1). 

Yeni təhsil sisteminin xüsusiyyətləri onun müasirliyi və gələcək perspektivlərini özündə 

əks etdirir: 

— demokratik və humanist prinsiplərə əsaslanan inteqrativ təhsil sisteminin yaradılması; 

— şagird və tələbələrin idraki inkişafın parametrlərinin nəzərə alınması; 

— təhsilin bilavasitə inkişafyönümlü bir proses kimi stimullaşdırılması; 

— təhsilin daha çox qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinə söykənməsi və təlim prosesində şa-

girdin bir subyekt kimi qəbul olunması; 

— təhsilin şəxsiyyətyönümlü olması, şəxsiyyətin formalaşdırılması və hafizə faktoruna 

deyil, müstəqil yaradıcı təfəkkürə istinad etmək lazımdır; 

— təhsildə milli və bəşəri dəyərlərə istinad edilməsi. 

İnteraktiv təlim metodlarının tətbiq edildiyi müasir ümumtəhsil məktəblərində fənlərin 

tədrisində qabaqcıl təcrübə ilə yanaşı respublikamızda qazanılmış və öz aktuallığını saxlayan 

təcrübədən istifadə olunmalıdır. 

Məktəb hər bir uşağa həyatın ən əsas tələbatı olan özünü tam mənada şəxsiyyət kimi hiss 

etmək istəyini gerçəkləşdirmək üçün yol açmalıdır. 

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi təlim fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi 

təhsilin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsinə, nəticə etibarı ilə onun yüksəldilməsinə, bu zaman 

məqsədəuyğunluq, qarşılıqlı qiymətləndirmə, müvafiqlik, etibarlılıq, obyektivlik, şəffaflıq və 

mailto:durdana.saday@bk.ru
mailto:durdana.saday@bk.ru
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qarşılıqlı və əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan ardıcıl və sistemli prosesdir. Qiymətləndirmə 

ilk növbədə uşaqda müsbət emosiyalar yaratmalıdır. Fəal (interaktiv) təlimdə müəllim ən çox 

şagirdin səhvlərini deyil, nailiyyətlərini vurğulamalı, cəzadan çox dəstək verməlidir. Qiymət-

ləndirmə “Səhv cavablar olmur, müxtəlif cavablar olur” prinsipi əsasında qurulur. Müəllim 

səhv cavaba “Sən düz demirsən” əvəzinə “Bir daha fikirləş”, “Bu maraqlı fikirdir, lakin sualı-

mız başqadır” deməlidir (2). 

Ənənəvi dərsdə qiymətləndirmə cəmləyici qiymətə əsaslanır. Həm yekun qiymət, həm də 

cari qiymət cəmləyici xarakter daşıyır. Ənənəvi qiymətləndirmədə yekun qiymət cari qiymət-

dən asılıdır. Əgər şagird cari qiymətləndirmədə aşağı qiymət alıb, lakin yekun yoxlamalarda 

yüksək qiymətlər qazanıbsa, onun müsbət qiymət almaq imkanı çox azdır, çünki orta qiymət 

çıxarılır. Bu da şagirdlərin dərsə olan həvəsini azaldır. 

Fəal (interaktiv) təlimdə - diaqnostik, formativ (cari), summativ (yekun) qiymətləndirmə 

aparılır (3). 

Diaqnostik qiymətləndirmə növünü ilkin səviyyənin qiymətləndirilməsi də adlandırırlar. 

Təhsilalanların nailiyyətlərinin səviyyəsini konkret bir mərhələdə müəyyən etmək üçün son 

dərəcə məsuliyyət və böyük diqqət tələb edən diaqnostik qiymətləndirmə aparılır. Diaqnostik 

qiymətləndirmədə şagird məsuliyyətlə və düzgün qiymətləndirilməzsə, onun sonrakı inkişafı-

nı müəyyənləşdirmək mümkün olmaz. 

Şagirdin ilkin bilik səviyyəsi, ilkin bacarıq səviyyəsi diaqnostik qiymətləndirmənin obyek-

tidir. 

Diaqnostik qiymətləndirmənin funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir: 

 sinifdə şagirdlərin ümumi səviyyəsini müəyyənləşdirmək; 

 fərdi şəkildə hər bir şagirdin ilkin bilik və bacarığını üzə çıxarmaq; 

 müəyyən zaman çərçivəsində şagird biliyini müqayisə etmək; 

 təlim prosesini istiqamətləndirmək; 

 şagirdin təhsilə marağını stimullaşdırmaq. 

Diaqnostik qiymətləndirmə müsahibə, söhbət, müşahidə, tapşırıqlar, valideyinlərlə və di-

gər fənn müəllimləri ilə əməkdaşlıq əsasında aparılır. 

İnteraktiv təlimdə forrmativ qiymətləndirməni həyata keçirmək üçün diferensasiyayılı ya-

naşmadan istifadə olunur. Bu baxımdan təklif olunan üsul çox səmərəlidir. Bu üsuldan istifadə 

edərkən: 

— müəllim sinifdə hər bir şagirdə fərdi yanaşmağa; 

— şagirdlərin biliklərə dərindən yiyələnmələrinə kömək göstərməyə; 

— zəif şagirdlərin fəallığını təmin etməyə; 

— fərdi şəkildə hər bir şagirdi və ümumiyyətlə sinfi fəallaşdırmağa çalışır. 

Bu üsula əsasən müəllim hər birində 10 ədəd tapşırıq (tapşırıqlar testlər şəkilində olub, 

proqram materialını konsentrik şəkildə asandan çətinə doğru əhatə edir) olmaqla sinifdəki şa-

girdlərin sayı qədər kart tərtib edir. Tapşırıq kartı ilə yanaşı hər bir şagirdin fərdi cavab kartı 

da olur. 

Şagirdlər cavabları uyğun çərçivədə əvvəl karandaşla, yoxladıqdan sonra isə qələmlə yazır 

və həll etmək üçün növbəti kartı götürürlər. Müəllim daim onda qalan cavab kartlarına nəzarət 

edərək, hər bir şagirdin hansı səviyyədə olmasına nəzarət edir. Qarşıya çıxan suallar üzərində 

iş həftə ərzində dərsdən sonra xüsusi təyin olunmuş vaxtda aparılır. Bu üsulla aparılan iş şa-

girdin müstəqil işləməsinə şərait yaradır. 

Formativ qiymətləndirmədə şagird daha yaxşı nailiyyətlər əldə etmək imkanı əldə edir. 

Formativ qiymətləndirmə gündəlik dərs prosesində, müntəzəm, davamlı olaraq müəllimlər, 
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məktəb rəhbərləri tərəfindən, məktəb səviyyəsində həyata keçirilir. Formativ qiymətləndirmə 

zamanı müşahidə, özünüqiymətləndirmə, fəaliyyətin qiymətləndirilməsi, yazılı sorğu, müsahi-

bələr, kağız üzərindəki tapşırıqlar, portfolio sistemi və s. metodlardan istifadə olunur. 

Summativ qiymətləndirmə kiçik və boyük summativ qiymətləndirmələrdən ibarətdir. Ki-

çik summativ bəhs və bölmələrin sonunda altı həftədən gec olmayaraq, böyük summativ isə 

yarımillərin sonunda keçirilir. Kiçik summativ qiymətləndirmələr müəllim, böyük summativ 

qiymətləndirmə isə məktəb rəhbərliyinin iştirakı ilə sinif  (fənn) müıllimi tərəfindən keçirilir. 

Böyük summativ qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyinin təşkil etdiyi xüsusi komis-

siya tərəfindən hazırlanır. 

Yarımillik qiymət kiçik summativ qiymətlərin və yarımillik böyuk summativ qiymətin 

əsasında müəyyən edilir. Kiçik summativlərin nəticələri 40%, böyük summativin nəticəsi 60% 

olmaqla yarımillik qiymət çıxarılır (4). 

Summativ qiymətləndirmə yoxlama işləri və testlərlə məhdudlaşmamalıdır, fənnin xüsu-

siyyətindən asılı olaraq yaradıcı nəzəri və ya praktik kompleks tapşırıqlar, məsələn, layihələr, 

referatlar, inşalar, tədqiqatlardan istifadə oluna bilər. 

Keyfiyyətcə qiymətləndirmənin aşağıdakı üsullarından  istifadə etdikdə şagirdlərin dərsə 

olan marağını artırmaq olar: 

 portfolio sistemi; 

 verbal (sözlə) qiymətləndirmə; 

 özünüqiymətləndirmə; 

 rənglərlə qiymətləndirmə; 

 şəkillərlə qiymətləndirmə; 

 meyar cədvəli. 

Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədyönlü təlim prosesinin son mərhələsi olub, 

onun keyfiyyət dərəcəsini əks etdirir. Təlim nəticələrinin yüksək qiymətləndirilməsi bütövlük-

də təlim prosesinin nə dərəcədə səmərəli olduğunu göstərir. 

Məktəbdə təlim nəticələrinin monitorinqi təhsilin keyfiyyətinin səmərəli idarə olunması 

sisteminin yaradılmasına imkan verən şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi işinin fasilə-

siz şəkildə aparılması və nəticələrin təhlili ilə təmin olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Təhsil sahəsində gedən islahatlar təlim nəticələrinin qiymətləndiril-

məsinə də təsirsiz ötüşmür. Bu səbəbdən şagird nailiyyətlərini qiymətləndirilməsi də diqqət-

dən kənarda qalmır, daim yeniliklər edilir. Məqalənin aktuallığı da məhz bununla bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni təhsil təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsində yeni meto-

dik yanaşmaların tətbiq edilməsini tələb edir ki, bu da məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədəki məlumatlardan bu problemlə əla-

qədar tədqiqat aparanlar, müəllimlər, magistrant və doktorantlar bəhrələnə bilərlər. 
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Активное (интерактивное) оценивание 

 в обучении учащихся 

 

Резюме 

 
В статье рассмотрены следующие вопросы: 

— Инновации, полученные в области оценивания в успеваемости учащихся. 

—  Активное (интерактивное) оценивание в обучении. 

— Оценивание как средство повышения интереса к уроку у учащихся. 

–  

D.Dj. Huseynova 

 

Active (interactive) assessment in student learning 

 

Summary 

 
The article addresses the following questions 

— Innovation gained in the field of assessment in student performance. 

— Active (interactive) assessment in training. 

— Assessment as a means of increasing interest in the lesson from. 
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Oxu texnikasına yiyələnməyə, dəqiq eşitməyə, öyrənməyə, tələffüzə, təhlil-tərkib prosesi-

nə, sözün səs formasının onun mənası ilə birləşməsinə əsaslanan bir prosesdir. Sözün oxun-

ması onun səs-hərf təkibi ilə tanışmasından başlanır. Bu təhlil nitq səsləri və onların hərflərlə 

ifadəsinin dərk olunmasıdır. Oxuya yeni başlamış şagirdin oxu dairəsi çox məhdud olur, yəni 

o, bir hərfi nəzərində saxladıqda onunla yanaşı işlənmiş digər hərfi “görməkdə” çətinlik çəkir. 

Oxunun hərflə aparılması isə düzgün deyildir. Heca oxunun “açarı” olduğu üçün savad təlimi 

dövründə hecalarla oxunun öyrədilməsi mühüm şərtdir. Bunun üçün ilk növbədə açıq heca-

ların oxusu üzrə işin təşkili və açıq hecaların əksi olan qapalı hecaların eyni zamanda təqdimi 

(-na, -an, -nə, -ən -la, -al, -lə, -əl, -nal, -ləl və s.) diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Şagird 

oxuduğu zaman həmin sözün mənasını başa düşməyə imkan tapmır, çünki bütün fikrini sözün 

oxunmasına yönəldir. Mənanın anlaşılması oxudan ayrı düşür. O, La-lə, milli, ə-la-mət və s. 

sözlərini oxuyur, lakin hansı sözü oxuduğunu deyə bilmir. Oxu sürətinin aşağı olması sözün 

mənasını tutmağa, şüurluluğa imkan vermir. Şagird sözü nə ilk hecasına, nə də kontekstinə 

görə mənalandırmağa çalışır. Bu da güman edilməklə oxuya səbəb olur, şagird şəklə baxıb 

“oxuyur”. Bunun qarşısı alınmazsa, yəni müəllim vaxtında tədbir görməzsə, işlədiyi sinif şa-

girdləri həmişə bu nöqsandan əziyyət çəkəcəkdir. Oxu prosesində oxunacaq sözün mənasının 

başa düşülməsi şüurluluğu təmin edir, şagirdin daha inamlı oxusuna səbəb olur. Oxu texnika-

sının yaradılması üçün məşq etdirici çalışmaların da aparılması vacibdir. Savad təlimi dövrün-

də ilkin oxuya yiyələnən şagird hecanı, sözü təkrarlayır, şagird bəzən sətri itirir, yenidən ona 

qayıtmalı, oxumalı olur. Yenisini oxumağa başlanan şagirdlərin oxu prosesinin bu xüsusiyyət-

lərini savad təliminin metodikası qarşısında müəyyən tələblər qoyur. Oxu prosesində reqressi-

yanı (yenidən qayıtma) azaltmaq məqsədiylə savad təlimi dövründə şagirdlərə mənası olan, 

bir, iki hecalı sözlər təqdim edilməlidir. Bu oxu vərdişi olan uşaqlara hecanı mənimsəmək im-

kanı verir. Reqressiyanın azaldılması oxunun doğruluğunu təmin edir, sürətini artırır. Profes-

sor Y.Ş. Kərimov yazır: “Охu texnikasına yiyələnmə prosesində uşaqların eşitmə qavrayışının 

inkişafına daha çox diqqət yetirmək lazımdır, çünki nitq səslərini yaxşı fərqləndirə bilməyən 

uşağın görmə qavrayışını  mükəmməl inkişaf etmiş olsa da, o ən sadə sözləri belə oxumağa 

çətinlik çəkir. Fonetik eşitməyə, səs vərdişlərinə lazımınca yiyələnməmiş uşaqların oxusu 

nöqsanlı olur. Oxu texnikasına yiyələnməmiş uşaq müstəqil işləri, tədris fəaliyyətini səmərəli 

təşkil edə bilmir. Ona görə də fonematik təhlilə geniş  yer verilmişdir. Uşaqlar şriftlərlə tanış 

olanadək onlarda nitqi cümlələrə, cümlələri sözlərə ayırmaq, cümlədə sözlərin, sözlərdə heca-

ların sayı və sırası üzrə əməliyyatlar aparmaq bacarığını formalaşdırır. İbtidai sinif müəllimi 
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oxu və yazının şagird üçün olduqca mürəkkəb bir proses olduğunu bilməli və buradakı çətin-

likləri nəzərə almalıdır. Oxudakı başlıca çətinliklər aşağıdakılardır:  

1. Uşağın oxu dairəsi bir hərfdən ibarətdir. Oxumaq üçün isə eyni anda bir neçə hərfi bir-

ləşdirmək tələb olunur. Uşaq bir hərfi yadda saxlamaqla sonrakını oxumalı olduğundan böyük 

çətinliklə qarşılaşmalı olur.  

2. Oxumağa başlayan uşağın görmə dairəsi də geniş deyildir. Ona görə də o sətri tez-tez 

itirir. Uşağın diqqətinin paylanma dərəcəsi artana qədər bu çətinlik qalır. Ona görə də müəl-

lim bunu da nəzərə almalıdır.  

3. Şagird çox vaxt oxuduğunun mənasını başa düşmür. Bu işdə şəkillər, suallar, əyani va-

sitələrlə şagirdə kömək etmək lazımdır.  

4. Zəif, təcrübəsiz oxucu üçün ya birinci hecaya, ya şəklə və ya mətnə əsasən oxu xarak-

terikdir. Yəni uşaq bunlara əsasən uydurma aparır.  

Yazı prosesi şagird üçün daha çətin prosesdir. Hələ onda heç bir avtomatlaşma olmadığın-

dan o eyni zamanda bir neçə sahəyə diqqət yetirməli olur, bu iş onda ağır bir zəhmətə çevril-

diyindən yorulub bəzən dayanmaq məcburiyyətində qalır. Partada yazı zamanı düzgün otur-

maq, qələmi əlində düzgün saxlamaq, yazı ilə gözün məsafəsini gözləmək, hərfləri qrafik cə-

hətdən, sözləri orfoqrafik cəhətdən düzgün yazmaq və s. bütün bu kimi işlər uşaq üçün ayrı-

ayrı zəhmət tələb edən işə çevrilir. İbtidai sinif müəllimi şagirdlərin bu çətinliklərini diqqətlə 

izləməli, fərdi, cütlərlə, qrupla işləməklə, təlimi maraqlı təşkil etməklə, oyun xarakterli çalış-

malardan, fəal təlim metodlarından istifadə etməklə bu gərginliyin maksimum azaldılmasına 

nail olmalıdır. Yazıliş çətinliyi ümumi orfoqrafik qaydalarla müəyyənləşə bilməyən ümumi 

xarakterli orfoqramlar. Dilimizdə elə sözlər var ki, onların yazılişında çətinlik vardır. Bura-

ya qəhrəman, bəxtəvər, qabiliyyət, bünövrə, bənövşə, peşman, bərabər, mərifət kimi sözləri 

aid etmək olar. Orfoqrafiya öyrənmək üçün istifadə ediləcək metod priyom və iş növlərini se-

çərkən, birinci növbədə, bunların xarakterini nəzərə almaq lazımdır. Birinci tip çətin orfoq-

ramlı sözləri öyrətmək üçün orfoqrafik və orfoepik təhlillərdən paralel şəkildə istifadə etmək 

və bunlara müvafiq çalişmalar üzərində şagirdləri işlətmək lazım gələrsə, şagirdlərin diqqətini 

səhv edilə biləcək nöqtəyə cəlb etmək lazım gəlir. Məsələn, qəhrəman sözündə şagirdlərin 

diqqəti sözdəki ikinci ə saitinə cəlb olunmalıdır. Çünki şagirdlər ən çox bu səsin yazılmasında 

səhvə yol verirlər (qəhrəman əvəzinə qəhraman yazırlar). “Peşman” sözündə şagirdlərin diq-

qətini bu sözdəki səs və həriflərin sayına cəlb etmək lazımdır. Demək lazımdır ki, peşman sö-

zü iki hecadan və 6 səsdən ibarətdir. ş samitindən sonra i hərfi yazılmır. Bu xarakterli sözlərin 

düzgün yazılışını öyrətmək üçün üzündənköçürmə yazılardan, lüğət üzrə imladan istifadə da-

ha faydalıdır. Bütün qaydaların öyrədilməsində morfemi analız və sintez etməyə imkan verən 

orfoqrafik təhlillərə geniş ehtiyac vardır. Belə təhlillərdən həm xüsusi həm də ümumi xarak-

terli orfoqramların öyrənilməsi üçün istifadə etmək mümkündür. Birinci halda, orfoqrafik təh-

lil orfoepik təhlillə paralel şəkildə aparılır. İkinci halda isə orfoepik təhlillə əlaqə nisbətən zəif 

olur. Hər hansı orfoqrafik qaydanın və ya orfoepik qaydaların öyrədilməsində iki mühüm 

mərhələ vardır. Bunlardan birincisi qaydanın öyrədilməsi və yaddaşda möhkəmləndirilməsin-

dən, ikinci avtomatlaşdırma üçün təmrinlərdən ibarətdir. Birinci mərhələnin özü də iki mərhə-

ləyə ayrıla bilər. Birinci mərhələnin ilk fazasında qaydalar şagirdə şüurlu surətdə mənimsə-

dilir, başa salınır. Bu fazada qaydaların sistem halında öyrənilməsi faydalıdır. Bu zaman əyani 

vasitələrdən istifadə faydalı ola bilər. İkinci faza birinci fazadan ayrılmasa da, başqa vəzifə 

daşıyır. Bu fazada şagirdlərin yadda saxlamaları üçün zəruri iş növlərindən istifadə edilir. Mə-

sələn, ilk dərsdə saitlərin orfoqrafiyası ilə əlaqədar beş qayda əyani vasitə əsasında izah edilir 

və şagirdlərə bu qaydalara əsasən sözlərin yazılış formaları şərh olunur. Bu qaydalar hansı 
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əyani vasitə üzrə şərh edilirdisə, həmin əyani vasitə o gündən etibarən Azərbaycan dili kabi-

nəsindən asılır və orada qalır. Bundan sonra şagirdlər həmin qaydaları yadda saxlamağa, hətta 

əzbərləməyə, sonra bu qaydaları yazıya tətbiq etməyə başlayırlar. Bu dərsdə və dərsdən sonra 

bir neçə dərsdə həmin sözlərlə zəngin olan rabitəli və rabitəsiz mətnlər üzərində müxtəlif ça-

lişmalarla iş aparılır. Bununla da birinci mərhələnin hər iki fazasındakı iş başa çatdıqdan son-

ra, ikinci mərhələ üzrə işə- öyrədici və yoxlayıcı yazıların aparılması işinə başlanılır. Həmin 

yazı işləri yoxlanılır, qiymətləndirilir və buraxılan səhvlər üzərində təkrar-təkrar işlər gedir. 

Avtomatlaşdırma işləri təkcə dil dərsləri ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Oxu dərslərində həmin 

xarakterik sözlərin yazıliş formalarının şagirdlər tərəfindən izah olunması, həmin sözlərin ya-

zılmasında hansı qaydaya əməl edildiyi şərh olunmalıdır. Digər fənn müəllimləri də bu cəhətə 

diqqət yetirmiş olsa, avtomatlaşdırma daha tez həyata keçirilə bilər. Orfoqrafiya təlimi döv-

ründə müxtəlif təfəkkür fəaliyyətinə istinad edən çalışmalardan istifadə olunur. Bu rəngarəng 

çalışmaların hər birinin xarakterini, savadlı yazının təmin olunmasına nə verdiyini, hər bir ya-

zı ilə əlaqədar hansından istifadə olunmasının daha əlverişli olduğunu, yazdırılma metodika-

sını bilmədən müvəffəqiyyət qazanmaq mümkün deyil. Yazılı çalışmaların əksəriyyəti dil 

dərslərində tək-tək hallarda bütöv dərs ərzində yerinə yetirilməlidir. Orfoqrafik cəhətdən düz-

gün yazı vərdişlərinə yiyələnməkdə dil dərslərində istifadə edilən müxtəlif yazı işlərinin müs-

təsna əhəmiyyəti vardır. Dil dərslərində istifadə edilən yazı işlərini müxtəlif metodistlər müx-

təlif əsaslarda təsnif etmişlər.  

Məqalənin aktuallığı. Oxu texnikasına yiyələnmək, dəqiq eşitmək, öyrənmək və s. mü-

rəkkəb bir prosesdir. Bu proses oxuya yeni başlamış şagird üçün olduqca çətinlik yaradır. Mə-

qalədə də bu kimi problemin aradan qaldırılması yolları göstərildiyindən onu aktual hesab et-

mək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə uşağın oxu prosesində 

üzləşdiyi çətinliklər göstərilməklə yanaşı, onu həlli yolları da göstərilir, zəruri tövsiyələr ve-

rilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
 

Ədəbiyyat 

 
1. Kərimov Y.Ş. Ana dilinin tədrisi metodikası. Bakı, “Nasir”, 2003.  

2. Seyidov Y. Azərbaycan dilinin qrammatikası (morfologiya). Bakı, 2000. 

3. Ümum təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) // Kurikulum, 

2010, № 3.  

 

С.Ф.Сулейманзаде 

 

Проблемы обучения чтению и письму в начальной школе 

 

Резюме 
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İbtidai siniflərin müəllim üçün metodik vəsaitində (MMV) verilən hər bir bölmənin əv-

vəlində cədvəldə mövzular üzrə realladırılan məzmun standartları öz əksini tapır. Oxu, yazı və 

dil qaydaları üzrə elə məzmun standartları var ki, bütün hərflər tanıdılana qədər onların real-

laşdırılması qeyri-mümkündür. Ona görə də ilk bölmələrdə bəzi məzmun standartlarına yer 

verilməməsini təbii qəbul etmək lazımdır. Aşağıda hər bir məzmun standartının mahiyyəti 

şərh olunur və alt-standartların tədris prosesində reallaşdırılması yolları açıqlanır. Bu təlim 

məqsədləri (gözlənilən şagird nailiyyəti) məzmun standartlarına doğru aparan addımlardır. 

Onların əksəriyyəti dərs nümunələrində öz əksini tapır. Vəsaitdə şərh olunan hər bir dərs bir 

neçə alt-standartın reallaşdırılmasına xidmət edir.   

Dinləmə. Dinləmə Şifahi nitqin qavranılması, beyində mənalandırılmasıdır. Məktəbə gə-

lənə qədər Şagirddə fiziki vərdiş şəklində mövcud olan bu bacarıq dərs şəraitində sistemli şə-

kildə inkişaf etdirilir. Hərflərin təliminə qədər və təlimi prosesində istənilən sözlü məlumat 

uşaqlara, əsasən, şifahi nitq yolu ilə çatdırılır, odur ki, 1-ci sinif Şagirdində dinləmə bacarı-

ğının formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna vaxtaşırı dinləmə mətnləri üzrə iş 

aparmaqla nail olmaq mümkündür. Bu zaman müəllim bəzi məqamları nəzərə almalıdır:  

 Mətni səsləndirən müəllim elə yerdə dayanmalıdır ki, bütün uşaqlar onu görə bilsinlər. 

 Mətn aramla və intonasiya ilə oxunmalıdır. Natiqin səsi sinfin hər bir guşəsində eşidil-

məlidir.  

 Mətn çox uzun olmamalı, ən çoxu 2 dəqiqədən bir fasilə verilməlidir.  

 Fasilələrdə verilən suallar uşaqların diqqətini mətn üzərində cəmləməli, onları mətnin 

davamına daha diqqətlə qulaq asmağa stimullaşdırmalıdır.  

 Şagirdlər hər an mətn üzrə sual verməyə həvəsləndirilməlidirlər.   

 Müəllim mətndə səslənən hər hansı bir sözün uşaqlar üçün tanış olmadığını ehtimal 

edərsə, nitqə fasilə verməli və yeni sözün mənasını uşaqlarla birlikdə açıqlamalıdır. İlk gün-

lərdən şagirdlərə dinləmə qaydalarını başa salmaq və onlara əməl olunmasına nəzarət etmək 

lazımdır.  

 Şagirdlər öz yerlərində rahat olmalı, partaların üstündə və ümumiyyətlə, sinifdə onların 

diqqətini yayındıracaq heç bir şey olmamalıdır.  

mailto:Dilara.sultan2402@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 130 

 Müəllim danışarkən (oxuyarkən) şagirdlər onun jest və mimikalarını izləməlidirlər.  

 Şagird bilməlidir ki, şifahi nitq bitdikdən sonra o, nitqi dinlədiyini sübut etməlidir. 

Danışma. Dinləmə kimi, danışma da şifahi nitq bacarığıdır. Lakin dinləmədən fərqli ola-

raq, danışma qavrama, anlama deyil, bildiklərini və düşündüklərini şifahi nitq vasitəsilə ifadə 

etmək bacarığıdır. Danışma bacarığının inkişafında üç mərhələni qeyd etmək olar:  

1. Gördüyünü (şəkil) sözlə təsvir etmək.  

2. Dinlədiyini öz sözləri ilə təkrar etmək.  

3. Düşündüyünü danışmaq. İbtidai təhsil pilləsində danışma bacarığının inkişafına şəkil-

lərin təsvirindən başlamaq məqsədəuyğundur. Bunun üçün dərslikdə müxtəlif kompozisiyalı 

şəkillər verilmişdir. İlkin mərhələdə bu şəkillər ətrafında iĢ konkret suallar ətrafında getmə-

lidir (“şəkildə nə görürsən?”, “Oğlan nə edir?”, ”Top nə rəngdədir?” və s.). Daha sonra uşaq-

lar rabitəli nitq quraraq şəkli bütövlükdə təsvir edirlər. Sonrakı mərhələdə uşaqlar mətni din-

ləməklə yanaşı, həmin mətnə çəkilmiş illüstrasiyaları da izləyirlər. Düşündüyünü danışmaq şi-

fahi nitq bacarığının inkişafında daha ali mərhələdir. Bunun üçün şagirdin mənəvi dəyərlər 

haqqında təsəvvürləri, müəyyən bilik dairəsi və kifayət qədər söz ehtiyatı olmalıdır. Bununla 

belə, bu bacarıq da ilk günlərdən formalaşdırılmalı və inkişaf etdirilməlidir. Danışma bacarı-

ğını inkişaf etdirmək üçün sinifdə müzakirələr zamanı hər bir şagirdin özünüifadəsi üçün dəs-

təkliyici şərait yaradılmalıdır. Bunun üçün aşağıdakılar tövsiyə olunur:  

 Uşaqlara tez-tez “Sən olsaydın, nə edərdin?” sualı verilməlidir. Belə olduqda problem 

uşağın şəxsi müstəvisinə keçir və onda danışmaq həvəsi yaranır.  

 Daha çox açıq tipli düşündürücü suallar verilməlidir. Bu suallar “Səncə...” sözü ilə baş-

lasa, yaxşı olar. Hər bir uşaq hiss etməlidir ki, onun fikri ətrafdakılar üçün əhəmiyyətlidir.  

 Hər bir şagirdin fikrinə, yanlış olsa belə, hörmətlə yanaşılmalıdır. Yanlış danıĢmaq yox, 

heç danışmamaq pislənməlidir.  

 Verilən suallar müvafiq yaş qrupunun maraq dairəsinə yaxın olmalıdır.  

 Suala cavab vermək üçün şagirdə fürsət, cəsarət və kifayət qədər vaxt verilməlidir. Nə 

qədər ki danışmaq istəyir, onun sözü kəsilməməlidir.  

Oxu. Məktəbdə təhsil almağa başlayan şagirdlərin çoxu müəyyən qədər dinləmə və danış-

ma bacarıqlarına malik olsa da, hərfləri tanımır və əlbəttə ki, oxuya və yaza bilmir. Cümlənin 

sözlərdən, sözün isə səslərdən ibarət olması haqqında uşağın təsəvvürü olmur. 1-ci sinifdə 

“Oxu” məzmun xəttinin inkişafını üç mərhələyə bölmək olar:  

1) Hərf təliminə hazırlıq. 

2) Hərf təlimi və oxu texnikasına yiyələnmə.  

3) Oxu texnikasının inkişafı və şüurlu oxu. ilk gündən şagirdlərə kitabla davranış qay-

daları aşılanmalıdır. Şagird:  

 Kitab oxuyarkən partada düzgün oturmalı, belini əyməməlidir.  

 Kitabı tutarkən, onu açarkən və səhifələyərkən ehtiyatlı davranmalıdır.  

 Kitabla göz arasındakı məsafə 25-30 sm olmalıdır. Hərf təliminə hazırlıq mərhələsində 

şagirdlər səs və hecalarla sxemlər vasitəsilə tanış olurlar. Azərbaycan dilində hər hərf bir səsi 

işarə edir (Yalnız “k” hərfi iki səsi ifadə edir). Bu, eşidilən səslə onun yazıda işarəsinin-hərfin 

eyniləşdirilməsi prosesini asanlaşdırır. Ona görə də hərflərin tanıdılmasına səslərin tanıdılma-

sından başlamaq daha məqsədəuyğundur. Bu prosesi bir neçə mərhələyə bölmək olar:  

1. Söz şəkil vasitəsilə tanıdılır.  

2. Sözdəki səslər ayrılıqda tələffüz edilir. Səslər yazıda kvadratla işarə olunur. 

3. Şagirdlər sözlərdə səslərin sayını, təkrarlanan eyni səsləri ayırd edirlər. 

4. Söz hecalara bölünərək tələffüz olunur. Hecalar yazıda düzbucaqla işarə olunur.  
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5. Şagirdlər sözlərdə hecaların sayını, müxtəlif sözlərdə eyni hecaları tapırlar. “Bir hərf-bir 

səs” fonetik sistemi bu metodikanın tətbiqinə imkan yaradır. Bu sxemlərdən hərf təlimi mər-

hələsində də istifadə olunur. Beləliklə, ilkin mərhələlərdə oxumaq üçün sözlər seçərkən şəkil-

lə təsvir oluna bilən konkret isimlərə üstünlük verilir. Lakin çalışmaq lazımdır ki,  

1) Şəkildə təsvir olunan varlıq şagirdə tanış olan müəyyən bir sözlə ifadə olunsun (adı 

sinonim sözlərlə ifadə olunan şəkillərdən istifadə olunmasın),  

2) Şəkilləri ifadə edən sözlərin səs və hərf tərkibi eyni olsun. Şüurlu oxu mərhələsində ve-

rilən mətnlər vasitəsilə şagirdin oxu texnikası təkmilləşdirilir və oxuyub-anlama bacarığı for-

malaşdırılır. 1-ci sinifdə oxu zamanı orfoepik normalara əməl etməyi tələb kimi qoymaq hələ 

tezdir. Bu, oxu texnikasına və şüurlu oxu bacarığına yiyələnmənin sürətinə mənfi təsir göstərə 

bilər. Şagirdlərdə birinci sinifdən etibarən mütaliə vərdişi yaradılmalı, bunun üçün “Oxu” 

məzmun xətti, sadəcə olaraq, oxu texnikasının inkişafı ilə məhdudlaşmamalıdır. Şagirdləri 

oxuduqları mətnlərlə bağlı araşdırmalar aparmağa, mövzu üzrə daha çox məlumat toplamağa, 

bildiklərini başqaları ilə bölüşməyə, ətrafdakıların bu haqda fikirlərini başqaları ilə bölüş-

məyə, ətrafdakıların bu haqda fikirlərini öyrənməyə sövq etmək lazımdır.  

Dil qaydaları. Linqvistik qaydalar nitq vərdişlərinin inkişafına kömək edən vasitədir. Bu-

nunla yanaşı, dilçilik özü də inkişafda olan bir elmdir və digər elmlər kimi, onun da əsasları 

orta məktəbdə tədris olunmalıdır. Dilçilik qaydaları real nitqdən təcrid olunmuş şəkildə əzbər-

lənməməli, şifahi və yazılı nitqdə müvafiq situasiyalarda tərəfdən varislik probleminə yanaş-

mada müəllim tərəfindən nəzərdən keçirilmişdir.  

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərin dərs deyən müəllim üçün metodik vəsaitində oxu, 

yazı və dil qaydaları üzrə elə məzmun standartları var ki, bütün hərflərin öyrədilməsinədək 

onların reallaşdırılması mümkün deyil. Ona görə də ilk bölmələrdə bəzi məzmun standartla-

rına yer verilməməsi təbii qəbul edilməlidir. Məqalə də belə bir vacib mövzuya həsr edil-

diyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə hər bir məzmun stan-

dartının mahiyyəti şərh olunur və alt-standartların tədris prosesində realladırılması yolları 

açıqlanır. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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the basis of previously acquired knowledge. The article shows the principle of succession in 

the use of generalizations and analogies in the teaching of the mother tongue. 
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Böyük dramaturq C. Məmmədquluzadə vaxtı ikən demişdir: “Əgər məndən soruşsalar ki, 

dövlətdən, naz nemətdən nəyin var, qürur hissi ilə deyərdim: Bütün kainatı, yer üzünü təsvir 

və tərənnün etməyə qadir sözüm, ana dilim var”. Hər bir xalqın ana dili onun varlığının, milli 

mənliyinin göstəricisi, tarixi abidəsidir. Bu abidənin bünövrəsi, kökü ibtidai siniflərdən başla-

nır. Xalqın tarixi keçmişi, milli adət-ənənəsi onun dili ilə qorunub saxlanılır. 

Ədəbi dilin sabit və vahid tələffüz normalarının müəyyənləşdirilməsi, həmin normalara 

əsaslanan qaydaların danışıq və oxuya tətbiqi nitq mədəniyyətinin inkişafı baxımından olduq-

ca vacibdir. Şifahi dilin fəaliyyət dairəsinin genişləndiyi indiki zamanda ədəbi tələffüz norma-

larını gözləmək daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, 

orfoepik qaydaları öyrətməyin əsası məktəbdə qoyulur. Deməli, ibtidai sinif müəllimi özü bu 

qaydaları dərindən bələd olmalı, həmçinin öz nitqində səhvə yol verməməlidir. 

Ədəbi tələffüz üzrə iş yalnız ədəbi dilin normalarını göstərmək, dili qorumaq, ünsiyyəti 

asanlaşdırmaq və s. mənalarda qiymətləndirilməməlidir. Ədəbi tələffüz orfoqrafiya ilə çox sıx 

əlaqədardır. Dilimizin müasir inkişaf mərhələsində orfoepik normalar yazı qaydaları qədər 

əhəmiyyət daşıyır. Bəs ibtidai siniflərdə orfoqrafiyanın tədrisi hansı normalar əsasında öyrə-

dilir? 

Orfoqrafiya tədrisinin metodikası bir tərəfdən pedaqoji və ümumi metodik prinsiplər, di-

gər tərəfdən də orfoqrafiyanın öz prinsipləri üzərində qurulmalıdır. Bu işdə ən mühüm peda-

qoji prinsip tərbiyə ilə təlim arasında əlaqə yaratmaqdır. Orfoqrafiya təliminin dilin qayda və 

qanunları ilə yəni qrammatika ilə bağlamağın da çox mühüm rolu vardır. Çünki yazı qaydaları 

qrammatik qanunlara istinad edir. Qrammatika orfoqrafiyaya düzgün istiqamət verir desək, 

yanılmarıq. Buna görə yazı qaydalarını mükəmməl öyrənməyə qrammatikanı yaxşı bilməklə 

nail olmaq olar. İbtidai sinif müəllimi tədris zamanı nitq fəaliyyətinin ayrı-ayrı cəhətləri üzə-

rində ətraflı dayanmağa və bu cəhətləri şagirdlərə dərk etdirməyə xüsusi fikir verməlidir. O, 

məşğələlərdə dilin danışıq səslərinə aid bəhsini-fonetikanı, dilin leksikasının zənginliyini, 

qrammatikanın morfologiya və sintaksis kimi şöbələrini, dilin ifadə vasitələrini (üslubiyyatı) 

və nəhayət, nitqi yazılı şəkildə ifadə edən vasitələri (orfoqrafiya və durğu işarələrini) şagird-

lərə mənimsətməlidir. 

Azərbaycan dili təliminin ən mühüm vəzifəsi şagirdlərə orfoqrafiya və durğu işarələri üzrə 

möhkəm vərdişlər aşılamaq, həmin vərdişlərin köməyi ilə onları qrammatik hadisələri şüurlu 
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dərk etməyə alışdırmaq, onlarda şifahi və yazılı nitqi inkişaf etdirmək, doğma dilə maraq və 

məhəbbət tərbiyə etməkdən ibarətdir. Azərbaycan dilinin orfoqrafiya qaydaları o zaman daha 

şüurlu mənimsənilə və yadda qala bilər ki, həmin qaydalar fonetika, söz yaradıcılığı və mor-

fologiya bəhsləri ilə əlaqəli şəkildə mənimsənilmiş olsun. Məsələn, saitlərdən danışarkən fo-

netikada saitlərin orfoepiya və orfoqrafiya qaydalarının öyrənilməsi həm bu qaydaların anla-

şılmasına, yaddaşda möhkəmlənməsinə kömək edir, həm də saitlərin daha dərindən mənimsə-

nilməsinə gətirib çıxarır. 

İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisinin başlıca prinsipi nitq inkişafı olduğundan qrammati-

kanın tədrisi prosesində də şagirdlərin nitqinin və təfəkkürünün inkişafına geniş imkanlar açı-

lır. Qrammatik biliklər şagirdlərin nitqinin inkişafı üçün elmi bünövrə rolunu oynayır. Bəzi 

qrammatik qaydalar eyni zamanda orfoqrafiya təlimi və nitq inkişafına xidmət edir. Ona görə 

də qrammatikanın tədrisi prosesində nitq inkişafı üçün xüsusi saat ayırmağa ehtiyac yoxdur. 

Hər bir dərs ədəbi tələffüz, leksika, söz yaradıcılığı, üslubiyyat və ya rabitəli nitqin inkişafı 

üzrə işin aparılması imkanlarına malikdir. 

Uşaqlar nitqdə çox söz işlətmələrinə baxmayaraq onun arxasında duran əşya və hadisəni 

təsvir etməkdə çətinlik çəkirlər. Sözün mətn daxilindəki mənasına fikir vermir, bəzən ən sadə 

sözləri dəqiq mənasında başa düşmürlər. Buna görə də I sinifdən başlayaraq hər bir sözün, 

hətta şagirdlərə tanış sözün mənası üzərində fikirləşmək, onu başa düşmək vərdişi üzərində 

işləmək lazımdır. Bu məqsədlə  də aşağıdakı iş növlərindən istifadə etmək çox əhəmiyyətlidir: 

1. Tanış sözlərin mənalarını dəqiqləşdirmək. 

2. Sözün məcaziliyi və çoxmənalılığı üzrə işlər. 

3. Leksik və frazeoloji vahidləri nitqdə işlətmək. 

4. Sinonimika, sözün üslubi çalarları üzrə işlər. 

Orfoqrafiya təlimi ədəbi tələffüzün, orfoepik normaların öyrədilməsi ilə paralel getməlidir.  

Orfoepik vərdişləri geniş mənada anlamaq lazımdır. Bunu yalnız vurğunu düzgün işlət-

mək, yaxud sözü doğru tələffüz etmək mənasında deyil, eyni zamanda ədəbi dilin saflıq və 

gözəlliyini saxlamaq, onun ahəngdarlıq və rəngarəngliyini gözləmək lazımdır. Orfoepik vər-

dişləri möhkəmləndirmək üçün birinci şərt şagirdlərdə həmişə məzmunlu, düzgün və mədəni 

danışıq vərdişləri yaratmaqdır. İkinci şərt müəllimin saf ədəbi dilə sahib olmasıdır. Üçüncü 

şərt isə orfoepik vərdişləri tərbiyə etmək üçün müntəzəm surətdə aşağıdakı çalışmaların 

aparılması məqsədəuyğundur: 

a) Şifahi nitqin doğru və ifadəli olması üzərində iş; 

b) şagirdlərə yalnız yaxşı şeir parçalarını deyil: eyni zamanda bədii, elmi-kütləvi nəsr əsər-

lərinin nümunələrini də əzbərlətmək; 

c) şagirdlərin oxu mədəniyyətini artırmaq üzərində müəllimin rəhbərliyi; 

d) ayrı-ayrı şagirdlərin nitqlərində olan qüsurları aradan qaldırmaq üçün onlarla məşğul ol-

maq; 

e) şagirdlərin şifahi və yazılı nitqində olan qüsurları sistematik surətdə aradan qaldırmaq; 

f) orfoepik məşğələlərdə əyani vəsaitlərdən: bədii, elmi-kütləvi əsərlərdən, orfoepik cəhət-

dən gözəl nitq nümunələrini əks etdirən cədvəllərdən istifadə olunmalıdır.  

IV sinif Azərbaycan dili dərsliyində  verilmiş dil qaydasına nəzər salaq: 

Bəzi sözlərdə şəkilçilərin deyilişi ilə yazılışı fərqlənir: 

la2            vicdanla [vicdannan] 

laş2            ağırlaşdı [ağırraşdı] 

dan2            qadından [qadınnan] 

Daha sonra tapşırıq 15-də dörd sözdən  birində şəkilçinin deyilişinin fərqli olmasını gös-
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tərmək şagirddən tələb olunur: 

A. üzümçü        B. üzümdən      C. üzümdə      Ç. üzümü 

A. birləş            B. birdən          C. biri             Ç. birinci 

A. işsiz              B. işdə              C. işçi             Ç. işlə [2; 27]. 

 İbtidai sinif müəllimi ən çox öyrədilməsi məsləhət görülən orfoepik normaları tədris pro-

sesində nəzərdən qaçırmamalıdır;  

1. İkinci şəxsin xəbərlik şəkilçisi; həm -[sınız, [-siniz], [-sunuz], [-sünüz], həm də [-sız], [-

siz], [-suz], [-süz] şəklində tələffüz olunur.  

2. Saitlə bitən feillərə qeyri-müəyyən gələcək zaman şəkilçisi artırıldıqda, sait düşərək he-

ca ixtisar olunur. Məsələn: [işləyərəm], [işlərəm] 

3. Feilin xəbər forması gələcək zamanda l şəxsin təki 2-ci cür olur; [alacağam], [alacam] 

4. Nəqli keçmiş zamanda ll şəxsin təkində xəbərlik şəkilçisi gəldikdə ş samiti tələffüz 

olunmur. Məsələn; [gəlmişsən], [gəlmisən] 

5. İsmin çıxışlıq halı işləndikdə n, m samitləri gələrsə, [-nan], [-nən] kimi tələffüz olunur. 

Məsələn; [sənnən], [mənnən], [atamnan] və s. 

 Müəllim yalnız tək ana dili dərslərində deyil, bütün dərslərdə normalara uyğun danışmalı 

və şagirdlərində nitqlərinə nəzarəti gücləndirməlidir.  

Qrammatikanın mənimsənilməsi və ya orfoqrafik vərdişlərin möhkəmləndirilməsi ilə əla-

qədar olaraq şagirdlərə xüsusi formalarda olan bəzi tapşırıqlar verməlidir. Bu tapşırıqlar şa-

girdlərin bilik və vərdişlərində ortaya çıxan nöqsanlarla əlaqədar olaraq verilir. Belə tapşırıq-

lar uzun və yorucu məsləhət saatları vasitəsi ilə deyil, müəllimin qısa və məzmunlu izahatı ilə 

aparılır. Azərbaycan  dilinin tədrisi zamanı müxtəlif çalışmaların yerinə yetirilməsi şagirdlər-

də müşahidəçilik, diqqətlilik, fəallıq, müstəqillik, yaradıcılıq kimi keyfiyyətlərin tərbiyə olun-

masına güclü təsir göstərir. 

Orfoqrafiya təliminin başlıca vəzifəsi şagirdləri orfoqrafik bilik, bacarıq və vərdişlərlə si-

lahlandırmaqdır. Yazılı və şifahi nitq inkişafı, zəngin lüğət ehtiyatı, düzgün tələffüz, düzgün 

cümlə qurmaq vərdişləri - nitqin bu sahələri öz-özlüyündə savadlı yazmağa kömək göstərir. 

Prof. Ə. Əfəndizadə haqlı olaraq yazırdı ki, “məktəb proqramlarının tələbi üzrə, ana dili təli-

minin qarşısında qoyulan başlıca vəzifə şagirdləri məhz ədəbi dilə yiyələndirməkdir”. Müəl-

lim əgər ədəbi dili bilərsə, leksik, qrammatik, orfoqrafik, orfoepik normalara da əməl edəcək. 

Orfoqrafiyada aid elə bir qayda yoxdur ki, o qrammatika ilə əlaqədar olmasın, onun bu və ya 

digər qaydalarına əsaslanmasın. Bu səbəbdən də məktəblərimizdə orfoqrafiya dilimizin qram-

matikası ilə əlaqəli şəkildə tədris olunur. Qrammatik bilikləri şüurlu mənimsəyən şagird or-

foqrafik qaydalara da öz yazısında düzgün əməl etməklə bərabər, həmin qaydaları izah etmək 

kimi bacarıq və vərdişlərə yiyələnir. 

Məktəblərdə bəzi müəllimlər orfoqrafiyanın təlimində yazı qaydalarının mənimsədilməsi-

ni sırf orfoqrafik işlərlə məhdudlaşdırırlar, ən çox üzündənköçürmə, imla yazdırmağa səy gös-

tərirlər. Dil faktlarının təhlilinə, yazı təliminin nitq inkişafı üzrə işlərlə əlaqələndirməyə o qə-

dər də diqqət yetirmirlər. Halbuki ibtidai sinifdə orfoqrafik təhlil aparılsa, şagirdlərdə düzgün 

yazı vərdişləri formalaşmış olar. 

Orta məktəbdə savad uğrunda mübarizədən danışarkən şagirdlərin yalnız orfoqrafiya və 

durğu işarələrini düzgün mənimsəmələrini nəzərdə tutmaq kifayət deyildir: bunlarla birlikdə 

məktəbin vəzifəsi şagirdlərə düzgün, ədəbi, şifahi və yazılı nitq bacarığı da qazandırmaqdır.  

Məqalənin aktuallığı. İbtidai siniflərdə orfoqrafiya və durğu işarələri, eləcə də orfoepik 

normalara ciddi riayət olunması ilə bağlı məsələlər ön plana çəkilmişdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə orfoqrafiya və orfoepiya ilə bağlı 
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məsələlərin tədrisi yolları elmi yenilik kimi verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ibtidai sinif müəllimləri, eləcə də 

gənc tədqiqatçılar istifadə edə bilər. 
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Azərbaycan dilinin tədrisində dilçiliyin digər bölmələri kimi, leksikologiyanın tədrisi də 

xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki leksikologiyanın tədqiqat obyekti sözdür. Söz isə  tədrisin  

əsasını təşkil edir. Leksikanın tədrisi haqqında Həsən Balıyevin “Ana dilinin tədrisi” adlı ki-

tabda belə qeyd olunur: “Leksikanın tədrisi şagirdlərə Azərbaycan dilinin söz ehtiyatı  ilə, onu 

zənginləşdirən əsas mənbələrlə, lüğət tərkibindəki söz qrupları, onların mənaları, nitqdə işlə-

dilməsi imkanları və s. ilə tanış olmağa imkan verir” (1, s. 175). Lakin uzun müddət dil təd-

risində leksikologiya müstəqil bir bölmə kimi tədqiq olunmamış, çox vaxt fonetika və qram-

matikanın tərkibində tədris olunmuşdur. Elə bu səbəbdən də Azərbaycan dilinin tədrisi meto-

dikasına aid  kitablarda leksikologiyanın tədrisi ayrıca bölmə kimi təqdim olunmamışdır.  

Leksikologiya müstəqil bir bölmə kimi 1992-2002-ci illərdən etibarən V siniflərdə tədris 

olunmağa başlamışdır. XX əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, S.Cəfərovun, A. Qurbanovun, N. 

Xuduyevin, B.Xəlilovun yazdıqları dərslik və monoqrafiyalarında leksikanın sistemli öyrənil-

məsinə başlanılmışdır.    

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, leksikanın tədqiqat obyekti söz olduğu üçün onun tədrisin-

də də əsas məfhum sayılır. Bu haqda S. Cəfərov “Müasir  Azərbaycan dili” dərsliyində qeyd 

edir ki, leksikologiyanın əsas məqsədi sözün mahiyyətini və tərkibini, sözlərin mənasını və 

çoxmənalılıq problemlərini aydınlaşdırmaqdan, sözün inkişaf qanunauyğunluqlarını dəqiqləş-

dirməkdən və sözlərin mənaca qruplarını müəyyənləşdirməkdən ibarətdir .  

Görkəmli dilçi alimin də fikirlərindən aydın göründüyü kimi leksikologiyada birbaşa söz  

təddiq olunur. Elə buna görə də belə demək mümkündürsə, şagird məktəbə qədəm qoyduğu 

gündən leksikanın tədrisi başlanır. II, III və IV siniflərdə leksik anlayışlar ayrı-ayrı başlıqlar 

altında tədris olunur. V sinifdən etibarən isə leksikologiya sistemli şəkildə tədris olunmağa 

başlayır.  

Leksikologiyanın əsasında söz dayandığı üçün o həm özündən əvvəlki  fonetika ilə, həm 

də özündən sonra tədris olunan sintaksis ilə əlaqəlidir. Belə ki, tədris zamanı müəllim şagird-

lərə  səslər sözlərin, sözlər isə cümlələrin yaranmasında əsas “material” olduğunu başa salma-

lıdır. Leksikanın düzgün tədrisi həmçinin şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşməsinə sə-

bəb ola bilər. Çünki leksikologiyanın tərkibində sözün həqiqi  və məcazi mənası, leksik və 

qrammatik mənası, təkmənalılığı və çoxmənalılığı, omonim, sinonim, antonimliyi, həmçinin, 

neologizmlər və arxaizmlər, frazeoloji birləşmələr tədris olunur. Bunlar isə öz növbəsində lü-

ğət ehtiyatını  artıran başlıca amillərdir. Hər zaman olduğu kimi burada ən böyük iş müəllimin 

mailto:abdullayeva.fidn@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 138 

üzərinə düşür. Belə ki, ümumən ana dilini tədris edən müəllimin, eləcə də leksikanın tədrisi 

ilə məşğul olan müəllimin nitqi leksik nöqsanlardan uzaq, dialekt və şivələrdən təmiz, örnək 

bir nitq olmalıdır.  

K.Mikayılovun tərtib etdiyi “Azərbaycan dilindən leksikanın tədris” adlı kitabında leksik 

nöqsanlar belə izah olunur: “Leksik nöqsanlar dedikdə mətnə müvafiq gəlməyən, ədəbi dilə 

xas olmayan söz və ifadələrin, nitqdə yeknəsəklik törədən, onu zibilləyən sözlərin işlədilməsi 

nəzərdə tutulur.” (4, s. 12).  

Araşdırmalar göstərir ki, I və II siniflərdə təhsil alan şagirdlərin əksəriyyəti sözün mənası-

nı bilmədikləri  üçün leksik səhvlərə yol verirlər. Aparılan araşdırmaların nəticəsindən məlum  

olur ki, şagirdlərin əsas leksik səhvləri aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Sözün mənasını bilməmək. Şagirdlərlə aparılan təcrübədən məlum olmuşdur ki, onlar 

xəzan-xəzəl, fənn-fənd və s. sözlərin mənasını bilmir və onları bir-birilə qarışdırırlar.Əlbəttə 

ki, bu problemin əsas həlli yolu həmin sözləri ayrı-ayrılıqda cümlədə işlətməkdir. Bu zaman 

sözlərin mənası şagirdlərə aydın olar.  

2. Sözün çoxmənalılığını başa düşməmək. Müəllim şagirdə izah etməlidir ki, sözün çox-

mənalılığı, ancaq müəyyən mətn içərisində bu və ya digər sözlərlə əlaqəyə girməsi nəticəsində 

meydana çıxır. Şagirdlər çoxmənalılığı başa düşdükdə müəllim onlara içərisində eyni söz olan 

bir neçə cümlə verir. Bu zaman şagirdlər fərqli cümlələrin tərkibində olan eyni sözlərin fərqli 

mənalarda işləndiyini dərk edirlər. Bunu qruplarla iş zamanı tətbiq etmək daha səmərəli nəticə 

verir. Məsələn, baş, ayaq, göz sözləri çoxmənalı sözlərdir. Bunları uşağa belə izah etmək la-

zımdır: adamın başı-kəndin başı. “Kəndin başı” dedikdə onun giriş hissəsi nəzərdə tutulur. 

Çünki insanın başı da bütün orqanlardan əvvəl gəlir.   

3. Sözlərin yersiz təkrarına yol vermək.  

4. Dilimizdə qarşılığı olmasına baxmayaraq sözlərin rus dilində  işlədilməsi (vilka, pol, 

xolodelnik və s.). Qeyd olunanlardan da göründüyü kimi  bu cür leksik nöqsanların olmaması  

və aradan qaldırılması üçün tədris zamanı şagirdlərə mükəmməl izahlar lazımdır. 

Bir çox hallarda şagirdlər alınma sözləri təyin etməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki az öncə də 

qeyd etdiyimiz kimi, bu sözlər dilin lüğət fonduna daxil olmuşdur və onları bəzən milli 

sözlərdən seçmək şagirdlərə çətinlik törədir. Tədris prosesində bu problemlərin olmaması 

üçün alınma sözlərə xas olan əsas əlamətlər şagirdlərə dəqiq izah edilməlidir.   

Tarixi inkişaf nəticəsində dildə bir qrup sözlər köhnələrək öz işləkliyini itirir, bir qrup söz-

lər isə əksinə, ictimai-tarixi tərəqqi nəticəsində dilə daxil olur. Belə sözlər tədris prosesində 

arxaizmlər və neologizmlər şəklində öyrənilir. Bu qrup sözlərin tədrisində şagirdləri həm ar-

xaik, həm də müasir anlayışları özündə daşıyan paralel cümlələr üzərində işlətməklə, həm 

köhnəlmiş sözləri izah etmək, həm də neologizmlər üçün zəmin yaratmaq olar. Məsələn: yüz-

başı oğrunun cəzasını verdi. Polis oğrunun cəzasını verdi.  

Neologizmlərin tədrisi həm köhnəlmiş sözlərin, həm də terminlərin tədrisi ilə əlaqəli qu-

rulmalıdır. Çünki neologizmlər və terminlər arasında ciddi sərhəd qoymaq mümkün deyil. 

Terminlərin tədrisində onların ayrı-ayrı elm sahələrinə aid olduğu nəzərə alınmaqla, təkməna-

lılıq xüsusiyyətləri şagirdlərin diqqətinə çatdırılmalıdır. Həmçinin müəllim tədris prosesində 

dilimizdə söz-termin (feil, say) və xalis terminlər (fonetika, kurikulum) olduğunu da müqayi-

səli şəkildə şagirdə izah etməlidir.   

Nəhayət, leksikanın tədrisində sonuncu leksik anlayış frazeoloji birləşmələrdir. Frazeoloji 

birləşmələrin tədrisində öncə sözlərin məcazi mənasını xatırlamaq lazım gəlir. Bu sabit 

birləşmələrin tədrisində əsas problem doğuran məsələ birləşmənin sonuncu felinin həqiqi və 

ya məcazi mənada işlənməsidir. Bu problem daha çox cümlə təhlillərində özünü göstərir. Belə 
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ki, təhlil zamanı bəzi şagirdlər birləşmənin felini həqiqi mənada götürüb onları parçalayaraq 

təhlil edirlər. Məsələn: işçi qrup bu gün yola düşür. Onun illərdir  saxladığı məktub “heç özü 

də bilmədən cibindən yola düşmüşdür. Bu cümlələrin hər ikisində də” yola düşmək ifadəsi 

var. Lakin birinci cümlədə məcazi, ikinci cümlədə isə həqiqi mənada işlənmişdir. Təhlil za-

manı  diqqətsizlik edən şagird birinci cümlədə də “yola düşmək” ifadəsini həqiqi mənada gö-

türüb təhlil etsə,  əlbəttə ki, səhv etmiş olar. Buna görə müəllim bu məsələdə də şagirdlərə də-

qiq izahat verməlidir.    

Biz yuxarıda leksikanın tədrisinə qısa da olsa, nəzər salmış olduq və eyni zamanda tədris 

prosesində hansı problemlərin yarandığını və yarana biləcəyini də qeyd etdik. Bu kimi prob-

lemlərin olmaması üçün müəllimlər tədris prosesində diqqətli olmalıdırlar.  

Məqalənin aktuallığı. I və I siniflərdə Azərbaycan dili fənninin tədrisi zamanı bir sıra  

leksik nöqsanlar yaranır ki, bu problemlərin aradan qaldırılması olduqca zəruridir. Aktuallıq 

da məhz məqalənin həmin problemlərin aradan qaldırılması yollarının müəyyənləşdirilməsinə 

həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. I və I siniflərdə Azərbaycan dili fənninin tədrisi zamanı ortaya 

çıxan leksik nöqsanlar zamanı yaranan problemlərin həll yollarının müəyyənləşdirilməsi üçün 

tanınmış dilçi alimlərin tövsiyələri verilir və bu sahədə aparılmış ayrı-ayrı tədqiqatların nəti-

cələri konkret nümunələrlə göstərilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Ф.М. Абдуллаева 

 

Способы устранения лексических недостатков в первом  

и втором классах общеобразовательной школы 

 

Резюме 
 

В тексте рассказывается о проблемах и решений этих проблем возникикавщиx во 

время обучении лексики. В статье были отмечены вопросы обучения лексики. Какие 

проблемы возникают или могут возникнуть в ходе обучения. Автор своими примерами 

и объяснениями показывает как можно решить эти проблемы.  

Указывается что какая бы ни была проблема, она имеет свое решение. В то же время 
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эти сведения очень важны для учеников в процессе обучения. В решении проблем важ-

но участие и автора статьи  и учеников.   

 

F. M. Abdullayeva 

 

Ways to eliminate lexical deficiencies in  

I and II grades of secondary scholls 

 

Summary 

 
Teaching of lexicon was briefly mentioned in the article. Types of problems during 

teaching that occurred and may possibly occur in the future were noted as well. The author 

demonstrates the solution ways of these problems by means of examples and clarifications. 

Regardless of the  problem, there is an absolute solution for it. In the article, these solutions  

were indicated in detail.  

Simultaneously, provided data are of great importance for the students to fathom the 

lesson easily. Both teachers and students need to perform their  responsibilities to the fullest 

extent so as to overcome obstacles. 
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İbtidai sinifdə şagirdlərin nitqində cümlə  

qurmaq üzrə aparılan işlərin əhəmiyyəti 
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Açar sözlər: ibtidai sinif, şagird, nitq, cümlə, aparılan işlər, əhəmiyyət 

Ключевые слова: начальная школа, ученик, речь, предложение, проделанная рабо-
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Key words: primary school, student, speech, sentence, work done, importance 

 

Nitqi inkişaf etdirmək “Ana dili” tədrisinin vacib vəzifəsidir. Danışıq bütün zehni fəaliy-

yətin təməli, ünsiyyət vasitəsidir. Şagirdin müqayisə, təsnifetmə, sistemləşdirmə, ümumiləş-

dirmə bacarığı nitq yolu ilə biliklərə yiyələnmə prosesində formalaşır və nitq fəaliyyətində də 

özünü göstərir. Şagirdin məntiqi olaraq aydın, dəlillərə əsaslanan, məcazi mənada şifahi və 

yazılı nitqi onun zehni inkişafının göstəricisidir. Nitqin inkişafı şagird və müəllimlərdən uzun 

və əzmkar iş tələb edir. Müəllimin vəzifələri aşağıdakılardır: 

— şagirdlər üçün yaxşı danışıq mühiti təmin etmək (böyüklərin nitqini qavramaq, kitab 

oxumaq, radio dinləmək); 

— nitq vəziyyətlərinin yaradılmasını təmin etmək; 

— şagirdlər tərəfindən kifayət qədər leksik fondu, qrammatik formaları, sintaktik quruluş-

ları, məntiqi əlaqələri düzgün mənimsəməyi təmin etmək, sözlərin istifadəsini aktivləşdirmək; 

— nitqin inkişafı, qrammatika və oxu dərsləri ilə əlaqələndirilərək davamlı iş aparmaq; 

— sinifdə yüksək nitq mədəniyyəti, yaxşı nitq tələblərinə cavab vermək üçün mübarizə 

atmosferi yaratmaq (2). 

Danışıq praktikasında cümlə yalnız söz vasitəsi ilə istifadə olunur. Müəyyən edilmişdir ki, 

ən çox sintaksis səhvləri məhz bu ifadə ilə şagirdlər tərəfindən edilir: bunlar idarəetmə və ko-

ordinasiyadakı səhvlərdir. Fraza üzərində belə işləyirik: 

• əvvəlcə cümləni seçirik və suallardan istifadə edərək sözlər arasında əlaqə qururuq; 

• ikincisi, nitq hissələrini öyrənərkən müstəqil ifadələr düzəldirik. 

Fraza üzərində işləyərkən aşağıdakılar nəzərə almaq lazımdır: 

• quruluşu, yəni onu təşkil edən sözlər, əsas sözdən asılı şəxsə sual, lazımi razılaşma for-

maları; 

• tək, lakin parçalanmış  məna ifadə edən ifadənin semantikası. 

Başqa sözlə, idarəetmə analitik cümləni ayırmaq üçün və sintetik cümləyə daxil etmək 

üçün ola bilər. Bu cür işlər təkcə nitqin inkişafı üçün deyil, həm də qrammatikanın öyrənil-

məsi üçün, cümlədəki daxili əlaqələri şagirdlərin aydın şəkildə başa düşməsi üçün dəyərlidir. 

Bu, gələcəkdə onlara sadə və mürəkkəb cümlənin quruluşunda sərbəst düzəltməyə və durğu 

işarələrini düzgün yerləşdirməyə kömək edəcəkdir. Müxtəlif növ cümlələr qurma bacarığı şa-

girdlərin nitqinin inkişafı üçün əsasdır. Danışıq sintaksisinin təbii inkişafını qiymətləndirmək 

və dəstəkləmək, onları 3-4 sözdən ibarət monoton cümlələrə yönəltməmək lazımdır. Təlimləri 

cümlələrlə üç qrupa ayırmaq olar: 
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1. nümunə; 

2. konstruktiv; 

3. yaradıcılığa əsaslanan məşqlər (3). 

Cümlə üzərində işləyərkən aşağıdakı üsullardan istifadə edilməlidir: 

• müəyyən sözlərdən istifadə edərək müəyyən mövzuda cümlə qurmaq (inşa, hekayə möv-

zusunda); 

• model sxemlərə uyğun olaraq müəyyən növ təkliflərin hazırlanması; 

• təkliflərin paylanması, strukturlarının yenidən qurulması; 

• eyni fikrin fərqli sintaktik variantlarda ifadəsi; 

• cümlələrin, ifadələrin sərbəst tərkibi; 

• cümlələrin intonasiyası, fasilələr üzərində işləmək, məntiqi vurğular; 

• təkliflərin redaktə edilməsi, onların qurulmasında müxtəlif qüsurların aradan qaldırıl-

ması. 

Cümlə qurmaq şagirdləri nitq vərdişlərinin inkişafına hazırlamaq məqsədi daşıyır. Cümlə 

qurmaq təlimin ilk günündən başlayır. Bu baxımdan “Azərbaycan dili” dərsliyindəki şəkillər 

çox vacibdir. Dərsliyin üz qabığından savad təliminin sonuna qədər dərslikdə yer alan şəkillər 

əsasında cümlə tərtib etmək olar. Bu vəziyyətdə isimlər, sifətlər, fellər barədə suallar vermək 

və sualları cavablandıraraq cümlələr qurmaq vacibdir (1). Məsələn: 

Bu qızın adı Nərgizdir. Nərgiz ağ pencək geyinib. Nərgiz rəsm çəkir. 

Bir şəkilə bir neçə sual verərək cümlə üzərində işləyərək, tədricən rabitəli nitqə keçə bilər-

siniz. Məsələn, dərslikdəki – “Park” şəkli üzrə suallar və cavablar əsasında mətn tərtibini nə-

zərdən keçirək: 

Şəkildə hara təsvir olunub? Parkda kimlər var? Uşaq yelləncəkdə nə edir? (Bura parkdır. 

Parkda çoxlu adamlar var. Uşaq yelləncəkdə oturub yellənir və s.). 

Müxtəlif növ cümlələr qurma bacarığı şagirdlərin nitqinin inkişafı üçün əsasdır. Cümlə şa-

girdin düşüncəsini çatdırır. Bu düşüncəni çatdırmaq, istədiyiniz formanı formalaşdırmaq, 

cümlə qurmaq üçün dəqiq sözü seçmək bacarığını göstərir. Buna nail olmaq üçün sistematik 

və ardıcıl nitq məşqləri aparmalısınız. Birincisi, bunlar nümunə və ya təqlid əsasında hazırla-

nan məşqlər, daha sonra konstruktiv məşqlər (yəni öyrənilmiş nümunələrə əsaslanan cümlələr 

qurma) və sonra yaradıcı məşqlərə keçiddir (uşaqlar əvvəllər öyrənilmiş nümunələri tətbiq 

edirlər, naxışlara etibar etmədən dil hissinə güvənirlər) . 

Cümlə üzərində işi aşağıdakı şəkildə müəyyən etdik: 

— suallara cavablar (yalnız tam cavablar); 

— müəyyən mövzu ilə bağlı cümlələrin hazırlanması; 

— iki və ya üç sadə cümləni bircins və ya sadə cümlə ilə homojen üzvlərlə birləşdirmək. 

Əsas cümlə qurmaq üçün məşqlər hazır və ya birlikdə tərtib edilmiş plana əsasən tərtib 

edilmişdir. Bu məzmunu, quruluşu və nitq xüsusiyyətləri şagirdlər tərəfindən şifahi hazırlıq 

işi zamanı aşkarlanan təqdimat və esselərin qeydidir. Cümlə qurmağın məqsədi şagirdlərə dü-

şüncələrin ötürülməsində lazımi ardıcıllığı və tutarlılığı müşahidə edərək məntiqi hissələrdə 

cümlə qurmağı, məzmundakı əsas fikri qaçırmamağı, müxtəlif sintaktik konstruksiyalardan və 

leksikadan istifadə etməyi öyrətməkdir. İlk növbədə cümlənin struktur təhlili və plan üzərində 

işləmə ilə bağlı təlimlər həyata keçirilməlidir. Daha sonra şagirdlərə cümlə yazmağı öyrətmək 

üçün müxtəlif tapşırıqlar verilməlidir. Eyni zamanda, əvvəllər bəhs olunan müəyyən ünsiyyət  

bacarıqlarının formalaşmasına yönəlmiş xüsusi məşqlər icra olunmalıdır. Təlimin məqsədi 

cümlələr qurmaq və onları bir-biri ilə bağlamaq qabiliyyətini inkişaf etdirməkdir. Bu bacarıq-

ları mənimsədikcə, bu məşqlər əsas yazılı işə - təqdimatlara və inşalara hazırlıq mərhələsində 
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köməkçi rolunu oynamağa başlayır. Cümlə qurmaq ilə bağlı ardıcıl, sistemli iş prosesində 

qrammatik tapşırıqların yerinə yetirilməsi, bir sözlə, onların çox yönlü təhlili nitqin inkişafı 

probleminin həlli ilə bağlıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Dil nə qədər tez mənimsənilirsə, şagird bütün akademik mövzular-

da əldə etdiyi bilikləri bir o qədər mənimsəyəcəkdir. Onların nitqi çox vaxt tutarsız, məntiqi 

baxımdan ifadəli deyildir. Danışığın monotonluğu, dil vasitələrinin yoxsulluğu yalnız zəif şi-

fahi hazırlıqdan deyil, həm də insanları və təbiəti müşahidə edə bilməməsindən xəbər verir. 

Nitqin inkişafı üzrə bütün növ işlərin əsas məqsədi cümlə qurmaq, yəni düşüncələrinizi, bilik-

lərinizi, hisslərinizi ətraflı açıqlamalarla ifadə etmək bacarığıdır. Bu hədəfə müxtəlif nitq vər-

dişləri formalaşmadan nail olmaq mümkün deyil. Şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək onun 

məzmunu üzərində daim işləmək, cümlə qurmağı, düzgün söz seçməyi və düşüncənin səriştəli 

dizaynını öyrətmək deməkdir. Bu problem ibtidai məktəbdə xüsusi aktuallıq qazanır, çünki bu 

dövrdə dil mədəniyyətinin əsasları qoyulmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə ibtidai siniflərdə şagirdlərə cümlə qurmağı öyrətmək, 

bu istiqamətdə nitq inkişafı üçün müəyyən metodlardan istifadə etmək, cümlənin düzgün qu-

rulmasının şagirdin nitqindəki əhəmiyyəti barədə müəyyən tövsiyələr verilir. 

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

müəllimləri, tələbə və  magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Э. Мурадова 

 

Важность построения предложений в речи  

учащихся начальной школы 

 

Резюме 

 
Развитие речи - важная задача обучения родному языку. Речь - основа всей умствен-

ной деятельности, средство общения. Способность ученика сравнивать, классифициро-

вать, систематизировать, обобщать формируется в процессе приобретения знаний пос-

редством речи и проявляется в речевой деятельности. Предложение передает мысль 

студента. Он показывает умение передать идею, сформировать желаемую форму, по-

добрать точное слово для построения предложения. Для этого нужно проводить систе-

матические и последовательные речевые упражнения. Сначала это упражнения, осно-

ванные на образце или имитации, затем конструктивные упражнения (т.  е. построение 

предложений на основе усвоенных образцов), а затем переход к творческим упражне-

ниям (дети применяют ранее изученные образцы, полагаясь на язык, не полагаясь на 

образцы). 
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N.E. Muradova 

 

The importance of sentence construction in  

students' speech in primary school 

 

Summary 

 
Speech development is an important task of mother tongue teaching. Speech is the basis of 

all mental activity, a means of communication. The student's ability to compare, classify, 

systematize, and generalize is formed in the process of acquiring knowledge through speech 

and manifests itself in speech activity. The sentence conveys the student's thought. It shows 

the ability to convey the idea, to form the form you want, to choose the exact word to build a 

sentence. To achieve this, you need to conduct systematic and consistent speech exercises. 

First, these are exercises based on a pattern or imitation, then constructive exercises (ie, 

building sentences based on learned patterns) and then a transition to creative exercises 

(children apply previously learned patterns, relying on language without relying on patterns). 
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Psixoloji adaptasiya, uşağın həqiqi təhsilə hazırlıq səviyyəsi ilə sıx bağlıdır. Aydındır ki, 

yetərli inkişaf etmiş intellektual səviyyəsinə malik olmayan, yaddaşı zəif olan, təhsil zamanı 

mühüm olan bilaixtiyar diqqəti, iradəsi və digər keyfiyyətləri aşağı səviyyəli olan uşaq, adap-

tasiya prosesində böyük çətinliklərlə üzləşəcək. Çətinlik ondadır ki, təlimin başlanması, uşa-

ğın əsas fəaliyyət növünü dəyişir, lakin yeni fəaliyyət növü, təhsil fəaliyyəti də dərhal yaran-

mır. Məktəb təhsilini təhsil fəaliyyəti ilə eyniləşdirmək olmaz. 

Tədris ilinin əvvəlində, adaptasiyanın ilk mərhələlərində, idrak və təhsil ilə əlaqəli motiv-

lər az əhəmiyyətə malikdir və təhsilin və iradənin idrak motivasiyası isə hələ kifayət qədər in-

kişaf etməyib, onlar tədricən təhsil fəaliyyətinin özündə formalaşır. V.V. Davydov sübut etdi 

ki, təhsil fəaliyyəti, özündə sosial da daxil olmaqla bir çox cəhətləri cəmləşdirir, bu o deməkdir ki, 

uşağın məktəbə adaptasiya mexanizmləri də çox obrazlı aspektlərə malikdir (4, s. 103). 

Adaptasiya prosesi, nə az, nə çox 2-3 həftədən ilk yarım ilə qədər davam edir, bundan son-

ra uşağın məktəbə hazırlıq dərəcəsi barədə danışmaq olar. Uğurlu adaptasiyanın vacib göstə-

ricilərindən biri, şagirdlərin təlim prosesindən məmnun qalmasıdır. Məktəb həyatına uğurlu 

daxil olmanın, şagirdin öz mövqeyini mənimsəməsinin əlamətləri aşağıdakı göstəricilərdir: 

uşaq dərs çalışmağı sevir, o, öz müəlliminə sevgi və hörmətlə yanaşır, verilmiş tapşırıqları 

maraqla yerinə yetirir, öz nəticələrini müəyyən olunmuş nümunəyə yaxınlaşdırmağa çalışır, 

öz üzərində olan tələbləri azaltmır. Sonuncu, birgə fəaliyyətin iştirakçıları kimi tədqiqatlara, 

şagirdlərə və müəllimlərə müsbət münasibətin dəstəklənməsi, uşaqda uyğun davranış motiv-

ləri və şəxsiyyət xüsusiyyətlərinin olması mənasını verir (6, s. 59). 

Uğurlu adaptasiyanın digər bir göstəricisi, digər şagirdlər ilə, xüsusən də öz sinif yoldaş-

ları ilə fəal ünsiyyətin qurulmasıdır. Uşaqlar yeni dostlar və tanışlar qazanıbsa, dərsdən kənar 

vaxtda görüşür və ya zəngləşirsə, məktəb işlərini müzakirə edirsə, təəssüratları ilə bölüşür-

lərsə bu, çox yaxşı göstəricidir. 

Təlim prosesində adaptasiya müddətini bir o qədər də uğurla başa vurmayan uşaq qrupları 

seçilir. Yeni sosial vəziyyətin bəzi məqamlarının yad və ya mənimsənilməsinin mümkünsüz 

olduğu ortaya çıxır. Bir çoxları üçün “büdrəyən blok” həqiqi təhsil fəaliyyətinə çevrilir. Uğur-

suzluq kompleksi inkişaf edir ki, bu da öz növbəsində inamsızlıq, əminsizlik, məyusluq, təh-
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silə olan marağın itməsi və bəzən də idrak fəaliyyətinin itməsinə səbəb olur. Əminsizlik aq-

ressivliyə səbəb olur, uşaqlarda onları belə vəziyyətə salanlara, uğursuzluğa uğradanlara və öz 

dəstəyindən məhrum edənlərə qarşı qəzəb yaranır. Bəzi uşaqlarda münasibətlərdə uğursuzluq 

yaşanır, öz yaşıdları, müəllimləri ilə ünsiyyətdə çətinlik çəkirlər. Ünsiyyətdəki xroniki uğur-

suzluq özünü müdafiə etmə ehtiyacına səbəb olur, uşaq özünə qapanır, daxilən başqalarından 

üz döndərir  (8, s. 159). 
Bu uşaqlar, disataptasiya olmuş məktəblilərdir. Onların bəzilərində disadaptasiya şəxsi rifahı 

təhdid edən formalara çevrilir, digərlərində daha yumşaq, hamarlanmış xüsusiyyətlər olur. 

Elə uşaqlar var ki, yeni şərtlərə çətinliklə öyrəşirlər. Bəzən adaptasiya prosesi təhsilin ilk 

ili boyunca uzana bilər, bu zaman isə uğurlu adaptasiya əlamətləri öz yerini disadaptasiya əla-

mətlərinə verir. Məktəbdə və evdə təhsil prosesinin bacarıqlı təşkili ilə bütün çətinliklərə son 

vermək mümkündür. 
Q.M. Çutkina, uşaqların məktəbə uyğunlaşmasının üç səviyyəsini müəyyənləşdirir (7, s. 201). 

— Yüksək adaptasiya səviyyəsi: Birinci sinif şagirdi məktəbə müsbət münasibət bəsləyir, 

tələbləri adekvat qəbul edir, təlim materialını öyrənmək onun üçün asandır, proqram materia-

lını dərindən və tam mənimsəyir, mürəkkəb vəzifələri həll edir, müəllimin təlimatlarını, iza-

hatlarını həvəslə və diqqətlə dinləyir, müstəqil təhsil işinə böyük maraq göstərir, bütün dərslərə 

hazırlaşır, ictimai tapşırıqları həvəslə və vicdanla yerinə yetirir və sinifdə yaxşı mövqe tutur. 

— Orta adaptasiya səviyyəsi: Birinci sinif şagirdi məktəbə müsbət münasibət bəsləyir, 

məktəb onda mənfi emosiyalara səbəb olmur, müəllim materialı ətraflı və aydın təqdim et-

dikdə tədris materialını başa düşür, təhsil proqramlarının əsas məzmununu öyrənir, tipik prob-

lemləri müstəqil həll edir, verilən tapşırıqları, təlimatları yerinə yetirərkən diqqətli olur, lakin 

bunları nəzarəti altında edir, onun üçün maraqlı bir iş olduqda ancaq diqqətini cəmləyir, dərs-

lərə hazırlaşır və demək olar ki, həmişə ev tapşırığını yerinə yetirir, ictimai tapşırıqları vic-

danla yerinə yetirir, bir çox sinif yoldaşları ilə dostluq edir. 

— Aşağı adaptasiya səviyyəsi: Birinci sinif şagirdi məktəbə qarşı mənfi və ya laqeyd mü-

nasibət göstərir, xəstə olmasından tez-tez şikayət edir, depressiv əhval-ruhiyyə onda üstünlük 

təşkil edir, intizam pozuntuları müşayiət edilir, müəllimin izah etdiyi materialı hissə-hissə öy-

rənir, bu tələbə ilə müstəqil iş çətindir, müstəqil təlim tapşırıqlarını yerinə yetirərkən maraq 

göstərmir, dərslərə müntəzəm hazırlaşmır, müəllim və valideynlərin onu davamlı izləməsinə, 

sistematik xatırlatmalar və motivasiyaya ehtiyac duyulur, uzadılmış istirahət fasilələri zamanı 

iş qabiliyyətini qoruyur, yeni materialı anlamaq və problemləri modelə uyğun həll etmək üçün 

müəllimlərdən və valideynlərdən əhəmiyyətli kömək tələb edir, sosial tapşırıqları nəzarət al-

tında həyata keçirir, çox istəksiz, passivdir, yaxın dostu yoxdur, sinif yoldaşlarının adlarını və 

soyadlarının yalnız bir qismini bilir. 

Birinci qrup uşaqlar (% 56) məktəbə tədrisin ilk iki ayında, yəni ən kəskin fizioloji adapta-

siyanın baş verdiyi dövrdə uyğunlaşırlar. Bu uşaqlar kollekivə tez qoşulur, məktəbə alışır, 

dostlar qazanır, demək olar ki, həmişə yaxşı əhval-ruhiyyəyə sahibdirlər və vicdanla və gər-

ginlik olmadan müəllimin bütün tələblərini yerinə yetirirlər. Bəzən onlar ya uşaqlarla təmas-

da, ya da bir müəllimlə münasibətdə çətinlik çəkirlər, çünki onlar üçün bütün davranış qayda-

larına riayət etmək hələ də çətindir. Ancaq oktyabr ayının sonuna qədər bu uşaqların çətinlik-

ləri aradan qalxır, münasibətlər normallaşır, uşaq yeni şagird statusunu tam mənimsəyir. 

İkinci qrupun (30%) adaptasiya dövrü daha uzun çəkir, onların davranışlarının məktəbin 

tələblərinə uyğun gəlməməsi dövrü uzanır, uşaqlar təlim vəziyyətini, müəllim və sinif yoldaş-

ları ilə ünsiyyəti qəbul edə bilmirlər. Bir qayda olaraq, bu cür uşaqlar tədris proqramını mə-

nimsəməkdə də çətinlik çəkirlər. Yalnız ilin birinci yarısının sonunda bu uşaqların reaksiya-
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ları məktəbin tələblərinə uyğunlaşmış olur. 

Üçüncü qrup (% 14) uşaqlarda psixoloji adaptasiya əhəmiyyətli çətinliklərlə əlaqəlidir. 

Onlarda mənfi davranış formaları, duyğuların kəskin təzahürü nəzərə çarpır. 

Aydındır ki, sosial-psixoloji adaptasiya, məktəbdə təlimin başlanğıc mərhələsində təhsil 

fəaliyyətinin müvəffəqiyyətini müəyyənləşdirən amillərdən biridir və eyni zamanda şagird 

üçün yeni olan sosial şəraitdə onun optimal rahatlıq səviyyəsini təmin edir. 

Ən faydalı amillərdən biri kimi ailədə düzgün tərbiyə metodlarının olması, münaqişə və-

ziyyətlərinin olmaması, həmyaşıdları arasında əlverişli mövqenin olması çıxış edir. 
 

Cədvəl 1.  
 

Yüksək səviyyədə adaptasiyaya səbəb olan amillər (Q.M. Çutkinaya görə) 

 
Sosial mikro mühitin əlverişli amilləri Cari amil üzrə adaptasiya səviyyəsi yüksək olan 

uşaq qrupunu təsnif edən nümunə faizi 

Həmyaşıd qrupunda öz mövqeyi barədə yetərli 

qədər məlumatlı olmaq 

97.8 % 

Ailədə düzgün tərbiyə metodları 95.3 % 

Ailədə münaqişəli vəziyyətin olmaması 94.4 % 

1-ci sinfə daxil olana kimi qrupda uşağın 
əlverişli mövqe 

86.9 % 

 

Məktəbdə təhsil almaq üzrə funksional hazırlıq 85.8 % 

Tam ailə 77.6 % 

Yetkinlərlə ünsiyyətdə məmnunluq 74.3 % 

1-ci sinif müəlliminin uşaqlara qarşı müsbət 

münasibəti 

59.8 % 

 

Yuxarıda verilən cədvəldən də göründüyü kimi uşağın adaptasiya prosesində ən mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən amil, uşağin ailə həyatının özəllikləri, uşağa qarşı xüsusi münasibət, 

valideynin davranış tərzi, ailədə aktual iqlimin olmasıdır (10, s. 148) 

Cədvəl 2.  
 

Uşağın məktəbə adaptasiya səviyyələri 
 

Adaptasiya 
səviyyəsi 

Təsvir 

Uyğunlaşma Mükəmməl, yaxşı, qənaətbəxş akademik göstəricilərə və adekvat özdəyərə malik və 

inkişaf etmiş yüksək motivasiya və iradə səviyyəsinə malik uşaqlar. 

Orta Mükəmməl, yaxşı və qənaətbəxş akademik göstəriciyə, özdəyərə malik, inkişaf 

etmiş yüksək iradəyə, lakin aşağı səviyyəli motivasiyaya (məktəbə laqeyd 

münasibət) malik uşaqlar. 

Aşağı Xaricən formalaşmış akademik göstəriciyə, yaxşı və əla fəaliyyətə rağmən məktəbə 
maraqsızlıq, öz davranışının tənzimlənməsi səviyyəsinin qeyri-kafi olması 

(özbaşınalıq), öz Mən-indən razı olmamaqla əlaqəli yüksək həyəcan, qeyri-adekvat 

özdəyər, başqaları ilə ünsiyyətdə çətinliklər. 

Qeyri-

uyğunlaşma 

Qeyri-adekvat özdəyərə, qənaətbəxş və qeyri-qənaətbəxş qiymətlərdə həvəssizlik və 

çox aşağı səviyyəli iradə ilə müşayiət olunan açıq şəkildə məktəbə qeyri-
uyğunlaşmanın əlamətlərini büruzə verən uşaqlar. 
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Nəzərə çatdırmalıyıq ki, məktəbə qeyri-uyğunlaşma (disadaptasiya) anlayışı, oliqofreniya, 

kobud üzvi pozuntular, fiziki pozğunluqlar və s. səbəbindən təhsil fəaliyyətinin pozulmasına 

şamil edilmir. 

Uşağın məktəbə uyğunlaşmasının qeyri-adekvat mexanizmləri, disadaptasiyaya gətirib 

çıxarır və “qeyri-məqbul qapalı dairə” prinsipinə uyğun inkişaf edir. Onların formalaşması, 

bir tərəfdən davamlı psixotravmatik vəziyyət və digər tərəfdən uşağın fərdi inkişafında yeni 

şərtlərə adekvat davranış və fəaliyyət mexanizmlərini inkişaf etdirməyə imkan verməyən ça-

tışmazlıqlar əsasında baş verir. Onlar bir dəfə yaranmaqla, insanın zehni və somatik pozğun-

luqlarını daha da gərginləşdirir, daha da böyük disadaptasiyaya və sonradan inkişafdan qalma-

lara səbəb olurlar. 

Kiçik yaşlı şagirdləri müşahidə etmək, onların məktəbə adaptasiyasında çətinlik çəkdikləri 

əsas sahələri müəyyənləşdirməyə imkan verir:1 
— müəllimin konkret mövqeyinin, onun peşəkar rolunun uşaqlar tərəfindən başa düşülmə-

məsi; 

— ünsiyyət və digər uşaqlar ilə qarşılıqlı əlaqə qurma qabiliyyətinin yetərli olmaması; 

— uşağın özünə, öz imkan və bacarıqlarına, öz fəaliyyətinə və onun nəticələrinə olan yan-

lış münasibəti. 

Yekun olaraq qeyd etmək istərdim ki, təhsil fəaliyyətlərinin mənimsənilməsində yaranan 

məktəb materiallarının mənimsənilməməsinə gətirib çıxara bilər, bunun isə əsas amilləri aşa-

ğıdakılardır (11, s. 285) 

1. Uşağın məktəbə hazırlanmasında çatışmazlıqlar, sosial və psixoloji baxımsızlıq (İ.V. 

Dubrovina, E.E. Kravtsova, A.S. Belkin və b.). 

2. Uşağın somatik zəifliyi (E.K. Qluşkova, N.M. Popova və b.). 

3. Müəyyən zehni funksiyaların və idrak proseslərinin formalaşmasında pozuntular (L. 

Zdunkeviç, V.İ. Lubovski və b.). 

4. Məktəb bacarıqlarının formalaşmasında pozuntular (disleksiya, disqrafiya və s. (T.B. 

Filiçeva və b.). 

5. Hərəki pozuntular (N.T. Lebedeva və b.). 

6. Emosional pozuntular (A.İ. Zaxarov, Y. Strelyats və b.). 

Məqalənin aktuallığı. “Covid 19” pandemiyası şəraitində tədqiqatın aparılması I sinif şa-

girdlərinin pedaqoji adaptasiya prosesinin tədqiqi məsələləri olduqca aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. I sinif şagirdlərinin pedaqoji adaptasiya nəzəriyyəsinin əsas 

müddəaları müfəssəl şəkildə tədiqiq edilmiş, tədqiqata dair müxtəlif mənbələrin analizi aparıl-

mışıdr. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəbə psixoloji hazırlıq problemi üzrə psi-

xoloji və pedaqoji ədəbiyyatın öyrənilməsi, iki qlobal yanaşmanı, nəzəri-təsviri və empirik 

yanaşmaları ayırd etməyə imkan verdi. Onlar arasında əsas fərq ondan ibarətdir ki, birinci is-

tiqamətə aid etdiyimiz əsərlərdə psixoloji hazırlıq əsasən təsvir obyekti kimi çıxış edir. İkinci 

istiqamətə aid əsərlərin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlarda məktəbə psixoloji 

hazırlıq, empirik psixoloji tədqiqat obyekti kimi çıxış edir. 

 

                                            
1 Акимова П.Л. Преодоление тяжелых форм адаптации детей к школе / Подготовка детей к школе: 

Паучно-методические рекомендации для студентов факультета педагогики и психологии. - ОГПУ, 1996. 
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А .Ф. Алимурадова 

 

Основные положения теории педагогической адаптации 

первоклассников: проблема адаптации и дезадаптации к школе 

 

Резюме 

 
Движущей силой процесса адаптации является резкое изменение условий жизни или 

привычной среды, вызывающее несоответствие между внешними социальными усло-

виями и внутренними отношениями. Рассматривая в статье проблему адаптации, нельзя 

оставлять без внимания вопрос подготовки к школе и школьного обучения. Несом-

ненно, адаптация детей к школе тесно связана с концепцией психологической подго-

товки на ранних этапах обучения. Чем лучше ребенок подготовлен к школе, тем легче 

ему будет адаптироваться ко всем изменениям и возможным трудностям, связанным с 

началом обучения, и ребенок легко с ними справится. 
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A.F. Alimuradova  

 

The main provisions of the theory of pedagogical adaptation of first-

graders: the problem of adaptation and maladaptation to school 

 

Summary 

 
The driving force of the adaptation process is a sharp change in living conditions or 

habitual environment that causes a mismatch between external social conditions and internal 

relations. When considering the problem of adaptation in the article, the issue of preparation 

for school and school education should not be neglected. Undoubtedly, the adaptation of 

children to school is closely linked with the concept of psychological preparation in the early 

stages of education. The better a child prepares for school, the easier it will be for him to 

adapt to all the changes and possible difficulties associated with the start of education, and the 

child will easily cope with them. 
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Şagirdlərin mənəvi və əxlaqi tərbiyəsi məsələsi müasir cəmiyyətin əsas problemlərindən 

biridir. Çətin vəziyyətin tipik səbəbləri bunlardır: yeni nəsil üçün dəqiq müsbət həyat təlimat-

larının olmaması, uşaqlarla mədəni və asudə vaxtların azalması və digərləri. Kütləvi informa-

siya vasitələrində şiddət təbliğatı, alkoqollu içkilərin və tütün məhsullarının reklamı fonunda 

vəziyyət daha da qəlizləşir. Ailənin, ümumi təhsil məktəbinin qarşısında baş verənləri müstə-

qil qiymətləndirə bilən və fəaliyyətini ətrafındakı insanların maraqlarına uyğun qura bilən mə-

suliyyətli bir vətəndaş yetişdirmək vəzifəsi durur. Bu problemin həlli şagirdin şəxsiyyətinin 

sabit mənəvi-əxlaqi xüsusiyyətlərinin və keyfiyyətlərinin formalaşması ilə əlaqələndirilir (1). 

Əxlaq — ümumiyyətlə, yaxşı olduğu düşünülən və ya müəyyən həyat anlayışından qay-

naqlanan davranış qaydalarının hamısına verilən addır. Təhsil insanların yetişdirilməsində və 

ictimailəşməsində vacib vəzifələrə malikdir. Təhsil insanın fitri güclərini inkişaf etdirmək 

üçün mövcud vasitədir. Buna görə də, təhsil insanın fitri qüvvələrini emal etmək üçün ətraf 

mühit amilidir. Şagirdin təhsil aldığı mühit olan məktəbin əxlaqi inkişafda böyük rolu var. Şa-

girdin müəllimi və sinifdəki digər şagirdlərlə münasibətlərinin keyfiyyəti də əxlaqi inkişafa 

təsir göstərir. Müəllimin şəxsiyyəti, münasibəti, davranışı, hadisələrə baxışı etik sahədəki tex-

niki biliklərdən daha təsirli olur. Müəllim və şagird arasındakı müsbət münasibət mənəvi inki-

şafa müsbət təsir göstərir (3). 

İbtidai siniflərdə (I-IV siniflər) xüsusi din fənni olmasa da, İslam dəyərləri əsasında əxlaqi 

keyfiyyətləri “Həyat bilgisi” fənnində aşılanır. Həyat bilgisi – şagirdin özünü bioloji, psixo-

loji, mənəvi, əxlaqi və sosial tərəfləri ilə bütöv varlıq kimi başa düşməsi və reallaşdırması 

üçün lazım olan bilik, bacarıq və dəyərlər sistemi formalaşdırmağa, təkmilləşdirməyə kömək 

edən inteqrativ fəndir. Bu fəndə eyni zamanda, şagirdlərin məktəb həyatına uyğunlaşmasını 

təmin etməklə yanaşı, ətraf mühitin müşahidəsi yer alır. Bundan əlavə, uşaq psixologiyasına 

uyğun olaraq oturmaq və ayağa durmaq, yeməkdən əvvəl və sonra ediləcək şeylər, habelə uşa-

ğın gündəlik həyatında vacib məlumatlar və davranışlara uyğun olaraq verilməyə çalışılır. Be-

ləliklə, şagirdlərə ilk dörd sinifdə tədris olunan həyat bilgisi dərsi əxlaqın aşılanması üçün ha-

zırlıq mərhələsidir. 

İbtidai sinif şagirdlərinə İslam dəyərləri əsasında “Quran-i Kərim”dən seçilmiş aşağıdakı 

surələrdən nümunələrlə əxlaqi keyfiyyətlər aşılana bilər: 

1. Şagirdlərə həqiqəti söyləməyi, yalan danışmamağı, aldatmamağı, etibarlı olmağı öyrət-
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mək üçün: 

“... Yalanlardan çəkinin ...” (Həcc surəsi, 30-cu ayə) 

“Ölçəndə ölçəni dəqiqləşdirin, düzgün tərəzi ilə çəkin. Bu nəticə baxımından daha yaxşı-

dır.” (İsra surəsi, 35-ci ayə) 

“Ey iman gətirənlər! Allaha qarşı çıxmaqdan çəkinin və doğru danışın ki, (Allah) işləri-

nizi düzəltsin və günahlarınızı bağışlasın ... ”(Əhzab surəsi, 70-ci ayə) 

“Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və haqqın yanında olun.”(Tövbə surəsi, 119-cu 

ayə). 

2. Şagirdlərə xeyirxahlıq və kömək etməyi öyrətmək üçün: 

“Ey iman gətirənlər! ... Yaxşılıq və salehlikdə bir-birinizə kömək edin. Günah etmək və 

düşmənçilik etmək üçün işbirliyi etməyin ...”(Maidə surəsi, 2-ci ayə) 

“Allaha və axirət gününə inanırlar. Yaxşılığa  əmr verirlər. Pisliyi qadağan edir və xeyir 

işlərində bir-birləri ilə yarışırlar. Budur, onlar salehlərdəndirlər”. (Əli İmran surəsi, 114-cü 

ayə) 

3. Şagirdlərə valideynlərə və ağsaqqallara hörmət etməyi, yaşıdlarına sevgi göstərmək 

üçün: 

“Biz insanlara valideynlərinə yaxşı münasibət göstərmələrini əmr etdik. Anası onu hər 

gün zəif hiss edərək qarnında gəzdirirdi ... ” (Loğman surəsi, 14-cü ayə) 

4. Şagirdlərə ədalətli olmağı öyrətmək üçün: 

“Ey iman gətirənlər! Sizə, valideynlərinizə və qohumlarınıza qarşı olsa belə, ədaləti də-

qiqliklə qoruyan və Allaha şahidlik edənlərdən olun. Şahid olduğunuz insanlar zəngin və ka-

sıb olsa da, ədalətdən uzaqlaşmayın ... Ədaləti həyata keçirməkdə nəfsinizə aldanmayın” 

(Ən-Nisa surəsi, 735-ci ayə) 

5. Şagirdlərə dostluğa və qardaşlığa sadiq olmağı öyrətmək üçün: 

“Möminlər yalnız qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızın arasını düzəldin...” (Hucurat 

surəsi, 10-cu ayə) 

6. Şagirdlərə təmiz olmağı öyrətmək üçün: 

“Allah tövbə edənləri və təmiz olanları sevir”(Bəqərə surəsi, 222-ci ayə) 

7. Şagirdlərə qeybət və böhtandan qaçmağı öyrətmək üçün: 

“Ey iman gətirənlər! …Bir-birinizin çatışmazlıqlarını və qüsurlarını axtarmayın. Bir-biri-

nizin qeybətini eləməyin ...” (Hucurat surəsi, 12-ci ayə) 

8. Şagirdlərə başqalarına zərər verməməyi öyrətmək üçün: 

“Bir insan bir insanı öldürürsə, bu bütün bəşəriyyəti öldürmək kimidir, kimsə bir canı 

qurtararsa, bütün bəşəriyyəti qurtarmaq kimi olar” (Maidə surəsi, 32-ci ayə) 

9. Şagirdlərə oğurlamamağı və qul haqqı yeməməyi öyrətmək üçün: 

“Kim zalımlığından (oğurluqdan) sonra tövbə edib vəziyyətini düzəltsə, Allah tövbəsini 

qəbul edəcəkdir. Çünki, Allah bağışlayandır və çox mərhəmətlidir” (Maidə surəsi, 39-cu ayə) 

10. Şagirdlərə verilən sözün üstündə durmağı və səbirli olmağı öyrətmək üçün: 

“... Sözünüzü də yerinə yetirin. Çünki, verilən söz məsuliyyət tələb edir” (İsra surəsi, 34-

cü ayə) 

11. Şagirdlərə əmanətə xəyanət etməməyi öyrətmək üçün: 

“Möminlər əmanətlərinə və vədlərinə itaət edirlər” (Mömin surəsi, 1-8-ci ayələr) 

12. Şagirdləri pis vərdişlərdən çəkindirmək üçün: 

“... Özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq et. Şübhəsiz ki, Allah yaxşılıq edənləri sevir” 

(Bəqərə surəsi, 195-ci ayə) 

Bu cür geniş əhatə dairəsinə malik olan fənn ibtidai sinif şagirdlərinin həyati əhəmiyyət 
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kəsb edən bilik, bacarıq və vərdişlər qazanması baxımından vacibdir. Şagirdlərin əxlaqi də-

yərlərə yiyələnmələrinə, şəxsiyyət kimi formalaşmalarına kömək edir. Fənnin şagirdlərdə ün-

siyyət qurma və birlikdə çalışma kimi mənəvi dəyərlərin formalaşdırılmasında, bir çox vərdiş-

lərin yaranmasında, eləcə də əxlaqi dəyərlərin aşılanmasında mühüm rolu var (2). 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi ilə müstəqil dövlətimizə lə-

yaqətli, milli-mənəvi dəyərlərinə sahib vətəndaş tərbiyəsi bu günkü təhsilimizin ən aktual mə-

sələlərindən biri olduğundan və məqalə də bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual saya bi-

lərik.  

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 orta ixtisas və orta ümumtəhsil 

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.А. Амирханзаде 

 

Воспитание моральных качеств учащихся начальной 

школы на основе Исламских ценностей 

 

Резюме 

 

В быстро глобализирующемся мире с развитием технологий религиозные, социаль-

ные, экономические и культурные ценности начали распространяться по всему миру. В 

связи с этим возросла важность как защиты наших моральных ценностей, так и наличия 

общечеловеческих ценностей. Одна из важных функций образования - духовное разви-

тие учащихся и обеспечение их человеческих ценностей. Вопросы образования, воспи-

тания и развития учащихся органически связаны при воспитании у младших школь-

ников нравственных качеств на основе Исламских ценностей. Они приобретают высо-

кие моральные ценности, такие как моральная зрелость, чистота, честность, убежден-

ность, справедливость, терпимость, терпимость, чувство собственного достоинства, са-

моуважение и уважение к другим 
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G.A. Amirxanzada 

 

Inculcating moral qualities in primary school 

students based on Islamic values 

 

Summary 
 

In a rapidly globalizing world, with the development of technology, religious, social, 

economic and cultural values began to spread internationally. In this regard, the importance of 

both protecting our moral values and having universal values has increased. One of the 

important functions of education is to develop students spiritually and ensure that they have 

human values. The issues of education, upbringing and development of students are 

organically linked during the inculcation of moral qualities in primary school students on the 

basis of Islamic values. They acquire high moral values, such as moral maturity, purity, 

honesty, conviction, justice, tolerance, tolerance, self-esteem, self-respect and respect for 

others. 
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ятельность, наука, развитие, личность 

Key words: method, observation, pedagogical analysis, experiment, activity, science, 

development, personality 

 

Şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən biri də ictimai fəallıqdır. Şəxsiyyət məhz fəaliyyət 

zamanı formalaşır. Aktiv fəaliyyət zamanı şagird öz bilik, bacarıq, qabiliyyət, təşkilatçılıq və 

s. kimi keyfiyyətlərindən istifadə edir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə isə bu müəllimin rəhbərliyi 

nəticəsində təkmilləşir. “Fəallıq” sözü latınca “activus” sözündən götürülüb, mənası fəal, iş-

güzar, çalışqan deməkdir. Fəallıq insanın məqsədinə, öz tələbatlarına uyğun olaraq ətraf mü-

hiti dəyişmək qabiliyyətidir. İnsan üçün ən əhəmiyyətli fəallıq məhz ictimai fəallıqdır. İctimai 

fəallıq həm elmi-nəzəri, həm də praktik əhəmiyyət kəsb etdiyi üçün bir çox elm sahələrində, o 

cümlədən, pedaqogikanın, psixologiyanın və sosiologiyanın tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın tərbiyə olunması prosesi aktuallıq daşıyır. İcti-

mai fəallığın formalaşdırılması prosesinin səmərəli şəkildə təşkil olunması fəaliyyət zamanı 

müəyyən prinsiplərin nəzərə alınmasından asılıdır. Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın 

formalaşdırılması və inkişaf prosesində məktəb müəllimi, rəhbər, valideyn müəyyən prinsip-

ləri əsas götürərək bu fəaliyyətlə məşğul olmalıdırlar. Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəal-

lığın formalaşdırılmasında istifadə olunan prinsiplər dedikdə, kiçik yaşlı məktəblinin tərbiyə-

sinin məzmunu və təşkilini şərtləndirən tələb və müddəalar başa düşülür.  

Prinsip sözünün mahiyyətinə nəzər salaq. Prinsip latıncada prinsipium sözündən götürü-

lüb, mənası “əsas”, “bünövrə”, “təməl” deməkdir. Prinsip hər hansı bir nəzəriyyənin əsasını 

ifadə edən bir müddəadır, faktların fikirdə bir sistem şəklində birləşməsidir.  

Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığın formalaşdırılması işində istifadə olunan metod-

ları nəzərdən keçirməmişdən əvvəl metod sözünün mahiyyətini nəzərdən keçirək. Metod yu-

nanca “methodos” sözündən götürülüb, “davam etmək”, “izləmək” mənasını verir. Ərəbcədən 

“üsul” sözü ilə eyni mənaya gəlir. Metod qarşıya qoyulmu məqsəddən asılıdır. İctimai fəal-

lığın formalaşmasında düzgün seçilmiş və düzgün tətbiq olunmuş metodlar işin səmərəli nəti-

cə verməsinə səbəb olur. Metodların düzgün seçilməsi və düzgün tətbiq olunması üçün mək-

təb rəhbəri, müəllim və valideynlər ictimai fəallığın formalaşdırılması işinin məzmununa, 

məqsəd və vəzifəsinə, işin mahiyyətinə bələd olmalıdırlar. İctimai fəallığın formalaşdırılması 

işində istifadə olunan metodlar dedikdə, müəllim ilə şagird arasında qarşılıqlı fəaliyyətin təş-

kili zamanı müəllimlərin müəyyən metoddan istifadə edərək şagirdlərdə ictimai fəallığın for-

malaşdırması üsulu nəzərdə tutulur. Metodlar işin məqsəd və məzmunu ilə müəyyənləşir. Me-
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tod haqqında bir çox pedaqoqlar fikir söyləmişlər. Professor A.N. Abbasov yazır: Ümumi an-

lamda metod müəyyən bir məqsədə nail olmağa yönəlmiş fəaliyyət sistemidir (3, s. 26). Kiçik 

yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallıq tərbiyəsinin formalaşmasında istifadə olunan metodlar aşa-

ğıdakılardır: inandırma metodu; alışdırma metodu; rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodu. 

İnandırma metodu kiçik yaşlı məktəblinin şüuruna təsir etməklə onda ictimai fəaliyyətə 

qarşı düzgün təsəvvürlər, özünə inam yaratmaqdan ibarətdir. Bu metod vasitəsilə kiçik yaşlı 

məktəblilər ictimai fəaliyyət zamanı özünü necə aparacağını, verilən ictimai tapşırığı necə ye-

rinə yetirəcəyini anlayır, yaxşı ilə pisi başa düşür. Metoda əsasən tərbiyəçi hər bir kiçik yaşlı 

məktəbli ilə ictimai fəallıqla bağlı əxlaqi söhbətlərin, mühazirələrin, müzakirələrin aparılması 

daxildir.  

Alışdırma metodu fəaliyyətin təşkil olunaraq kiçik yaşlı məktəblidə ictimai davranış təcrü-

bəsini formalaşdıraraq onda iradəni möhkəmlədir, düzgün davranışa xidmət edir. Bu metod 

sayəsində kiçik yaşlı məktəblidə ictimai tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı dəqiqlik, kol-

lektivçilik, fəallıq, təşkilatçılıq kimi müsbət keyfiyyətləri formalaşdırır. Tərbiyəçi xaraktercə 

eqoist olan kiçik yaşlı məktəbliyə elə bir ictimai tapşırıq verir ki, o kollektivin uğurunu dü-

şünsün, kollektivə qayğı göstərərək çalışsın. Bu metod kiçik yaşlı məktəblilərdə xoşa gəlmə-

yən hərəkətləri aradan qaldırıb, onları ictimai fəaliyyətə sövq edərək, onlarda müsbət keyfiy-

yətləri inkişaf etdirib fəallıq göstərməsinə kömək olur.  

Rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodu məktəb müəllimi, rəhbər, valideyn kiçik yaşlı 

məktəblinin fəaliyyətini və davranışını stimullaşdıraraq, onu yaxşı hərəkətlərə sövq edərək pis 

hərəkətlərdən çəkindirməyə xidmət edir. Kiçik yaşlı məktəblilər verilən ictimi tapşırığı uğurlu 

yerinə yetirdikdə və tərbiyəçi onu tərifləsə kiçik yaşlı məktəbli məmnunluq hissi keçirəcək və 

daha çox fəallıq göstərəcəkdir. Əksinə qeyri-fəallıq göstərən, verilən ictimai tapşırığı uğurla 

yerinə yetirməyən kiçik yaşlı məktəbli cəza aldıqda yenidən bu hərəkətə yol verməməyə, fəal 

olmağa çalışacaqdır. Deməli rəğbətləndirmə və cəzalandırma metodu kiçik yaşlı məktəblidə 

fəallığın formalaşdırılmasına kömək edir. Rəğbətləndirmə metoduna həvəsləndirmə metodu 

da deyilir. Bu metod kiçik yaşlı məktəblinin özünə inamı, hörməti və nüfuzunu artırır. Rəğ-

bətləndirmə metodunda tərbiyəçi bəyənmək, tərifləmək, təşəkkür etmək, valideynə yazılı tə-

şəkkürnamə vermək, mükafatlandırma, təltif etmək, valideynə razılıq məktubu göndərmək və 

s kimi növlərdən istifadə edə bilər.  

Cəzalandırma metodunda tərbiyəçi kiçik yaşlı məktəblinin qeyri-fəallığına xoşagəlməz 

münasibət göstərdikdə kiçik yaşlı məktəbli məsuliyyət hissi daşıyaraq öz səhvlərini başa dü-

şəcək, öz davranışını dəyişməyə can atacaqdır. Bu metodda tərbiyəçi danlamaq, töhmət və s 

kimi növlərdən istifadə edə bilər. Cəzalandırma metodundan məktəb rəhbəri, müəllimi və va-

lideyn kiçik yaşlı məktəblinin fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almalıdır. Bu metoddan düzgün 

istifadə etmədikdə nəticə səmərə verməyəcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. İctımai fəallıq şəxsiyyətin mühüm keyfiyyətlərindən biridir. Şəx-

siyyət  də məhz fəaliyyət zamanı formalaşır. Orta məktəblərdə şagird aktiv fəaliyyət zamanı 

öz bilik, bacarıq, qabiliyyət, təşkilatçılıq və s. kimi keyfiyyətlərindən istifadə edir. Təbii ki, bu 

proses ilk növbədə müəllimin rəhbərliyi nəticəsində təkmilləşir. Kiçik yaşlı məktəblilərdə icti-

mai fəallığın formalaşdırılması və inkişaf prosesində məktəb müəllimi, rəhbər, valideyn 

müəyyən prinsipləri əsas götürərək bu fəaliyyətlə məşğul olmalıdırlar. Bu məktəblilərdə icti-

mai fəallığın tərbiyə olunması prosesi mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini nəzərə alsaq, məqalə 

aktual hesab olunmalıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kiçik yaşlı məktəbli-

lərdə ictimai fəallığın formalaşdırılmasında istifadə olunan prinsiplərdən söhbət açılmaqla, 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 157 

məktəblinin tərbiyəsinin məzmunu, eləcə də onun təşkilini şərtləndirən tələb və müddəalar 

göstərilir, bu zaman istifadə olunan metodların təsnifatı verilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.Н. Ибадова 

 

Методы развития социальной  

активности младших школьников 

 

Резюме 

 
Социальная активность - одно из важных качеств человека. Личность также форми-

руется в процессе деятельности. В средних школах учащиеся активно развивают свои 

знания, навыки, умения, организованность и так далее. использует такие качества, как. 

Конечно, этот процесс совершенствуется в первую очередь под руководством учителя. 

В процессе формирования и развития социальной активности у младших школьников 

учителя, директора школ и родители должны заниматься этой деятельностью на опре-

деленных принципах. Учитывая важность процесса воспитания социальной активности 

у этих студентов, статью следует считать актуальной. 

В статье рассматриваются принципы, используемые при формировании социальной 

активности учащейся молодежи, содержание обучения учащегося, а также требования 

и положения, определяющие его организацию, и дается классификация используемых 

методов. 
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G.N. Ibadova 

 

Methods used to develop social activity  

in young schoolchildren 

 

Summary 

 
Social activity is one of the important qualities of a person. Personality is also formed 

during activity. In secondary schools, students actively develop their knowledge, skills, 

abilities, organization and so on. uses qualities such as. Of course, this process is improved 

primarily under the guidance of the teacher. In the process of formation and development of 

social activity in young schoolchildren, school teachers, principals and parents should be 

engaged in this activity based on certain principles. Given that the process of cultivating 

social activism in these students is important, the article should be considered relevant. 

The article discusses the principles used in the formation of social activity in young 

schoolchildren, the content of the student's education, as well as the requirements and 

provisions that determine its organization, and provides a classification of the methods used. 
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İnsan fəaliyyətini nəzərdən keçirdikdə onun müxtəlif və çoxsaylı olduğunu görürük. Adə-

tən insanlar həyatları boyu öz tələbatlarını ödəmək üçün müxtəlif fəaliyyət növlərindən istifa-

də edirlər. Bunlardan bəziləri ötəri, dəyişkən, digərləri isə uzun müddətli, insanın bütün  hə-

yatı boyu onun tələbatlarını ödəyəcək fəaliyyət kimi özünü göstərir. Demək olar ki, istisnasız 

olaraq bütün insanların hamısı üçün xas olan fəaliyyət növlərini əsas fəaliyyət növləri adlan-

dırırlar. İnsanın bütün həyatı boyu istifadə etdiyi bu cür əsas fəaliyyət növlərinə oyun, təlim 

və əmək fəaliyyətini aid edirlər. Fəaliyyətin bu növlərindən biri müəyyən yaş dövründə apa-

rıcı fəaliyyət, digərləri isə köməkçi, yardımçı fəaliyyət kimi özünü göstərir. Belə ki, məktəbə-

qədər yaş dövründə oyun aparıcı fəaliyyət  növü hesab olunur.  

Oyun elə bir təlim növüdür ki, burada şagird aktiv və yaradıcı şəkildə cəmiyyətin davranış 

qaydalarını və normalarını, insanların əməyə ictimai əmlaka münasibətini, insanlar arasında  

qarşılıqlı münasibətləri öyrənir. Bu elə bir fəaliyyət növüdür ki, şagirdlərin sosial davranışına, 

onların həyata və bir-birinə olan münasibətinə təsir edir. Uşaq oyun zamanı qaydalara əməl 

etməyi, səmimiyyəti, problemlərin həll yollarını tapmağı, diqqətini cəmləməyi, cəmiyyətdəki 

rolunu, məsuliyyəti, razılığa gəlməyi, özünü ifadə etmə bacarığını, qərar verməyi və nəticə-

lərlə razılaşmağı öyrənir. 

Ümumiyyətlə, bir çox eksperimentlərə görə oyun uşağı tanımada istifadə olunan ən uğurlu 

metodlardan biridir. Çünki uşaq oyun zamanı sərbəst olur, daxilindəki duyğu və emosiyaları 

rahat şəkildə büruzə verir. Onun hansı psixoloji vəziyyətdə olması, situasiyalara necə reaksiya 

verməsi məhz oyun zamanı üzə çıxır. Uşağın yaradıcılıq imkanlarını ortaya çıxarmaqda oyu-

nun rolu böyükdür. Oyun oynayarkən uşaq özünü yaxşı tanımağa başlayır, çətin vəziyyətdən çı-

xış yolunu tapmağı bacarır, özünə inam hissi formalaşır, özünü qiymətləndirmə yüksəlir. 

Pedaqoqlar  və müəllimlər uzun müddət məktəbəqədər yaş - oyun əsri adlandırdılar. Bu da 

təsadüfi deyil. Demək olar ki, kiçik uşaqlar öz cihazlarına buraxdıqları şeyləri oyun adlandı-

rırlar. Oyun müstəqil fəaliyyətinin üstünlük təşkil etdiyi bir məktəbəqədər uşağın həyatında 

çox vacib bir yer tutur. Hazırda məktəbəqədər pedaqogika mütəxəssisləri yekdilliklə oyunun 

uşağın ən vacib spesifik fəaliyyəti kimi geniş ümumi təhsil sosial funksiyalarını yerinə yetir-

məli olduqlarını qəbul edirlər. Oyun uşaqlar üçün ən əlçatan fəaliyyət növüdür, xarici aləm-

dən alınan təəssürat və bilikləri emal üsuludur. Oyun uşağın düşüncə və təxəyyülünün xüsu-

siyyətlərini, emosionallığını, fəaliyyətini və inkişaf edən ünsiyyət ehtiyacını aydın şəkildə 

göstərir. Müstəqil bir uşaq fəaliyyəti kimi oyun uşağın tərbiyəsi və tərbiyəsi zamanı formala-

şır, insan fəaliyyəti təcrübəsinin inkişafına öz töhfəsini verir. Uşaq həyatının təşkili forması 

kimi oyun, uşağın psixikasının, şəxsiyyətinin formalaşmasına xidmət etdiyi üçün vacibdir. Bu 

dövrdə uşaqlar öz tələbatlarını əsasən oyunun köməyi ilə ödəyirlər. Bununla yanaşı olaraq hə-
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min dövrdə uşaqlar həm öyrənir, həm də sadə özünəxidmət əməyindən istifadə edirlər.  

Məktəb yaşı dövründə aparıcı fəaliyyət təlim fəaliyyəti olur. Bu dövrdə şagirdlər həm 

oyundan, həm də əmək məşğələlərindən istifadə edirlər. Yaşlı adamlar üçün aparıcı fəaliyyət 

əmək fəaliyyəti olsa da bu dövrdə adamlar oyundan və təlim fəaliyyətindən də istifadə edirlər. 

Oyun, təlim və əməklə yanaşı olaraq psixoloji ədəbiyyatda ünsiyyəti də əsas fəaliyyət növü 

kimi qeyd edirlər. Həqiqətən həyatının bütün dövrlərində insanlar ünsiyyətə hədsiz tələbat 

hiss edir, bir-biriləri ilə informasiya mübadiləsi, qarşılıqlı təsir və bir-birini qavrama, anlama 

prosesini həyata keçirirlər. Oyun – elə fəaliyyət növüdür ki, onun nəticəsində heç bir maddi 

və mənəvi məhsul əldə edilmir (yaşlıların və uşaqların işgüzar və quraşdırma oyunlarından 

başqa). Oyun ən çox əyləncə xarakteri daşıyır, istirahət məqsədi güdür. Oyunun məqsədi 

«fəaliyyətin» köməyi ilə əldə ediləcək praktik nəticələr deyil, yerinə yetiriləcək «fəaliyyətin» 

özü olur. Oyunun müxtəlif tipləri mövcuddur. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: əşyavi və 

süjetli, hərəki və didaktik, fərdi və qrup halında, rollu və qaydalı oyunlar və s. Əşyavi oyunlar 

insanın oyun fəaliyyətinə hər hansı bir əşyanı daxil etməsi ilə bağlıdır. Əşyalarla əlaqədar ola-

raq aparılan oyunlar insanların həmin şeylərə münasibətləri ilə bağlı funksiyaları kimi çıxış 

etməyə başlayır. Süjetli oyunlar müəyyən ssenari üzrə aparılır və bu zaman həmin ssenarinin 

əsas detalları əks etdirilir. Bağça yaşının sonunda uşaqlarda sosial təcrübənin genişlənməsi sü-

jetli oyunların məzmununun genişlənməsinə səbəb olur. Nəticədə tədricən oyunun məzmunu 

praktik işləri təkrar etməkdən insanların əlaqələrinin təsvirinə keçir. Hərəki oyunlar bilavasitə 

hərəkətlərlə icra olunur. Bu cür oyunlar hərəki vərdişlərin inkişafına kömək edir. Didaktik 

oyunlara gəldikdə bu cür oyunlar öyrətmə xarakteri daşıyır. Məsələn, «nə yerini dəyişmiş-

dir?», «səsindən tanı» tipli oyunların köməyi ilə uşaqlarda müşahidəçilik, dəqiq qavrama im-

kanları inkişaf etdirilir. Oyunlar fərdi və qrup halında da aparılır. Fərdi oyun ancaq bir nəfər 

tərəfindən həyata keçirilir. Qrup halında oyunlarda isə bir neçə nəfər iştirak edir. Rollu oyun-

lara gəldikdə bu zaman oynayan adam (uşaq və ya yaşlı) oyun zamanı müəyyən rolu öz üzə-

rinə götürür və həmin rola uyğun hərəkət edir. Məsələn, uşaq müəllim, həkim rollarını oy-

nayır. Öz oyuncaqlarına «dərs deyir», onları «müalicə» edir və s. Bu zaman uşağın işi onun 

indiki anda istifadə etdiyi şeylərin xüsusiyyətləri ilə deyil, müəllimin, həkimin vəzifəsi haq-

qında təsəvvürlə idarə olunur. Qaydalı oyunlar müvafiq qaydalara əsasən aparılır və oynayan-

lar bu qaydalardan kənara çıxa bilmirlər. İndi artıq işlər mücərrəd tələblər və qaydalarla tən-

zim olunur. Çox vaxt həyatda oyunun əşyavi-rollu, süjetli-rollu, süjetli-qaydalı və s. kimi qa-

rışıq tipinə də rast gəlmək olur.  

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, oyun məktəbəqədər dövrdə aparıcı fəaliyyət növü olub uşaq-

ların həm fiziki, həm də psixi inkişafında mühüm rol oynayır. M.Qorkinin qeyd etdiyi kimi, 

oyun uşağın yaşadığı və gələcəkdə dəyişdirilməli olduğu mühiti dərk etmə yoludur. Oyun 

uşağın tələbatını ödəməklə yanaşı, yaşlılarla ünsiyyət saxlamaq, həyatı başa düşmək, ətrafda-

kıları təqlid etmək və bu yolla bir növ gələcək həyata hazırlaşmaq işində mühüm vasitəyə 

çevrilir. Oyun məktəbəqədər yaşlı uşaqların həyatında mühüm rol oynayır. Uşaqlar oyun vasi-

təsilə bir-birləri arasında ünsiyyət qurur, yeni dostlar, qazanırlar. Uşaqlar həmçinin başqala-

rına hörmət etmək, səbirli olmaq, liderlik kimi xüsusiyyətləri də oyun vasitəsilə əldə edirlər. 

Oyun fiziki, sosial, psixoloji və emosional tərəfdən uşağa təsir edir və inkişaf etməsində bö-

yük rol oynayır. Oyunlar uşağın inkişafında, təhsilində və şəxsiyyətinin inkişafında əsaslı yer 

tutur. Ümumiyyətlə oyun məktəbəqədər yaş dövrünün əsas fəaliyyət növü hesab edilir.  Uşaq 

sevdiyi oyunları yalnız həmyaşıdları ilə deyil, eyni zamanda valideynləri ilə oynamağı da çox 

sevir. Valideynlə birgə keçirilən oyunlar uşaq – valideyn münasibətlərinə müsbət təsir edir, 

onların ünsiyyətini daha da möhkəmləndirir. 
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Oyunlar vasitəsilə uşaqlar öz arzularını həyata keçirir, özlərini sevdiyi peşə sahiblərinə 

bənzədir və öz fərziyyələrini irəli sürürlər. Psixoloqlar və pedaqoqlar oyunun uşaq həyatın-

dakı vacib rolundan söz açaraq müxtəlif fikirlər irəli sürüblər: Piajeyə görə, oyun uşağın ən 

önəmli işidir. Grossun fikrincə isə, oyun bir praktikadır. Gələcəkdə qarşılaşa biləcək davranış 

formaları oyunla əldə edilir. Makarenko isə belə hesab edirdi ki, böyüklərin həyatında iş nə 

qədər vacibdirsə, uşaq həyatında da oyun bir o qədər vacibdir. 
Oyunların uşaq inkişafındakı əvəzsiz rolundan danışarkən bəzi məqamları da unutmamalıyıq: 

1) Oyun uşağın boş vaxtlarını doldurmaq üçün vasitə olaraq götürülməməlidir. 

2) Oyunda yüksək dərəcəli qadağalar olmamalıdır, çünki yüksək dərəcəli qadağalar oyu-

nun qeyri düzgün şəkildə mənimsənilməyinə bilavasitə gətirib çıxara bilər. 

Oyun uşağın yaşına, istək və arzularına uyğun formada həyata keçirilməli tədris didaktik 

oyun və məşğələlərdir. Didaktik-tədris oyunlarından uşaqlar məşğələ və müstəqil işlərində 

istifadə edirlər və beləliklə, didaktik-tədris oyunları məktəbəqədər yaşlı uşaqların fəaliyyətin-

də əsas yer tutaraq biliklərin mənimsənilməsinə, möhkəmlənməsinə, dərinləşməsinə və onla-

rın üsullarına, fikri əməliyyatlara yiyələnməsinə kömək edir. Tədris-didaktik oyunlar təlimin 

forması kimi uşaqların məşğələlərə marağını artırır, diqqətini inkişaf etdirir, materialın mə-

nimsənilməsini yaxşılaşdırır. Eyni zamanda müəllim-tərbiyəçi oyun-tədris məşğələlərilə uşa-

ğa məqsədəuyğun təsir edir, proqramın tələbini nəzərə alaraq, keçirilən materialı müntəzəm 

mürəkkəbləşdirir və onlara müəyyən bilikləri mənimsədir, onlarda zəruri bacarıqlar formalaş-

dırır, psixi prosesləri (qavrayışı, nitqi, təxəyyülü) təkmilləşdirir.  İstifadə olunan materialın 

xarakterinə görə tədris-didaktik məşğələləri 4 qrupa ayırmaq mümkündür: 1) Oyuncaqlarla 

(əşya) məşğələlər 2) çap olunmuş stolüstü oyunlar 3) şifahi (sözlü) didaktik oyunlar 4) kom-

püter oyunları  Oyuncaqlar əşyanın şərti təsviri, ümumiləşmiş obrazı, inikasıdır. Uşaq əşya ilə 

oyun məşğələlərində onların müxtəlif əlamət və keyfiyyətlərini dərk edir, istifadə qaydalarını 

öyrənir. Məsələn, praktik olaraq şarla kubun həcmini, formasını, ölçüsünü, rəngini öyrənir. 

Çap olunmuş stolüstü oyunlarla uşağın əyani-hərəki təfəkkürü fəaliyyətə başlayır, burada 

uşaqlar bilikləri əşyalarla deyil, onların şəkilləri, kağıza çəkilmiş rəsmlərlə mənimsəyir. Mə-

sələn: loto, domino, şəkilləri və kubikləri bir yerə yığır, kukla, ayı, it fiqurları kimi oyuncaq-

lardan istifadə edir 

Uşağa məcburi öyrədilən çox sayda etik qaydalar oyun sırasında daha asan və maraqlı for-

mada öyrədilə bilər. Eyni zamanda oyunun köməyi ilə uşaqlarda diqqət, qavrayış, hafizə, tə-

fəkkür və təxəyyülün inkişafı üçün əlverişli şərait yaranmış olur. 

Məsələn: Uşağa 6–7 oyuncağa diqqətlə baxmaq və onları yadda saxlamaq təlimatı verilir. 

Daha sonra uşaqdan gözlərini yummasını və itən oyuncağın adını söyləməsinin təlimatı ve-

rilir. Beləliklə uşaq oyun vasitəsilə inkişaf edir. Bununla yanaşı olaraq didaktik oyunlardan is-

tifadə edilməsi uşaqlarda nitqin inkişafı, nitq qüsurlarının aradan qaldırılması işində də əsaslı 

rol oynayır. Bir məktəbəqədər uşaq tərəfindən müstəqil oyun fəaliyyətinin formalaşması, uşa-

ğın fərdi praktikasından kənarda, aktiv, vizual effektiv bir şəkildə gerçəkliyin heyrətamiz də-

rəcədə daha geniş sahəsini yaratmağa imkan verir. Oyunda  məktəbəqədər uşaq və tərəfdaşları 

hərəkət və hərəkətlərini oyuncaqlar ilə istifadə edərək ətrafdakı böyüklərin işlərini və həyat-

larını, həyat hadisələrini, aralarındakı münasibətləri və s. 

Oyunda orijinal süjet əsasında yeni hekayə xətləri meydana çıxır, yeni oyun vəzifələri qo-

yulur. Genişləndirilmiş rol oyunu zamanı məktəbəqədər uşaqlar yalnız oyuncaqlar və ya fərdi 

rol oyunları ilə hərəkətlər etməklə deyil, həm də məntiqli, əsaslandırılmış əsaslandırma ilə 

tapşırıqları həll etmək bacarığını kəşf edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanın bütün həyatı boyu istifadə etdiyi əsas fəaliyyət növlərinə 
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oyun, təlim və əmək fəaliyyətini aid edirlər. Fəaliyyətin bu növlərindən biri müəyyən yaş 

dövründə aparıcı, digərləri isə köməkçi, yardımçı fəaliyyət rolunu oynayır. Məktəbəqədər yaş 

dövründə oyun aparıcı fəaliyyət növü hesab olunur ki, bu da kiçikyaşlıların hərtərəfli inkişa-

fında böyük əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu amil də məqalənin aktuallığını şərtləndirir.  
Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə əyləncə xarakteri daşıyan oyunun məktəbə-

qədər dövrdə aparıcı fəaliyyət növü kimi uşaqların həm fiziki, həm də psixi inkişafında başlıca 

rolu vurğulanmaqla yanaşı, həmçinin onun tiplərinin geniş təsnifatının verilməsi ilə bağlıdır. 

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

müəllimləri, məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin tərbiyəçiləri, tələbə və magistrantlar istifadə 

edə bilərlər. 
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Игра как средство воспитания дошкольников 
 

Резюме 
 

Основные виды деятельности, которыми человек занимается на протяжении всей 

своей жизни, - это игра, тренировки и работа. Один из этих видов деятельности играет 

ведущую роль в определенном возрасте, а другие играют роль вспомогательной, вспо-

могательной деятельности. Игра - ведущее занятие в дошкольном возрасте, имеющее 

большое значение для всестороннего развития молодежи. 

В статье также подчеркивается ключевая роль развлечения в физическом и умствен-

ном развитии детей как ведущего занятия в дошкольном учреждении. При этом дается 

широкая классификация отдельных языков игры. 
 

N.I. Zeynalova 

 

Play as a means of formation of preschool children 
 

Summary 
 

The main activities that a person uses throughout his life include play, training and work. 

One of these types of activities plays a leading role at a certain age, while others play the role 

of auxiliary, auxiliary activities. Play is a leading activity in the preschool age, which is of 

great importance for the comprehensive development of young people. 

The article also emphasizes the key role of entertainment in the physical and mental 

development of children as a leading activity in preschool. At the same time, a broad 

classification of the individual languages of the game is given 
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Tərbiyə insan  şəxsiyyətini formalaşdırmağın iki bünövrə daşının, iki nəhəng sütunun biri 

və birincisidir. Tərbiyənin əsas məqsədi əsl vətəndaş yetişdirməkdir. Müasir dövrün tələbinə 

uyğun fəal, yaradıcı təfəkkürə malik vətənpərvər şəxsiyyətlər formalaşdırılmalıdır. Ailədən 

başlayan ilkin tərbiyə sistemi öz istiqamətini düzgün almalıdır. Burada valideynlərin uşağa 

sevgisi, qayğısı, nəvazişi mühüm rol oynayır. 

Valideyn kimi, necə tərbiyə edirsə, bir müddətdən sonra onun nəticəsini görür. Bu nəticəni 

tək özü yox, əhatəsində olan bütün insanlar, cəmiyyət görür. Valideynin düzgün tərbiyə etdiyi 

övladdan cəmiyyət də çox yararlanır. Amma düzgün tərbiyə olunmayan uşağın zərbəsi tək va-

lideynlərinə yox, cəmiyyətə də dəyir. Valideyn öz məsuliyyət hissini dərindən dərk etməli öv-

ladının tərbiyəsi işinə məsuliyyətlə yanaşmalıdır. Ailə elə güclü amildir ki, onun şəxsiyyətin 

formalaşmasına çox böyük təsiri vardır. BMT-nin “Uşaq Hüquqları Konvensiyası”, Azərbay-

can Respublikası Konstitusiyası, “Uşaq hüquqları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qa-

nununda valideynlərin roluna, hüquq və vəzifələrinə əsaslı yer verilməsi də  bu zərurətdən irə-

li gəlir. Buna görə də uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasının ilkin mənbəyi olan ailənin təsir im-

kanlarının intensivliyini gücləndirmək və uşağın tərbiyəsini ailədə hərtərəfli inkişaf etdirmək 

hazırda mühüm vəzifələrdən biri kimi qarşıda durur. Uşağa qayğı ilə, sevgi ilə yanaşmaq la-

zımdır. Bu münasibətlərdən doğan keyfiyyət uşağın yaxşı formalaşmasına gətirib çıxarır. 

F.M. Dostoyevski yazırdı: ”Xoşbəxt uşaqlığı olmayan kəs, mənəviyyatlı ola bilməz”. Hə-

qiqətən də kiçik yaşlarında yaşanılan istər yaxşı, istərsə də pis xatirələr insanın bütün ömrü 

boyu yaddaşında silinməz iz salır. Buna görə də uşağın yaddaşına yaxşı xatirələr yazmaq la-

zımdır. 

Ailədə uşağa düzlük, doğruçuluq, əməksevərlik, vətənpərvərlik kimi müsbət keyfiyyətlə-

rin aşılanmasının özülü qoyulur. Ailə bu işin ağırlığını, məsuliyyətini hər an hiss etməli və 

diqqət mərkəzində saxlamalıdır. 

Kiçik yaşlarında uşaqlarda hər şeyi bilmək, hər şeylə maraqlanmaq qabiliyyəti inkişaf 

edir. Onlar ətraf aləmi, təbiəti dərk etməyə başlayırlar. Təbiət qoynuna uşaqları  tez-tez səya-

hət etdirmək lazımdır. Təbiət uşağın nitqinə, təfəkkürünə, düşüncəsinə təsir edir. Təbiətin gö-

zəlliyini, ecazkarlığını duyan uşaq ana yurdu sevməyə başlayır. 

Azərbaycanın görkəmli alimi X. Məmmədov demişdir: ”Uşaqlara vətəni sevməyi öyrət-

mək lazım deyil, siz vətəni tanıdın, özləri sevəcəklər”. 
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Təbiəti, yurdu, Vətəni sevməklə yanaşı, xalqımızın milli adət-ənənələrini, qonaqsevərlik, 

xeyirxahlıq, böyüyə hörmət, kiçiyə qayğı, əməksevərlik və s. kimi sağlam, insani keyfiyyətlər 

aşılanmalıdır ki, bu sistemli, kompleks tərbiyə işinin məzmunu öz əksini müəyyən vaxtdan 

sonra  reallıqda göstərsin. 

Cəmiyyətimiz, böyüməkdə olan nəslin tərbiyəsinin aparıcı qüvvələri olan ailə, məktəb və 

ictimaiyyət qarşısında vəzifə-iradəsi möhkəm, əqidəsi saf, yüksək əxlaqi keyfiyyətə malik 

şəxsiyyətin formalaşdırılması məsələsini qoymuşdur. 

Kiçikyaşlı məktəblilərin tərbiyəsində ailə ilə bərabər məktəbin də rolu böyükdür. Uşağın 

tərbiyəsində  məktəbin ailə ilə qarşılıqlı, sıx əlaqəsi olur. Bu əlaqənin aşağıdakı formaları var-

dır: 

1. a) Fərdi əlaqə formaları: a)valideynin məktəbə dəvət edilməsi və övladı haqqında məlu-

matın verilməsi: b) Sinif müəlliminin valideynlə dərsdən əvvəl və sonra söhbət etməsi; c) Müa-

sir dövrümüzdə  telefon əlaqəsi və ya sosial şəbəkələr vasitəsi ilə şəxsi əlaqə saxlama yolları; 

d) Kiçik yaşlı məktəblilərin valideynləri üçün müəllimin məsləhət saatları, yaxud “Açıq qapı” 

günlərinin keçirilməsi və s. 

2. Qrup əlaqə formaları: a) Valideynlərlə məktəbdə şagirdlərin vətəndaşlıq tərbiyəsində 

düzgün istiqamətlənmiş işin təşkili; b) Tərbiyəvi-didaktik istiqamətdə görüləcək işlərdə fəal 

valideynlərin köməyindən yararlanmaq və s. 

3. Kollektiv əlaqə formaları: a) Sinif-valideyn iclasları; b) Valideyn konfransları; c) peda-

qoji və psixoloji lektoriyalar; d) Aktual olan məsələlər barəsində tərbiyəvi-didaktik məzmunlu 

mövzuların müzakirəsində  valideynlərin iştirakını  təşkil etmək  və s.   

 Kiçik yaşlıların vətəndaşlıq tərbiyəsində məktəblə ailənin əməkdaşlığına xüsusi əhəmiy-

yət verir. Məktəbin valideynlərlə əlbir iş forması sistemli, ardıcıl, mütəşəkkil olarsa, nəticədə  

pedaqoji kollektivin bu istiqamətdə fəaliyyəti məqsədyönlü, səmərəli nəticə verir. Təəssüflər 

olsun ki, məktəbin ailə ilə əməkdaşlığı tələb olunan səviyyədə deyildir. Valideyn iclası, ”Açıq 

qapı” günlərinin keçrilməsi, valideynin məktəbə dəvət olunması, sinif rəhbərinin şagirdinin 

evinə gedib onun yaşadığı şərait ilə tanış olması, ümumiyyətlə, valideynlə mütəmadi əlaqə 

saxlanılması tədris ili ərzində çox az olur. Lakin ailə ilə məktəbin mütəmadi əməkdaşlığı zə-

ruri pedaqoji tələbdir. Bu işi icra edən məktəb kollektivi əsas fəaliyyət istiqamətlərdən biri ki-

mi götürməlidirlər. 

Məktəb rəhbərliyi və müəllimlərin valideynlərlə görüşü məqsədəuyğundur. Müəllimlər va-

lideynləri öz fəaliyyəti, tələbləri ilə tanış edir və valideynlərin arzusunu, təklifini dinləyir. 

Müəllimlər valideynlərin imkan və maraqlarını nəzərə alaraq işi planlaşdırmağa çalışırlar. 

Müəllimlər valideynlər üçün qrup halında məsləhətlər, praktiki məşğələlər keçirirlər. Hətta 

uşağın problemini müəllim tək çözə bilmir, bu işdə valideynin köməyinə böyük ehtiyac du-

yur. Məsələn, müəllim dərsi oxumaqda çətinlik çəkən şagirdlərin valideynlərini dərsə dəvət 

edir. Müəllim dərsi həmin uşaqların problemləri üzrə qurmağa çalışır. Bir neçə belə dərsdən 

sonra müəllim və valideyn uşaqların çətinliklərinin səbəbini aşkara çıxarmağa, onlara necə çı-

xış yollarının tapılmasına çalışırlar. 

Məktəb psixoloqunun da valideynlərlə fərdi, qrup, kollektiv şəkildə görüşüb onlarla psixo-

loji söhbətlər aparıb, valideynləri  pedaqoji maarifləndirməsi məqsədəuyğun hesab edilir. 

Sinif müəlliminin ailələrə baş çəkməsi tərbiyə prosesinin hər bir ailədə düzgün formalaş-

mağına kömək edir. Ailə tərbiyəsində ortaya çıxan çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün müəl-

limin faydalı məsləhətlərindən valideyn yararlana bilir. Məktəbin ailə ilə fərdi, kollektiv, qrup 

əlaqə formasından fasiləsiz, pedaqoji qaydalara uyğun əməkdaşlığı kiçik yaşlıların tərbiyəsin-

də aparıcı rol oynayır.  
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 Kiçik yaşlı uşaqların təlim-tərbiyəsinin səmərəliliyini yüksəltmək, yeni iş metodlarını, 

tədris texnologiyasını aşkarlamaq, valideynlərin səyini artırmaq, peşə ustalığını təkmilləşdir-

mək və digər faydalı pedaqoji təsir baxımından onların elmi-metodik hazırlığına dair irəli sü-

rülən tələblər durmadan artır. 

Valideynlər özlərinin bacarıq və tələbkarlıq səriştəsini, fəaliyyətlərini peşəkarlıq qabiliy-

yətlərini elmi əsaslar üzrə qurmaqla, cəmiyyətə layiqli övladlar tərbiyə etmək mümkündür. 

Cəmiyyət üçün əsl vətəndaş yetişdirməyin yolu vətənpərvərlik hissindən keçir. Vətəni sev-

mək, onun göz-bəbəyin kimi qorumağı hələ kiçik yaşlarından uşağa aşılamaq böyüdükcə bu 

məsuliyyəti hiss etdirmək lazımdır. Bunun üçün  ailə, məktəb öz qüvvəsini səfərbər etməlidir. 

Ali baş komandanın qətiyyəti, müzəffər ordumuzun yenilməzliyi, igid oğullarımızın qəhrə-

manlığı nəticəsində 44 günlük müharibə qələbəmizlə başa çatdı. Bu qələbə də müəllimlərin 

də, valideynlərin də rolu böyükdür. Onlar vətən üçün əsl övlad tərbiyə etmişdilər. Bütün mü-

haribə iştirakçıları, hər biri ailə, məktəb tərbiyəsi almışlar. Düzgün, mütəşəkkil, əsl vətəndaş  

tərbiyəsinin bariz nümunəsi 44 günlük müharibədə igid Azərbaycan oğullarının göstərdiyi şü-

caətidir. Onların ruhu əsl azərbaycançılıq məfkurəsi ilə yoğrulmuş, ürəklərində Vətən sevgisi 

qala qurmuşdu. Düşmən tapdağı altında qalan torpaqlarımızı azad etmək onların gecə-gündüz 

müqəddəs amalı idi. Müharibə başlayan kimi Vətəni hər şeydən uca tutan igid oğullarımız əl-

lərində üç rəngli Azərbaycan bayrağı, ürəklərində Vətənə olan sönməz məhəbbət hissi ilə dö-

yüşə yollandılar. Ölümlə üzbəüz dayandılar, günlərlə ac-susuz, yuxusuz qaldılar. Amma  yo-

rulmadılar, əyilmədilər, qorxmadılar. Vətən uğrunda igidliklə canlarından keçdilər, ”Vətən 

sağ olsun” dedilər. Onların qəhrəmanlığından illər keçsə də, çox danışılacaq, çox yazılacaq. 

Nə qədər Vətəni qorumağı özünə şərəf bilən  vətəndaş varsa, o Vətən basılmaz. 

Azərbaycanın görkəmli şairi Musa Yaqub yazır: 

 

Bəlkə də borcundan çıxmadım, Vətən 

Ömür bahar deyil bir də qayıtsın. 

Ölsəm də, qoynunda qoy, ölüm ki, mən 

Çürüyüm bir ovuc torpağın artsın.  

 

Məqalənin aktuallığı. Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin və məktəbin rolu bö-

yükdür. Uşaqların tərbiyəsində məktəblə ailənin düzgün, məqsədəuyğun əməkdaşlığın səmə-

rəli nəticəsi danılmazdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Kiçikyaşlı məktəblilərin vətəndaşlıq tərbiyəsində məktəblə ailə-

nin əlbir iş formalarının müasir dövrlə əlaqələndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təlim-

tərbiyə işində məktəblə ailənin birgə işi danılmazdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə kiçikyaşlı məktəblilərin iradəsini 

tərbiyə etmək, onları düzgün istiqamətləndirməyin vacibliyi bir daha vurğulanır. Bu yaşda 

olan uşaqlarda müsbət keyfiyyətlərin aşılanmasında valideynin müəllimlərlə müntəzəm əlaqə 

saxlaması və pedaqoji biliklərə yiyələnməsinin əhəmiyyəti göstərilir ki, bu tövsiyələrdən də 

orta ixtisas və orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar geniş yarar-

lana bilərlər. 
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Р.Р. Мирза 

 

Сотрудничество школы с семьей в организации  

гражданского воспитания юных школьников 

 

Резюме 

 
Велика роль семьи и школы в формировании личности ребенка. Нельзя отрицать 

действенный результат правильного и целенаправленного сотрудничества школы и 

семьи в воспитании детей. В гражданском воспитании младших школьников важно ув-

язать формы сотрудничества школы и семьи с современностью. Нельзя отрицать, что 

школа и семья работают вместе в сфере образования. 

В статье подчеркивается важность воспитания воли молодых студентов и направ-

ления их в правильном направлении. Показана важность регулярного родительского 

контакта с учителями и приобретения педагогических знаний для воспитания поло-

жительных качеств у детей этого возраста, и эти рекомендации могут широко исполь-

зоваться учителями, учащимися и магистрами средних специальных и средних школ. 

 

R.R. Mirza 

 

Cooperation of the school with the family in the  

organization of civic education of young schoolchildren 
 

Summary 

 
The role of family and school in the formation of a child's personality is great. There is no 

denying the effective result of proper and purposeful cooperation between the school and the 

family in the upbringing of children. In the civic education of young schoolchildren, it is 

important to link the forms of cooperation between school and family with modern times. 

There is no denying that the school and the family work together in education. 

The article emphasizes the importance of educating the will of young students and guiding 

them in the right direction. The importance of regular parental contact with teachers and the 

acquisition of pedagogical knowledge in inculcating positive qualities in children of this age 

is shown, and these recommendations can be widely used by teachers, students and masters of 

secondary special and secondary schools. 
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Müasir təhsil sistemi qloballaşan dünyanın tələblərinə cavab verən rəqabətədavamlı, xüsu-

si istedada malik şəxslərin yetişdirilməsini tələb edir. Bu tələblərə təlimdə inteqrativliyin tə-

min olunması ilə nail ola bilərik. Təlim prosesində fənlərarası əlaqə vacib əhəmiyyət kəsb et-

diyindən mühüm tələb kimi aktuallığa malikdir. Müasir dövr gənc nəslin qarşısında bir sıra tə-

ləblər irəli sürür. Tarix, şagirdlər qarşısında, tarixi prosesi və onun qanunauyğunluqlarını 

açıqlayaraq, yeniyetmələrdə dünyagörüşünün formalaşması prosesində əsas rol oynayır. Tarix 

üzrə tədrisin məzmunun əsas elementi – bilikdir. Biliklər özündə insanın sosial təcrübəsini 

cəmləşdirir və dünyagörüşünün, müasir həyatda hadisələrin çətinlik və ziddiyyətlərinin düz-

gün başa düşülməsi üçün şərait yaradır. Tarixi biliklər – ideya – mənəvi tərbiyənin və dünya-

görüşünün formalaşmasında və tarixi reallıq haqqında anlayışların formalaşdırılmasında mü-

hüm rol oynayır. “Tarixi öyrənərkən məktəbliklər hadisələrlə, keçmişin əşyaları ilə, müxtəlif 

dövrlərdə yaşamış və fəaliyyət göstərmiş insanların həyat tərzi ilə tanış olurlar. Faktların vaxt 

baxımından lokallaşdırılması şagirdlərdə xronoloji biliklər, məkan baxımından lokallaşdırıl-

ması isə – tarixi coğrafi biliklər tələb edir”. Hadisələr, xronologiya, tarixi coğrafiya konkret 

faktların köməyi ilə dərk edilir. Məlum olduğu kimi tarixi biliklər strukturunun birinci kom-

ponentini – tarixi anlayışlar təşkil edir ki, şagirdlər də tarixi anlayışları məhz dərslikdən mə-

nimsəyirlər. Dərslikdəki təlim materialları şagirdlərdə tarixi faktlar haqqında təzahür yarat-

maqla, bu faktların daxili mənasını dərk etməyə və bunlar arasındakı əlaqənin yaradılmasına 

motiv yaradır.  

”Pedaqoji nəzəriyyə və praktikanın ən mürəkkəb problemlərindən biri şəxsiyyət və onun 

xüsusi təşkil olunmuş şəraitdə inkişafıdır. Şəxsiyyət problemi ilə yaş fiziologiyası, anatomiya, 

sosiologiya, yaş psixologiyası ,pedaqoji psixologiya və digər elmlər məşğul olur”. Şərq dün-

yasının dahilərindən biri Nizamülmülk yazırdı: “Elm və sənət şəxsiyyətin inkişafına müsbət 

təsir göstərir. Elm və sənətdən hər nəyi öyrətmək lazımsa, hamısını övladına öyrət”. 

Tarixi biliklərin ikinci daha yüksək fazası nəzəri biliklərdir. Tarixi mahiyyət və tarixi fakt-

ların izah olunması anlayışlar, qanunlar sisteminin köməyi ilə həyata keçirilir, bu da tarixi bi-

liklər strukturunun üçüncü komponenti – tarixi proseslərin qanunauyğunluqlarıdır. Orta mək-

təbdə şagirdlər tarix elminin ancaq başlanğıc mərhələsi ilə tanış olurlar. “Keçmişin və indinin 

təzahürlərinə metodoloji yanaşma şagirdlərin qiymətləndirici mülahizələrini formalaşdırır, on-

ların tarixi şəxsiyyətlərə və hadisələrə münasibəti bildirmək bacarıqlarının yaranmasına zəmin 

yaradır”. Tarixi faktlara verilən qiymətlərə elmi yanaşma, elmi yəqinlik tarixi mənbələrdən əl-

də edilmiş biliklərə əsaslanır. Tarixi biliklərin strukturuna tarixi materiallar üzərində əməliy-
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yat vasitələri də daxildir. Şagirdlər tarixi faktları öyrənir, təsəvvürlərində canlandırır və əvvəl-

lər alınmış biliklərdən istifadə etməyi öyrənirlər. Əvvəllər qavranılmış əməliyyat vasitələrinin 

köməyi ilə şagirdlər müəyyən bacarıqlara yiyələnirlər və onların dərketmə fəaliyyəti yüksəlir. 

Tarixin təlimi nəinki təkcə özü zəngin biliklər verir və məktəblilərin tarixi təfəkkürünü in-

kişaf etdirir, həm də şagirdlərin digər fənlərin təlimindən, kitab və qəzet oxumasından, kino-

ya, teatra və sairə gedişindən əldə etdikləri bilikləri sistemləşdirir və ümumiləşdirir, bunlarda 

işıqlandırılan faktlara və münasibətini hazırlamaqda və bildirməkdə məktəblilərə kömək edir.  

Cəmiyyətin yüksək ictimai-iqtisadi formasiyaya qanunauyğun hərəkəti olan tarixi proses haq-

qında anlayışların təşəkkülü və ayrı-ayrı faktların, hər hansı bir ölkənin ayrı-ayrı tarixi dövrlə-

rinin öyrənilməsi yolu ilə deyil, tarixin qədim dövrlərdən tutmuş bizim günə qədər olan bütün 

gedişini öyrənmək yolu ilə həyata keçirilə bilər. V-XI siniflərin Azərbaycan tarixi kurslarında 

şagirdlərin tarixi şəxsiyyətlərin nümunəsində tərbiyə olunması üzrə yaradılmış iş sistemi ta-

rixin tədrisi metodikası elminin məzmununu zənginləşdirərək ona bir töhfə verir. Ümumtəhsil 

məktəblərinin V-XI siniflərində tarixi şəxsiyyətlərin təsviri və səciyyələndirilməsinə həsr 

edilmiş çoxsaylı mövzular var. Tarixi şəxsiyyətləri əks etdirən bu mövzuları müəllim tədris 

vasitələrinin köməyi ilə reallaşdırmalıdır: dərsliklər, dərsliklərə yazılmış metodik vəsaitlər, ta-

rixi şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətlərini əks etdirən portretlər və şəkillər, ağıllı lövhələr, 

proyektor, kompüter və s. Tarixi şəxsiyyətlərin nümunəsində şagirdlərin tərbiyə edilməsində 

səmərəli nəticələr əldə etmək üçün sadalanan təlim metodlarından istifadə edilməsini məqsə-

dəuyğundur: beyin həmləsi, müzakirələr, rollu oyunlar, təqdimatlar, tədqiqatın aparılması,  

məntiqi təfəkkür, tənqidi təfəkkür və yaradıcı təfəkkür proseslərinin inkişafına yönəldilmiş 

metodlar və s. Aparılan müşahidə və araşdırmalar şagirdlərin tarixi şəxsiyyətlərinin nümunəsi 

əsasında tərbiyə edilməsini üç metodik yoldan istifadə etməklə həyata keçirilməsini məqsədə-

uyğun hesab edir: Birincisi-tarix dərsləri, ikincisi-sinifdənxaric tədbirlər, üçüncüsü - məktəb-

dənkənar tədbirlər. 

Tarixin təliminin ən mühüm məqsədlərindən biri şagirdlərdə tarixə dair biliyi ümumiləş-

dirən və sistemləşdirən tarixi anlayışlar sisteminin təşəkkülündən ibarətdir. Bu sistemin əsa-

sını ibtidai-icma, quldarlıq və feodalizm, kapitalizm ictimai-iqtisadi formasiyaları haqqında 

anlayışlar təşkil edir. “Qədim dünya və orta əsrlərə dair tarixi biliklər qavrayışını emosionallı-

ğı şagirdlərdə faktlara qarşı şəxsi münasibət aşılanması, şagirdlərin tarixin sevimli qəһrəman-

larının taleyi ilə yaşaması, һəyəcanlanması, əməyə məһəbbət və һörmət, igidlik, vətənpərvər-

lik hissləri, insanın əxlaqi xassələrinin tərbiyəsi kimi, təlimin ən müһüm tərbiyəvi vəzifələri-

nin həlli üçün zəruri şərtlərdən biridir”.  

Tarixin təlimi şagirdlərə incəsənət əsərlərindən baş çıxarmaq üçün elementar bacarıqlar 

verir, yüz və min illər bundan əvvəl yaradılmış görkəmli incəsənət abidələrindəki gözəlliyi 

görməyi öyrədir. Tarixi bilikləri mənimsəməyin emosionallığı biliklərin möһkəmliyi, tarixə 

marağın artması üçün və tarixi faktları təһlil edərkən və ümumiləşdirərkən şagirdlərin fəallıq 

göstərməsi üçün böyük əһəmiyyəti vardır. Məlumdur ki, insan təəssüratı olmadan insanların 

һəqiqət axtarması һalı olmamış, yoxdur və ola da bilməz.  

Tarixi biliklərin şüurluluğu və möhkəmliliyi, şagirdlərdə emosiyalar oyanmasının şərtlə-

rindən biri, onlarda canlı və parlaq obrazların yaradılması, onların şüurunda ictimai һəyatının 

bütöv mənzərəsinin təşəkkülündən ibarətdir. Hər bir, һətta yığcam ifadə olunmuş ayrı-ayrı ta-

rixi faktlar, coğrafi adlar, şəxsi adlar şagirdlərdə konkret obrazlarla əlaqədar olmalıdır. Obraz-

lılıq şagirdlərin tarixi biliklərinin elmiliyi və möһkəmliyinin zəruri müqəddəm şərtlərindən bi-

ri olub, şagirdlər tərəfindən tarixin gerçəkliyin modernizə edilməsinin qarşısını almaq vasitəsi, 

onlarda tarixə maraq oyanması və tarixi faktların şərhi və ümumiləşdirilməsi üçün şərait yara-
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dılmasından ibarətdir.  

Tarixə dair biliklər şagirdlərdə cansız, gərəksiz bir şey kimi yatıb qalmamalı, yeni dərin və 

şüurlu biliklər qazanılmasına xidmət etməlidir. “Tarixə dair biliklərin mənimsənilməsi yalnız 

onları başa düşmək, yadda saxlamaq və bərpa etməyi bacarmaq demək deyil, həm də sonrakı 

tədris fəaliyyətində istifadə etməyi bacarmaq, məlum faktları yeni faktlarla tutuşdurmaq, mü-

qayisə etmək, onlardakı ümumi xassələri və fərqləri aşkar etmək, һadisənin inkişafını müəy-

yən etmək, əvvəl öyrədilmiş səbəb-nəticə əlaqələrini yeni proseslərin şərһinə tətbiq etmək, 

faktları ümumi anlayışlar nöqteyi-nəzərindən izaһ etmək deməkdir”. Şagirdlərdə tarixə dair 

biliklərin operativliyi biliklərin sistemləşdirilməsindən, yəni onların necə təhlil edilməsindən 

və ümumiləşdirilməsindən və şagirdlərin əqli inkişafından asılıdır: 

1) Şagirdlər tarixi öyrənərkən tarixi inkişafın ardıcıl mərhələlərində bütövlükdə tarixi pro-

sesi və ictimai həyatın müxtəlif cəhətlərini xarakterizə edən ən mühüm konkret tarixi faktları 

möhkəm surətdə mənimsəməlidirlər. Şagirdlərin yaddaşını əsas tarixi faktlar biliyi ilə zəngin-

ləndirmək və təkmilləşdirmək məktəbdə tarix təliminin ən mühüm vəzifələrindən biridir;  

2) Tarixi faktların öyrənilməsi şagirdlərdə konkret tarixi təsəvvürlər sistemi yaratmağı nə-

zərdə tutur. Bu təsəvvürlər tarixi keçmişin əsas hadisələrini əks etdirməlidir;  

3) Ən mühüm tarixi anlayışların şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsi, ictimai inkişaf qa-

nunlarının onların başa düşmələri, tarixin elmi surətdə qavranılması, tarixi prosesdə xalq küt-

lələrinin və görkəmli xadimlərin rolunun öz yaşlarına uyğun mənimsədilməsi;  

4) Şagirdlərin tarixə dair biliklərini tətbiq etmək bacarığına yiyələnmələri, yeni tarix mate-

rialını öyrənərkən, ictimai işlərdə, həyatda bu biliklərdən istifadə etmələri, keçmiş dövrün və 

müasir həyatın hadisələrindən baş çıxarmağı formalaşdırmaqla onların inkişafına nail olmaq;  

5) tarix materialı üzərində müstəqil işləmək bacarığının və vərdişlərinin, mətnlə, xəritə və 

şəkillər üzərində işləmək bacarığı, plan, konspekt, tezis tutmaq, mühazirəni yazmaq, tarix ma-

terialını əlaqəli və əsaslı surətdə şərh etmək, ictimai-tarixi mövzuda məlumatlar vermək, mə-

ruzələr etmək bacarıqlarını formalaşdırmaq və s.  

Tarixin tədrisi təhsil vəzifələri ilə yanaşı, tərbiyəvi vəzifələri də həyata keçirir, bunların ən 

mühümləri aşağıdakılardır:  

1. Tarixin tədrisində şagirdlərdə hərbi vətənpərvərliyi formalaşdırmaqla torpaqlarımızı qo-

rumağı tərbiyə etmək;  

2. Şagirdləri vətənə, xalqa, sədaqətlə xidmət etməyi, əxlaq qaydalarına hörmət, hüquq 

qaydalarına riayət ruhunda tərbiyə etmək;  

3. Tarix təhsilinin tərbiyəedicilik imkanlarından istifadə etməklə şagirdlərdə yüksək mənə-

vi keyfiyyətlərin və dərin elmi dünyagörüşün formalaşmasına nail olmaq; 

 4. İctimai həyat hadisələrinə obyektiv münasibət, tarixi prosesi dialektik inkişafda gör-

mək, siyasi hadisələrə analitik təhlil baxımından yanaşmağı tərbiyə etmək, estetik tərbiyəsini 

inkişaf etdirmək;  

5. Tarixi təliminin təhsil, tərbiyə və inkişafetdirici məqsədlərinə uyğun olaraq şagird şəx-

siyyətinin hərtərəfli inkişafına nail olmaq vəzifələrini yerinə yetirmək. 

“Tarixin təliminə qiymət verilməsinin elmi meyarı əldə edilən nəticələrdən şagirdlərin qa-

zandıqları bilik, bacarıq və vərdişlərin keyfiyyəti və һəcmindən, möhkəm əqidənin tərbiyə 

edilməsindən, əxlaqi keyfiyyətlərin tərbiyəsindən, maraqların oyanmasından, şagirdlərin ümu-

mi inkişafından ibarətdir” [7]. Təlimin təhsil-tərbiyə nəticələri daim inkişaf etməkdə olan pro-

ses və yaxud dəqiq desək, təlim prosesinin komponentidir: şagirdlərin bilikləri tamamlanır, 

mənalanır, əqidəyə çevrilir, bacarıqlar təşəkkül edir, şagirdlərin müstəqilliyi artır.  

Məqalənin aktuallığı. Cəmiyyətin inkişafının dərk edilməsində əsas rolu tarix elmi oyna-
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yır. Elm faktların elmi təhlili və sintezinin və tarixinin cəmiyyətin inkişafı haqqında təkcə 

keçmişi izah etməyə deyil, həm də gələcəyi görməyə imkan verən həqiqi elmə çevrilməsi yo-

lunu göstərir. “Tarix elmində hər şeydən əvvəl, tarixi mənbələr aşkara çıxarılır və onlara tən-

qidi qiymət verilir. Mənbələrin tədqiq edilməsi, onların müqayisə edilməsi əsasında konkret 

faktlar müəyyən edilir ki, bunlarda məkanda cəmləşdirilir və bunlara tarix qoyulur”. 

Məqalənin elmi  yeniliyi.  Problemin yeniliyinə aşağıdakılar aiddir: 

1. Şagirdlərdə vətənpərvərlik hissini oyatmaq; 

2. Şagirdlərdə millətə və mənəviyyata qarşı hörmət; 

3. Mənəvi keyfiyyətlər və tərbiyəedici xüsusiyyətlər 

4. Şagirdlərdə məntiqi təfəkkürü və dünyagörüşü inkişaf etdirmək 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məktəblilərin təliminin gedişi onların materi-

alı qavraması, onların fikri fəaliyyəti, emosiyası, təxəyyülü, yadda saxlaması və təlimin nəti-

cələrinin hərəkətində, işığa һəssas lentdə olduğu kimi əks olunur. Təlimin nəticə etibarı ilə sə-

marəliliyinin öyrənilməsi məktəblilərin təlim fəaliyyətinin, elə buradan da ona təsir edən 

amillərin – təlimin məzmun və üsullarının təhlili və qiymətləndirilməsi üçün meyar verir. 
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Одна из важнейших целей преподавания истории - формирование системы истории-

ческих понятий, обобщающей и систематизирующей знания учащихся по истории. Сту-

денты изучают исторические факты, оживляют свое воображение и учатся исполь-

зовать ранее полученные знания. С помощью ранее воспринимаемых операционных 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 172 

инструментов студенты приобретают определенные навыки и их познавательная актив-

ность возрастает, знания студентов дополняются, интерпретируются, преобразуются в 

убеждения, формируются навыки и повышается независимость студентов. 
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  Research issues of the problem of comprehensive development  

of the student's personality in the teaching of history 

 

Summary 

 
One of the most important goals of teaching history is to form a system of historical 

concepts that generalizes and systematizes students' knowledge of history. Students learn 

historical facts, revive their imaginations, and learn to use previously acquired knowledge. 

With the help of previously perceived operational tools, students acquire certain skills and 

their cognitive activity increases, students knowledge is completed, interpreted, converted 

into beliefs, skills are formed, and students independence increases. 
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Ali təhsil dövlətimizin tərəqqisində mühüm rol oynayır. “Kim təhsildə fərqlənir, o, günəş 

kimi işıq saçır” (1). 

Möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev uzaqgörənliklə söylədiyi kimi “Biz maddi dəyərlə-

rimizi, iqtisadi potensialımızı insan kapitalına çevirməliyik”. Neft amilinin insan amilinə çev-

rilməsində  yeganə çıxış yolu təhsildir (6). 

Təsadüfi deyil ki, BMT XXI əsri “təhsil əsri” elan etmişdir. BMT-nin “Təhsil əsri” elan 

etdiyi XXI əsr yüksək intellektə malik insan kapitalının formalaşdırılmasını tələb edir. İnsan 

kapitalı – cəmiyyətdə özünü tam realizə etmək və cəmiyyətin imkanlarından istifadə etmək 

üçün insanın biliyinin, bacarığının əlaqələrinin, peşəkarlığının cəmidir. İlk dəfə olaraq, “insan 

kapitalı” anlayışı Teodor Şults tərəfindən işlədilmişdir. Bu sahəni onun davamçısı Herri Bek-

ker inkişaf etdirmişdir (4). 

1962-ci ildə amerikalı tədqiqatçı Fritz Maxlup tərəfindən ilk dəfə elmi ədəbiyyata “Bilik-

lərə əsaslanan iqtisadiyyat” və ya “bilik iqtisadiyyatı” anlayışı daxil edilmişdir. Lundvall və 

Cohnson (1994) biliyi dörd kateqoriya üzrə təsnifləşdirirlər: 

1. Bilmək - nə: biliklərə faktlar aiddir. 2. Bilmək - nə üçün: biliklərə təbiətin prinsipləri və 

qanunları, insan şüuru və cəmiyyət aiddir. 3. Bilmək - necə: vərdişlərə aiddir (yəni, bacarıqla 

nə isə etmək). 4. Bilmək - kim: sosial qabiliyyətə müxtəlif insan tipləri ilə qarşılıqlı təsir və 

əməkdaşlıq aiddir. İnsan kapitalına aid edilən bəzi aparıcı biliklər və şəxsi keyfiyyətlər aşağı-

dakı formada strukturlaşdırıla bilər: 

1. Kommunikasiya 2. Hesablama. 3. Şəxsiyyətdaxili vərdişlər: 4. Şəxsiyyətlərarası vərdiş-

lər: 5. Digər vərdişlər və xüsusiyyətlər (bir çoxu yuxarıda göstərilən sahələrə aid olan): (4) 

Beynəlxalq təhsil tədqiqatları üzrə ekspert, professor Maykl Barber deyir: “Təhsil sistemi-

nin keyfiyyəti onun müəlliminin keyfiyyətindən üstün ola bilməz”. Müasir iqtisadiyyat yalnız 

biliklərə sahib deyil, həm də hər hansı bir şəraitdə həyat  bacarıqlarını necə tətbiq edəcəyini 

bilən mütəxəssislərə ehtiyac hiss edir (8).  

Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixi dərslərinin interaktiv metodlarla tədrisində təhsil alan-

ların idrak fəallığının yüksəldilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Müstəqil Azərbaycanın 

Konstitusiyası əsasında formalaşan milli ideologiyamız əsasında müasir tarix təhsilinin qarşı-
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Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 174 

sında dayanan əsas məsələ milli ideologiyalı, milli təfəkkürlü, milli özünüdərk xüsusiyyətləri-

nə cavabdehliyi bacaran vətəndaşlar formalaşdırmaqdır. Bu sahədəki uğurlarımızın bünövrə-

sində   ümummilli liderimiz  Heydər Əliyevin qayğısı, diqqəti və məhəbbəti dayanır. Ümum-

milli liderimiz Heydər Əliyev tariximizin öyrənilməsinə xüsusi diqqət verərək göstərirdi ki, 

“Gərək biz tariximizi heç vaxt unutmayaq, onun hər bir səhifəsinə hörmətlə, ehtiramla ya-

naşaq”. 

Dövlətimizin ali təhsilə qayğısı nəticəsində müasir ali təhsil müəssisələri yeni elmi-meto-

dik təfəkkürə əsaslanır. Müəllimin bələdçi roluna xüsusi əhəmiyyət verildiyi bir dövrdə ali 

məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının 

inkişaf etdirilməsi xüsusilə önəmlidir. XXI əsr informasiya və intellekt əsridir. İnformasiya 

axını hər an surətlənir və yeniləşir. Bu da bir daha sübut edir ki, sürətli informasiya axınından 

baş açmaq və öz fəaliyyətini məqsədəuyğun təşkil etmək müasir insanın uğur qazanmasının  

rəhnidir. Hər bir gənc öz fəaliyyətinin məqsədini, ona çatmağın vasitə və yollarını düzgün 

müəyyənləşdirmək üçün ətrafında və dünyada baş verən iqtisadi sosial, siyasi və mədəni pro-

seslərdən baş açmağı bacarmalıdır. Ali təhsilin məqsədi yalnız tələbəni savadlı etmək deyil. 

Müstəqil düşüncə və müdriklik kimi yüksək hədəflər hər zaman olduğu kimi keyfiyyətli təh-

silin həlledici vəzifələridir. Ali təhsil müəssisələrində ən vacib məsələlərdən biri tələbə şəx-

siyyətinin formalaşdırılmasıdır  (2, s. 101). 

Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tələbələrdə idrak 

fəallığının inkişaf etdirilməsi müasir dövrdə xüsusi əhəmiyyət və aktuallıq kəsb edir. İdrak 

fəaliyyətinin fəallaşdırılması dedikdə, məhz şəxsiyyətin dərk edən subyekt kimi özünü fəal-

laşdırması nəzərdə tutulur. Təlim fəaliyyətinin səmərəli qurulması bütün amillərin vəhdətinin 

nəzərə alınmasını tələb edir. Burada vacib amil şəxsiyyətin özünün fəallığıdır. Gerçəkliyin sə-

mərəli dərki, onun qavranılması, münasibətin bildirilməsi üçün şəxsiyyət ilk növbədə idrak 

obyektinə maraq göstərməlidir. İdrak maraqlarının təşəkkülü, təlimə marağın mənbəyi isə ilk 

növbədə müəllim-tələbə qarşılıqlı münasibətlərindən asılıdır. Bu isə ilk növbədə ali məktəb-

lərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi müəllim-

dən təlimin səmərəli təşkili üçün düzgün interaktiv təlim metodlarından istifadəni tələb edir. 

Tələbələrdə fəallığın təmin edilməsinə yönələn fəal, intensiv iş formalarından istifadə etmək 

və onları tətbiq edə bilmək olduqca əhəmiyyətlidir. Buna görə ali məktəblərdə Azərbaycan ta-

rixinin interaktiv metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi üçün tə-

lim prosesində aşağıdakı bir sıra məsələlərin nəzərə alınması zəruridir: 

a) Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində təlim prosesində tələbələrin müəl-

limlərlə tərəf müqabili kimi iştirakına və müəllim-tələbə əməkdaşlığına nail olunması, dərsin 

subyekt-subyekt əməkdaşlığı əsasında qurulması  

b) Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində təlim prosesinin intensiv təşkili və 

tələbələrin bütün dərs boyu fəallığı  

c) Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində dərs zamanı problemli vəziyyətin–

problemli situasiyanın yaradılması və bütün dərs müddətində tələbələrin fəallığında fəal təfək-

kürünün inkişafının təmin olunması 

d) Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində təlim zamanı problem situasiyanın 

yaradılması, onların tədqiqatçılıq vərdişlərinə yiyələndirilməsi, tələbələrin idrak fəallığının in-

kişaf etdirilməsi 

e) Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində biliklərin tətbiqi 

üçün yaradıcı şəraitin yaradılması  

Prof. A.Mehrabov yazır: “Yeni təlim metodlarının tətbiqinə həm müəllimlər, həm də təhsil 
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alanlar dərindən yiyələnməlidirlər” (7, s. 39). 

Təlim fəaliyyəti təlim prosesi və onun məzmunu ilə bağlı olaraq idrak, dərketmə motivi  

yaradır. İdrak motivasiyasını səciyyələndirən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, şəxsiyyətin idrak  

maraqları yeni biliklərin, yeni məlumatların əldə edilməsinə, yeni bir şeyin özü üçün kəşfinə 

yönəlir. Tələbələrin idrak fəallığı öyrənmənin hərəkətverici qüvvəsini təşkil edir. Tələbələrdə 

öyrənməyə tələbatın formalaşdırılması müəllimin pedaqoji ustalığından, öyrədənin öyrənən-

lərə hörmət və tələbkarlığa əsaslanan münasibətindən, təlimin metod və üsullarının düzgün 

seçimindən, tələbələrdə öz qüvvələrinə inamın aşılanmasından v.s. asılıdır. Tələbələr dərsdə 

yeni məzmunu qavramayanda biz əlavə vaxt sərf edərək onlara bunu sadə şəkildə uzun-uzadı  

başa salmağa, izah etməyə çalışırıq. Lakin bu heç də məsələnin həlli demək deyil. Müəllimin 

izahını təlimin əsas aləti kimi qəbul edərək biz şagirdlərə müəllimin informasiya mənbəyi, on-

ların isə məlumat istehlakçısı olduğunu öyrədirik. Lakin müasir dövrümüzdə müəllim yeganə 

və əsl məlumat mənbəyi ola bilməz. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində interak-

tiv tədris metodlarının köməyi ilə müəllim tələbələrə bilik verməklə yanaşı, tələbələrin maraq, 

bacarıqlarının artırılmasına, idrak fəallığına, eləcə də praktik fəaliyyətdə onların müstəqilliyi-

nin inkişafına yol açmış olur. İdrak fəaliyyəti, idrak müstəqilliyi tələbələrin intelektual qabi-

liyyətlərini xarakterizə edən xüsusiyyətlərdir, düşüncə, təfəkkür interaktiv fəaliyyətdə özünü 

göstərir və inkişaf edir. İdrak bacarıqları öyrənənə faktiki (faktlar və hadisələr), konseptual 

(nəzəriyyələr və modellər), prosedur (metodologiya və proseslər) və metokoqnitiv (tənqidi  

düşüncənin yolları və təcrübələri barədə məlumatlı olmaq) kimi dörd növü işləmək imkanı ve-

rir. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədrisində tələbələrdə idrak 

fəallığının inkişaf etdirilməsində təfəkkür mühüm rola malikdir. Azərbaycan tarixinin interak-

tiv metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi üçün tələbələrdə həm 

yaradıcı, həm tənqidi, həm də məntiqi təfəkkür inkişaf etidirilməlidir. Təfəkkür, düşüncə, id-

rak insanın ən ali xüsusiyyətidir. Təfəkkür idrak fəaliyyəti ilə bağlı funksiyadır. Hadisələrin 

içində gizli qalanın mənasını incələmək, düşünmək, araşdırmaq, onların səbəb və əsasını  

anlamaq və hadisələrin yaranmasının və cərəyan etməsinin təbii vəziyyətini incələyib bilmək-

dən ibarətdir. İnsan beyni nəinki nələri isə yadda saxlayır, yaddaşımızı qoruyur, verilənləri əz-

bərləmək üçün yardımçı olur. Həmçinin o düşünür, yeni həll yolları arayır, tapır, yaradır, kəşf 

edir və s. Gördüyümüz kimi insan beyni iki işi həyata keçirir. Yadda saxlamaq və düşünmək. 

Yadda saxlamaq hafizəyə xas funksiyadır. Düşünmək isə təfəkkürə aiddir. Tələbələrdə idrak 

fəallığının inkişaf etdirilməsində təfəkkürün rolu mühümdür. Təfəkkürün 3 növü var: məntiqi, 

tənqidi, yaradıcı Analiz, sintez, müqayisə, nəticənin çıxarılması, əsas ideyanın müəyyən edil-

məsi, mümkün olan hər şeyin tədqiq və analiz edilməsidir. Tələbə məntiqi təfəkkürünə əsasla-

naraq ümumi ideyaları tətbiq edə bilir, informasiyanı dərk edə bilir. Məntiqi təfəkkür prob-

lemli vəziyyəti inkişaf etdirir. Tənqidi təfəkkür  ilə tənqid edən münasibət bildirir, məsləhət 

verir, ən yaxşı yolu göstərir, müsbət və mənfi tərəfləri bildirir. Tənqidi təfəkkür ilə qiymətlən-

dirmə, öz münasibətini bildirməsi, müxtəlif nöqteyi nəzərdən məsələyə baxılması. Tənqidi 

düşüncə 21-ci əsrin ali təhsilində ən çox müzakirə olunan öyrənmə nəticələrindən biridir. 

Tədqiqatçılar bu bacarığı daha çox nəticə çıxarmaq və qərar vermək üçün məlumatların təh-

lili, sintezi və qiymətləndirilməsini ehtiva edən  məqsədyönlü düşüncə kimi  təyin edirlər (9). 

Yaradıcılıq, əməkdaşlıq və problem həll etmə ilə yanaşı, tənqidi düşüncə ən çox tələb olu-

nan 21-ci əsr bacarıqları arasında təsnif olunur (10). 

Yaradıcı təfəkkür isə təxəyyülün köməyi ilə yeni ideyaların, modellərin, sxemlərin, qayda-

ların və s. yaradılmasıdır. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədri-

sində müxtəlif interaktiv təlim metodlarından istifadə etməklə tələbələrdə idrak fəallığını inki-
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şaf etdirmək olar: a) əqli hücum, b) müzakirələr, c) rollu oyunlar; d) təqdimatlar; e) tədqiqatın 

aparılması; f) məntiqi təfəkkürün inkişafına yönəlmiş metodlar; g) tənqidi təfəkkürün inkişafı-

na yönəlmiş metodlar; h) yaradıcılığa yönəlmiş metodlar; k) təşkilati metodlar; m) qruplara 

bölünmə; n) fəallaşdırma və s.  (3). 

Təlim o zaman effektli olar ki, hər bir fərd onu tətbiq edərkən özünə xeyir gətirəcək, təlimi 

özü dərk etməyə, özü öyrənməyə, özü qiymətləndirməyə, özü tətbiq etməyə yönələcəkdir.  

Düzgün strategiya seçiminin uğuru onda olmalıdır ki, tədris öyrənən üçün, təlim isə öyrədən 

üçün aydındır. Araşdırmalara görə, siniflərdə bir-birindən fərqli 3 dünya mövcuddur: müəl-

limlərin gördüyü və idarə etdiyi hər kəsə məlum olan dünya; öyrənənlərin qarşılıqlı münasi-

bətlərinin yarımgizli dünyası; öyrənənin ağlında baş verənlərin gizli dünyası. Təhsilverən təh-

silalanlar arasında baş verənlərin  təqribən 70 faizini görmür və ya bilmir (11). 

Düzgün təlim strategiyalarının tətbiqi isə müəllimdən peşəkarlıq tələb edir. Araşdırmalar 

nəticəsində məlumdur ki, peşəkarlıq səviyyəsi yüksək olan müəllimlərin göstərdiyi təsir peşə-

karlıq səviyyəsi aşağı olan müəllimlə müqayisədə fərqlilik təşkil edir (12). 

S.A. Məmmədov və R.J. Əliyev ali məktəblər üçün hazırladıqları proqramın izahat vərə-

qində yazırlar: “Hər bir mövzunun məzmununa uyğun yeni təlim metodu seçilməli və tətbiq 

edilməlidir” (5, s. 3).  

Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla tədri-

sində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin mühüm əhəmiyyəti, onlarda idrak fəa-

llığının inkişaf etdirilməsini şərtləndirən amillərin sistemləşdirilməsi problem baxımından ak-

tuallıq təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interaktiv metodlarla təd-

risində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti, vacibliyi diqqət mərkə-

zinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin interak-

tiv metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti ilə bağ-

lı tədqiqatda əldə olunan nəticələr faydalı təkliflər kimi səciyyə daşıyır. 
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Важность развития познавательной активности  

студентов при преподавании истории азербайджана 

интерактивными методами в ВУЗах 
 

Резюме 
 

Реформа образования, осуществляемая в Азербайджанской Республике, требует раз-

вития новых образовательных ресурсов для высшего образования, применения новых 

технологий обучения. Интерактивные методы обучения помогают учащимся самостоя-

тельно открывать новые знания. Студент выступает в роли субъекта, раскрывая свое 

«индивидуальное я». Интерактивность происходит независимо от желания ученика, а 

это приводит к принудительной активации мысли, мышления. Все это мотивирует уче-

ника к познавательной деятельности: с помощью интерактивных методов обучения 

преподаватель не только передает знания ученикам, но и помогает им развивать незави-

симое и творческое мышление граждан и личностей. 
 

                                              T.F.  Ismailova  
  

The importance of developing students' cognitive activity 

 in teaching the history of Azerbaijani by  

interact methods in universities 
 

Summary 

 
The education reform implemented in the Republic of Azerbaijan requires the 

development of new teaching resources for higher education, the application of new teaching 

technologies. Interactive teaching methods help students to discover new knowledge 

independently. The student acts as a subject, revealing his "individual self". Interactivity takes 

place regardless of the student's wishes, and this leads to the forced activation of thought, 

thinking. All this motivates the student to cognitive activity. With the help of interactive 

teaching methods, the teacher not only imparts knowledge to students, but also helps them to 

develop independent and creative thinking citizens and personalities. 
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Cəmiyyət müxtəlif rənglərdən – düşüncələr, fikirlər, mövqelər, yanaşmalardan ibarətdir. 

Amma bunların hər birini bir araya gətirmək üçün mütləq siyasi mədəniyyət formalaşdırılma-

lıdır (5). 

Məktəbdə siyasi mədəniyyətin yaradılması pedaqogikanın ən vacib problemlərindəndir. 

Müasir şərait məktəblilər və gənclər arasında siyasi mədəniyyətə malik olmaq üçün həm ob-

yektiv, həm də subyektiv şərait yaratmışdır. Siyasi mədəniyyət – siyasi fəaliyyətlərdə, siyasi 

hadisələrin qiymətləndirilməsində və siyasətlə əlaqəli olaraq ifadə olunan tarixən formalaşmış 

sabit dəyərlər, münasibətlər, inanclar, fikirlər, davranış modelləri sistemidir (1, s. 138). 

Ümumtəhsil məktəblərində tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin formalaşdırıl-

ması müasir təhsil siyasətinin bir hissəsi hesab oluna bilər. Bununla yanaşı, müəllimlərin inte-

raktiv təlim metodlarından istifadə etməklə təhsilalanların siyasi mədəniyyətini formalaşdır-

ması zəruridir. Azərbaycan tarixi dərslərində hələ V sinifdə mövzuları tədris edilən zamandan 

etibarən dövlətimizin rəmzlərindən istifadə olunmasının xüsusi önəmi vardır. Bunun üçün ilk 

növbədə dövlətimizin rəmzləri ilə bağlı informasiyalar təhsilverənin izahına daxil edilməlidir. 

İkinci addım kimi şagirdlərə bununla əlaqədar əlavə ədəbiyyat məsləhət görülməli və 

onunla işləməyin yolları izah edilməlidir. Şagirdlərə bayrağımız, himnimiz, gerbimizin yaran-

ması, məna və funksiyaları haqqında referatlar hazırlamaları da tapşırıla bilər. Həmçinin şa-

girdləri bu rəmzlərə hörmət, onları uca tutmaq ruhunda tərbiyə etmək biz müəllimlərin borcudur. 

Məktəb mühitində təhsilalanlarda siyasi mədəniyyətinin yaradılması üçün materialın qav-

ranılmalı, dərk edilməli, yaddaşa həkk olunmalı və nəhayət, praktikada istifadə edilməlidir. 

Şagirdlər səbəb-nəticə əlaqələrinin fərqinə varmalıdırlar. 

Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyəti formalaşdırmaq işinin əsas mərhələləri: 

1. Şagirdlərin yeni informasiyanı qavramasına şərait yaratmaq; 2. Yeni tarixi faktları hazır-

lamaq; 3. Dərketmə prosesi; 4. Lazımi prosesləri, anlayış, terminləri möhkəmlətmək; 5. Şa-

girdlərdə dərslik, illustrativ vasitələr, sənədlərlə işləmək qabiliyyəti formalaşdırmaq; 6. Mə-

nimsənilən məlumatları praktikada istifadə etməyi öyrətmək və s.  (2, s. 575-576). 

Bir neçə il bundan əvvələ kimi məktəblərdə insan və cəmiyyət fənni də tədris edilirdi. 

Məhz tarix  fənni ilə yanaşı bu fənnin tədrisi zamanı da şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin for-

malaşdırılması mümkün idi. Lakin artıq bu fənn məktəblərdə olmadığı üçün tarix fənnin üzə-

rinə bu mənada daha çox yük düşür. Tarix fənni həm ötən dövrü, həm də müasir dövrü əks et-

dirdiyi üçün bizə siyasi mədəniyyəti formalaşdırmağa və inkişaf etdirməyə yardım edir. Möv-

mailto:aysunehmedova98@gmail.com


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 179 

zuların içərisində xüsusən dövlətin yaranması, dövlətin idarə edilməsi, dövlətlərarası müna-

sibətlər, hakimiyyət uğrunda mübarizə və s siyasi mədəniyyət motivləri ilə daha zəngindir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bütün tarix dərsliklərində siyasi mədəniyyət mövzusuna geniş 

və ya dar çərçivədə yer verilmişdir. Bunu şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq və onlara istiqamət 

vermək isə müəllimin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Məhz bu mənada müəllimin şərhi çox vacibdir. 

Müəllimin nitqi qüsursuz olmalıdır və o, dərsə hazırlaşarkən müxtəlif mənbələrdən istifadə etməlidir. 

İctimai şüurun formalaşmasında əsas mətnlə yanaşı sənədli materiallardan istifadə olun-

ması da motiv yaradır. Çünki sənədlər güclü təsirə malik olub, siyasi, əxlaqi, estetik şüuru for-

malaşdırır. VI-IX siniflərin tarix kursları üzrə dərslərdə şagirdlərdə siyasi mədəniyyəti forma-

laşdırmağın özünəməxsus cəhətləri vardır. 1. Şagirdlərin yaş xüsusiyyətlərinin nəzərə alınma-

sı; 2. Şagirdlərin bilik, bacarıq və vərdişlərinin nəzərə alınması, 3. Hər bir şagirdin fərdi xüsu-

siyyətlərinin nəzərə alınması; 4. Cinsi xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması; 5. Dərsdə elmi, dini, 

iqtisadi, siyasi və s. formalaşdırmaq üçün müxtəlif sorğu ədəbiyyatlarından istifadə edilməsi və i.a. 

Orta siniflərin tarix kurslarında din, dövlət, əxlaq, hüquq, siniflər, siyasi partiyalar və iqti-

sadi bazarların əmələ gəlməsi haqqında siyasi məzmunlu mövzular şagirdlərdə siyasi mədə-

niyyətin idrakı səviyyəsini formalaşdırır. Yuxarı siniflərdə daha mürəkkəb, çətin mövzuların 

mənimsənilməsi ilə şagirdlərdə siyasi mədəniyyəti formalaşdırmağa motiv yaradır. 

Müəllim həm IX sinif Azərbaycan tarixi “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin iqtisadi, so-

sial və mədəni tədbirləri”, həm də XI sinif “Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin daxili siya-

səti” mövzularının tədrisində cumhuriyyətin daxili simvollarından istifadə etməklə təhsilalan-

larda siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması, yaxud inkişafı imkanlarından yararlanmalıdır. Bu 

mövzuların tədrisi zamanı mənəvi tərbiyə formalaşır. Hər şeydən əvvəl şagirdlərdə öz dövlət-

lərinə sevgi hissi  aşılanır. Mövzuların tədrisində tarix müəllimi dövlətin quruluşu olan par-

lamentli respublika, dövlət quruculuğu, hökumət, iqtisadi siyasətin əsas istiqamətləri və s 

problemlərinə daha dərindən yanaşmalıdır (4, s. 25-26). 

“Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti” mövzusu tədris edilən zaman onu müasir Azərbaycan 

ilə əlaqələndirmək və müqayisə etmək məqsədəuyğun olacaqdır. Artıq XI sinif şagirdləri müa-

sir dövlətimizin AXC-nin varisi olduğunu anlayırlar. Şagirdlər AXC-nin parlamentli respub-

lika olduğunu oxuyurlar və burada idarəolunmada müxtəlif etnik azlıqların, dini azlıqların nə-

zərə alınmasını dərk edirlər. Bu özü də həmin cəmiyyətdə siyasi mədəniyyətin olduqca yük-

sək yerdə olduğuna işarə edir. Müasir Azərbaycan Respublikası isə prezidentli respublikadır. 

Varislik baxımından şagirdlər burada bir uyğunsuzluğun olduğunu qeyd edə bilərlər. Təcrübəli 

tarix müəllimi bu məqamda həqiqətən də parlamentli respublikanın demokratik ənənələrin ya-

şaması üçün ən uyğun variant olduğunu şagirdlərə izah etməlidir. Lakin prezidentli respubli-

kanın mövcud olmasını şərtləndirən bir çox faktorlar da vardır. Parlamentli respublikada qə-

rarların qəbul olunması daha çox müzakirələrə səbəb olur və onun qüvvəyə minməsi üçün 

uzun zaman tələb olunur. Amma hər kəsə olduğu kimi müasir gənclərimizə də məlumdur ki, 

Azərbaycan Respublikası Ermənistan ilə müharibə vəziyyətindədir və buna görə də bizim da-

ha tez qərarlar qəbul etməyə ehtiyacımız var. Buna görə də prezidentli respublikanın olması 

bizim üçün ən optimal variantdır. Tarix dərslərində siyasi mövzularda müzakirələr şagirdləri 

respublikanın cari həyatının aktual məsələləri ilə, beynəlxalq hadisələrlə tanış edir (3, s. 21-22). 

Bütün bunları ümumiləşdirərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir dövrdə məktəbli 

gənclərin siyasi mədəniyyətinin məzmununda, keyfiyyətində olduqca yeniliklər baş vermişdir. 

Nümunəvi vətəndaşı tərbiyə etmək üçün tarixin tədrisində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin 

formalaşdırılması üzrə iş sisteminin yaradılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Siyasi mədəniy-

yəti formalaşdıran ictimai şüur formalarını və onun bilik, inam, ictimai fəallıqla, eləcə də, 
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dövlət simvolları ilə bağlılığını nəzərə alaraq tarixin tədrisini təşkil etdikdə şagirdlərin siyasi 

mədəniyyəti yüksəlir. 

Məqalənin aktuallığı. Demokratik, hüquqi, dünya sivilizasiyasının tələblərinə uyğun, tam 

azad, müstəqil cəmiyyət quruculuğunda yüksək siyasi mədəniyyətə malik vətəndaşlara böyük 

ehtiyac var. Siyasi sistemin formalaşmasına təsir göstərən  mədəni sərvətləri cəmiyyət üzvləri, 

o cümlədən məktəblilər nə qədər çox mənimsəsələr, cəmiyyətdə sabitlik də bir o qədər yüksək 

olar. Azərbaycanda siyasi yetkinlik və əhalidə siyasi mədəniyyətin formalaşdırılması məsələ-

ləri tarix boyu diqqət mərkəzində olub. Aydındır ki, şəxsiyyətin inkişafı müəyyən dərəcədə 

bizdən asılı olmayan prosesdir. Lakin onun istiqaməti, məqsədəuyğunluğu təlim-tərbiyənin 

təşkilatçılarından asılıdır. Şəxsiyyəti formalaşdırmaq üçün biliyi əqidəyə çevirmək lazımdır. 

Müəllimlərin pedaqoji rəhbərliyi ilə interaktiv üsullardan istifadə edərək şagird şəxsiyyəti 

mərhələ-mərhələ formalaşır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir təlimin köməyi ilə ümumtəhsil sistemində siyasi mədə-

niyyətin yaranması yollarının tədqiq edilməsi, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması 

problemin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalənin nəticələrindən xüsusilə tarix 

müəllimləri tədris-tərbiyə prosesində istifadə edə bilərlər. Tədqiqatımızda siyasi mədəniyyətin 

formalaşdırılması məsələlərinin əsaslandırılması, təlim prosesinin şagirdlərin siyasi dünyagö-

rüşlü şəxsiyyət və düzgün vətəndaş kimi formalaşmasına təsiri əks olunmuşdur. 
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Формирование политической культуры  

у школьников на уроках истории 
 

Резюме 
 

В статье отражено обоснование вопросов формирования политической культуры, 

влияния учебного процесса на формирование у студентов политического мировоззре-

ния и хорошего гражданина. 
                                                 

                                                                                       A. A. Ahmadzada 
 

Formation of political culture in students in history lessons 
 

Summary 
 

The article reflects the formation of political culture, the substantiation of the impact of 

the educational process on the formation of students' political outlook and a good citizen. 
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məzmun xətti, yazı məzmun xətti, dinləmə məzmun xətti, nitqin inkişafının zənginləşdirilməsi 

və müvafiqlik prinsipinin gözlənilməsi 

Ключевые слова: учебники на родном языке, строка содержания, методические 

пособия, научная, актуальность, строка содержания чтения, строка содержания письма, 
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Key words: mother tongue textbooks, content line, methodical aids, scientific, relevance, 

reading content line, written content line, listening content line, enrichment of speech 

development and expectation of the principle of relevance 

         

Ana dili məzmun xəttinim prinsipləri: 

1. Elmilik. 

2. Millilik. 

3. Müvafiqlik. 

4. Varislik və sistematiklik. 

5. Fəndaxili və fənlərarası əlaqə prinsipi. 

6. İnkişafetdiricilik. 

7. Tərbiyələndiricilik. 

8. Həyatla əlaqə. 

9. Nitq inkişafını zənginləşdirmək prinsipi. 

Proqramlaşdırmadan məqsəd ana dilinə aid sahələr üzrə sistematik təlim verməkdir. 

 

Məzmun standartlarının şərhi və reallaşma mexanizmləri 

 

İbtidai siniflərin müəllim üçün metodik vəsaitində (MMV) verilən hər bir bölmənin əvvə-

lində cədvəldə mövzular üzrə reallaşdırılan məzmun standartları öz əksini tapır. Oxu, yazı və 

dil qaydaları üzrə elə məzmun standartları var ki, bütün hərflər tanıdılana qədər onların real-

laşdırılması qeyri-mümkündür. Ona görə də ilk bölmələrdə bəzi məzmun standartlarına yer 

verilməməsini təbii qəbul etmək lazımdır. Aşağıda hər bir məzmun standartının mahiyyəti 

şərh olunur və alt standartların tədris prosesində reallaşdırılması yolları açıqlanır. 

Bu təlim məqsədləri (gözlənilən şagird nailiyyəti) məzmun standartlarına doğru aparan ad-

dımlardır. Onların əksəriyyəti dərs nümunələrində öz əksini tapır.Vəsaitdə şərh olunan hər bir 

dərs bir neçə alt standartın reallaşdırılmasına xidmət edir. 

Dinləmə. Dinləmə şifahi nitqin qavranılması, beyində mənalandırılmasıdır. Məktəbə gələ-

nə qədər şagirddə fiziki vərdiş şəklin də mövcud olan bu bacarıq dərs şəraitində sistemli şəkil-
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də inkişaf etdirilir. Hərflərin təlimi nə qədər vətəlimi prosesində istənilən sözlü məlumat uşaq-

lara, əsasən, şifahi nitq yolu ilə çatdırılır, odur ki, 1-ci sinif şagirdində dinləmə bacarığının 

formalaşdırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Buna vaxtaşırı dinləmə mətnləri üzrə iş apar-

maqla nail olmaq mümkündür. Bu zaman müəllim bəzi məqamları nəzərə almalıdır: 

 Mətni səsləndirən müəllim elə yerdə dayanmalıdır ki, bütün uşaqlar onu görə bilsinlər. 

 Mətn aramla və intonasiya ilə oxunmalıdır. Natiqin səsi sinfin hər bir guşəsində eşidil-

məlidir. 

 Mətn çox uzun olmamalı, ən çoxu 2 dəqiqədən bir fasilə verilməlidir. 

 Fasilələrdə verilən suallar uşaqların diqqətini mətn üzərində cəmləməli, onları mətnin 

davamına daha diqqətlə qulaq asmağa stimullaşdırmalıdır. 

 Şagirdlər hər an mətn üzrə sual verməyə həvəsləndirilməlidirlər. 

Oxu. Məktəbdə təhsil almağa başlayan şagirdlərin çoxu müəyyən qədər dinləmə və danış-

ma bacarıqlarına malik olsa da, hərfləri tanımır və əlbəttə ki, oxuya və yaza bilmir. Cümlənin 

sözlərdən, sözün səslərdən ibarət olması haqqında uşağın təsəvvürü olmur. 

1-ci sinifdə “Oxu” məzmun xəttinin inkişafını üç mərhələyə bölmək olar: 1) hərf təliminə 

hazırlıq, 2) hərf təlimi və oxu texnikasına yiyələnmə, 3) oxu texnikasının inkişafı və şüurlu 

oxu. 

İlk gündən şagirdlərə kitabla davranış qaydaları aşılanmalıdır. Şagird: 

 Kitab oxuyarkən partada düzgün oturmalı, belini əyməməlidir. 

 Kitabı tutarkən, onu açarkən və səhifələyərkən ehtiyatlı davranmalıdır. 

 Kitabla göz arasındakı məsafə 25-30 sm olmalıdır. Hərf təliminə hazırlıq mərhələsində 

şagirdlər səs və hecalarla sxemlər vasitəsilə tanış olurlar. Azərbaycan dilində hər hərf bir səsi 

işarə edir. (Yalnız “k” hərfi iki səsi ifadə edir). Bu, eşidilən səslə onun yazıda işarəsinin-hərfin 

eyniləşdirilməsi prosesini asanlaşdırır. Ona görə də hərflərin tanıdılmasına səslərin tanıdılma-

sından başlamaq daha məqsədəuyğundur. Bu prosesi bir neçə mərhələyə bölmək olar: 

1. Söz şəkil vasitəsilə tanıdılır. 

2. Sözdəki səslər ayrılıqda tələffüz edilir. Səslər yazıda kvadratla işarə olunur. 

3. Şagirdlər sözlərdə səslərin sayını, təkrarlanan eyni səsləri ayırd edirlər. 

4. Söz hecalara bölünərək tələffüz olunur. Hecalar yazıda düzbucaqla işarə olunur. 

5. Şagirdlər sözlərdə hecaların sayını, müxtəlif sözlərdə eyni hecaları tapırlar. “Bir hərf-bir 

səs” fonetik sistemi bu metodikanın tətbiqinə imkan yaradır. Bu sxemlərdən hərf təlimi mər-

hələsində də istifadə olunur. 

Yazı. Əlinə yeni qələm alan uşaqlar, adətən, bir qədər sağa əyilmiş cizgilər çəkirlər. Peda-

qoqlar uşaqların bu təbii (fizioloji) vərdişlərinə əks getməmək üçün 1-ci sinif üçün dərsliklər-

də əl yazısı şəklində olan hərfləri soldan sağa əyilmiş şəkildə verməyi məsləhət görürlər. İb-

tidai siniflər üçün yazı dəftərlərində də düz üfüqi xətləri müəyyən bucaq altında kəsən maili 

xətlər verilir ki, bu, yazı vərdişlərinə yeni alışan uşaqların işini asanlaşdırmaq məqsədi güdür. 

Hərf təliminə qədərki dövrdə şagirdlər sadədən mürəkkəbə doğru müxtəlif cizgi çalışmaları 

icra edirlər ki, bu da onların əlini qələmə alışdırmaq və yazı vərdişi yaratmaq məqsədi daşıyır. 

Dərslikdə bu cür cizgilərin nümunələri verilir. Müəllim yazı taxtasında cizgi çalışmalarını icra 

etməklə əlin yuxarı və aşağı, sağa və sola hərəkətini nümayiş etdirməlidir. İlk məşğələlərdən 

başlayaraq, şagirdlərə partada oturmaq, dəftəri qoymaq, qələmi tutmaq qaydaları öyrədilməli-

dir. Şagird yazarkən bədəni çox qabağa əyməməli, sinəni partaya dirəməməlidir. Əllər parta-

nın üstündə olmalı, sağ qolun dirsəyi partadan azca kənara çıxmalı, baş azca aşağı əyilməli, 

dəftərlə göz arasında təxminən 25-30 sm. məsafə saxlanmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Orta ümumtəhsil məktəblərində ana dilinin tədrisi prosesində mək-
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təblilərə leksik, fonetik, eləcə də qrammatik xüsusiyyətlərin izah edilməsi və bacarıqlarının 

aşılanması baxımından məqalənin aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə şagirdlərin dinləyib 

anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqlarının formalaşdırılması məqsədilə onların nitqini inki-

şaf etdirmək sahəsində vəzifələr müəyyənləşdirilir, ən zəruri vərdişlərin qazanılması baxımın-

dan əsas istiqamətlər 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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Организация работы над содержательной линейкой  

языковых правил на уроках «Азербайджанский язык» 
 

Резюме 
 

Лингвистические правила - это инструмент, помогающий развить речевые навыки. 

В то же время лингвистика - наука развивающаяся, и, как и другие науки, ее основы 

следует преподавать в старших классах. Лингвистические правила не следует запоми-

нать изолированно от реальной речи, их следует усвоить, чтобы применять в устной и 

письменной речи в соответствующих ситуациях. 

 

F.X. Tanriverdieva 

 

Organization of work on the content line of language  

rules in “Azerbaijani language” lessons 
 

Summary 

 
Linguistic rules are a tool to help develop speech skills. At the same time, linguistics is an 

evolving science, and like other sciences, its basics must be taught in high school. Linguistic 

rules should not be memorized in isolation from real speech, but should be learned to apply in 

oral and written speech in appropriate situations. 
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Cəmiyyət, dövlət, ailə, dövlət rəmzləri, cəmiyyət üzvlərinin davranışları, hüquq və vəzifə-

lərimiz sosioloji biliklərdən cəmlənib. Sosioloji biliklər deyəndə məhz bu anlayışlar nəzərdə 

tutulur. İnsanlar yer kürəsində qeyri-bərabər paylanmışlar. Onların məskunlaşmasına təbii şə-

rait sosial-iqtisadi amillər öz təsirini göstərmişdir. Əhalinin çox hissəsi sənaye şəhərlərində, 

dəniz sahillərində məskunlaşmağı üstün tuturlar. 

Hər bir insan sosial varlıqdır. Onun həyatının hər bir anı başqa insanlarla bağlıdır. İnsanın 

başqa adamlarla münasibəti, adətən qarşılıqlı xarakter daşıyır. Lakin, onların məzmunu və for-

ması müxtəlif amillərlə, insanların şəxsiyyətləri ilə şərtlənir. Bu münasibətlərə şəxsiyyətlər-

arası münasibətlər deyilir. Həmin münasibətlərdən qruplar: ailə, kollektiv, sinif, briqada, man-

qa və s. yaranır. 

Şəxsi qarşılıqlı münasibətlər müxtəlif formalarda: tanışlıq, yoldaşlıq, dostluq, qohumluq 

münasibətlərində təzahür edir. Bu münasibətlər qarşılıqlı hörmət, rəğbət, sevgi nəticəsində da-

ha da inkişaf edir. İnsan həyatının çox mühüm hissəsi ailədə, həyat yoldaşı, uşaqlar və qo-

humlarla ünsiyyətdə keçir. Ailənin bütün vəzifələri onun üzvlərinin ünsiyyəti formasında hə-

yata keçirilir. Ünsiyyətin əsas formalarından biri nitqdir. 

Cəmiyyət — insanların birliyi olub, özündə cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni 

həyatını birləşdirən qeyri-dövlət strukturudur. Cəmiyyət üzvlərinin davranışı məsələsi də va-

cib məsələlərdən hesab olunur. İbtidai sinifdən balaşlayaraq 

— Biz necə davranmalıyıq? 

— Yanlış davranışlar 

— Doğru davranışlar 

— Düzgün etik danışıq və s. kimi sosioloji biliklər şagirdlərə aşılanır. 

Ünsiyyət mədəniyyəti insan münasibətlərinin daxili gözəlliyində ifadəsini tapır. Nəzakətli-

lik, təmkinlik, prinsipiallıq, güzəştə getmə, mehribanlıq, xeyirxahlıq, tərəf-müqabili dinləmək 

bacarığı və başa düşmək arzusu, onun zövqünə, fikirlərinə, ovqatına hörmətlə yanaşmaq, se-

vinc və kədərini anlamaq, ürəyi yanmaq, dərdinə şərik olmaq və b. mədəniyyətin əlifbasıdır. 

Ünsiyyət mədəniyyəti insanların qarşılıqlı münasibəti prosesində formalaşır. Ailə öz çərçivə-

sində qapanıb qaldıqca ərin də, arvadın da, uşaqların da ünsiyyət mədəniyyəti məhdudlaşır. 

Ailədaxili və ailədənkənar ünsiyyətin məzmunu və rəngarəngliyinə həmişə diqqət yetirilməli-
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dir. Ailə cəmiyyətin rüşeymini təşkil edir. O, ictimai həyatın mədəni səviyyəsinin yüksəldil-

məsində və inkişafında müstəsna rolu vardır. Azad, müstəqil respublikamızda ailə dövlət tərə-

findən mühafizə edilir. Burada ailəyə və onun uşaqlarına qayğı göstərilir. Lakin burada ailə 

funksiyaları, vəzifələri də müəyyənləşdirilmişdir: 

— insan nəslinin davam etdirilməsi, 

— təsərrüfat-iqtisadi, 

— tərbiyəvi (şəxsiyyətin formalaşdırılması), 

— emosional və s. funksiyaların məzmununa bir sıra amillər təsir edir: ailəyə cəmiyyət tə-

rəfindən verilən tələblər, ailə hüququ, əxlaq normaları və cəmiyyətin ailəyə göstərdiyi real 

yardım. 

Sosial normalar içərisində ailə normaları xüsusi yer tutur. Ailə normaları sosial normaların 

hər bir növünün, adət-ənənələrin ailə ilə bağlı bütün tələblərini özündə birləşdirir. Ailə norma-

larını öz obyektinə görə bir neçə qrupa bölürlər: 

1. Ailə üzvlərinin əmlak və başqa maddi nemətlər sayəsində münasibətlərini tənzim edən 

normalar. 

2. Onların ünsiyyətini və şəxsiyyətlərarası münasibətlərini tənzim edən normalar. 

3. Ailə üzvlərindən hər birinin – atanın, ananın, oğulun, qızın ailəyə, bütövlükdə cəmiy-

yətə münasibətlərini tənzim edən normalar. 

Birinci qrup ailə normaları ev əşyalarından, büdcədən hamının bərabər hıquqlu olması, ev 

əşyalarından, alətlərdən, cihazlardan hamının istifadə etməsi və onlara qənaətcil, mühafizəkar 

münasibətin bəslənməsi və s. aiddir. İkinci qrup ailə normaları ailə üzvlərarası münasibətlər-

dir ki, bura böyüyə hörmət, kiçiklərə qayğı göstərilməsi, hamının bərabərliyi, azadlığı, qarşı-

lıqlı hörmət şəraitinin yaradılması və s. aid edilir. Ailədə ayrı-ayrı cinslər arasında, böyüklə 

kiçiklər arasında, qarşılıqlı hörmətin gözlənilməsi və başqa məsələlər də aid edilir. Ailədə hər 

kəs öz borcunu dərk edir və onu həyata keçirməyə səy göstərir. Ailə hissi ata, ana və uşaqların 

gündəlik ünsiyyəti prosesində yaranır. Onun formalaşmasında ailə ənənələri mühüm rol oy-

nayır. Ailə ənənələrinin qaynaqlarını xalq ənənələri təşkil edir. Onlar hər bir ailənin həyatında 

müxtəlif formalarda özünəməxsus adətlər, bayramlar, mərasimlər kimi ifadə olunurlar. Bura-

dan da üçüncü qrup ailə normalarının həyata keçirilməsi formalaşır. Belə ki, ölkənin, bölgənin 

adət-ənənələri, bayram və mərasimləri ailələrdə qeyd edilir. Rayon, kənd, respublika səviy-

yəsində keçirilən hər bir bayram, tarixi günlər, tədbirlərdə ailələr də iştirak edir və cəmiyyətin 

sağlam ailə qurumu formalaşır (3, s. 95). 

Ailə sosial qrup, kollektiv kimi o zaman fəaliyyət göstərir ki, onun həyatı düzgün təşkil 

olunsun, normal idarə edilsin. Bu da ailənin başçısı ilə bağlıdır. Uşaqların ən böyük tərbiyəçisi 

ailədir, xüsusilə ana və atadır. Buna görə də ailədə elə sağlam psixoloji şərait yaratmaq lazım-

dır ki, ailə üzvlərinin nümunəsi əsasında körpələr tərbiyə olunsunlar. Onlar cəmiyyətə daxil 

olduqda qüsurlu davranış və hərəkətə yol verməsinlər. Ailə quran hər bir qız bilməlidir ki, toy-

dan sonra onu nələr gözləyir: ailənin böyük üzvləri ilə uyğunlaşmaq, yola getmək, ərinə hör-

mət göstərmək, övlad dünyaya bəxş etmək, onu bəsləmək, tərbiyə edib normal şəxsiyyət kimi 

yetişdirmək və s. Ailə quran hər bir oğlan da dərk etməlidir ki, ailə qurmaqla öz məsuliyyətini 

artırmışdır. Belə ki, ailənin mənzil şəraitini qaydaya salmalı, məişətini qurmalı, sağlamlıq və 

istirahətini təmin etməli, büdcənin əldə edilməsini nəzərə almalıdır. Bütün bunları həyata ke-

çirməyi bacaran hər kəs ailə qura bilər və onu axıra kimi möhkəm saxlamağa nail olar. 

Şagirdlərimizin gələcəyə yararlı şəxsiyyət kimi yetişmələrini istəyiriksə, ən əsas həyatda 

ən vacib xüsusiyyətin - dəyərli insani keyfiyyətlərə yiyələnmək olduğunu öyrətmək lazımdır. 

Müxtəlif mövzular keçdikcə, həyatla inteqrasiya edərək əxlaqi dəyərləri öyrətməli, ailə, yaşlı-
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lara hörmət kimi insani dəyərlərə üstünlük verməli, bu xüsusiyyətləri onların hər yaşda düz-

gün bir vətəndaş olmaqlarına səbəb olacağına diqqət etməlidir hər bir müəllim, tədris etdiyi 

fəndən asılı olmayaraq. Aşağı siniflərdən şagirdlər artıq bu keyfiyyətlərə yiyələndikcə hansı 

davranışın düzgün olub-olmadığını biləcək, yoldaşlarına və ətrafındakı insanlara laqeyd olma-

mağı öyrənəcəklər. Bununla yanaşı, düzgün mənəvi keyfiyyətlərə yiyələnmiş insan Vətənpər-

vər ruhlu, vətənini, yurdunu sevən şəxsiyyət kimi formalaşacaqdır. Ümumtəhsil məktəblərin-

də tədris edilən. Həyat bilgisi fənni, eləcə də dərsdənkənar işlər və məktəbdənkənar tərbiyəvi 

tədbirlər şagirdlərin sosial bacarıqlarının formalaşdırılmasında mühüm rol oynayır. Sosial ba-

carıq olmadan qazanılan biliyin də əhəmiyyəti ola bilməz və insanın inkişafını təmin edə bil-

məz. Bu mənada yetişən nəslin, xüsusilə, kiçik yaşlı məktəblilərin sosial bacarıqlarının inki-

şafı, onların mənəviyyatca bütövləşdirilməsi üçün mühüm aktuallıq kəsb edir (5, s. 110). 

Həyat bilgisinin tədrisində “Sosioloji bilik və bacarıqlar”ın öyrədilməsi artıq ibtidai sinif-

lərdən başlanır. Bir neçə mövzuda sosioloji biliklər mənimsənilir və bacarıqlar aşılanmış olur. 

Bunlar aşağıdakılardır: I və II siniflərdə “Ailə” bəhsi altında “Ailə”, “Kollektiv”, “Məktəb 

qaydaları”, “Gün rejimi” mövzuları, “Davranışlar” bəhsi altında “Biz necə davranmalıyıq”, 

“Yanlış davranışlar”, “Yaxşı xüsusiyyətlər”, “Xoşagəlməz xüsusiyyətlər”, “Din”, “İnsanlara 

hörmət və qayğı” mövzuları, “Dövlət” bəhsi altında “Hüquqlar”, “Dövlət rəmzləri”, “Pullar”, 

“Büdcəni qoruyaq” mövzuları şagirdlərə müxtəlif üsullarla öyrədilməklə onlarda sosial bilik 

və bacarıqlar aşılamış oluruq. III sinifdə “Doğma məktəbimiz”, “Dəyərlər” başlığı altında bir 

neçə mövzu məhz sosioloji biliklərin öyrədilməsinə yönəlmiş dərslərdir. IV sinifdə artıq so-

sioloji biliklər daha da genişləndirir. Burda dövlət anlayışı daha geniş izah edilir. Dövlət or-

qanları, dövlət büdcəsi, vergi, sığorta kimi anlayışlar artıq şagirdin aktiv lüğət fondunda yer 

almış olur (4, s. 69).   

Yaşadığımız dünya elə yaranışdan gözəldir və öz gözəlliyinə insanları heyran etmişdir. İn-

sanlar bu gözəl dünyanı daha da gözəlləşdirməyə, öz zövqləri ilə bəzəməyə can atmışlar. Qu-

raşdırma, oxşatma, bənzətmə, insanın xilqətindədir. Tətbiqi sənət növləri, memarlıq, heykəltə-

raşlıq da məhz bu meylin nəticəsində yaranmışdır. Sonralar incəsənət əsərlərində inkişaf etmiş 

və ən qüdrətli sivilizasiyanın əsas göstəricilərindən birinə çevrilmişdir. İncəsənətdə varislik 

əlaqəsi olmuş, indi də vardır. Bu əlaqələrin nəticəsidir ki, dünya mədəniyyəti indiki səviyyə-

sinə yüksələ bilmişdi. İncəsənət əsəri milli sərvətdir, onu qoruyub saxlamaq vətənin hər bir 

vətəndaşının müqəddəs işidir. 

Azərbaycan xalqının bədii təfəkkür və yaradıcılığına ölkənin gözəl təbiəti, iqlimi, təbii 

sərvətlərinin zənginliyi də böyük təsir göstərmişdir. Ölkəmizin müxtəlif sənət növlərinin hər 

biri ayrı ayrılıqda uzun və mürəkkəb inkişaf yolu keçməsinə baxmayaraq, birlikdə vəhdət təş-

kil edərək Azərbaycan incəsənəti və mədəniyyəti haqqında tam təsəvvür yaratmağa geniş im-

kan verir. Azərbaycan incəsənəti ölkəmizin təbiəti kimi rəngarəng, dolğun və zəngindir. 

Azərbaycan xalqının zəngin yaradıcılıq çeşməsində ən mühüm yerlərdən birini onun həyat 

və məişəti, gündəlik güzəranı ilə bağlı olan xalq sənətləri tutur. Ən qədim dövrlərdən zəma-

nəmizədək davam edən bu sənət növü xalqın geyimindən tutmuş müxtəlif təsərrüfat məmulatı 

və bəzəyinə qədər böyük bir sahəni əhatə edir. 

Azərbaycan ərazisində qazıntılar zamanı tapılmış maddi-mədəniyyət nümunələri göstərir 

ki, əcdadlarımız hələ eramızdan əvvəl II minillikdə tuncdan zərif formalı qablar, xəncərlər, 

baltalar, kəmərlər və s. zinət şeyləri düzəldib öz həyat və məişətində istifadə etmişlər. Bunlar 

isə misgərlik və zərgərlik kimi sənət növlərinin qədimliyindən xəbər verir. 

Xalq yaradıcılığının tarixi, etnoqrafik və bədii xusüsiyyətləri öz əksini geyimlərdə tapır. 

Bu xüsusiyyət həm müəyyən formalı geyim və onun bəzəklərində və həm də bədii tikmə, to-
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xuma və toxuculuqda özünü büruzə verir. Misdən, tuncdan, qızıldan düzəldilmiş ev avadanlı-

ğının və zinət əşyalarının üzərinə həkk olunmuş müxtəlif rəsmlər Azərbaycanda hələ qədim 

zamanlarda təsviri sənətin mövcud olduğunu sübut edir. Azərbaycan qədim zamanlardan bəri 

təsviri sənət əsərləri ilə yanaşı, xalq sənətinin bir qolu olan memarlıq əsərləri ilə də zəngindir. 

Təsviri sənətin əsas növlərindən biri heykəltaraşlıqdır. Burada insan və ya hər hansı təsvir ob-

yekti həcmli yaradılır. Adətən heykəllər gil, mum, daş, ağac, plastilin, metal və digər materi-

allardan hazırlanır (2, s. 77). 

Zəngin mədəni irsə malik olan Azərbaycan xalqının Vətəni Odlar yurdu, eyni zamanda 

sehrkar musiqi diyarı kimi də məşhurdur. 

Dünya musiqi mədəniyyəti xəzinəsini öz nadir inciləri ilə zənginləşdirən Azərbaycan mu-

siqisinin çoxəsrlik ənənələri vardır. Bu ənənələri nəsldən-nəslə yaşadaraq böyük və zəngin bir 

irs yaradan xalq musiqi yaradıcılarının Azərbaycan musiqisinin inkişafında böyük xidmətləri 

olmuşdur. Azərbaycan milli musiqi sənətində xalq mahnıları, rəqslər, aşıq yaradıcılığı da özü-

nəməxsus yer tutur. Qədim zamanlardan milli musiqimiz ədəbiyyatla birgə inkişaf etmişdir. 

Məsələn, muğam Şərq poeziyası ilə birgə inkişaf etmişdir. Belə ki, muğam ifa olunarkən xa-

nəndələr Azərbaycan xalqının Nizami, Xaqani, Füzuli, Nəsimi kimi qüdrətli şairlərinin qəzəl-

lərini oxumuşlar. Milli poeziyanın janrları olan qoşma, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə 

yanaşı, onun poetik formaları olan gəraylı, divani, qoşma, təcnis aşıqların sevimli formalarıdır 

(1, s. 89). 

Qocalara hörmət etməyin vacibliyini göstərən Peyğəmbər «Xeyir-bərəkət qocalardadır» 

deyirdi. Onun hədislərində vətənə məhəbbət, vətəni sevmək və onu qorumaq, qonşu ilə yaxşı 

dolanmaq, kasıblara əl tutmaq, xeyirxah olmaq, həsəd və paxıllığın pis əməl olduğunu insan-

lara çatdırmaq əsas məqsəddən biridir. İnsanlara qənaətlə dolanmağı məsləhət görür. Qənaət 

etməyi bacaran şəxs sabahını da düşünən şəxsdir. Onun fikrincə ən yoxsul adam kasıb olan 

yox, tamahkar olandır. Uzaqgörən, iti ağıl sahibi peyğəmbər deyir: «Qənaətcillik güzəranın, 

camaatla mehriban rəftar ağılın, ağıllı sual isə elmin yarısıdır». Bir sözlə, islamın özülləri olan 

«Qurani-Kərim» vasitəsilə Məhəmməd peyğəmbərimiz humanist, bəşəri ideyaları təbliğ və 

müdafiə edir, insanlarda ən nəcib sifətləri formalaşdırmağa çalışır, onları xeyirxahlığa, yaxşı-

lığa, səmimiyyətə, dostluğa, ədalətə, tədbirliliyə və s. səsləyir. 

Məqalənin aktuallığı. Milli-mənəvi dəyərlər, cəmiyyət, ailə, düzgün davranışlar və s. ki-

mi bilik və bacarıqların aşağı sinif şagirdlərinə aşılanması aktual məsələlərdəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə göstərilmiş siniflər üzrə verilmiş mövzularda sosial 

bilik və bacarıqların öyrədilməsi imkanları daha geniş və məqsədəuyğundur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ibtidai sinif və “Həyat bilgisi” fən-

nini tədris edən müəllimlər istifadə edə bilərlər. 
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Э.Ф. Сафарова, Н.Н. Алиева 

 

Возможности обучения социологическим знаниям и навыкам в 

преподавании предмета познание мира в начальных классах 

 

Резюме 

 
В статье отмечается, что обучение "социологическим знаниям и навыкам" в препо-

давании познания мира более целесообразно, чем привитие социологических знаний и 

навыков по нескольким выбранным темам. Общество, государство, семья, государст-

венные символы, поведение членов общества, наши права и обязанности складываются 

из социологических знаний. Под социологическими знаниями мы подразумеваем имен-

но эти понятия. Люди неравномерно распределены по планете. На их расселение ока-

зали влияние природные условия и социально-экономические факторы. Люди – со-

циальные существа. Каждый момент их жизни связан с другими людьми. Отношения 

человека с другими людьми, как правило, носят взаимный характер. Однако их содер-

жание и форма обусловлены различными факторами, личностью человека. Такие отно-

шения называются межличностными. Из них создаются такие группы, как семья, кол-

лектив, класс, бригада, звено и т.д. 

Предмет познание мира, преподаваемый в общеобразовательных школах, а также 

внеклассная работа и внешкольные воспитательные мероприятия играют важную роль 

в формировании социальных навыков учащихся. Без социальных навыков приобре-

тенные знания не будут иметь значения и не смогут обеспечить развитие человека. В 

данном контексте развитие социальных навыков подрастающего поколения, особенно 

учащихся младших классов, чрезвычайно актуально для придания им целостности.  

 

E.F. Safarova, N.N. Aliyeva 

 

Opportunities to get sociological knowledge and skills  

in teaching the life sciences discipline in lower grades 

 

Summary 
 

The article emphasizes that learning "sociological knowledge and skills" within life 

sciences is more rational than teaching sociological knowledge and skills on various selected 

topics. The sociological knowledge forms the society, state, family, state symbols, behavior of 

the members of society, our rights and obligations. By sociological knowledge, we mean 

these concepts. The world's population is spread unevenly across the globe. Their settlement 

was affected by natural conditions and socio-economic factors. Humans are social beings. 

Each of their life moments is connected to other people. Generally, the relationships of a 

person with other people have mutual nature. However, their content and form are determined 

by various factors, the personality of the people involved. These relationships are called 

interpersonal. And they create groups, such as family, staff, class, team, squad, etc.   

The life sciences taught in general education schools, as well as out-of-school and 
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extracurricular activities are essential to form students' social skills. In the absence of social 

skills, the acquired knowledge will have no meaning and will not be able to ensure the 

personal growth. Thus, the social skills' progression in the rising generation, especially 

younger students, is of the most immediate interest to give them moral integrity.  
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Respublikamızın orta ümumtəhsil məktəblərində tədris edilən təbiət və cəmiyyət elmlərinə 

aid biliklər hər bir elmin spesifik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, ayrı-ayrı fənlərin tədrisi pro-

sesində öyrədilir. Şagirdlər biologiya, kimya, fizika, insan və cəmiyyət, coğrafiya və s. fənlə-

rin tədrisi prosesində elmi biliklərin əsasları ilə tanış edilirlər. Müxtəlif elmlərlə bağlı uşaqla-

rın yiyələndiyi bu bilik bazası əsasında onların təsəvvürlərinin ümumləşdirilərək sistemə sa-

lınmasına və inteqrasiya edilərək tamamlanmasına zərurət yaranmışdı. “Həyat bilgisi” şagird-

lərin biliklərindəki bu çatışmamazlığı tamamlayır. Orta ümumtəhsil məktəblərində “Həyat bil-

gisi” fənni ayrı-ayrı elmlərin (təbiət, cəmiyyət, pedaqoji və psixoloji) anlayışlarından komp-

leks şəkildə istifadə etdiyi üçün inteqrativ fəndir. Ayrı-ayrı fənlərdən mənimsənilmiş biliklər 

”Həyat bilgisi” fənnində inteqrasiya edilərək, obyektiv aləm haqqında şagirdlərin biliklərini 

tamamlayır. 

Təlim prosesinin əsasını anlayışlar təşkil edir. Hər hansı anlayışın məzmunu, mahiyyəti ki-

çik yaşlı məktəblilərə aydın olmazsa, o, canlı və cansız təbiətdə, ictimai həyatda, cəmiyyətdə 

baş verən proses və hadisələrin mahiyyətini şüurlu surətdə dərk edə bilməz. Anlayış nədir? 

Anlayış-gerçəkliyin bütövlükdə və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin təfəkkürdə ümumiləşdirilmiş 

inikas formalarından biridir. 

“Həyat bilgisi” ümumtəhsil məsələlərin həll edilməsində müasir elmlərin əsas anlayışları-

nın mənimsənilməsini həyata keçirir. Təbiət və cəmiyyət hadisələrinin dərk edilməsi prosesin-

də istinad edilən əsas elementar anlayışlar şagirdlərdə elmi-materialist dünyagörüşü yaratmaq-

la yanaşı, onlarda mənəvi, etik, estetik, vətənpərvərlik, ekoloji və s. tərbiyə anlayışlarının, ide-

yalarının formalaşmasına zəmin yaradır. 

Anlayışlar beynin məhsuludur. Anlayış elə təfəkkür formasıdır ki, onun vasitəsilə predmet 

və hadisələrin ümumi, mühüm əlamətləri beynimizdə əks olunur. O, real gerçəkliyin dərk 

olunmasında əsas rol oynayır. Obyektiv gerçəkliyin özündə anlayış yoxdur, bunlar insan şüu-

runda meydana gəlir və gerçəkliyin predmetlərini, hadisə, proseslərini əvəz edir. İnsan təbii 

ünsiyyət dilinin köməkliyi ilə əldə olunmuş bilikləri sistemləşdirir, nəsildən-nəslə keçirir, in-

kişaf etdirir. İnsan ətrafındakı bütün hadisə və prosesləri hissi və məntiqi təfəkkürlə dərk edir. 

Ətraf aləmi hiss orqanlarımız (görmə, eşitmə, lamisə, qoxu və s.) ilə qavrayırıq. Hadisələr, 

proseslər, əşyaların xassələri əvvəlcə hiss orqanları vasitəsilə beyində əks olunur, sonra isə 

hiss olunur və qavranılır. Bunu aşağıdakı ardıcıllıqla təsvir etmək olar: insan→hiss→duy-
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ğu→qavrama→təsəvvür→anlayış→mühakimə→ümumiləşdirmə. Buradan nəticə çıxarmaq 

olar ki, anlayışlar ümumiləşdirilmiş təsəvvürlərdir. Bilik anlayışların qavranılması nəticəsində 

yaranır. Bilik — gerçəkliyin bütün sahələrini elmi sübutlar, qaydalar, qanunauyğunluqlar, 

ideyalar, nəzəriyyə və təcrübələr əsasında əks etdirir. 

Elmin inkişafı ilə bəzi anlayışlar köhnəlir, yeni anlayışlar yaranır, yeni bilik köhnə biliyi 

inkar edir. Əvvəlki biliklər yada salınmaqla bərpa olunur. Bu zaman təsəvvür formalaşır. 

Şagirdlərin şüurunda təsəvvürlər əyani obrazlar, hisslər nəticəsində bərpa olunur. Təsəv-

vür müşahidə sayəsində yaranır. Anlayış yalnız ayrılıqda götürülən proses və hadisələrin  

ümumi cəhətlərini deyil, onların xasssələrini, qarşılıqlı əlaqələrini də özündə ümumiləşdirir. 

Anlayışlar əsasən 4 cür qruplaşdırılır: sadə, xüsusi, mürəkkəb və ümumi anlayışlar. Hər 

bir elm sahəsinin özünə məxsus anlayış və terminləri vardır. Anlayışlar proqram və dərslik-

lərdə sadədən mürəkkəbə prinsipinə müvafiq olaraq konkret sistemlə verilir. 

Hələ kiçik yaşlarından uşaqlar təbiətin fəsilləri-yaz, yay, payız, qış-haqqında eşidir və gö-

rür. Təbiətdə baş verən dəyişikliklərin şahidi olurlar. Sonra onlarda “mühit”, “təbiət”, “canlı”, 

cansız” anlayışları formalaşır. Bunlardan mühit, təbiət anlayışları daha mürəkkəbdir, bitki, 

heyvan, yarpaq, ağac anlayışları isə nisbətən sadədir. Mürəkkəb anlayışların məsələn, “mühit” 

anlayışının mahiyyətini açmaq üçün növbəti siniflərdə işıq, temperatur, su, hava, torpaq kimi 

sadə anlayışlar haqqında məlumat verilməlidir. Sonra onların hər birinin bitkilər üçün vacib 

olduğu izah edilməlidir. 

Obyektlərin sayından və həcmindən asılı olaraq xüsusi və ümumi anlayışlar yaranır. Xü-

susi və ümumi anlayışlar arasında əlaqə vardır. Xüsusi anlayışlardan ümumi anlayışlar yara-

nır. Məsələn, qum, gil, daş kömür, neft, duz kimi xüsusi anlayışları öyrəndikdən sonra, onla-

rın hamısını özündə birləşdirən “faydalı qazıntılar” kimi ümumi anlayışların mahiyyəti öyrə-

nilir. 

Təlimin öyrədici funksiyasını həyata keçirmək üçün şagirdlərə şüurlu, sistemli və möhkəm 

bilik vermək tələb olunur. Anlayışların mahiyyəti, onun məzmunu şagirdlərə aydın olmadıq-

da, onlarda əzbərçilik meylləri yaranır. 

Şagirdlərə elmi anlayışlar düzgün öyrədilmədikdə, onlar həmin anlayışları tez unudurlar . 

Bunun əsas səbəbləri ondadır ki, şagirdlərin bilikləri qavrama və təsəvvür halında qalır, möh-

kəmlənmir; anlayışlar sistemsiz öyrədilir  və başqa anlayışlarla əlaqələndirilmir. 

Müəllimin əsas vəzifəsi anlayışları sistemlə, ustalıqla və məqsədəuyğun öyrətməkdir. An-

layışları inkişaf etdirmək üçün müəllim anlayışlar arasında əlaqə yaratmalı, təbii obyektlərdən 

istifadə etməyi bacarmalıdır. Anlayışları inkişaf etdirmək üçün təbii (bitki və kiçik heyvanlar, 

süxurlar) və təsviri əyanilikdən (tablo, cədvəl, diaqram və s.) istifadə etməlidir.  

Anlayışların izahı aydın, sadə və anlaşıqlı olmalıdır. Təbii obyektlərin tanınmasında, onla-

rın oxşarlıq və fərqlərinin müəyyənləşdirilməsində, anlayışların formalaşdırılmasında, şagird-

lərin təsvir etmək, müqayisə aparmaq bacarığının yaranmasında müstəqil çalışmaların da bö-

yük rolu vardır. Məsələn, şagirdlər qranitin çox bərk olduğunu, mismarla cızılmadığını, suda 

batdığını, daş kömürün isə asanlıqla cızıldığını, nisbətən  kövrək olduğunu və suda batdığını 

təcrübə ilə müəyyən edə bilirlər. Sonra isə onlar arasında müqayisə aparırlar. Hər bir anlayışa 

obyektlər çoxluğu uyğun gəlir. Məsələn təbiət anlayışlarına bioloji (bitki, heyvan, insan və s.) 

və coğrafi (iqlim, üfüqün cəhətləri, təbii zonalar, çay, düzənlik və s.) aiddir. 

Anlayışların öyrədilməsində ən başlıca məsələlərdən biri şagirdlərin təfəkkür fəaliyyətini 

inkişaf etdirməkdir. Təfəkkür fəaliyyəti o zaman inkişaf edir ki, şagirdlər nəyisə öyrənmək is-

təyir, ona maraq göstərir. Şagirddə o zaman maraq yaranır ki, o, nəyə isə təəccüblənir, deyilən 

fikirlərin mahiyyəti ona çatmır. 
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Anlayışların formalaşmasında söz və terminlərin də mühüm əhəmiyyəti vardır. Termin 

(latınca terminus - sərhəd, son hədd) elmin, texnikanın, incəsənətin xüsusi anlayışlarını, təbiət 

və cəmiyyətdə baş verən hadisələri, istehsal proseslərini dəqiq ifadə edən söz və ya söz birləş-

məsidir. 

Termin adi sözlərdən fərqli olaraq anlayışlarla sıx əlaqədədir. Anlayışlar terminlərlə ifadə 

olunur, təriflərə malikdir Termin iki funksiya daşıyır. Əvvəla, əşyanın adını bildirir, həm də 

anlayışların mövcud əlamətlərinin məzmununu əks etdirir. Adi sözlərdən fərqli olaraq termin-

lər birmənalidir. Dilimizdə elə sözlər var ki, onlar yalnız termin kimi işlənir. Məsələn, relyef, 

qlobus, akvarel və s. Elə sözlər var ki, onlar həm termin, həm də ümumişlək sözlər kimi işlə-

nir. Məsələn, qüvvə, enerji, isim və s. Terminlərin xüsusiyyəti, onların yığcam, əksər hallarda 

sinoniminin olmamasıdır. 

İbtidai sinif şagirdləri terminlərin mahiyyətini, mənasını çətin mənimsəyirlər. Anlayışların 

düzgün dərk olunması üçün terminoloji fəaliyyətin keçirilməsi vacibdir. Ona görə də hər han-

sı terminin mənasını başa salmaq üçün onun hansı dildən götürüldüyü bildirilməlidir. Məsə-

lən, kompasla işləyərkən nəzərə çatdırılmalıdır ki, “kompas” termini alman dilində “addımla 

ölçmək” deməkdir. Ondan cəhətləri təyin etmək üçün istifadə edilir. “Zoologiya” sözü yunan 

sözləri olan “zoo”-heyvan və “loqos”- elm sözlərindən təşkil olunmuşdur. Deməli, zoologiya 

– “heyvanlar haqqında elm” mənasını verir. Unudulmamalıdır ki, kiçik yaşlı məktəblilər or-

foqrafiyanı yaxşı bilmirlər, ona görə də terminologiya ilə işləyərkən yeni sözü lövhədə yaz-

maq, onu şifahi səsləndirmək və iş dəftərində yazdırmaq lazımdır. 

Anlayışları inkişaf etdirmək və onu formalaşdırmaq üçün analiz (tamı hissələrə bölmək) 

və sintezdən (hissələri tamda birləşdirmək) istifadə olunur. 

Anlayışın yaradılmasında metodik çətinlik ondan ibarətdir ki, biz uşaqlara tək-tək əşyalar 

və hadisələri göstərə bilirik, məsələn: almanı, armudu, xiyarı və s. Amma ümumillikdə mey-

vəni və ya tərəvəzi göstərə bilmirik. Biz uşaqlara konkret olaraq pişiyi göstərə bilirik, ancaq 

ümumilikdə məməli heyvanı nümayiş etdirə bilmirik. Ümumilikdə - meyvə və ya ümumilikdə 

məməli heyvanı görmək, əllə ona toxunmaq olmur. Bunlar duyğu orqanları vasitəsilə qavra-

nılmır, bizim təfəkkürümüzün məhsulu olub, ümumilləşdirmələrin nəticəsidir. Əgər müəllim 

uşaqlara yalnız “meyvə”, “həşərat”, “məməli heyvan” və s. deyib, bu anlayışların mənasını 

açıqlamırsa, şagirdlər, onların mənasını dərk etmədən, bu sözlərdən istifadə edəcəklər. Biz 

“alma-meyvədir”, “Toplan-itdir” deyəndə, almada yalnız almanın deyil, həm də bütün meyvə-

lərin, Toplan deyəndə, bütün itlərin xarakterik xüsusiyyətlərini nəzərdə tuturuq. Konkret bit-

kiləri tanımadan, ümumilikdə bitki nədir, başa düşə bilmərik.  

Anlayış təlim prosesində formalaşır, məsələn, bütün birinci sinif şagirdləri “heyvan” sözü-

nü bilirlər. Onların fikrincə heyvanlar pişik, it, inək). Dördayaqlıdır, burunları, ağızları, göz-

ləri və s. var. Daha doğrusu, onlar daha çox nəzərə çarpan əlamətləri sadalayırlar. Müəllim 

uşaqları toyuq, qarğa, göyərçinlə tanış edir. Uşaqlar bunların quş olduğunu bilirlər, lakin on-

ları adətən heyvanlara aid etmirlər. Müəllim uşaqlara təklif edir ki, toyuqla pişiyi müqayisə 

etsinlər, onların oxşar və fərqli cəhətlərinə diqqət yetirsinlər. Müəllimin köməyilə uşaqlar bu 

nəticəyə gəlirlər ki, toyuqda pişikdə olan əsas bədən üzvləri: baş, boyun, ətraflar və s. var. To-

yuq da pişik kimi qaçır, qidalanır, səs çıxarır və s. Bu fakt uşaqları toyuq və digər quşların da 

heyvanlara daxil olması fikrinə yönəldir. Beləliklə, “heyvan” anlayışı genişləndi. Vaxt keçir 

və uşaqlar ilan və yağışqurdu, yəni soxulcanla tanış olurlar. Bunlar heyvandırlarmı? Axı on-

ların ayaqları yoxdur, şagirdlər elə düşünürdülər ki, heyvanların əsas əlaməti onların ətrafla-

rının olmasıdır. İlan və soxulcanı əvvəl öyrənilən heyvanlarla müqayisə edərkən, şagirdlər bu 

nəticəyə gəlirlər ki, fərqli cəhətlərə baxmayaraq onların ümumi əlamətləri də var: onlar canlı-
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dırlar, sərbəst hərəkət edirlər, qıcıqlana bilirlər və s. Bu əlamətlərin əsasında uşaqlar hərəkət 

edən və qıcıqlana bilən həşəratları da heyvanlara aid edirlər. İndi heyvanlar anlayışı daha da 

genişləndi. Baxmayaraq ki, qurdların və ilanların ətrafları, soxulcanın qulaqları yoxdur, lakin 

bunlar da heyvanlardır. Beləliklə, önə daha vacib əlamətlər keçir.  

III-IV siniflərdə bitkilərlə heyvanların fərqini uşaqlara anlatmaq olar. Öyrənilən heyvan-

larla bitkiləri müqayisə edərkən, müəllimin köməkliyi ilə şagirdlər bu nəticəyə gəlirlər ki, bit-

ki və heyvanlar bir çox ümumi xüsusiyyətlərə malikdirlər: hər iksi qidalanır, böyüyür, inkişaf 

edir, çoxalır, tənəffüs edirlər və s. Ancaq onların arasında fərqlər də var: heyvanlar sərbəst hə-

rəkət edir, müəyyən dövrə qədər böyüyürlər, ağrını hiss edirlər və s. Orta məktəbin yuxarı si-

niflərində şagirdlər öyrənirlər ki, hərəkət etmək qabiliyyətinə malik olan bitkilər də var, bit-

kilərdə qıcıqlanma xüsusiyyəti mövcuddur. Elə heyvanlar da vardır ki, onların hərəkət orqan-

ları, hətta həzm sistemi də yoxdur. Uşaqlar böyük maraqla bu nəticəyə gəlirlər ki, yalnız bitki 

və ya heyvanlara xas olan elə bir əlamət yoxdur. Bu, onların eyni mənşədən olduğunu göstə-

rir. Bitki və heyvanlar arasında sərhəd tədricən götürülür və bu iki anlayış bir sözlə əvəz olu-

nur: “canlı orqanizm”. Digər bir misal: meyvələrin xarakterik əlamətlərini (meyvə çiçəyin ye-

rində əmələ gəlir, meyvənin daxilində toxum olur və s.) bilərək, uşaqlar tanış olmayan bitki-

lərdə belə meyvələri tanıya bilərlər. 

Hər bir elmin özünəməxsus anlayışları mövcuddur. Anlayışlar həmin elmin öyrənilməsi 

üçün açar rolunu oynayır, anlayışları bilmədən hər hansı elmi mükəmməl öyrənmək qeyri-

mümkündür. Anlayışları öyrənmək sanki hansısa xarici dilin birdəfəlik öyrənməsinə oxşar 

formadır. Yəni anlayışların dilini mükəmməl bilən elmin dilini və mənasını başa düşə bilər. 

Ona görə də hər hansı elmi öyrənmək istədikdə ilk növbədə anlayışların mənasını bilmək la-

zımdır. 

Anlayışın düzgün mənimsənilməsi üçün aşağıdakı şərtlərə əməl edilməsi vacibdir: 

1) Anlayışlar sadədən mürəkkəbə, konkretdən mücərrədə doğru gedən xətt üzrə mənimsə-

dilməlidir. 

2) Yeni anlayışların mənimsədilməsi şagirdlərin vaxtilə mənimsəmiş olduqları anlayışlara 

əsasən aparılmalıdir. Yeni anlayış məhz köhnə anlayış fonunda təşəkkül tapmalı və özündən 

sonra gələcək anlayışın yaranmasına zəmin yaratmalıdır.. 

3) Yeni yaranmış anlayışları beyində möhkəmləndirmək üçün onları təcrübəyə tətbiq et-

mək lazımdır. Anlayışlar yalnız nəzəri təfəkkürü inkişaf etdirməli deyil, həm də praktik mate-

rial kimi mənimsədilməlidir. 

4) Anlayışlar aydın, qısa və dəqiq formada ifadə edilməlidir. 

5) Hər anlayış özünəməxsus emosional bəzəyə və emosional təsirə malik olmalıdır. 

6) Anlayışlar problem - situasiya prosesində meydana çıxmalı və şagirdlərin yaradıcı tə-

fəkkürünə əsaslanmalıdır. 

7) Şagirdlər anlayışların mühüm, zəruri cəhətlərini mənimsəməklə yanaşı, onların mühüm 

olmayan ikinci dərəcəli cəhətlərini də bilməlidir. 

İbtidai sinif şagirdlərinə cisim və hadisələri dərk etdirmək üçün, əvvəlcə onların zahiri əla-

mətlərinə diqqəti cəlb etmək lazımdır. Ona görə ki, aşağı yaş dövrlərində şagirdlərdə əşyanı 

qavrama daha üstündür. Bu zaman şagirdlər cisim və hadisələri duyğu üzvlərinin köməyi ilə 

başa düşürlər. Mənimsəmənin bu səviyyəsi qavrama səviyyəsidir. Qavrama - təlimin hissi id-

rak, əyani idrak səviyyəsidir. Sadə biliklər vermək, aydın təsəvvürlər formalaşdırmaq mərhə-

ləsidir. 

Anlayışlar haqqında müəvyən qədər məlumatı mənimsədikdən sonra şagirdlərlə mənimsə-

mənin anlama mərhələsi üzrə iş aparılır. 
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Anlama mərhələsi cisim və hadisələrin daxili əlaqələrinin, mahiyyətinin öyrənilməsi ilə 

bağlıdır. Bu mərhələdə artıq elmi məfhumlar mənimsədilir, qanun və qanunauyğunluqlar öy-

rədilir. 

Anlama - təlimin məntiqı idrak mərhələsidir. Şagirdlərin mənimsədikləri biliklər tərtib 

olunmuş xüsusi məzmunlu sual və tapşırıqlara tətbiq edilərək, onların mənimsəmə səviyyəsi 

yoxlanılmalıdır. Bu mərhələ bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması mərhələsidir. 

İbtidai sinif müəllimləri həyat bilgisinin əsasları ilə bağlı öyrədilən bütün işlərin mənimsə-

dilməsində, yuxarıda göstərilən mərhələlərin ardıcıllıqla yerinə yetirilməsinə əməl etməlidir-

lər. 

Məqalənin  aktuallığı. Məqalədə toxunulan mövzu dövrümüzdə kifayət qədər aktualdır. 

Təlimin öyrədici funksiyasının həyata keçirilməsində və ümumtəhsil məktəblərin ibtidai sinif-

lərində “Həyat bilgisi” fənninin tədrisinin keyfiyyətinin artırılmasında termin və anlyışların 

şagirdlər tərəfindən düzgün mənimsədilməsinin metodikasının işlənilməsi bu mövzunun ak-

tuallığını təmin edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə “Həyat bilgisi” fənninin tədrisində istifadə olunan an-

layışların təsnifatı verilmiş, həmçinin kiçik yaşlı məktəblilərdə bu anlayışlarin düzgün forma-

laşdırılmasının şərtləri və yerinə yetiriləsi işlərin  mərhələrinin ardıcilliğı göstərilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərində 

“Həyat bilgisi” və digər fənləri tədris edən müəllimlər, magistrlər, doktorantlar yararlana bi-

lərlər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Zeyniyev N.R., Sultanov R.L. və b. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası: Ali mək-

təblər üçün dərslik). Bakı, 2016. 

2. Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinif şagirdləri üçün “Həyat bilgisi” dərslikləri. Bakı, 

2018. 

3. Зацепина А.В. Формирование системы природоведческих понятий у младших 

школьников при изучении предмета «Окружающий мир». М., 2019. 

4. İnternet resursları. 

 

                                                                                           Т.А. Тагиева 
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Резюме 
       

В статье рассматриваются особенности терминов и понятий по предмету «Познание 

мира», охарактеризованы педагогические условия, способствующие формированию 

системы обществоведческих понятий в начальных школах. Формирование понятийного 

аппарата у учащихся начальной школы требует не только комплексного подхода, но и 

использования современных методов и средств обучения, позволяющих осуществлять 

более глубокое осмысление этих понятий и обогащать представления школьников об 

окружающем мире.   
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Methodology of formation of terms and concepts  

of younger school children in science classes 

 

Summary 

       

The article examines terms and concepts of the subject “science” pedagogical conditions  

that allow the formation of a system of general education concepts in primary schools are 

mentioned in this article. 

The formation of system of concepts that helps primary school students to understand 

these concepts more deeply and to enrich students perceptions about environment requires not 

only a complex approach, but also the use of modern teaching methods and ways. 
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İntellekt əsri adlandırılan XXI əsrdə istər biologiya, istərsə də digər fənlərin tədrisində 

internet resurslarının tətbiqi xalqımızın sabahı hesab olunan şagirdlərimizin maarifləndirilmə-

sində, onların dünyagörüşünün formalaşdırılmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd et-

mək istərdim ki, cənab Prezidentimizin sərəncamı ilə 24 oktyabr 2013-cü il tarixində Azər-

baycan Respublikasında Təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası təsdiqlənmişdir.  Strategi-

yanın 4.8-ci bəndi “Təhsillə bağlı media və internet  resurslarının inkişafının təmin edilməsi” 

adlanır. Strategiyada da qeyd olunduğu kimi təhsil sektorunda təlimin müasir texniki vasitə-

lərindən istifadə olunması olduqca vacib və əhəmiyyətlidir (1). 

Məhz cəmiyyətdə baş verən sosial proseslər nəticəsində müasir dövr şəxsiyyətdən müs-

təqil, öz mühakimələrində və əməllərində azad olmağı, məsuliyyətli və tənqidi düşünməyi, öz 

mövqeyini müdafiə etmək, eləcə də hüquq və vəzifələrini bilib, digərlərinin hüquq və vəzifə-

lərinə hörmət etmək bacarığı tələb edir. 

Fənn kurrikulumlarının, pedaqoji texnologiyaların - elektron dərsliklərin, multimediya 

texnologiyalarının, İKT-nin tətbiqi, innovativ metodların genişləndirilməsi günümüzün əsas 

tələblərindəndir. 

XX əsrin sonuna təsadüf edən psixoloji və təhsil nəzəriyyəsi olan Gardner nəzəriyyəsi 

(1983) İKT-nin multimediya imkanlarından dəyərincə istifadə etməyə geniş imkan yaradır. 

Multimediya texnologiyaları H. Gardnerin dünya təhsil təcrübəsində özünü doğrultmuş nəzə-

riyyəsindən bəhrələnərək təlimin təşkilinə geniş imkan yaradır. Belə ki, linqvistik dərketmə-

dən əlavə vizual, səs və musiqi, məntiqi və riyazi dərketmədən də istifadəyə şərait yaradılır. 

Rusiya tədqiqatçılarından İ.S. Yakimanskaya pedaqoji proseslə əlaqədar apardığı araşdırmala-

rında məktəbdə təlim mühitinin nə qədər rəngarəng, müxtəlif olarsa, o qədər də şagirdlərin 

maraqlarını, meyllərini və fərdi imkanlarını nəzərə alaraq təlim prosesinin effektivliyini təmin 

edəcəyi  qənaətinə gəlmişdir. 

Ümumtəhsil müəssisələrinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində istifadə edilən 

multimediya texnologiyaları bioloji biliklərin tədrisi və sertifikatlaşdırılması proseslərinin hə-

yata keçirildiyi müxtəlif audio, video, oyun texnologiyalarını əhatə edir. Multimediya texno-
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logiyalarının şagirdlər tərəfindən istifadəsi zamanı isə onlar təlim prosesində daha fəal olmaq 

imkanı əldə etmiş olurlar. Bu, problemi həll etmə, məlumatları qiymətləndirmə və layihələr 

işləmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Bu hal isə aşağıdakı xüsusiyyətlərlə xarakterizə olunur: 

 Daha geniş çeşidli  proqram təminatına ehtiyac duyulur. 

 Dərs zamanı şagirdlərin texnologiyalardan istifadə etməsinə şərait yaradır. 

 Şagirdyönlü təlimin təşkilinə şərait yaradır. 

 Kommersiya məqsədi ilə yaradılmış mənbələrdən istifadə etmək imkanı verir. 

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində müxtəlif multime-

diya imkanlarını tətbiq etmək olar. Məlumdur ki, biologiya fənninin tədqiqat obyekti canlı 

orqanizmlərdir və bioloji proseslər də hər zaman öz mürəkkəbliyi ilə seçilir. Obrazlı təfəkkür-

lü şagirdlər abstrakt anlayışlar, şəkil və sxemsiz dərsləri, hadisə və prosesləri çətin mənimsə-

yirlər. Onların abstrakt təfəkkürləri obrazlar vasitəsilə inkişaf edir. VIII-IX siniflərin biolo-

giya dərslərinə multimediya texnologiyalarının tətbiqi istər müəllim, istərsə də şagird fəaliy-

yətini sürətləndirir, fənnin tədrisinin keyfiyyətini yüksəldir, bioloji obyekt və hadisələrin  əsas 

cəhətlərini nümayiş etdirərək ön plana çəkir. Ümumiyyətlə, biologiyanın tədrisində şagirdlər 

multimediya texnologiyalarından istifadə etməklə müxtəlif bioloji hadisələri əks etdirən foto-

kompozisiyalar, videolar, rollu oyunlar təşkil edə bilərlər.  

Multimediya vasitələri ilə təşkil olunmuş biologiya dərslərində hər hansı fizioloji proses-

lərin daha yaxşı mənimsənilməsi üçün video fraqmentlərdən də istifadə oluna bilər. İstifadə 

edilən video məlumatlar, eləcə də animasiyalar şagirdlərin dərsə maraqlarını daha da artırır. 

Bu isə təhsil prosesinin vizuallaşdırılmasına və müxtəlif proseslərin simulyasiyasına çox bö-

yük töhfə verir. Təbii ki, ümumtəhsil müəssisələrinin VIII-IX siniflərinin biologiya dərslərin-

də  video fraqmentlərdən istifadə zamanı  reqlament düzgün seçilməlidir, yəni videonun vaxtı 

qısa olmalıdır. Video məlumatlardan istifadə edərkən dərsin gedişinə də nəzarəti yaddan çı-

xarmaq olmaz. Yəni, video məlumatlardan istifadə olunur deyə şagirdlər arxa planda qalma-

malıdır. Yaxşı olar ki, fizioloji prosesi - fotosintezi, hüceyrənin bölunməsi və s.i. əks etdirən 

video fraqmentlər izlənərkən fraqmentdəki səsli hissə fənn müəlliminin və yaxud şagirdlərin 

canlı çıxışı ilə əvəz olunsun. 

Dünya təcrübəsində xüsusi saytlar vardır ki, həmin saytlarda təhsilalanların, eləcə də digər 

həvəskarların istifadəsi üçün tədrislə sıx bağlı olan filmlər yerləşdirilmişdir. Bu səhifələrin ya-

radılmasında müəlliflər bir sıra məqsədlər daşımışlar. Bu məqsədlərdən ən əsası və əhəmiy-

yətlisi şagirdlərə müxtəlif fənlərin tədrisində kömək etməkdir. Həmin səhifələrin adminləri 

hər zaman müəllim və şagirdlərin təklif və müraciətlərini qəbul edirlər.   

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində yeni informasiya 

və kommunikasiya texnologiyalarından istifadənin sürətləndirilməsini 3 mühüm faktor müəy-

yən edir: 

I faktor – müasir tələblərə cavab verən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin peşə hazırlığının 

keyfiyyətinin yüksəldilməsi 

II faktor – kütləvi kompüter savadsızlığının ləğvi 

III faktor – təlim – tərbiyə prosesinin, təhsildə idarəetmənin, eləcə də elmi-pedaqoji təd-

qiqatların keyfiyyətlərinin yüksəldilməsi  

Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX siniflərində biologiyanın tədrisində kompyuterdən isti-

fadənin didaktik əsaslarını bunlar təşkil edir: 

1. Fənn müəlliminin həm vaxta qənaət etməsi, həm də qısa vaxt ərzində şagirdlər tərəfin-

dən daha çox informasiyanın mənimsənilməsi   

2. Kompyuterlərdən istifadə zamanı şagirdlərin idrak qabiliyyətləri, psixoloji aspektləri, 
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eləcə də yaş səviyyələrinin nəzərə alınması. Çünki hər bir şagirdin özünəməxsus qavrama  qa-

biliyyəti, psixoloji xüsusiyyəti və temperament tipi vardır.  

3. Biologiya müəllimi tərəfindən təlimin müxtəlif texniki vasitələrindən  istifadə zamanı 

şagirdlərin istər mənimsəmə qabiliyyətləri, istərsə də psixoloji xüsusiyyətləri, yaş kateqoriya-

ları, temperament tipləri nəzərə alınmalıdır. Çünki şagirdlər tərəfindən izləniləcək materialla-

rın, videoların onların yaş səviyyələrinə və qavrama qabiliyyətlərinə uyğunluğu vacibdir.  

4. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII–IX siniflərində biologiya dərslərinə İKT-nin tətbiqi 

nəticəsində təhsilalan şəxslər qısa müddət ərzində daha çox informasiya mənimsəməklə öz in-

tellektual səviyyələrini dəfələrlə artırmış olurlar. Biologiya fənninin tədrisində İKT-nin tətbiqi 

sayəsində şagirdlərdə bioloji informasiyaları müstəqil əldə etməklə yanaşı, eyni zamanda on-

ları analiz etmək, ötürmək kimi qabiliyyətlər də formalaşır. Bu isə millətimizin sabahı adlan-

dırdığımız gənc nəslimizin gələcəkdə informasiya cəmiyyətinin qiymətli üzvlərinə çevrilmə-

sinə imkan yaradacaqdır.  

VIII–IX siniflər üçün biologiya fənnindən elektron dərsliklər böyük həcmdə təlim mate-

riallarını əhatə edərək müasir metodların inkişafına köməklik edir. Elektron dərsliklər müasir 

veb brauzerlərdə açılan internet səhifələrində olduğu kimi multimedia, video, səs və interaktiv 

xarakterli proqramları özündə cəmləşdirir.  

Bu dərsliklərdə həmçinin axtarış imkanları da mövcuddur. Belə ki, hər hansı bir bioloji in-

formasiyaları ümumi kitab üzrə axtarış imkanından istifadə etməklə asanlıqla tapmaq müm-

kündür. Elektron dərslik kitablarında mövcud olan axtarma funksiyaları sayəsində xüsusi mə-

lumatların axtarılması prosesi sürətlənir və asanlaşır. Elektron dərsliklər onlayn və oflayn ol-

maqla iki əsas formatda mövcuddur. Onlar asanlıqla daşınan cihazlarda, o cümlədən kompü-

ter, laptop, planşet və mobil telefonlarda istifadə oluna bilər. [2] 

Ümumtəhsil müəssisələrinin VIII–IX siniflərində biologiyanın tədrisində tətbiq edilən 

elektron dərsliklər müasir tədris olmaqla təlimin keyfiyyətini və öyrənmə effektivliyini, eləcə 

də, şagirdlərin motivasiyasını əhəmiyyətli dərəcədə artırır və müəllim fəaliyyətini optimallaş-

dırır. Hər bir biologiya müəllimi öz şagirdlərinə təlim prosesində biologiyadan elektron dərs-

liklərdən istifadənin nə kimi üstünlüklərə malik olduğunu açıqlamalıdır. 

Elmi və texniki irəliləyişlərin baş verdiyi XXI əsrdə təlim prosesinin keyfiyyətinin və sə-

mərəliliyinin yüksəldilməsi problemi çox aktualdır. Ümumtəhsil müəssisələrinin VIII–IX si-

niflərində biologiyanın tədrisi prosesi müəyyən sistem çərçivəsində qurulmuşdur. Kurikulu-

mun əsas məqsədlərindən biri dünyanı, özünü dərk edən aydın təfəkkürə, geniş dünyagörüşü-

nə malik şəxsiyyətlərin yetişdirilməsidir. Bu baxımdan fənlər arasında, eləcə də həyatla əlaqə-

nin yaradılması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. VIII-IX sinif şagirdlərinin elmi dünyagörüşünün 

inkişafı üçün biologiya fənninin imkanları çoxsaylıdır. Təlimin texniki vasitələrindən istifadə 

etməklə təhsil prosesinin təşkili və idarə olunmasını da xeyli təkmilləşdirmək mümkündür. 

Məqalənin aktuallığı. VIII–IX siniflərin biologiya dərslərində təlimin texniki vasitələrin-

dən istifadə məqsədyönlü şəkildə planlaşdırılmalıdır. Ümumtəhsil məktəblərinin VIII-IX si-

niflərində biologiyanın tədrisində məhz təlimin texniki vasitələrinin tətbiqi idrak prosesinin 

hər 3 mərhələsində şagirdlər üçün problemin həll edilməsini daha da asanlaşdırır, şagird fəa-

liyyətinin daha da məhsuldar şəkildə ifadə olunmasına təkan verir. Bu baxımdan mövzu 

aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalə ümumtəhsil müəssisələrinin VIII–IX siniflərində 

biologiyanın tədrisində təlimin texniki vasitələrinin tətbiqinin didaktik əsaslarını, eyni 

zamanda şagirdlərdə müstəqil şəkildə bioloji biliklərin əldə edilməsi, həmçinin daha çox 

informasiyanın mənimsənilməsi, şəxsi qabiliyyət və keyfiyyətlərin qazanılması problemini 
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əhatə edir. Müasir dövrümüzdə təlimin yüksək keyfiyyətli olması cəmiyyətimizin inkişafını 

təmin edən əsas göstəricilərdən biridir. Hazırda bütün dünya ölkələrində olduğu kimi 

Respublikamızda da təhsilin məzmunu, təlim metodları və vasitələri XXI əsrin tələblərinə 

uyğun dəyişərək təkmilləşir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Biologiyanın tədrisində təlimin texniki vasitə-

lərinin tətbiqi şagirdlərin passivliyinin aradan qalxmasına, təfəkkürün hər üç növünün forma-

laşmasına, Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı Proqramında göstərildiyi kimi, demok-

ratikləşdirmə, humanistləşdirmə, diferensiallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitar-

laşdırma kimi prinsiplərə malik yüksək keyfiyyətli  təlim prosesinin yaranmasına gətirib çı-

xarır. İnteraktiv təlim metodları və üsullarının tətbiqi tədris prosesini xeyli intensivləşdirir, 

onu hər bir şagird üçün daha əhəmiyyətli və maraqlı fəaliyyət sahəsinə çevirir, dərsdə, məş-

ğələdə fəallığın maksimum artmasına zəmin yaradır, bununla da təlimin inkişafetdirici aspek-

tini nəzərə çarpan dərəcədə gücləndirir.  
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С.А. Исмаилова  

 

Дидактические основы работы по использованию  

учебных пособий при обучении биологии в VIII-IX  

классах общеобразовательных школ 

 

Pезюме 

 
Статья посвящена проблеме дидактических основ работы по использованию учеб-

ных пособий в преподавании биологии в VIII-IX классах, что является одной из самых 

актуальных тем современности. Статья посвящена роли мультимедийных технологий, 

ИКТ и электронных учебников в педагогическом процессе. Возможности биологии для 

развития научного мировоззрения учащихся VIII-IX классов многочисленны. С по-

мощью технических средств обучения можно значительно улучшить организацию и уп-

равление учебным процессом. 

                                                                                                



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 200 

S.A. Ismayilova  

 

Didactic bases of work on the use of teaching aids in  

teaching biology in VIII-IX grades of secondary schools 

 

Summary 

 
The article is devoted to the problem of didactic bases of work on the use of teaching aids 

in the teaching of biology in VIII-IX grades, which is one of the most topical topics of 

modern times. The article focuses on the role of multimedia technologies, ICT and electronic 

textbooks in the pedagogical process. The possibilities of biology for the development of the 

scientific outlook of students of VIII-IX grades are numerous. It is possible to significantly 

improve the organization and management of the educational process using technical means 

of training. 
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 Tibbi cəhətdən vacib və sosial əhəmiyyətli proseslərin modelləşdirilməsi üzrə araşdırma-

lar mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Son illərdə isə iqtisadi vəziyyətin mürəkkəbləşməsi ilə əla-

qədar olaraq, iqtisadiyyat və sosial sahədə maliyyə vəsaitlərindən, o cümlədən profilaktik  

tədbirlərdən daha səmərəli istifadə olunması tələb olunur. 

1.Epidemiyanın yayılma dinamikasının model və vasitələri. Epidemik vəziyyətin inkişafı-

nın təhlili və proqnozlaşdırılması üçün verilmiş regionda praktiki istifadə üçün SİR modeli 

mövcuddur: 

 

 
 

Bu modeldə, əhali 3 qrupa ayrılır ( s- həssas (Susceptible), I – yoluxmuş (İnfectious) və R 

– immuniteti olan (Removed): N = s + ı + r, harada N – ümumi əhali). 

Kiçik sapmalar zamanı yoluxma hər bir t anında  

  t exp  

qanunu ilə inkişaf edir. Epidemiyanın yaranması və onun gələcək inkişafı bu modeldə ye-

ganə parametr 




r  

mailto:bh.1000gun@gmail.


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 202 

 tərəfindən idarə olunur. 

Regionda epidemiya vəziyyəti insanların xəstəlik statusundan asılı olaraq baxılan qruplara 

bölünməsini səciyyələndirir. Qrupların sayının dəyişməsinin dinamikası, kontaktların tezliyi 

(bir xəstədən yoluxmanın intensivliyi) və sağalmanın intensivliyi – xəstəliyin həcmi, əks orta 

müddəti kimi əsas parametrləri olan qeyri-xətti diferensial tənliklərin sistemi ilə təsvir olunur. 

Epidemik vəziyyətin modelləşdirilməsi üzrə müasir işləri nəzərə alan SİR-modellərin  

müxtəlif modifikasiyaları nəzərdən keçirilir, məsələn, müvafiq prosesləri təsvir edən latent 

xəstələnmə, ölüm, peyvənd və s. kimi giriş verilənləri, tənliklərə yeni dəyişənlər və parametr-

lər şəklində daxil edilir. 

Epidemiya vəziyyətinin inkişafı bu model parametrləri fonunda, hava şəraitindən və digər 

amillərdən asılı olaraq dəyişə bilər. İşin əsasını epidemiya vəziyyətinin modeli təşkil edir. Bu 

model deterministic klassik əsasda qirilmuşdur. SİR-modellər, xarici yoluxma təsirini nəzərə 

almağa imkan verir. Bunun üçün yeni parametr – A xarici risklərin aqressivliyi, yəni vahid za-

manda (həftə ərzində) xarici mənbələrdən yoluxmanın orta sayı daxil edilir. Qeyd etmək la-

zımdır ki, epidemiya prosesinin inkişafı populyasiya immunitetinin səviyyəsi ilə əhəmiyyətli 

dərəcədə müəyyən edilir. Tibbi işçilərin əhali arasında, eləcə də kütləvi informasiya vasitələ-

rində həyata keçirdikləri izahat işi mühüm rol oynayır. Fərdi profilaktik tədbirlər vasitəsilə in-

feksiyanın qarşısını almaq üçün müxtəlif məlumatlar verilir. Belə tədbirlərə vitaminlərin qə-

bulu, qoruyucu maskaların tətbiqi, düzgün rejim və həmçinin vaksinasiya aiddir. 

Epidemik vəziyyət modelini qurarkən, bu faktorlar daha bir yeni parametri – r (profilaktik 

tədbirlər nəticəsində həftəlik immuniteti əldə edən insanların orta sayı) nəzərə alır [2]. 

1.Xəstələrin sayının dinamikasının statistik analizi. Bu halda xəstələrin sayının dinamikası 

rekurrent nisbətlərlə təsvir olunur: 

 
Burada t - vahid zamznda (həftədə) xəstələnənlərin orta sayı, Rt-bu infeksiyaya qarşı im-

munitetə malik olanların sayı, N – müşahidə olunan regionda həsas insanların ümumi sayı, It – 

cari həftənin əvvəlində xəstələrin sayı,  –yoluxma ıntensivliyi, - bir xəstənin bərpa ınten-

sivliy, -xəstənin immunitetinin itki dərəcəsidir. Epidemiya vəziyyətinin  modelləşdirilməsi 

zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, rekurrent parametrlərə (*) daxil olan bəzi parametrlərin də-

yərləri eynidir, yəni epidemiya vəziyyətinin inkişafının müxtəlif mərhələlərində dəyişə bilər, 

digərləri isə daimi miqdarda ola bilər.  

Bəzi parametrlərin qiymətləri dəyişdirilmir Bu əsasən  və parametrlərinə aiddir, çün-

ki bu parametrlər xəstəliyi bütövlükdə səciyyələndirir. Bu parametrlərin dəyərləri mövcud tib-

bi məlumat mənbələrindən əldə edilə bilər. Kəskin respirator virus infeksiyası üçün xəstəliyin 

orta müddəti 14 gündür, yəni 2 həftə, xəstəlik keçirilənlərdən və ya peyvənddən sonra immu-

nitetin saxlanma müddəti orta hesabla 6 həftədən bir ilə qədər və daha çoxdur [2]. 
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Bu işdə 6 ay toxunulmazlığın qorunması müddətinə uyğun bir variant nəzərdən keçirəcə-

yik, bu təxminən 26 həftədir, yəni = 1 / 26. Əsas parametr  yoluxma intensivliyi λ, yəni orta  

bir həftə ərzində bu xəstliyə yoluxa biləcək insanların sayından ibarətdir. λ parametri, ilk növ-

bədə, əlaqələrin tezliyi ilə müəyyən edilir və həm də patogen xüsusiyyətlərindən, xüsusilə də 

kontagiyalılıqdan asılıdır. 

Əlaqələrin tezliyi əhalinin sıxlığı ilə, həmçinin səviyyəni xarakterizə edən bir sıra sosial və 

iqtisadi amillərlə müəyyən edilir [ 3]. 

A və r digər parametr qrupuna aiddir, onları variativ adlandırmaq olar, çünki onların mə-

naları epidemiya vəziyyətinə girmə mərhələsindən asılıdır, bundan başqa ehtimal etmək olar 

ki, epidemiya prosesinin mərhələsini məhz onlar müəyyənləşdirir. Modelin parametrlərinin 

variasiyasının təklif olunan metodunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, epidemiya situasiyasının  

inkişafının hər bir mərhələsi üçün adekvat modelin qurulması üçün bu parametrlərin qiymət-

ləndirilməsini elə qurmaq lazımdır ki, ( ) münasibətindəki hesablamanın nəticələri real xəs-

tələnmə sayına nəzərən xətası minimal olsun. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalə müəyyən qrupun konkret nümunəsində epidemik vəziyyəti 

tədqiq edmişdir. Sosial əhəmiyyətli proseslərin modelləşdirilməsi üzrə epidemik vəziyyətin 

inkişafının təhlili və proqnozlaşdırılması çox aktual məsələdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müşahidələr və mövcud olan nəticələr üzrə modelin parametr-

lərinin ətraflı mərhələli hesablanması və təhlili alqoritmi verilmişdirr. Epidemiya vəziyyətinin 

qiymətləndirilməsi və ümumi sayının qiymətləndirilməsi ilə epidemiya vəziyyətinin inkişaf 

proqnozu verilib.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə xarici riskləri nəzərə alan epidemiya 

vəziyyəti modelinin parametrlərinin hesablanması üsulu və variasiya üsulu ilə statistik anali-

zin aparilması epidemiya vəziyyətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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Статистический анализ некоторых  

параметров моделей эпидемии 

 

Резюме 
 

В статье предлагается провести статистический анализ методом вариации и методом 

расчета параметров модели эпидемической ситуации, учитывающей внешние риски. 

Дан алгоритм детального поэтапного расчета и анализа параметров модели по наблю-

дениям и имеющимся результатам. Был дан прогноз развития эпидемической ситуации 

с оценкой эпидемической ситуации и общей численности. Встатье изучена эпидемичес-

кая ситуация на конкретном примере определенной группы. 
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Statistical analysis of some parameters of epidemic models 

 

Summary 

 
In the article it is proposed to conduct a statistical analysis by calculating the parameters  

of the epidemic situation model taking into account external risks and by variation method. 

Detailed step-by-step calculation and analysis algorithm of model parameters on observations 

and results are given. With the assessment of the epidemic situation and the assessment of the 

total number, the development forecast of the epidemic situation was given. The article  

investigated the epidemic situation in a concrete sample of a particular group. 
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İnsan sağlamlığına bioloji effekt təsirləri baxımından havanın çirklənməsi prioritet yerlər-

dən birini tutur. İnsanlar üçün zərərli olan iyirmidən çox maddə havaya yalnız yol nəqliyya-

tından çıxan tullantılar ilə atılır. Ətraf mühitin çirklənməsi bəzi xəstəliklərin həm yayılmasına, 

həm də şiddətinə təsir göstərir. Beləliklə, ekoloji cəhətdən əlverişsiz bir bölgədə xəstəliklərin 

və əlillik dərəçəsinin nisbətən təmiz ərazilərdən çox olması müşahidə olunur. 

1. Atmosferin çirklənməsinin insanların sağlamlığı üçün yaratdığı risklərinin proq-

nozlaşdırılması metod və vasitələri. Havanın çirklənməsi ilə əlaqədar sağlamlıq riskini qiy-

mətləndirməyin (proqnozlaşdırma) mühüm mərhələsi havadakı zərərli maddələrin konsentra-

siyasının paylanmasının qiymətləndirilməsindən ibarətdir. Ümumiyyətlə, havanın çirklənmə-

sinin qiymətləndirilməsi  ölçmələr və ya havadakı konsentrasiyanın paylanmasının riyazi mo-

delləşdirilməsi ilə həyata keçirilə bilər. Risk proqnozlaşdırma problemi üçün ən optimal seçim 

hava çirklənməsinin ədədi modelləşdirilməsidir (havanın çirklənməsinin ədədi proqnozu). 

Sağlamlıq riski proqnozunun mənfi faktora məruz qalma müddəti müəyyən vaxtda (bir il və 

ya daha çox) həyata keçirilməsindən irəli gəlir. Buna görə də, riskin hesablanması il ərzində 

müxtəlif meteoroloji şəraiti, zərərli maddələrin tullantı mənbələrinin müxtəlif iş rejimlərini və 

digər amilləri nəzərə alan havadakı zərərli maddələrin orta illik konsentrasiyasının müəyyən-

ləşdirilməsi əsasında aparılır (həmçinin bu amillərin illik dinamikası). Yerində konsentrasiya 

ölçüləri qısa müddətli kəskin təsirlərdən sağlamlıq risklərini qiymətləndirmək üçün istifadə 

edilə bilər. Uzunmüddətli xroniki təsirlər üçün, zəruri hallarda, model hesablamalarını təsdiq-

ləmək üçün çirkləndirici səviyyələrin ölçüləri istifadə edilə bilər. Ətraf mühitin çirklənməsi 

ilə əlaqəli insan sağlamlığı üçün risk zəruri və kafi şərtlər, yəni risk mənbəyinin olması, bu 

risk mənbəyinin insan sağlamlığına zərərli müəyyən bir dozada və ya konsentrasiyada olması, 

zəhərli maddənin insan dozasına məruz qalması altında yaranır. Sadalanan şərtlər birlikdə in-

san sağlamlığı üçün real bir təhlükə yaradır. Sağlamlıq riskinin belə bir təqdimatına uyğun 

olaraq, risk qiymətləndirmə prosedurunun (onun mərhələləri) əsas elementləri müəyyənləşdi-

rilə bilər. 

1. Bir riskin müəyyən edilməsi və ya potensial bir təhlükənin müəyyənləşdirilməsi) - bir 

kimyəvi maddənin insanlar üçün toksikliyinin  müəyyənləşdirilməsini əhatə edir. 

2. İkinci mərhələ ekspozisiya qiymətləndirmədir - yəni zəhərli bir maddənin insanlar üzə-
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rində real təsiri. Təsirin miqyasını (real səviyyəsini), tezliyini və müddətini təyin etməyi əhatə 

edir. 

3. “Doza-cavab” əlaqəsinin qiymətləndirilməsidir - bədənin toksik maddələrə məruz qal-

mağın müəyyən bir dozasına reaksiyasının kəmiyyət qiymətləndirilməsi. 

4. Risk qiymətləndirmə prosedurunun son mərhələsi (əvvəlki mərhələlərin nəticəsi) - Ris-

kin kəmiyyət bölgüsü daxil olmaqla (ərazi, zaman, çirkləndiricilər və s.) riskin xarakterizə 

edilməsidir. Bu vəziyyətdə, risk xarakteristikası insan orqanizminin müəyyən bir intensivliklə 

nəzərdən keçirilən çirkləndiricilərin təsirinə gözlənilən reaksiyasının keyfiyyət təsvirini əhatə 

edə bilər. 

Havanın çirklənməsində kanserogen riskin qiymətləndirilməsi, havada orta illik konsentra-

siyası  
3

1
m

mkq
 bərabər olan kimyəvi maddəyə məruz qalması səbəbindən bir insanın həyatı 

boyunca xərçəng ehtimalını xarakterizə edən tək bir risk faktorundan istifadə edilməsinə əsas-

lanır. Riskin ümumi zəhərli təsirlərin inkişaf ehtimalı kimi qiymətləndirilməsi (havada olan 

kəskin və xroniki maddələr, məruz qalma (konsentrasiya) səviyyəsini maddənin nisbi təhlükə 

göstəricisi (kritik konsentrasiya) ilə müqayisə etməklə həyata keçirilir. 
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Burada - r  fərdi xərçəng riski;  - atmosfer havasındakı i  maddənin orta illik konsent-

rasiyası 
3m

mkq
,  - i-ci maddə üçün tək risk faktorudur, 

3m

mkq
, h - xərçəngdən kənar xəstə-

liklərin nisbi riskinin göstəricisi (indeksi),  - maddəsinin nisbi təhlükə indeksidir, 
3m

mkq
. 

2. Müəyyən bölgəsində atmosfer çirklənməsinin proqnozlaşdırılmasının metodları. 

Abşeron bölgəsində atmosfer çirklənməsinin proqnozlaşdırılması üçün ədədi model məhdud 

bir ərazidə düzbucaqlı paralelepiped şəklində həyata keçirilir 

  ZzYyYXxX  0,,  

Həssaslıq funksiyasını - 
i

Q hesablamaq üçün model çirklənmə mənbəyi olduğu halda at-

mosferdəki çirklərin daşınması və diffuziyasının ifadə edən tənliklər sistemindən ibarətdir 

[1,2]: 
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Burada q  -çirklənmə konsentrasiyası, wvu ,,  -müvafiq olaraq zyx ,,  oxları boyunca kü-

lək sürəti vektorunun komponentləri, 
g

w  - maddənin çökmə sürəti,   - ilkin dəyərlə müqayi-

sədə çirklərin sərtləşməsinin intensivliyinin bir dəfə azaldığı zaman aralığının dəyərinə tərs 

parametrdir, ,k  –şaquli və üfüqi turbulentlik əmsalıdır, 
i

iq  - i-ci çirklilik mənbəyinin in-

tensivliyi, -Dirak delta funksiyası, 
2  - Laplas operatorudir, ),( yxrzz

m
 ,  

m
z  - də-

niz səviyyəsindən olan hündürlük, ),( yxrz   tənliyi relyefi təsvir edir,   - çirkli səthlə tə-

miz səthin qarşılıqlı təsirini xarakterizə edən parametrdir, G-həll oblastının yan səthi, n  -G 

üçün normal, 
0

z  - səthin codluq səviyyəsi, Z  - həll oblastının yuxarı sərhədir. Bu tip tənlik-

lərin həlli üçün monoton fərq sxemlərindən istifadə olunur, lakin birdən yüksək tərtiblərdə 

monotonik sxemlərin qurulması bir sıra çətinliklərlə əlaqələndirilir. Bu səbəbdən qQ   al-

ternativ bir funksiya təqdim olunur və tənlik həll olunur. Növbəti halda tənliklər qovma me-

todu ilə həll olunur. Bakı şəhərində atmosferin çirkləndirilməsində nəqliyyat sisteminin də bir 

mənbə olmasını variantlarını qiymətləndirmək üçün nəqliyyat kompleksinin xüsusiyyətlərini 

qiymətləndirmək zəruridir. Bakıda atmosfer çirkləndiricilərinin ümumi tullantılarının 90% -

dən çoxu havaya nəqliyyat vasitələrindən çıxan işlənmiş qazlarla daxil olur. Müəyyən analiz-

lər aparmaqla 2055-ci ilədək olan dövr üçün nəqliyyat vasitələrinin inkişafı ilə əlaqəli 3 ilkin 

fərziyyə irəli sürmək olar. Ölkənin və şəhərin sonrakı sosial-iqtisadi inkişafı, siyasi vəziyyət, 

mümkün elmi və texniki nailiyyətlər və digər hələ bilinməyən amillər üçün bu fərziyyələr 20-

30 ildən çox müddətə nəqliyyat sisteminin vəziyyətini proqnozlaşdırmaq üçün göstəricidir (1). 

1. “Pessimist” - bu fərziyyəyə əsasən, şəhərin əhalisi artdıqca nəqliyyat vasitələrinin emis-

siyaları (tullantılar) artacaq. Beləliklə, nəqliyyatda emissiyalar  intensivliyi  

 

Emissiyalar 2055 il= emissiyalar 2005 il+  , 

Burada  - Bakı şəhərində nəqliyyat parkına  uyğun olan emissiya artımıdır. 

2. Sıfır vəziyyəti - tullantıların miqdarı və havanın çirklənmə səviyyəsinə təsir göstərən 

amillərin dəyişməsi (görünüşü ilə yanaşı) hər hansı bir dinamikanı qəbul etmir: 

 

Emissiyalar 2055-ci il = 2005-ci il . 

3. Optimist  vəziyyət - bu fərziyyəyə görə 2055-ci ilədək avtomobillərdən atmosferə atılan  

antropogen yük azalaşaq. Əhalinin və nəticədə nəqliyyat vasitəsiləri parkının artmasına bax-

mayaraq, tullantıların intensivliyi şəklində olur: 

 

Emissiyalar 2055 г=(Emissiyalar 2005 +   )К, 

Burada K fərqli dəyər ila bilər, amma emissiya azaldılmasının hipotetik bir yuxarı həddi 

olaraq K = 0,3  məqbul ola bilər.Nəqliyyat sistemindən atmosferə atılan maddələr üçün cəd-

vəldə kanserogen risk faktorları 
13 )/( ммкгRi

və istinad konsentrasiyaları 

 3/ ммкгН i
 verilmişdir. Bu göstəricilər  bir insanın orta çəkisi 70 kq, orta ömür uzunluğu 

70 il və tənəffüs olunan havanın gündəlik həcmi 20 m3-dir. Təcrübələr zamanı atmosfer hava-

sının çirklənməsi və nəticədə ortaya çıxan kanserogen risk və xərçəngdən kənar xəstəliklər 

riskinin proqnozlaşdırılması metodologiyası təqdim olunur. Bu vəziyyətdə, 3 ümumi zəhərli 

və 2 maddə kanserogen təsir göstərən beş kimyəvi maddə nəzərdən keçirilmişdir [2]. 

Sağlamlıq risklərinin hesablanması, nəzərdən keçirilən maddələrin insan orqanizminə 
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ümumi təsiri prinsipi əsasında aparılır. Kanserogen riskin tək amilləri (мкг/м
3
)

1
 və xər-

çəngdən kənar xəstəliklərin təhlükə indeksləri  3/ ммкг  ölçülür. 

 

Maddələr   13/


ммкгRi  
Mənbələr  3ммкгН i   Mənbələr 

Azot dioksid - - 40 288 

kükürd dioksid - - 80 288 

Karbon oksidi  - - 3000 127 

Qurğuşun 5102,1   235 0,15 238 

Formaldehid 5103,1   238 3 238 

 

Atmosferin çirklənməsinin insanların sağlamlığı üçün yaratdığı risklərinin proqnozlaşdırıl-

ması metodlarının ətraflı təsviri mövcud ədəbiyyatlarda ətraflı şərh olunur. 

Məqalənin aktuallığı. İnsanlar üçün zərərli olan iyirmidən çox maddə havaya yalnız yol 

nəqliyyatından çıxan tullantılar ilə atılır. İnsan sağlamlığına effekt təsirləri baxımından hava-

nın çirklənməsi məsələsi mühüm aktuallığa malikdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müşahidələr zamanı atmosfer havasının çirklənməsi və nəticədə 

ortaya çıxan kanserogen risk və xərçəngdən kənar xəstəliklər riskinin proqnozlaşdırılması me-

todu təqdim olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Atmosferin çirklənməsinin insanların sağlam-

lığı üçün yaratdığı risklərinin proqnozlaşdırılması ekoloji baxımdan mühüm əhəmiyyətə ma-

likdir. Havanın çirklənməsi ilə əlaqədar sağlamlıq riskini qiymətləndirməyin mühüm mərhə-

ləsi havadakı zərərli maddələrin konsentrasiyasının paylanmasının qiymətləndirilməsinə elmi 

yanaşma praktiki əhəmiyyətə malikdir. 
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   С.Н. Акбарова, Ч.Я. Гафарова 

 

О прогнозировании рисков загрязнения атмосферного  

воздуха для здоровья человека 

 

Резюме 
 

Метод прогнозирования загрязнения воздуха и соответственно, рисков для здоровья 

основан на изучении состояния загрязнителей воздуха, применении диффузионных ме-

тодов. 

Такой подход обеспечивает простоту математической и вычислительной реализации 

при решении задач. Он не только диагностирует и оценивает риск изменений в выб-

росах, но также предоставляет прогноз, который учитывает метеорологические условия 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 209 

и возможные изменения климата, которые определяют распределение загрязняющих 

веществ в атмосфере. 

 

                                                    S.N. Akbarova, Ch.Y. Gafarova 

 

On forecasting the risks of atmospheric  

air pollution for human health 

 

Summary 
 

The method for predicting air pollution and  accordingly, health risks is based on the study 

of the state of air pollutants, the use of diffusion methods. 

This approach provides simplicity of mathematical and computational implementation 

when solving problems. It not only diagnoses and assesses the risk of changes in emissions, 

but also provides a forecast that takes into account meteorological conditions and possible 

climate changes that determine the distribution of pollutants in the atmosphere. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 26.03.2021 
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11-12 yaşılı şagirdlərin fiziki tərbiyə dərslərində təlim-tərbiyə prosesinin düzgün planlaş-

dırılması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. V-VI sinif şagirdləri məktəb proqramının mənəvi və fi-

ziki yükün qarşısından böyük çətinliklə gəlirlər. Fiziki tərbiyə dərslərində bu yaş dövrü üçün 

vacib olan əsas motorika bacarıq və vərdişlərinin formalaşması məktəb proqramının zəngin fi-

ziki hərəkələri ilə təmin edilməsi sahəsi üzrə effektiv pedaqoji təsir vasitələrinin axtarışını tə-

ləb edir. Fiziki tərbiyənin təsiri ilə ürək-tənəffüs sisteminin fəaliyyəti yaxşılaşır, əzələ-hərəkət 

sistemi, sinir sistemi güclənir və kəskin tənəffüs xəstəliklərinə müqavimət artır (1, s. 34-35). 

Tədqiqat işimiz V-VI sinif məktəblilərin fiziki tərbiyə dərslərində fiziki qabiliyyətlərinin 

formalaşdırılması prosesinin pedaqoji-psixoloji xüsusiyyətlərinin təhlili və tədqiqidir. Ümum-

təhsil orta məktəblərində müxtəlif idman oyunların tətbiqi ilə V-VI sinif şagirdlərinin fiziki 

hazırlıq göstəricilərinin müəyyənləşdirilməsinə həsr edilib. Fiziki tərbiyə dərsinin məqsədi: 

məktəblilərin həyati mühərrik hərəkətlərini müxtəlif şəraitlərdə idarə etmə qabiliyyətinin for-

malaşdırılması və açıq hava oyunları vasitəsilə sistematik fiziki məşqlərə ehtiyacın inkişaf et-

dirilməsi. 

5-6-cı sinif məktəblilərin qamət, qüvvə, sürət, çeviklik və s. xüsusi fiziki keyfiyyətlərin 

tərbiyə olunması ümumtəhsil orta məktəblərdə təsirli vasitələri idman oyunları, qaçış, estafet 

yarışları, tullanma və s sayıla bilərlər. Bu fiziki keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsinin əsas me-

todu müxtəlif üsullar ola bilərlər, onların mahiyyəti onlardan sistematik istifadəsidir. Burada 

idman oyunları, oyun hərəkətləri, müxtəlif tapşırıqlar yüksək sürət-qüvvə, dözümlük xarakter-

li fiziki keyfiyyətləri inkişaf edir və təkmilləşdirir. Tələb edilən hərəkətlərin sürətini maksi-

muma çatdırmaq, bu prosesdə optimal fazada böyük əzələ səyləri hərəkət etdirmək və iştirak 

etməyən əzələ qruplarını fəallaşdırmaq ən vacib işdir (2, s. 78-79). 

Yeniyetməlik dövründə 11-12 yaşlı məktəblinin idrak fəaliyyətinin inkişafı üçün əlverişli 

şərait yaranır. Yeniyetməlik dövründə qavrayış çox sürətlə inkişaf edir. Bu dövrdə yeniyetmə-

nin qavrayışı hərtərəfli, seçici xarakter daşıyır. Qavrayışın həcmi genişlənir. Onun qavrayışı 

ən çox maraqlandığı cisim və hadisələrlə bağlı olur: nə ilə çox maraqlanırsa, onu da yaxşı 

qavrayır, maraqlanmadığı sahədə qavrayışı da səthi olur. Yeniyetmədə zaman, məkan və hərə-

kət qavrayışı nəzərə çarpacaq dərəcədə inkişaf edir. Yeniyetmənin hafizəsində yeni ilkin xü-

mailto:sabirquliye662@gmail.com
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susiyyətlərə təsadüf edilir. Yeniyetmə hafizəsini tənzim və idarə etməyi bacarır, yaddasaxla-

manın səmərəli üsullarından şüurlu surətdə istifadə edir, öyrənəcəyi materialı müqayisə edir, 

sistemləşdirir (3, s. 56-57). 

Tədricən V-VI sinif şagirdlərində mənalı yaddasaxlama və yadasalmanın üstünlüyü barədə 

əqidə yaranır. Yadda saxlama üsullarından yeniyetmə heç də həmişə düzgün istifadə edə bil-

mir. Yeniyetmədə sabit, ixtiyari diqqətlə yanaşı, diqqətin tez yayınması hallarına da təsadüf 

edilir. Yeniyetmənin diqqətindəki bu xüsusiyyət çox vaxt onun iş şəraitindən, şagirdin dərsə 

olan maraq və münasibətindən, keçirdiyi psixi halından, maraqlarından və s. asılıdır. Yeniyet-

mənin diqqəti onun həcminin genişlənməsi, bir obyektdən digərinə keçirilməsi xassəsinin in-

kişafı da xarakterikdir. Fiziki hərəkətlərin icrası zamanı fiziki keyfiyyətlərə yanaşı yeniyetmə-

lərin sinir sistemi də inkişaf edir, əqli keyfiyyətləri formalaşır (4, 5, 7). 

Yeniyetmənin idrak fəaliyyətinin inkişafında ən səciyyəvi cəhət onda maddi aləmi dərk et-

məsinin daha yüksək forması olan mücərrəd təfəkkürün sürətlə inkişaf etməsidir. Bu yaşda şa-

girdlərdə mücərrədləşdirmə, müqayisə etmə, əqli nəticə çıxarma sürətlə inkişaf edir. Yeniyet-

məlik dövründə əyani-obrazlı təfəkkür yenə fəaliyyətdə olur, lakin bu vaxt təfəkkürün nəzəri-

mücərrəd tipi daha çox üstünlük təşkil edir. Uşaqlar daha çox yeni anlayış və məfhumlar mə-

nimsəyirlər. Yeniyetməlik dövründə tənqidi təfəkkürün inkişafı da xarakterik haldır. Yeniyet-

mələr öz fikirlərini bildirməyə çalışır, öz idrak obyektlərinə tənqidi münasibət göstərməyə can 

atırlar. Yeniyetməlik yaşında məktəblinin təxəyyülü, xüsusilə də yaradıcı təxəyyülü xeyli in-

kişaf edir. Məktəblilər riyaziyyat, ədəbiyyat və s. elmlərə aid biliklərini müəyyən sahəyə tət-

biq edir, hekayə yazmağa, model quraşdırmağa və digər işlər görməyə başlayırlar. Yeniyet-

mənin təxəyyülü yaş artdıqca reallaşır və tənqidi xarakter daşıyır. Fiziki tərbiyə dərslərində 

idman oyunlarından ibarət olan tətbiq olunan proqramlar yeniyetmələrin ixtiyarı diqqətlərini, 

yaradıcı təfəkkürlərini və təxəyyülünü də inkişaf etdirir (8). 

Yeniyetməlik yaşını, adətən, “keçid yaşı”, “böhranlı yaş” kimi səciyyələndirirlər. Orqa-

nizmdə baş verən fizioloji-psixoloji proseslər nəticəsində yeniyetmələrin rəftar və davranışın-

da yaşlılar və yaşıdları ilə münasibətində neqativ hallar: tərslik, höcətlik, dikbaşlılıq, mənfi 

emosiyalar, bəzən isə aqressiv təzahürlər, affekt tipli reaksiyalar meydana çıxır. Onlar yaşlı-

ların tələblərinə mane olmaq istəyir, onlara müqavimət göstərir, balacaları buyurur, onlara 

göstərişlər verir, müstəqilliyə və sərbəstliyə can atırlar. Fiziki tərbiyə dərslərində birgə şagird-

lərin qruplarında aparılan oyunlar yeniyetmələrdə sosial-psixoloji keyfiyyətlərində inkişafına 

yol acır (6, 7).  

Görkəmli Rus psixoloq A.N.Leontyevin fikrincə, uşağın psixi inkişafında böhran xarak-

terli çətinliklərin yaranması zəruri və qanunauyğun xarakter daşımır. Böhranlar yox, yalnız 

əsaslı dönüşlər və inkişafda keyfiyyət dəyişiklikləri zəruridir. Böhranın əmələ gəlməsi ona də-

lalət edir ki, lazımi keyfiyyət dəyişiklikləri vaxtında və tələb olunan istiqamətdə baş vermə-

mişdir. Böhran olmaya da bilər, çünki uşağın inkişafi kortəbii proses deyildir. Bu inkişaf idarə 

olunan tərbiyə ilə istiqamətlənən prosesdir (3, s. 43-44). 

Fiziki tərbiyə dərsləri fiziki və psixoloji fəaliyyət növü olaraq nəticədə fiziki hazırlıq və 

motor bacarıq və psixi inkişafın mükəmməlliyini saxlayır, yeniyetmələri mənəvi, estetik, in-

tellektual yüksək səviyyədə inkişaf edir. Deməli, fiziki mədəniyyət xüsusi bir növ mədəni fəa-

liyyət, nəticələr kimi qəbul edilməlidir, cəmiyyət və fərd üçün faydalıdır. Təhsil sistemində, 

tərbiyədə və sosial ictimai həyatda işin təşkili, gündəlik həyat, sağlam istirahət, fiziki tərbiyə 

öz təsirini göstərir, təhsil, sağlamlığı yaxşılaşdırma, iqtisadi və ümumi mədəni əhəmiyyət, 

bunların ortaya çıxmasına köməklik edir.  

Məqalənin aktuallığı. İdman oyunlar elementləri ilə zəngin olan metodikaların hazırlan-
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ması və fiziki tərbiyə dərsin proqramında istifadə olunması, şagirdlərin təlim-tərbiyə prosesin-

də xüsusi fiziki hazırlığın fəal olma məsələsini xeyli asanlaşdırır ki, bu da bu işin aktuallığını 

təsdiq edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, həm idman zallarında, həm də 

açıq havada idman oyunlar kompleksinin istifadəsinə əsasən V-VI sinif şagirdləri üçün fiziki 

tərbiyə dərslərində xüsusi tədris metodikası hazırlanmışdır; V-VI sinif şagirdləri üçün fiziki 

tərbiyəsi üçün proqram tələblərinə uyğun olaraq estafetlər oyun kompleksi təqdim olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi.  Fiziki tərbiyə dərslərində V-VI sinif şagirdləri 

üçün tərtib edilən bağlı və açıq oyun komplekslərində geniş idman oyunlarından istifadə üsulu 

orta məktəblərdə, idman klublarında, uşaq sağlamlıq düşərgələrində, əlavə təhsil müəssisələ-

rində oyun hərəki bacarıqlarının tədrisi prosesində istifadə edilə bilər.  
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С.И. Кулиев  

 

Педагогические и психологические особенности занятий по 

физическому воспитанию учащихся V-VI классов 

 

Резюме 

 
В статье раскрываются психолого-педагогические особенности занятий по физичес-

кой культуре, как вид физической и психологической активности, в результате чего у 

подростка поддерживаются в совершенствуется физическая и психологическая подго-

товленность. Развивается моторика, а также происходит развитие когнитивных свойств 
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подростка. Развиваются духовные, эстетические, интеллектуальныекачества подростка. 

Поэтому физическую культуру следует рассматривать как особый вид культурной дея-

тельности, результат которой приносят, пользу, как обществу, так и самой личности 

подростка. Физическое воспитание – это организация работы в системе образования, 

воспитание и общественная жизнь, здоровый и активный отдых, влияние на общий 

процесс образования, оздоровление организма, имеет общекультурное значение, помо-

гают подростку проявлять и развивать свои физические и психологические возмож-

ности. 

 

S.I. Guliyev  

 

Pedagogical and psychological features of physical  

education classes for students in grades V-VI 

 

Summary 

 
The article reveals the psychological and pedagogical features of physical culture classes, 

as a type of physical and psychological activity, as a result of which the teenager's physical 

and psychological readiness is improved. Motility develops, as well as the development of the 

cognitive properties of the adolescent. The spiritual, aesthetic, and intellectual qualities of a 

teenager develop. Therefore, physical culture should be considered as a special type of 

cultural activity, the result of which is beneficial, both to society and to the personality of a 

teenager. Physical education is the organization of work in the education system, upbringing 

and social life, healthy and active rest, influence on the general process of education, 

improvement of the body, has a general cultural significance, helps a teenager to show and 

develop their physical and psychological capabilities. 
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Tələbələrdə musiqi əsərlərinin məzmununa maraq, Azərbaycan klassik irsi üçün qürur his-

sinin, xalq mahnılarına maraq və məhəbbətin tərbiyə edilməsi, həmçinin xarici klassik, ro-

mantik nümunələrinin öyrənilməsi - repertuar seçilərkən müəllim qarşısında duran vəzifələr-

dəndir. Repertuarın düşünülmüş şəkildə seçilməsi tələbələrin hərtərəfli inkişafına və tədris 

prosesinin düzgün təşkilinə səbəb olur. 

XIX əsrin görkəmli Avstriya bəstəkarı, F.Şubert musiqidə romantizmin ilk nümayəndəsi 

olmuşdur. O, Bethovenin müasiri olmuş, təqribən on beş ilə yaxın bir şəhərdə yaşayaraq əsər-

lər yazırdı. Buna baxmayaraq, hər iki bəstəkarın birbirindən fərqli musiqi üslubları vardır.  

Əgər Bethoven Vyana klassisizmin son nümayəndəsi olmuşdursa, Şubert ilk Vyana romantik 

bəstəkar idi. Romantizma xas olan - lirik mövzular, tənhalıq mövzusu, aftobiografıklik. Xalq-

məişət janrına müraciət edərək o, öz iç dünyasının bütün çalarlarını rəngarəng ifadə vasitəsilə, 

zəngin harmonik dillə əks etdirmişdir. Şubert musiqi tarixində qısa bir ömür sürərək roman-

tizmin ilk qaranquşu olmuşdur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz baxımdan bəstəkarın yaradıcılığı, 

xüsusilə fortepiano yaradıcılığı, tələbələr üçün böyük maraq və xeyir yaradır. Şubertin yara-

dıcılığının ən böyük nailiyyətlərindən biri, mahnı kimi, bir zamanlar evdə, məişətlə bağlı ola-

raq ifa olunan musiqidən birhissəli fortepiano pyeslərinin yaranması olur. 

Doğrudur, Şubert  müasir ifaçılığa, konsert pianoçusu pilləsinə qalxmamışdır. Buna səbəb 

onun ümumiyyətlə xarici effektə malik olan virtuoz ifaçılığa olan mənti münasibəti idi. Am-

ma bütün ömrü boyu fortepiano ücün əsərlər yaratmaqda böyük tələbat duyurdu. Daha çox 

improvizələrdən yaranan fortepiano musiqisi əsasən kamera xarakterli təbiətilə seçilir. Şuber-

tin fortepiano üslubunun formalaşması dərin köklərə gedir. Bethovenin “Baqatel”ləri, çex mu-

siqi məktəbi Vyanonin məişətlə bağlı rəqs musiqisi və əlbətdə mahnıların, onun lirik obraz-

larının təsviretmə təbiətindən gələn xüsusiyyətlər fortepiano üslubunun formalaşmasında baş-

lıça rol oynamışdır. Fortepiano musiqisindəki yeniliklərdən biri rəqslərdə, əsasən vals və 

marşlarda görürük. Valsın fortepiano musiqisinə daxil olması Şubertin musiqisinin demokra-

tizə edilməsini göstərir. Öz lirikliyi, melodikliyi, müşayiətdə olan tembr rəngarəngliyi ilə seçi-

lən Şubertin sonata-simfonik əsərlərdə təsir edərək öz xüsusiyyətlərini ənənəvi menuet və ya 

skersoda göstərir. 

Heç bir bəstəkar Şubert kimi dörd əlli fortepiano ədəbiyyatina yer ayırmamışdır. Doğru-

dur, Motsartm yaradıcılığında klavir duetlərlə bağlı nümunələr vardır. Lakin Şubert bu janrın 

yaradıcısı sayılır. Fortepiano musiqisinin sonrakı inkişafında bu sahə ikinci plana keçir. Ona 
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görə də Şubertin bu sahədə ki nailiyyətləri kölgədə qalır. Dörd əlli ifayla bağlı əsərləri böyük 

diapazonu əhatə edir (marşlar, polonezlər, rondo, divertizmentlər və s.) Bu məişət janrına bö-

yük bədii əhəmiyyət verərək (zəngin faktura, dolğun səslənmə, tembr rəngarəngliyi) həvəskar 

ifaçılara xas olan bu sənətin spesifikliyinə də qoruyub saxlamışdır. Onun fortepiano duetlərin 

arasında həyatının sonuna yaxın yazdığı fa minor fantaziyası, “Böyük duet”, “Macar divertis-

mentini” misal göstərmək olar. Yaradıcılığının sonuna yaxın o, romantik fortepiano miniatür 

janrını yaradır. Buraya “Ekspromtlar” və altı “Musiqi anı” daxil edir. O dövr üçün yeni olan 

bu adlar əslində müəllifin əsas ideyasını ifadə etmək üçün belə adlandırılmışdır. Hər bir “Mu-

siqi anında”, “Erspromt”da sənətkarın emosional cəhətdən zəngin olan daxili aləminin anları 

təsvir olunmalı idi. Beləliklə, Şubertin fortepiano əsərlərinin öyrənilməsi tələbələri musiqi 

dünyasının vacib bir səhifəsini açır və onların inkişafında öz yerini tapır. 

Janr – bədii yaradıcılığın, onu yaradan tarixi mühitin həyatla və məişətlə bağlı olan və ya 

digər növüdür. İlk dəfə “janr” sözü rəsimdə yaranıb. Janrlı rəsm mənasında o vaxtlar müasir 

rəssamın çəkdiyi real gündəlik məişət çıxış edirdi. Məsələn, XVI-XVII əsrlərin flamand və 

holland rəssamları xalq gəzintilərinin və bayramlarının, kəndlilərin və əsnafların əməyinizi, 

köçəri musiqiçilərin, traktirlərdə şən məclislərin şəkillərini ustalıqla çəkməklərilə şöhrət qa-

zanmışdılar. Belə şəkillər çəkən rəssamlar «yanrist» adlanırdılar.  

Vaxt keçdikcə «janr» anlayışı daha geniş mənada, bədii yaradıcılığın və ya digər növü mə-

nasında istifadə olunmağa başladı. Bədii yaradıcılığın digər sahələri kimi, musiqi incəsənəti 

müxtəlif janrlarla zəngindir. İri planda bütün musiqi janrlarını iki qrupa bölmək olar: vokal, 

oxumaq üçün (müşayətlə və onsuz) nəzərdə tutulan və instrumentala. 

Əsrlər boyunca vokal musiqi birinci yerdə dururdu. İnstrumental musiqi isə o vaxtlar kö-

məkçi, tətbiqi xarakter daşıyırdı. Mahnı və rəqslərlə birlikdə qədim zamanın musiqiçiləri hər-

bi və ovçu havaları, şən süfrə başında çalınan musiqi, parad və müxtəlif mərasimlər üçün mu-

siqi və s. bəstələyirdilər. Başqa sözlə desək, bacardıqları səviyyədə insanın məişətinə xidmət 

göstərirdilər. Və yalnız xeyli sonra, ictimai həyatın inkişafı və qəlizləşməsi, insanların ideya 

səviyyəsinin genişlənməsilə mənaca daha dərin və forma baxımından çətin instrumental əsər-

lərin yaranmasına tələbat yaranır. Tədricən, köhnədən mövcud olan janrlar öz tədbiqi mənası-

nı itirirlər və yeni, daha dərin emosional məzmunla dolurlar. Həmçinin, musiqi əsərlərinin ye-

ni, heç bir tətbiqi köməkçi mənası olmayan növləri əmələ gəlir: sonatalar, konsertlər simfo-

niyalar. Kamera və instrumental musiqi janrları yaranır və inkişaf edir. 

XVI-XVII-ci əsrlərin qədim musiqisində hətta ondan bir qədər əvvəlki vaxtlarda da əsas 

yer prelüd janrına məxsus idi. Bu janr müstəqil bir janr kimi ona italyan və ispan musiqiçiləri-

nin repertuarında rast gəlmək olardı. Prelüdiya çox da böyük olmayan, impravizasiya xarak-

terli instrumental pesdir. Prelüdiyaların əksəriyyəti tez, canlı, hərəkətli ən əsası da bərabər 

uzunluqda olur. Bununla belə oxunaqlı, qabarıq şəkildə əks olunan prelüdiyalarda az deyil. 

Buna misal olaraq Y.S.Baxın cox məhşur olan «Yaxşı temperasiya olunmuş klavir» göstər-

mək olar. Bütün bunlarla bərabər Baxın çoxlu sərbəst prelüdiyalarma da rast gəlmək olar, 

hansı ki, heç nəyə bağlılığı yoxdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, XVIII əsrin ortalarında və ondan sonralar bəstəkarlar prelüdiya 

yazmağı dayandırdılar. Bu janr heç də Haydn, Motsart, Bethoven, Şubert kimi bəstəkarlara 

xas deyil. XIX əsrin ilk prelüdiya janrına müraciət edən ən böyük, dahi bəstəkarlarından biri 

Şopen olub.  

Şopenin prelüdləri rəssamlıq cəhətindən bitkin fortepiano əsərləridir. Onlardan çoxu qısa, 

lakonik şəkildədir. Bəzilərində improvizasiya xarakteri vardır. Bu artıq giriş deyildi, sərbəst 

əsərlər idi. Məsələn: 13 və 19-cu prelüdiyalarda noktürnun oxşarlığı, 20-ci də matəm marşı-
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nın, 7-ci də mazurkanın və s. Demək olarki, prelüdiyalar yalnız bir psixoloji vəziyyəti əhatə 

edir. Bütünlükdə isə müxtəlif insanın psixoloji vəziyyətini əks etdirir. Prlelüdiyanın yeni for-

masını rus bəstəkarları inkişaf etdiriblər: Lyadov, Skryabin, Raxmaninov. 24 prelüddən ibarət 

olan yığmanı D.Şostakoviç yazmışdır. 

Etüdlər, instrumental pyeslər bunlar əsasən texniki çalışmalar kimi istifadə olunur. Əvvəl-

lər etüdlər adama texniki çalışmadan başqa heç bir təsir bağışlamırdı (Klementi, Kramer, 

Çerni). Qiymətli fortepiano ədəbiyyatına Şopenin iki dəftərdən ibarət etüdləri daxildir. Şo-

penin addımladığı yol, hansı ki yüksək səviyyədə rəssəmcasına yürabolığı əsərləri yaratmaqda 

başqa sahələrdə yaradan dahi bəstəkarlar yol göstərirdi. Hər şeydən əvvəl bu Paqanini olmuş-

du, hansı ki Varşavada öz skripka üçün etüdlərini çalan zaman Şopeni heyran etmişdi. Onlar 

təsiri özünü Şopenin etüd janrında yaradıcı virtuoz çətinlikdə olan etüdlərdə özünü aydın biru-

zə verir. Hətta Şopenin bu janrda yaratdığı əsərlərə səthi baxsaq belə əmin olmaq heç də çətin 

deyil ki, onların yeni virtuoz texnikası öz dövrünün pianist virtuozluğunu qabaqlayır. Şopen 

hər bir etüdə bir texniki forma tərəfindən baxır, hansı ki, bu onun yeni musiqili obrazının in-

terpretasiyasını düzgün açmağa şərait yaradır. Şopenin bəzi etüdləri dünya musiqi ədəbiyyatı-

na ən məşhur preslər kimi daxildir. Etüd mi major op.10 özünün yankeçilməz musiqili gözəl-

liyi ilə seçilir. Şopenin fikrinə görə bu etüdün mətni onun yaratdığı melodiyaların ən gözəli-

dir. 

Ballada janrı – həm ədəbiyyatda, həm də musiqidə romantik dövrün mühitində inkişaf 

edib. Bu qədim incasənət növü intibah zamanı əmələ qəlib. Ən çox Fransada və İngiltərədə 

geniş yayılmışdı. İki əsrin hüdudunda yenidən aşkar olunmuşdu və öz yüksəlişinə 19 əsrin ya-

zıçı və bəstəkarlarının yaradıcılığında çatmışdır. Balladıya müraciət onların milli mənbəyə və 

xalq yaradıcılığına olan maraqla bağlıdır və həmçinin, qədim dövrün, keçmişin ideallaşdırıl-

ması ilə. Balladaların məzmunu bir qayda olaraq, dramatik epizodlarla, fantastik atmosferayla 

dolu olur və burada reallıq və uydurma, xəyal və görünmə bir-biriylə qarışır. 

Şopen üçün ballada janrı xüsusi məna kəsb edirdi. 19 əsrin Polşa ədəbiyyatında ballada 

patriotik əhval-ruhiyyənin ifadəçisi olmuşdur. Onlar qədim əfsanələrdə və tarixi rəvayətlərdə 

milli müstəqillik ideyalarını ifadə edirdilər. Şopen öz həmvətənlisi Mitskeviçi poetik yaradıcı-

lığının güclü təsiri altında idi. Şopenin dörd balladası fortepiano musiqisinin xəzinəsinə daxil-

dir. Onlarla həm epik rəvayət, həm real və fantastik obrazların dolaşması, həm də dramatik 

kulminasiya aydınlaşdırılması mövcüddur. Şopenin balladaları zidd xarakterli tematik epizod-

larla zəngindir. Biz daima real və fantaziyanın, yer və göyün tutuşdurulmasını eşidirik və bun-

lar romantik balladaya xas olan elementlərdir. Xalq dastançısı obrazı bəstəkar tərəfindən bi-

rinci balladanın epik sakit əvvəlində əks olunub. Bir çox tematik yaranmalırın danışıq into-

nasiyaları poetik mənbəylə olan əlaqəyə işarə edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz bəstəkarlarının yaradıcılığı dünya musiqi ədəbiyyatında çox bö-

yük əhəmiyyəti vardır. Bu bəstəkarların əsərləri dünyavi əhəmiyyət kəsb edərək tələbələrin 

inkişafında aparıcı rol oynayır. Ümumi musiqili incəsənətə müraciət etməklə düşünərək intel-

lektual və estetik etapların inkişafına gəlirik. Əgər tələbələr Şubert, Şopen kimi dünya bəstə-

karların əsərlərini öyrənməsələr onlar nə musiqidə nə də təhsildə heç bir nəticə əldə edə bil-

məzlər.     

Görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Ü. Hacıbəyov qeyd etmişdir ki, ümumi insani mədəniy-

yətə, onun hər bir qayda-qanunlarına yaxınlaşmağa bizə şərait yaradır. O, həmişə musiqi təh-

silində və tərbiyyədə Qərbi Avropa musiqisinin vacibliyini qeyd edib. Sözsüz ki, belə fikirlər 

bu gün də öz aktuallığını itirmir və bizdən tələb edir tələbələrin musiqi inkişafı ücün Qərbi 

Avropa bəstəkarlarının əsərlərinə sistematik və intensif müraciət edək. Klassik və xalq musi-
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qisinin musiqi əsərləri son dərəcədə müxtəlifdilər. 

Xalq mahnı və oyunları, marş və rəqsləri, romans və ariyaları, sonata və simfoniyaları, 

opera və oratoriyaları – bunlar hamısı musiqi əsərlərinin müxtəlif növləridir, necə deyərlər 

musiqi janrlarıdır. Müxtəlif xalq və millətlərdə musiqi əsərlərinin ayra-ayrı janr növləri öz 

həcmi və məzmun zənginliyinə görə fərqlənirlər. Klassik musiqi mədəniyyətinin keçdiyi yol 

sadə lirik maşın mövzularından, məişət rəqslərdən, kamera, simfonik və opera musiqisinin 

janrlarıyla bağlı olan, zəngin və müxtəlif məzmunu olan iri həcmli, inkişaf etmiş formalara 

qətirib çixarır. 

Məqalənin aktuallığı. Xarici ölkə bəstəkarların yaradıcılığınin tələbələrin fortepiano təh-

sili prosesində vacib rol oynamasını nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab edilməlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. F.Şubert, F.Şopen əsərlərinin müəsir pianoçularının repertuarına 

daxil edilməsi bununla əlaqədardır ki, bu əsərlər XIX əsr dünya musiqisinin parlaq nümunə-

ləridir. 

Məqalənin  praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Məqalədən F.Şubert, F.Şopen əsərlərinin düz-

gün interpretasiyasının tapılmasında müəllım və tələbələr yararlana bilər. 
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Pozulmuş funksiyaların korreksiyası (kinestetik afferentasiya) zamanı sağlam analizatorla-

rın xüsusən də eşitmə analizatorunun qoşulmasına əsaslanaraq onun kompensasiya tədbirləri-

ni də istifadə etmək vacibdir. Məlumdur ki, eşitmə analizatoru erkən formalaşır. Analizator 

səsi yüksəkliyinə, tempinə və intensivliyinə görə fərqləndirə bilir. Ona görə də serebral iflicli 

uşaqlarla loqopedik iş zamanı onların eşitmə və nitq-hərəkəti funksional sistemini tam olaraq 

formalaşdırmaq lazımdır. 

Reflektor inkişafın patologiyası, nitq terapiyasının birinci vacib prinsipini müəyyən edir: 

nitq və skelet əzələlərində patoloji reflektor aktivliyin yendirilməsi. 

Nitq terapiyasının ikinci prinsipi: medikamentoz terapiya, motor inkişaf və sensor qəbulet-

mənin bazasında nitq inkişafının stimulyasiyası. 

Nitq terapiyasının üçüncü prinsipi: nitq kinesteziyasının formalaşması ilə səs qəbuluna 

əsaslanan hərəkət sonrası reaksiyaların nitq inkişafı affertensiyası. 

Uşaqlarda nitq mesajlarının başa düşülməsi prosesi tədricən baş verir: konkret şəraitdə 

nitq təlimatlarının qəbul edilməsinin global diffuziyasından tutmuş, onu təşkil edən sözlərin 

dərk edilməsinə qədər. Sinir proseslərinin uzunmüddətli irradiasiyasına meyilli olan serebral 

iflicdən əziyyət çəkən uşaqların yüksək sinir fəaliyyətinin xüsusiyyətləri fonematik analizin 

formalaşmasını daha da çətinləşdirə bilər. Loqopedik iş zamanı uşağa ana dilinin sözlərinin 

öyrədilməsinə kömək etmək vacibdir. Dilin mövcud sistemlərinə uyğun olaraq nitq motorika-

sı analizatorunda fonem və intonem hərəkət alqoritmlərinin deyilməsi üçün semantik tərcümə 

proqramları  və şifrələrin açılmasına kömək göstərmək lazımdır. Serebral iflicli uşaqların nitq, 

motor, psixoloji pozulmalarının patogenezinde əsas yeri beyinin,  xüsusən də intellektual və 

nitq funksiyaları ilə əlaqəsi olan ana mərkəzlərin inkişafının ləngimsə tutur. Məlumdur ki, pe-

riferik affertensiya mərkəzi sinir sisteminin affektiv və funksional yetişməsini tezləşdirir. Ey-

ni zamanda da uşağın erkən yaş dövründə mərkəzi sinir sisteminin daha çox inkişafı da qeyd 

olunur. 

Bütün bunlardan belə nəticə çıxır ki, nitq terapiyasının əsas prinsipi, onun erkən başlaması 

və intensiv aparılmasıdır. Bu bir tərəfdən nitqin qabıq mərkəzlərinin inkişafına, digər tərəfdən 

isə artikulyator orqanların inkişafına kömək edəcək. Nitqin tələffüz tərəfi pozulmuş, dizartriya 
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ilə şərtlənmiş məktəbəqədər yaş dövründə loqopedik müayinəsi gec başlamış və ya heç aparıl-

mamış olan serebral iflicli uşaqlarda artikulyator orqanların anotomik yetişkənsizliyi arta bi-

lər. Məktəb yaşlı belə uşaqlarda tez-tez balaca ölçülü burun boşluqlarına, qırtlağın ləng inki-

şafına və balaca ölçülü ağız boşluğuna rast gəlinir. Bu da öz növbəsində alveol proseslərin ki-

fayət etməyən inkişafı, dişlərin gec yetişməsi, çənə quruluşunun kifayətsiz inkişafı, yumşaq 

və sərt damağın formasının dəyişməsi və çeynəmə əzələlərinin kifayət etməyən inkişafı ilə 

əlaqədardır. Balaca ağız boşluğunda yerləşən spastik gərgin və ya paretik uzadılmış vəziy-

yətdə olan dil, burada xüsusən irihəcmli görsənir. Artikulyator aparatın anotomik inkişafsızlı-

ğı, uşağın nitqinin inkişafını daha da ləngidir. Yuxarıda göstərildiyi kimi serebral iflicli uşaq-

ların nitq və hərəkət pozulmasının mexanizm biliklərinə əsaslanaraq aparılan nitq terapiyası 

bütün uşaqlarla iş zamanı nəzərə alınmalıdır. 

Müxtəlif səslərin tonunun yüksəkliyi, qavramanın inkişafına görə isə sensor qavrama va-

cib rol oynayır. Böyük məktəb yaşlı uşaqlarla geometrik forma, hərf, rəqəmlərin qavranılması 

və fərqləndirilməsinə görə xüsusi oyun - məşğələlər keçirilir. Uşaqlar onlara əlləri ilə toxunur, 

plastilindən müxtəlif fiqurlar düzəldir, havada şəkillər çəkir, bağlı gözlərlə əşyalara toxun-

maqla tanıyırlar.  

Daimi olaraq ətraf aləm haqqında təsəvvürlərin inkişafı və genişləndirilməsinə görə işlər 

aparılır. Bundan əlavə uşaqlara daha çox ətrafdakı əşyaların adlarını anlamağı öyrədirlər. Pas-

siv lüğətin artırılması görmə, eşitmə, taktil və kinestetik qavramaya birbaşa əsaslanaraq baş 

verir və uşaqların əşyavi- əməli fəaliyyətində möhkəmlənir.  

Fəaliyyətin əsas forması kimi rəsmə böyük yer verilir. Rəsm çəkməklə ikinci siqnal sis-

temi arasında bağlılıq M.M. Koltsvoyun tədqiqatlarında göstərilmişdir. Sözlər, obrazlar və 

davranışlar arasında əlaqənin yaranması və möhkəmləndirilməsi işi görmə-eşitmə-kinestetik 

inteqrasiyanın inkişafına şərait yaradır ki, bu da ekspresiv nitqin yaranmasının vacib şərtidir.  

Nitq fəaliyyətinin bu şərtlərinin inkişaf etməsi ilə nitqin ontogenetik olaraq ilkin funksiya-

sının - ünsiyyət funksiyasının formalaşmasını stimulyasiya edir. Ətraf-dakılarla ünsiyyət tələ-

batının inkişafı loqopedik işin əsas vəzifəsini təşkil edir. Söz ehtiyatının artması gündəlik 

praktik fəaliyyətdə onların istifadəsini stimulyasiya edir. Uşağa müxtəlif praktik situasiyalar-

da sözləri istifadə etməyi öyrədirlər. İşin əsas prinsipi– onu nitqin normada inkişafının mər-

hələlərinə uyğun aparılmasının vacibliyidir. Loqopedik işdə uşaqla birgə oyun fəaliyyəti pro-

sesində baş tutan nitqi modelləşdirmədən geniş istifadə olunur. Normal inkişafda olduğu kimi 

uşağa əvvəlcə bir sözlü cümlələri öyrədilir. Daha sonra ona iki sözlü cümlələri qurmağı öyrə-

dirlər. Daha sonra isə cümlələrin həcmləri getdikcə artırılır. İlkin mərhələlərdə loqoped uşağın 

arxası ilə cümlələri təkrarlayır. Zamanla loqoped bu cümlələrə sözlər əlavə edərək onları ge-

nişləndirir. Uşaq daha geniş cümlələri təkrarlamağa stimulyasiya edilir. Məsələn, loqopedin 

uşaqla oyun fəaliyyəti zamanı uşaq deyir: “maşını ver”. Loqoped oyun situasiyasına uyğun 

olaraq bu ifadəni təkrarlayır. Sonra yene belə oyun situasiyasında o deyir: “böyük maşını 

ver”, “böyük qırmızı maşını ver” və s. Loqoped uşağa belə daha geniş cümlələri təkrar etməyə 

stimulyasiya edir. 

Əvvəldə qeyd olunduğu kimi, işin ilkin mərhələlərində nitqin səsləri tələffüz etmə və 

qrammatik quruluşunu korreksiya etmək məsləhət görülmür. Belə ki, bu cür korreksiya se-

rebral iflicli uşaqlarda nitq aktivliyini azalda bilər və nitq neqativizminə gətirib çıxara bilər. 

Bunun əvəzinə müxtəlif müəlliflər xüsusi priyom - “özünü korrek-siyanın modelləşdirilməsi” 

ni təklif edirlər. Metodun əsas prinsipi ondan ibarətdir ki, loqoped bilərəkdən sadələşdirilmiş 

nitq modellərindən istifadə edir və özü-özünü düzəldir, beləliklə də uşaq nitq əməliyyatlarına 

malik olur. Məsələn, loqoped bir sıra nitq modellərindən istifadə edərkən bilərəkdən hansısa 
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sözü buraxır: “gəlinciyi stul qoy”. Dərhal da öz səhvini düzəldir: “xeyr, xeyr, gəlinciyi stulun 

üstünə qoy”. Bu zaman o “üstündə” sözünü xüsusi intonasiya ilə deyir.  

Bu məşğələlərlə eyni zamanda nitqin bütün tərəflərinin inkişafına görə də işlər aparılır. 

Ümumi qəbul edilmiş loqopedik priyomlardan istifadə edərək, loqoped mütləq formada uşa-

ğın nitqinin inkişafını və onun artikulyasion və ümumi matorikasını və bütünlükdə xəstəliyin 

klinik xəritəsini nəzərə alaraq hər uşaq üçün fərdi məşğələ planı hazırlayır. Bəzi hallarda lo-

qoped gələcək spontan nitqin inkişafı üçün baza yaratmağı qarşıya məqsəd qoyur. Serebral if-

licdən əziyyət çəkən uşaqlarla iş zamanı daha effektiv, motor-kinestetik metodudur. Belə hal-

da nitqin kommunikativ tərəfinin inkişafı hərəki-kinestetik stimulyasiyası (toxunma, masajın 

müxtəlif növləri, əl çalmaq, kiçik motorikanın inkişafı, əl barmaqlarında kinestetik hiss etmə 

və s.) ilə uyğunlaşır. Bu tədbirlər alaliyanın dizartriya ilə eyni zamanda olduğu vaxtda daha 

vacibdir. 

Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təlim və tərbiyəsi, onların ictimai həyata və əmək 

fəaliyyətinə qoşulması çox mürəkkəb sosial və pedaqoji problemdir. Xüsusi qayğıya ehtiyacı 

olan uşaqlar mürəkkəb bir qrupdur. Bu qrupa daxil olan patologiyalardan biri də dayaq – hə-

rəkət aparatı pozulması olan uşaqlardır.  

Hər patologiyada olduğu kimi, dayaq- hərəkət aparatının zədələnməsi olan uşaqların təlim 

və tərbiyəsi ilə yanaşı, onların korreksiya yollarının araşdırılmasına və bu sahədə xüsusi baca-

rıqlara malik olan mütəxəssislərin yetişməsinə böyük ehtiyac vardır. Müasir dövrdə keçmişə 

nəzərən uşaqlarda bu patologiyaya daha çox rastlanması və bu ehtimalın yüksəlməsi bizdən 

bu sahəyə xüsusi diqqət və qayğı tələb edildiyinin bariz nümunəsidir. Buna görə də serebral 

iflicli uşaqların təkcə tibbi və sosial yardıma deyil, həmçinin psixo-pedaqoji və loqopedik yar-

dıma da ehtiyacları vardır. Digər patologiyalarda olduğu kimi dayaq-hərəkət aparatı pozulma-

sı olan uşaqlarda erkən diaqnostikanın və tətbiq edilən metodların bu patologiyanın aradan 

qalxmasında və ya yüngülləşməsində əhəmiyyəti korreksiyanın sonrakı mərhələləri üçün çox 

vacibdir. Erkən dövrdə aparılan diaqnostik təhlillər və tədbirlər patologiyanın növbəti mərhə-

ləsini təyin etməyə istiqamət verir. Belə ki, bu sahədə mütəxəssislər kifayət qədər bilik, baca-

rıq və vərdişlərə yiyələnmiş olmalı və fəaliyyət göstərərkən uşağın həm fiziki və psixoloji im-

kanlarını nəzərə almalı, həm də lazımi müalicə profilaktik tədbirləri seçərkən uşağın patologi-

yasının xüsusiyyətlərini bilməli, yaranma səbəbləri və yeri haqqında məlumata sahib olma-

lıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Patologiyalı uşaqlarla iş xüsusilə oyun şəraitində və onların diqqə-

tini cəlb edəcək şəkildə aparılır. Oyun şəraitində aparılan müayinə və reabilitasiya tədbirləri 

uşaqların özlərini olduqları mühitdə diskomfort hiss etməməsi üçün xüsusilə vacibdir. Oyun-

lar uşağın yaşından və tənəffüs pozulmasının xarakterindən asılı olaraq seçilir. Tənəffüs, fo-

nasiya və artikulyasiya üzərində iş bir-birilə sıx şəkildə aparılır. Bu işdə xüsusi loqoritmik 

oyun və məşğələlər xüsusi yer tutur. 

Loqoritmika üzrə məşğələlər nəinki məktəbəqədər yaşlı uşaqlarla, hətta məktəbyaşlı uşaq-

larla da aparılır. Bu məşğələlərdə ümumi və artikulyasiya motorikası, tənəffüs və səsin üzərin-

də iş musiqi sədası altında aparılır. Bir çox müşahidələr göstərir ki, musiqi ümumi və lokal 

əzələ yumşaldılmasına, məcburi hərəkətlərin azaldılmasına, hərəkətlərin koordinasiyasına və 

birliyinə şərait yaradır. Buna görə də uşağın adi halda edə bilmədiyi hərəkətləri o, musiqi sə-

dasıyla yerinə yetirə bilir. Ətrafdakılarla ünsiyyət tələbatının inkişafı loqopedik işin əsas vəzi-

fəsini təşkil edir. Söz ehtiyatının artması gündəlik praktik fəaliyyətdə onların istifadəsini sti-

mulyasiya edir. Uşağa müxtəlif praktik situasiyalarda sözləri istifadə etməyi öyrədirlər.  

Uşaqların digər hissəsi dərk olunan fəaliyyətlərinin inkişafında geriləmə olmadığına görə 
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onlar xüsusi təlim və tərbiyə tələb etmirlər.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bütün USİ-li uşaqların xüsusi həyat şəraitinə, 

təlimə və gələcək əmək fəaliyyətinə ehtiyacları vardır. Bu uşaqlarla aparılan təlim-tərbiyə işi 

onların təhsilini davam etdirməyə, maraqlarına və qabiliyyətlərinə uyğun bir peşə əldə etməyə 

imkan verən səviyyəyə çatmağa kömək edə bilər. 
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Нами были использованы в оптимальном комплексе существующие методики для 

определения особенностей осанки детей с нарушениями психомоторики. При этом 

диагностика была разделена на несколько этапов: 

I – предварительный (ознакомление с семьёй ребёнка; сбор анамнестических дан-

ных; педагогическое наблюдение за ребёнком); 

II – визуально-пальпаторные методики тестирования (визуальный осмотр; мануаль-

ное мышечное тестирование по Л. Васильевой; фото и видеорегистрация особенностей 

осанки ребёнка); 

III – инструментальные методики (антропометрия; отвес; гониометрия; плантогра-

фия; выявление функциональной подвижности позвоночного столба; определение под-

вижности в суставах нижних конечностей); 

IV – детальное обследование структур позвоночного столба с помощью компьютер-

ных технологий и специальных аппаратов; 

V – консультирование родителей ребёнка по итогам диагностирования. 

На первом этапе было проведено: 

1. сбор анамнестических данных позволил: выявить особенности психомоторики 

ребёнка, формирования двигательной сферы и развития осанки ребёнка в различные 

возрастные периоды в онтогенетическом аспекте; уровень развития когнитивных функ-

ций; определить социально-материальный уровень семьи; психоэмоциональный статус 

семьи/родителей (рис. 1); 

2. открытие и скрытые наблюдения за статическими позами и движениями ре-

бёнка во время двигательно-игровой активности; 

3. открытые и скрытые наблюдения за ручными манипуляциями позволило оп-

ределить: какой руке ребёнок отдаёт предпочтение в ручных действиях; каким образом 

он ощупывает и захватывает предметы; наличие или отсутствие противопоставления 

большого пальца остальным; особенности сгибательных и разгибательных движений в 

суставах верхних конечностей; наличие ротационных движений в руках; насколько раз-
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вита точность и координированность движений руками/пальцами; 
 

 
Рис. 1 Анкета для определения особенностей состояния психомоторики ребёнка. 

 

4. определение типа стояния в зависимости от формы нижних конечностей 

(нормальный «П»-образный тип, «Х»-образный, «О»-образный, «С»-образный, смешан-

ный, асимметричный и др.); 

5. выявление особенностей ходьбы ребёнка позволяло определить тип походки: 

косолапая – с внутренней ротацией переднего отдела стопы; плоско-вальгусная – с на-

ружной ротацией стопы; «падающая походка» – ходьба с наклоном туловища вперёд); 

«утиная походка»– ходьба с раскачиванием всего тела; «паретичная походка» – скован-

ность движений нижних конечностей, спазмированность мышц ног, перекрещивае-

мость ног во время осуществления шаговых движений; «разболтанная, шарнирная по-

ходка» – разболтанность в суставах ног во время шаговых движений; «заячья, подпры-

гивающая походка» – прыжкообразные движения стопой в момент отталкивания стопы 

от опоры; «шаркающая, старческая походка» – в момент перемещения стопа практи-

чески не отрывается от опоры; «шлёпающая походка» – во время постановки стопы на 

опору слышен звук по типу шлепка, вызванный гипотонией мышц стопы и голеней; 

«петушиная, конская походка» – ходьба с опорой на передний отдел стопы (чаще всего 

при гипертонусе мышц задней поверхности голеней и «конской» стопе); атактическая 

походка – наличие излишних движений в ногах и/или теле, дискоординированность 

движений в различных биозвеньях тела или нарушения глобальной координации всего 

тела; асимметричная походка – вызвана асимметрией, перекосом геометрии биозвеньев 

тела. 

На втором этапе применялись визуальные методики диагностики осанки ребёнка: 

1. визуальный осмотр, который включал в себя следующее – осмотр ребёнка в вер-

тикальном и в горизонтальном положении (стоя/сидя/лёжа) в трёх плоскостях (фрон-

тальной, сагиттальной, горизонтальной). При этом обращалось внимание на: симмет-

ричность правых/левых частей тела ребёнка, выраженность изгибов позвоночного стол-

ба, форму спины, особенности верхних и нижних конечностей [6]. Осмотр кожного и 

волосяного покрова тела ребёнка способствовал: выявлению асимметричных кожных 
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складок; наличия волос на туловище (завихрений в виде раковины улитки [9], особенно 

асимметричного (указывает на сколиотическое искривление позвоночного столба). Ос-

мотр правых и левых верхних и нижних конечностей определил позволил определить 

их пропорциональность, симметричность, гармоничность развития (рис.2). 

 
Рис. 2. Протокол осмотра осанки ребёнка. 
 

При этом могут иметь место различные визуальные анатомические признаки нару-

шений осанки у детей (табл. 1); 

2. мануальное мышечное тестирование по Л. Васильевой позволило оценить ак-

тивность определённых мышц, определить гипотоничные (ослабленные) мышцы, при-

чину данных отклонений и оптимальный путь их коррекции. При этом наблюдалось, 

что боль уменьшалась: при сближении мест прикрепления мышцы в случае обнаруже-

ния триггерных точек, а при растяжении мышцы обнаруживалось фасциальное укоро-

чение [2]. 
 

Таблица 1. 

Визуальные симптомы различных видов нарушений осанки. 
 

Нарушение 

осанки 

Круглая 

спина 

Кругло-

вогнутая 

спина 

Плоская 

спина 

Плоско-

вогнутая 

спина 

Асимметрична

я осанка 

положение 

головы 

наклонена впе-
ред, 7-ой шей-
ный позвонок 
резко выступает 

наклонена 

вперед 

прямо, шея 

длинная 

прямо наклонена в 

одну из сторон 

положение 
плечевых 

линий 

сведены 
вперед 

сведены 
вперед 

опущены Опущены асимметрично 
(одна ниже) 

положение 

лопаток 

симметрично 

(нижние углы 

выступают 

кзади) 

лопатки 

крыловидные 

лопатки 

крыловидные 

лопатки 

крыловидные 

асимметричны, 

ниже на вог-

нутой стороне 
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положение 
остистых 

отростков 

отклоняются 
кзади в виде 

тотальной 

дуги 

посередине посередине посередине равномерно 
отклоняются 

вправо или 

влево 

форма 

грудной 

клетки 

запавшая, наб-

людается ки-

фотичность 

грудного 

отдела 

запавшая запавшая Плоская, 

уплощен-ная 

асимметрия в 

положении 

реберных дуг 

живот  выпячен 

вперед 

выпячен 

вперед, усилен 

поясничный 

лордоз 

выпячен выпячен 

вперед  

чаще выпячен 

вперед 

положение 

таза 

угол наклона 

таза уменьшен 

угол наклона 

таза увеличен, 

ягодицы 

выступают 

угол наклона 

таза уменьшен 

до 30º, яго-

дицы плоские 

угол наклона 

таза 

увеличен 

корпус смещен 

в сторону по 

отношению к 

тазу 

треугольники 

талии 
(контуры) 

- талия не 

контурируется 

- - асимметричны, 

больше на сто-
роне вогнутости 

напряженные 

мышцы 

туловища 

грудные грудные, 

мышцы спины 

(поясничный 

отдел) 

мышцы спины 

(поясничный 

отдел) 

мышцы 

спины 

(грудной 

отдел) 

паравертебраль-

ные мышцы 

спины на сто-

роне вогнутости 
 

Методика мануального мышечного тестирования состояла из нескольких фаз: под-

готовка мышцы к тестированию – расслабленное положение (ребёнок в положении лё-

жа, сидя или стоя); 1 фаза – изометрическое сокращение мышцы, преодолевая сопро-

тивление исследователя; 2 фаза – увеличение силы изометрического напряжения через 

2,5-3 сек.; 3 фаза – пассивное растяжение изометрично сокращённой мышцы (активиза-

ция возникновения миотатического рефлекса – рефлекса на растяжение. Критерии нор-

мы оценивались следующим образом: в 1-ой фазе тонус мышцы постепенно повышает-

ся, во 2-ой фазе увеличение соответствует на 15 %, в 3-ей фазе увеличение тонуса мыш-

цы в 2 раза. Отсутствие увеличения силы мышечного сокращения в любой фазе указы-

вает на функциональную гипотонию мышцы [1]; 

3. фотофиксация и видеорегистрация особенностей осанки ребёнка. Метод фо-

тофиксации позволяет использовать фотографирование в качестве скрининга, то есть 

выявление особенностей осанки и внешнего вида у большого количества детей и прос-

леживание динамики их развития за относительно короткий промежуток времени. Фо-

тофиксация выполнялась с помощью фотоаппарата Nikon D 60. Положение ребёнка 

стоя: лицом, правым боком, спиной, левым боком, ‒ на фоне координатно-измеритель-

ного щита «Азимут», разработанного В. Беседой, Н. Могой (рис. 3). При этом необхо-

димым являлось следование основным условиям фотосъёмки: 

ребёнок находится в позе стоя за координационной сеткой (разлинованный в клетку 

5х5 см планшет); 

ступни ребёнка находятся на площадке на специальных отметках; 

расстояние от фотоаппарата до координационно-измерительного щита должно быть 

постоянным; 

фотоаппарат находится на штативе; 

вспышка на фотоаппарате отключена; 
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использовать дополнительное освещение – источник света должен быть с право-

го/левого боку и сверху ребёнка, что даст возможность более чётко зафиксировать 

рельефность тела ребёнка; 

выполнить несколько снимков: в сагиттальной и во фронтальной плоскости – в пол-

ный рост (цельный); голова + шея (кранио-цервикальный); голова + туловище (кранио-

торакальный); таз (сакральный); таз + нижние конечности (люмбально-педический); в 

горизонтальной плоскости выполняется снимок сверху (фиксация положения головы и 

наличие ротации относительно плечевого пояса, плечевого пояса относительно тазо-

вого пояса); 

наличие отвеса на координационном планшете позволяет определить отклонения от 

срединной вертикальной линии тела, отдельных биозвеньев, туловища; 

с помощью транспортира в градусах фиксируется угол отклонения того или иного 

биозвена/сустава от вертикали. 

 
Рис. 3. Координатно-измерительный щит «Азимут» (авторы – Беседа В. В., Мога 

Н. Д.). 

С помощью видеорегистрации фиксировались статические положения и перемеще-

ния ребёнка в пространстве (лежание на спине, лежание на животе, ползание на четве-

реньках, сидение, стояние, наклоны в позе стоя, тест Адамса, ходьба). При этом фикси-

ровалось смещение проекции общего центра масс, миграция точек вершин искривления 

позвоночного столба, наличие компенсаторных механизмов в вертикальных позах и во 

время ходьбы. Видеосъёмка производится как во фронтальной (спереди, сзади), так и в 

сагиттальной плоскостях (сбоку – справа/слева). Ребёнку предлагается пройти по нари-

сованной линии или в условном «коридоре», т. е. между двумя нарисованными линия-

ми на полу. Необходимо фиксировать внимание на следующих моментах во время 

ходьбы ребёнком: 

 постановка стоп; 

 наличие ротационных движений плечевым и тазовым поясом; 

 осуществление вспомогательных движений головой, туловищем, конечностями; 

 отклонение головы от срединной линии; 
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 отклонения туловища от срединной линии; 

 отклонения от срединных линий верхних и/или нижних конечностей. 

На третьем этапе были использованы следующие методики диагностики: 

1. антропометрия предполагала замеры роста и массы тела, а также объёмов и дли-

ны биозвеньев тела (головы, плечевого пояса, верхних конечностей, груди, таза, ниж-

них конечностей, длины стопы) (рис. 4); 
 

 
 

Рис. 4. Протокол антропометрических замеров ребёнка. 
 

2. использование отвеса. Для оценки оптимальности статики в положении стоя ис-

пользуется отвес, проводимый перпендикулярно к опоре: во фронтальной плоскости – 

отвес, опущенный из середины расстояния между затылочными буграми, проходит че-

рез середину расстояния между стопами пациента; в сагиттальной плоскости – отвес, 

опущенный из медиального края слухового прохода, проходит по переднему краю го-

леностопного сустава. Оценивается взаиморасположение костных ориентиров регионов 

тела между собой и плоскостью опоры последовательно в трех плоскостях: фронталь-

ной (вид сзади и спереди), сагиттальной (вид сбоку), и горизонтальной (вид сверху). На 

основе этого регистрируются деформации контуров тела ребёнка: 1, 2 – для анализа на-

рушений статики пациента, 3 – вид сзади, 4 – вид сбоку, 5 – вид спереди, 6 – вид свер-

ху, 7, 8 – для анализа нарушения биомеханики суставно-связочного аппарата [2] (рис. 

5); 

1. гониометрия (гониометрический метод) заключается в измерении углов на теле и 

является надёжным методом исследования изгибов и подвижности позвоночника при 

помощи специальных приборов: механического гониометра В. А. Гамбурцева, дистан-

ционного электрогониометра С. Н. Формозова-Б. В. Сермеева, маятникового гониомет-

ра. 
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         1                   2                  3          4                    5                       6             7           8 

 
Рис. 5. Диагностическая карта регистрации патобиомеханических изменений статики. 

 

При обследовании необходимо руководствоваться следующим:  

– знать анатомические точки на которые проецируются ножки гониометра (инион, 

остистый отросток 5-го шейного позвонка, остистый отросток 7-го шейного позвонка, 

остистый отросток 7-го грудного позвонка, остистый отросток 5-го поясничного поз-

вонка, остистый отросток 4-го крестцового позвонка; 

– обследуемый должен находиться в вертикальном положении (голова в ушно-глаз-

ничной горизонтали); 

– подготовить прибор к обследованию. 

По методике В. А. Гамбурцева производят определения показателей: 

– в сагиттальной плоскости кривизны позвоночника в статике: D – угол шейного 

лордоза (D = 1800 – (y+σ), K – угол грудного кифоза (K = 1800 – (β+y), L – угол пояс-

ничного лордоза (L = 1800 – (α+β), показатель формы поясничного лордоза (l = α/β × 

100%); 

– сагиттальных кривизн позвоночника в динамике при максимальном движении: ам-

плитуда сгибания и разгибания в тазобедренном суставе; амплитуда сгибания и разги-

бания в пояснично-нижнегрудном отделе позвоночника; амплитуда сгибания и разгиба-

ния в верхнегрудном отделе позвоночника; 

– во фронтальной плоскости кривизны позвоночника в статике определяют пять сте-

пеней сколиоза (I-ая степень – 1-40, II-ая степень – 5-80, III-ья степень – 9-150, IV-ая сте-

пень – 16-230, V-ая степень – более 240); 

– фронтальных кривизн позвоночника в динамике: амплитуда подвижности в пояс-

нично-нижнегрудном отделе; амплитуда верхнегрудном отделе. 

После этого определяют тип осанки (всего 27 типов) по показателям: угол наклона 

таза (х1); показатель поясничного лордоза (α+β); угол наклона верхнегрудного отдела 

позвоночного столба к вертикали (y) [4]. Нами были разработаны соответствующие 

протоколы, куда вносятся полученные данные (рис. 6, 7). 
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Рис. 6. Протокол гониометрического обследования осанки (в статике) ребёнка. 

 
Рис. 7. Протокол гониометрического обследования осанки (в динамике) ребёнка. 

 

Плантография позволила определить тип стоп (нормотонический, гипертониичес-

кий, гипотонический, дистонический, асимметричный, смешанный). Для этого исполь-

зовался специальный прибор – плантограф, на который ребёнку предлагалось встать из 

положения сидя на возрастном стуле. Полученный отпечаток расшифровывался по ме-
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тодике Н. Ефименко [7]; 

выявление функциональной подвижности позвоночного столба позволяет опре-

делить степень подвижности как отдельных отделов позвоночника, так и позвоночника 

в целом. Объем движений в направлении сгибание – разгибание равен в шейном отделе 

1000, в грудном – 400, поясничном – 650. Объем боковых движений в шейном отделе – 

450, грудном – 200, поясничном – 400 (Chapchal, 1954). Вращение позвоночника, по 

Молье, в шейном отделе совершается в пределах 70-900, в грудном – 80-1200 [12]. При 

этом используют различные методики: 

– проба Томайера – для оценки общей подвижности позвоночника. Определяется 

путем измерения в сантиметрах расстояния от III пальца вытянутых рук до пола при 

максимальном наклоне вперед. Это расстояние в норме равно «0» и увеличивается при 

ограничении сгибания позвоночника; 

– проба подбородок-грудина: в норме ребёнок свободно дотрагивается подбородком 

до грудины; 

– проба Отта – для определения подвижности в грудном отделе позвоночника. От 

седьмого шейного позвонка (CVII) вниз отмеряют 30 см и делают отметку. Затем рас-

стояние между указанными точками измеряют повторно при максимальном наклоне 

обследуемого вперед; 

– тест Шобера позволяет определить подвижность позвоночника в поясничном от-

деле в сагиттальной плоскости при наклонах вперед. Предварительно определяют: цен-

тральную точку уровня пояснично-крестцового сустава (точка на линии, которая сое-

диняет остистые отростки позвонков в месте ее пересечения с горизонтальной линией, 

соединяющей верхние и задние ости подвздошной кости); верхнюю точку измерений 

(на 10 см выше точки уровня пояснично-крестцового сустава); нижнюю точку измере-

ний (на 5 см ниже точки уровня пояснично-крестцового сустава). Выполняется наклон 

туловища вперёд, ноги в коленных суставах прямые. После этого выполняется наклон 

туловища назад. Фиксируется разница показателей сантиметровой лентой [13]; 

– авторская методика заключалась в использовании усовершенствованного угло-

мера и замеров объёма движений (в градусах) в шейном отделе позвоночника: замеры 

производились в положении ребёнка лёжа и сидя. При этом исследователь фиксировал 

плечевой пояс ребёнка, который выполнял повороты (вправо/влево) и наклоны (впе-

рёд/назад) головы. Угломер располагался: при наклонах головы – одна бранша (ста-

бильная) на уровне седьмого шейного позвонка, другая (подвижная) перемещалась по 

уровню срединной линии головы; при поворотах головы – одна бранша (стабильная) на 

пересечении срединных линий головы (фронтальной+сагиттальной), другая (подвиж-

ная) движется по передне-задней срединной линии головы; 

– определение подвижности в суставах ног. Для определения отведенного поло-

жения стопы Куслик предложил вальгометр стопы, бранши которого фиксированы к 

голени и к пятке; угол отведения стопы при нагрузке отсчитывается по транспортиру, 

укрепленному к бранше, фиксированной к голени [12].  

На четвёртом этапе производилось обследование с помощью компьютерных технологий: 

стабилометрия (стабилография, постурография) – метод, позволяющим определить 

биомеханические характеристики человека, его нейрофункциональные особенности и 

является основой для создания биологической обратной связи по опорной реакции. 

Этот метод заключается в измерении координат центра давления, который создаёт 

человек на плоскость опоры. Условия изменяются в зависимости от выполняемого 
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задания на стабилоплатформе, в результате чего возможно определение и оценивание 

двигательных возможностей и опорных реакций в их коррекции, реабилитации или 

тренировке [11]. 

 
Рис. 8. Протокол предварительного заключения о физическом развитии ребёнка. 

 

 
Рис. 9. Протокол рекомендаций по итогам диагностирования осанки ребёнка. 

 

На пятом этапе родители получали детальную информацию об особенностях осанки 

ребёнка, причинах появления нарушенной осанки. оптимальных путей её коррекции 

(рис. 8, 9). 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие предварительные выводы: 

1. Выявление особенностей осанки детей должно быть комплексным и учитывать 

различные факторы, влияющие на появление её нарушений. 
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2. Основным и самым доступным методом диагностики осанки является фотофикса-

ция статических поз ребёнка и видеорегистрация динамических перемещений ребёнка 

на фоне координатного щита «Азимут». 

3. Разработанная методика предполагает её практическое использование при диаг-

ностировании осанки у детей с нарушениями психомоторики специалистами соответ-

ствующего профиля. 

Перспективы исследований в данном направлении могут находиться в плоскости 

усиления исследования психической составляющей развития ребёнка с нарушениями 

психомоторики и её влияния на состояние осанки. 

Актуальность статьи. В условиях современности, на фоне постоянно увеличиваю-

щегося числа детей с нарушениями психомоторики, диагностирование их физического 

развития играет первоочередную роль в определении стратегии и тактики дальнейших 

коррекционных мероприятий. Комплексность в профилактике и коррекции нарушений 

опорно-двигательного аппарата с использованием научно обоснованной диагностики 

рассматривается как составная часть управляемого физического воспитания [5]. При 

этом особое значение приобретает диагностика осанки у данной категории детей, пос-

кольку именно она является комплексным отражением особенностей их физического 

развития и имеющихся у них нарушений психомоторики. Т. Круцевич рассматривает 

физическое развитие как естественный процесс индивидуальных возрастных измене-

ний морфологических и функциональных признаков детского организма, которые обус-

ловлены генной природой и конкретными факторами окружающей среды [10]. Профи-

лактика плоскостопия и формирование осанки являются одними из основных задач фи-

зического воспитания детей дошкольного возраста [3; 8]. 

Всё вышеизложенное предопределяет актуальность диагностирования именно осан-

ки у детей раннего и дошкольного возраста. Этой проблематике посвятили свои иссле-

дования учёные из различных научных сфер: 

 в биомеханике – В. Кашуба, А. Лапутин, Р. Бибик, Н. Носова, В. Дубровский, 

В. Фёдорова, А. Мушкин, Э. Ульрих, И. Зуев; 

 в спортивной метрологии – В. Гамбурцев, В. Кармазин, Т. Сквознова, Э. Нейма-

тов, С. Сабинин; 

 в ЛФК – М. Фонарёв, В. Епифанов, В. Берсенев, С. Бубновский, В. Евминов, 

Д. Скворцов, О. Мартынюк; 

 в ортопедии – В. Чаклин, Е. Абальмасова, В. Маркс, К. Букуп, Д. Гросс, А. Казь-

мин, И. Кон, В. Беленький;  

 в кинезиологии – Л. Васильева, К. Вебер, Р. Байерляйн, Дэвид С. Волтер, 

Род А. Хартер, Р. М. Энока; 

 в постурологии – И. М. Гаже, Б. Вебер, Р. Магнус, Д. Киселёв, Е. Кононова, 

Н. Мирская; 

 в реабилитологии – Н. Гросс, В. Качесов, В. Козявкин, Е. Мятыга, Е. Бисмак; 

 в коррекционной педагогике – Н. Ефименко, С. Изаак, А. Подъяпольская, Т. По-

пова, А. Глоба, И. Пригородова, Н. Деделюк, А. Потапчук, М. Дидур, О. Пешкова. 

Однако, несмотря на большое количество разработок в определении особенностей 

осанки у детей, отсутствует единая система диагностических параметров и оценивания 

состояния осанки и её особенностей у детей с нарушениями психомоторики. 

Научная новизна статьи. Разработать инновационную комплексную методику пе-

дагогической диагностики осанки у детей раннего и дошкольного возраста с наруше-
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ниями психомоторики. 

Практическое значение и применение статьи. Метод анализа использовался для 

определения современных и наиболее доступных методик диагностики осанки у детей; 

метод синтеза позволил определить и создать авторскую методику диагностирования 

осанки у детей с нарушениями психомоторики; метод практического тестирования де-

тей с помощью авторского прибора применялся для усовершенствования самого при-

бора и отработки методики работы на нём. 
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V.V. Beseda 
 

Psixomotor pozğunluqları olan uşaqlarda  

duruşun kompleks pedaqoji diaqnostikası 
 

Xülasə 
 

Mövcud yerli və xarici təcrübəyə və müəllifin öz uzunmüddətli təcrübəsinə əsaslanaraq 

məqalədə psixomotor pozğunluqları olan uşaqlarda duruş diaqnozu üçün yenilikçi hərtərəfli 

bir metod təsvir edilmişdir. Əvvəlcə bu uşaq kontingentində duruş pozğunluqlarının diaqnozu 

üçün mövcud tibbi və pedaqoji metodların qısa təhlili verilmişdir, bunun əsasında yaş və no-

zoloji baxımından ən uyğun diaqnostik metodlar seçilmişdir. 

Müəllif psixomotor pozğunluqları olan uşaqlarda duruş vəziyyətinin hərtərəfli pedaqoji 

diaqnozu üçün aşağıdakı mərhələləri nəzərdə tutan bir alqoritm təklif etmişdir: I - ilkin, II – 

görmə-palpasiya test üsulları, III - instrumental texnika, IV - müayinənin ətraflı müayinəsi 

kompüter texnologiyaları və xüsusi qurğulardan istifadə olunan onurğa sütununun strukturları, 

V - diaqnoz əsasında uşağın valideynlərinə məsləhət verilməsi. 

Uşaqlarda duruş vəziyyətinin diaqnostikası üçün təklif olunan müəllif metodunda anam-

nez diaqnostika blokundan (motor sahəsinin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətlərinin təhlili) 

testin pedaqoji komponentinə xüsusi diqqət yetirilir. ontogenetik aspektdə uşağın müxtəlif yaş 

dövrlərində duruşu, idrak funksiyalarının inkişaf səviyyəsi; ailənin sosial və maddi səviyyəsi; 

ailənin / valideynlərin psixoemosional vəziyyəti və s.). Diaqnostikada üstünlük verilən diqqət, 

müasir uşaq bağçasının reallıqlarında ən əlçatan statik və dinamikada duruş vəziyyətinin foto 

və video qeydinə yönəldilmişdir. 

Müəllif tərəfindən test məlumatlarının daxil edilməsi üçün təklif olunan orijinal sənəd sə-

nədləri maraq doğurur: duruşun əyani müayinəsi üçün protokol, onurğa sütununun palpasiyası 

üçün protokol, antropometrik məlumatlar üçün protokol, duruşdakı dəyişikliklərin qeydiyyatı 

üçün diaqnostik kart, duruşun qoniometrik bir araşdırması üçün bir protokol və s. 

Tam hüquqlu bir pedaqoji diaqnostikanı həyata keçirmək üçün müəllif ona tətbiq olunan 

koordinat ızgarası və digər köməkçi ölçmə cihazları (hərəkətli bir lövhə, dairəvi bir nəqliyyat 

vasitəsi və s.) Xüsusi pleksiqlas qalxan istifadə edərək orijinal bir cihaz hazırlamışdır). 

Bu istiqamətdə tədqiqat perspektivləri psixomotor pozğunluqları olan bir uşağın inkişa-

fının zehni komponentinin və duruş vəziyyətinə təsirinin öyrənilməsinin gücləndirilməsi müs-

təvisində ola bilər. 
 

V.V. Biesieda  
 

Complex pedagogical diagnostics of posture  

in children with psychomotoric disorders 
 

Summary 
 

Based on the existing domestic and foreign experience, as well as the author's own long-

term practice, the article describes an innovative comprehensive method for diagnosing 

posture in children with psychomotor disorders. First, a brief analysis of the existing medical 

and pedagogical methods for diagnosing posture disorders in this contingent of children is 

given, on the basis of which the diagnostic methods that are most appropriate for age and 

nosology are selected. 
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The author proposes an algorithm for complex pedagogical diagnostics of the state of 

posture in children with psychomotor disorders, which implies the following stages: I - 

preliminary, II - visual-palpation testing techniques, III - instrumental techniques, IV - 

detailed examination of the structures of the spinal column using computer technology and 

special devices, V - consulting the child's parents on the basis of the diagnosis. 

In the proposed author's method of diagnosing the state of posture in children, special 

attention is paid to the pedagogical component of testing, which was made up of the 

anamnestic block of diagnostics (analysis of the peculiarities of the formation of the motor 

sphere and the development of the child's posture at different age periods in the ontogenetic 

aspect; the level of development of cognitive functions; social and material level of the 

family; psycho-emotional status of the family / parents, etc.). The predominant emphasis in 

diagnostics is placed on photo and video recording of the state of posture in statics and 

dynamics, as the most accessible in the realities of a modern kindergarten. 

Of particular interest are the original forms of documentation proposed by the author for 

entering test data: a protocol for a visual examination of posture, a protocol for palpation of 

the spinal column, a protocol for anthropometric data, a diagnostic card for registering 

changes in posture, a protocol for a goniometric study of posture, etc. 

To carry out full-fledged pedagogical diagnostics, the author has developed an original 

device based on the use of a special Plexiglas shield with a coordinate grid applied to it and 

other auxiliary measuring devices (a movable plumb line, a circular protractor, etc.). 

Prospects for research in this direction may be in the plane of strengthening the study of 

the mental component of the development of a child with psychomotor disorders and its 

influence on the state of posture. 

 

Поступило в редакцию: 18.03.2021 
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Davranış pozuntusu, psixotik, sosial cəhətdən düzəldilməmiş və emosional qüsurlu kimi 

emosional və davranış pozuntularına istinad olaraq istifadə olunan bir sıra terminologiyalar 

mövcuddur. Bu məqalənin məqsədi üçün emosional və davranış pozuntusu termini, məktəb 

proqramlarında mədəni və ya etnik normalardan fərqli, davranış və emosional reaksiyalarla 

xarakterizə olunan bir əlilliyə, reaksiyaların akademik daxil olmaqla təhsil fəaliyyətinə mənfi 

təsir göstərəcəyi uyğun yaşa aiddir. Davranış və emosional pozuntuları olan insanlar, əhəmiy-

yətli bir müddət ərzində performans nəticələri xüsusilə bu cür təsirlər əhəmiyyətli olduqda 

çox təsir edilər. Davranış və emosional pozuntular, eyni zamanda, uşaqlar və gənclər arasında 

yayılmış psixoloji formaları olan, digər şəxslərin əhəmiyyətli dərəcədə pozulmasına səbəb 

olan təkrarlanan davamlı davranış nümunələrini təşkil edən davranış pozuntuları olaraq da bi-

linir. 

Aşağıda davranış pozuntuları olan uşaqları göstərmək və müəyyən etmək üsullarıdır: baş-

qalarına hakim olmaq və sizdən qorxmaq məcburiyyətində qalma meyli göstərən münasibət-

lər; başqalarına qarşı zorakı davranışı və ya oxşar bir baxışda qisas nümayiş etdirən münasi-

bətlər; başqalarına fiziki təcavüz; həmişə lənətləmək və başqalarından istifadə etmək istəyən; 

başqalarının əmlakına əhəmiyyət verməmək; başqaları ilə maraqlanmamaq və ya onların zərər 

görməməsi ilə maraqlanmamaq; başqalarının hisslərinə laqeyd yanaşmaq və ya heç bir apati-

yanı bölüşməmək; dostları haqqında nağıllar gəzdirməyə və öz günahlarını başqalarına at-

mağa meyl; asanlıqla izah edilə bilməyən bir öyrənmə probleminə sahib olmaq; ümumiyyətlə 

bədbəxt və ya qeyri-adi görünmək meyli; normal şəraitdə belə qeyri-təbii davranış və müna-

sibət aid oluna bilər. Fərd, onun və ya öyrənmə prosesini təsir edən ümumi xüsusiyyətləri ilə 

birlikdə əhəmiyyətli dərəcədə pozulur. 

Məktəblərdəki davranışları idarə etmək və ya dəyişdirmək strategiyaları, məktəb səviyyə-

sində, sinif əsaslı və ya fərdi uşaq yönümlü müdaxilələri əhatə edə bilər: bu məqalənin mər-

kəzində “Tətbiqi davranış analizi”dən əldə edilən sinif əsaslı müdaxilələr durur. Son 44 il ər-

zində “Tətbiqi Davranış Analizi”-nin sinifdə davranış idarəçiliyinə tətbiqi, sinif müəllimləri 

tərəfindən minimuma endirən müsbət və funksional öyrənmə mühitləri yaratmaq üçün istifadə 

edilə bilən həm əvvəlki, həm də fövqəladə idarəetmə strategiyalarının istifadəsini əhatə edən 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 237 

müxtəlif müdaxilələrin effektivliyini nümayiş etdirdi. Bu effektiv strategiyalardan bir neçəsi 

aşağıda verilmişdir. 

Apardığımız tədqiqat müəllimlərin zəif sinif rəhbərliyinin pozucu davranışlarla əlaqəli va-

cib bir amil olduğunu dəqiq şəkildə ifadə edirsə, o zaman tədris bacarıqlarını və sinifdəki dav-

ranış idarəetməsini hədəf alan müdaxilələrin potensiala sahib olması pozucu davranışa əhə-

miyyətli təsirlər göstərməsi kimi qeyd olunur. Apardığımız hesabata görə İngiltərədə pozucu 

davranışların 80%-nin “zəif sinif otağına” aid olduğu təxmin edildi. Hesabata görə, İngilis 

müəllimlər növbədənkənar söhbət və digər davamlı aşağı səviyyəli pozulma kimi davranışları 

həm sinif fəaliyyətləri həm də tədris-öyrənmə sahəsindəki daim pozucu təsirləri səbəbindən 

ən çox və stressi yaradan davranışlar olduğunu bildirdi. Müəllimlərin inamı və səriştəsi, uşaq-

ları tədris planına cəlb etmək bacarıqları və müəllimlərin yaxşı qrup idarə etmə bacarıqlarına 

sahib olması ilə əlaqəli müəyyən edilən vacib amillər, sinifin diqqəti uyğun davranışlara yö-

nəltdi. 

Effektiv tədris və pozucu davranış səviyyəsi aşağı olan müsbət fəaliyyət göstərən sinif 

otaqları planlaşdırma və tutarlılığı tələb edir. Müəyyənləşdirilən bu nəticələrə töhfə vermiş 

amillər bunlardır: ardıcıl və ədalətli tətbiq olunan aydın, sadə qaydalar və gözləntilər: rutinlər, 

məlumatlar, işarələr və qaydalar yaratmaqla hadisələrin və fəaliyyətlərin proqnozlaşdırılması; 

yaxınlaşan keçidlər və dəyişikliklər, fəaliyyətin məzmunu, müddəti və nəticələri barədə siq-

nallar; həm şifahi, həm də şifahi olmayan təriflərdən tez-tez istifadə olunmasını aid edə bilə-

rik. Müəllim tərifləri həm qazananlara həm də ətrafdakılara təsir göstərdi. Şifahi tərif spesifik 

və təsviredici olmalıdır. Müəllimlər bir uşağa hər töhmət üçün ən azı dörd tərif ifadəsi təqdim 

etməyə çalışmalıdır, dağıdıcı davranış tez-tez öyrənmə çatışmazlığı ilə əlaqəli olduğundan, 

tapşırıq çətinliyinə nəzarət edilməlidir. 

Bütün tələbələr, tələb olunan giriş bacarıqlarına və təyin olunmuş fəaliyyətlərlə uğurla 

məşğul olmaq qabiliyyətinə sahib olmalıdırlar. İştirak və öyrənmə yalnız tədris proqramına 

uğurlu giriş və fəaliyyətin davam etdirilməsi üçün təşviqin ardınca gedə bilər: cavab vermək 

və sinif fəaliyyətində iştirak etmək, materiallardan istifadə etmək və istəklərə cavab vermək 

imkanları sinifdəki bütün uşaqları əhatə etməlidir. Bütün tələbələrin iştirakını artırmaq üçün 

strategiyalara yalnız bir düzgün cavab axtarmaqdansa, hər kəsin bəzi müəllim suallarına ca-

vab yazmasını daxil etmək lazımdır; oturacaq tənzimləmələri: yaşlı tələbələrlə (10 yaş və yu-

xarı) sıra ilə oturmaq qrup oturacağından daha yaxşı işləyir; effektiv təlimat və əmrlərdən əv-

vəl şagirdlərin diqqətini cəlb etmək və sonra təqdim etmək lazımdır; açıq-aydın bir-bir “ye-

rinə yetir” kimi, möhkəm (qəzəbli deyil) bir səslə, uyğunlaşma vaxtı və uyğunluğu təriflə 

qeyd etmək lazımdır. Sakit və səssiz bir səslə verilən dəqiq, spesifik, birbaşa və templi (vax-

tında bir) təlimatlar, ardından uyğunluq üçün təriflər ən təsirli olması tapıldı. Fəaliyyətlərin 

ardıcıllığı, beləliklə asan və qısa işlərin daha uzun və daha tələbkar tapşırıqlarla qarışıq ol-

ması, əlaqəni və öyrənməyi artırmaqla yanaşı, pozuntuları azaltmaqdır. Çətin fəaliyyətlərdən 

bir neçə sadə ilə keçməyin yeni bir fəaliyyətə keçidi gücləndirdiyi, fasilələrdən sonra aktiv 

öyrənmə vaxtını daha passiv fəaliyyətə keçmədən əvvəl planlaşdırdığını, beləliklə uşaqların 

daha sakit rejimlərə uyğunlaşmağı üçün vaxt tapdığı qeyd olundu. 

Təlimat tempi sürətlidirsə yaxşıdır. Bu, təlim dərəcəsini artırmaq və ya şagirdlərin cavabı 

ilə növbəti tapşırığın təqdimatı arasındakı fasilələri azaltmaqla əldə edilə bilər. Tələbələrin ca-

vab vermə və möhkəmləndirmə imkanlarını itirməmələri üçün artan tempin idarə olunması la-

zımdır. Qeyd olunan olunan fəaliyyətlərə seçim və giriş əlaqəni artırır və problem davranışını 

azaldır. Fəaliyyət üçün əsas olaraq uşaqların öz xüsusi maraqlarından istifadə etmək, əlaqəni 

əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 
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Davranış pozuntularının idarə edilmə yolları: emosional və davranış pozuntuluğu olan 

fərdlər ümumi sinif otaqlarına daxil edildikdə, aşağıdakı modellər uyğun inteqrasiya üçün diq-

qət mərkəzindədir: 

Texnologiyanın istifadəsi - Kompüterlərin, internetin, mobil, audio və video texnologiya-

larının istifadəsi uşaqların davranış problemləri və necə idarə oluna biləcəyi barədə daha çox 

məlumat əldə etmələrinə kömək edən təsirli bir vasitədir. Sinifdə texnologiyanın həqiqi isti-

fadəsi şagirdin öz təlimində daha fəal iştirak etməsinə imkan verir. İnternet fərqli yaş qrupun-

dakı şagirdlərin sosial və emosional zəka, bilişsel davranış idarəetmə bacarıqları və münaqişə-

lərin həlli və idarəedilməsi kimi sahələrdə araşdırmaları başa düşmələri üçün istifadə edilən 

güclü bir vasitə olmağa davam etmişdir. Müəllimlərin məsləhətçiləri və valideynləri artıq 

gənclərin çətinliklərini başa düşmələrinə və onların öhdəsindən gəlməsinə kömək etmək üçün 

istifadə edilə biləcək bir neçə onlayn fəaliyyətə sahibdirlər. 

Müdaxilə modeli - Müdaxilə, davranış pozuntuluğu olan uşaqlarda davranış prinsiplərində 

əsasdır. Davranış pozuntuları müalicəsi üçün ən təsirli vasitədir. 

Davranış dəyişdirmə modeli - Bu modelin əsas prinsipləri, öyrənməyə müdaxilə edən uy-

ğunlaşmayan davranışı müəyyənləşdirmək və əlavə möhkəmləndirmələr tələb etməyən müs-

bət cədvəllər yolu ilə daha uyğunlaşan davranışların inkişafına kömək etməkdir. Sinif müəl-

limi mənfi elementi çıxarıb möhkəmləndirmə yolu ilə arzuolunan ilə əvəz edərək arzuolun-

maz bir davranışın qarşısını alır: 

Strategiyalar: Mürəkkəb danışıqları davranış problemi olan böyük və ya əsəbi insanlar is-

tiqamətində daha kiçik idarəolunan addımlara ayıraraq sınamalıdırlar. Hər hansı bir şəxsə əla-

və təlimat vermədən əvvəl hər addımı əldə etməyə diqqət yetirin, xatırlamaq çətin olmalıdır. 

Bir çox insan, yaxınlarına yaxşı olmayan bir şey söyləməsinə baxmayaraq, baş verənlərdə söz 

sahibi olmağa imkan verən bir tapşırıq verməyi faydalı hesab edirlər. 

Rejimin dəyişməsi: bəzən davranış problemi olan insanlarda, qabiliyyətlərini itirmələri ilə 

əlaqədar məyusluqlar nəticəsində əhval dəyişikliyi olur. Bəzən sadəcə qorxurlar və ya yoru-

lurlar. 

Diqqəti yenidən cəmləşdirmək: Hər hansı bir insanın bir söhbəti yönləndirməsi çətin və 

ya ağrılı bir mövzuda dayanmasına icazə verməkdənsə, söhbətin gedişatını dinləmək və izlə-

mək daha yaxşıdır. 

Təcavüzkar davranış: Davranışınızdan əsəbiləşirsinizsə, qışqırmaqdan çəkinin və cavab 

verməzdən əvvəl sakitləşməyə vaxt verin. Güvən verin və qarşınızdaki insanın hissləri oldu-

ğunu qəbul edin və vəziyyəti ona söyləyin. Təcavüzkarlıq tapşırıqlardan qaynaqlanırsa, tapşı-

rıqları daha kiçik olanlara ayırın. 

Narahatlıq: narahatlıq, həm yeni, həm köhnə məlumat və təcrübə işləmək qabiliyyətinə 

görə ola bilər. Yeni yerlər və üzlər, xüsusən tanış yerlərin və üzlərin xatirələri getdikcə azal-

dıqca, demans xəstələri üçün narahatlıq yarada bilər. Bəziləri narahatlığa yuxusuzluq və ya 

başqa bir problem hiss etməklə cavab verir, bəziləri isə tanış obyektlərə və ya fərdlərə yapış-

maq seçimini edə bilər. 

Sıra modelinin inkişafı - uğurla reallaşmağı öyrənmək üçün uşaq diqqət yetirməli, cavab 

verməli, təlimatlara əməl etməli, ətraf mühiti sərbəst araşdırmalı və başqalarına münasibətdə 

özlərini layiqincə aparmalıdır. Bu davranışın öyrənilməsi körpəlikdən məktəb yaşına qədər 

normal inkişaf dövründə baş verir, bunların heç birini və ya hamısını əldə etməmək uşağın 

məktəbə girməsini istisna edəcəkdir. 

Davranış modifikasiyasında müəllimlərin təlimi - kollecdə alınan müəllimlər sinifdəki 

yeni tendensiyaların öhdəsindən gəlməyə uyğun olmaya bilər. Bu qeyddə, müxtəlif təhsil na-
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ziliklərindən müəllimlərə xüsusi ehtiyacı olan şagirdlərlə işləmək və kömək üçün yenidən ha-

zırlıq bacarıqlarına sahib xüsusi təhsil müəllimləri təmin etmələri tələb olunur. 

Əvvəla, müəllim bu uşaqlara problemli uşaq olmadıqlarını, bəzən davranışları dözülməz 

görünsə də, onlara inanmalarını və ehtiyaclarını çox əhəmiyyətli hala gətirmələrini düşünərək 

bu uşaqlara qarşı daha çox istilik və qayğı göstərməyə hazır olmalıdır. Müəllim, şagirdlə işti-

rak etməyi və şagirdlə şifahi olmayan ünsiyyəti başa düşməyi öyrənsə müəllim effektivliyi ar-

tacaqdır. Müəllim emosional və davranış pozğunluğu olan uşaqları, xaos içərisində modelləş-

dirmə və sabitlik təmin edə bilən bir insana ehtiyac duyur və tanıyır. Hər bir uşağın vəziyyəti, 

ayrı-ayrılıqda güclərini və zəifliklərini nəzərə alaraq fərqli davranış növlərini nəzərə alaraq, 

ayrı-ayrı diaqnozlarına diqqətlə baxaraq ayrı-ayrılıqda müalicə olunduqca müəllimin nəticəsi 

artır. Müəllimlər dərs ilinin başlanğıcında sinif qaydalarını müəyyən aydın, ədalətli, əldə edilə 

bilən və praktik qaydalarla müəyyənləşdirməlidirlər. Müəllimlər aşağıdakı komponentlərlə 

qoruyucu bir intizam proqramı tətbiq etməlidirlər: 

 Şagirdlərə məqbul davranışın nə olduğunu bildirmək; 

 Gücləndirici zəruri şərtlər yaratmaq; 

 Əlverişli bir öyrənmə mühiti yaratmaq; 

 Təhdid məsələlərindən çəkinmək; 

 Bütün narahatlıqlar üçün ədalətli olmaq; 

 Şagirdlərin özlərinə güvən hissi yaratmasını təmin etmək; 

 Şagirdlərin keyfiyyətləri barədə müsbət düşünmək; 

 Müsbət möhkəmlətmələrdən istifadə etmək; 

 Layiqli tələbələrə yaxşı keyfiyyətlərin layiqincə tanınmasını bildirmək; 

 Sinif otağından və tədris proqramından müəllimin xeyrinə istifadə etmək. 

 

Müəllim texnologiyanın istifadəsini davranış pozuntusu olan şagirdlərə tətbiq etmək üçün 

bir strategiya istifadə etməlidir, bu səbəbdən mühakimə olunmadan öyrənməyi asanlaşdırır. 

Hər bir xalqın xüsusi ehtiyacı olan uşaqları başa düşmək və onlarla işləmək üçün həll yol-

larını axtarması və tapması lazım olduğu qeyd edilməli olsa da, emosional və davranış pozun-

tuları yaşayan uşaqların ağır ehtiyaclarını həll etmək üçün uyğun bir milli proqram hazırlamaq 

üçün tanınmaq vacibdir. Bundan əlavə, müəllimlərin emosional və davranış pozuqluğu olan 

uşaqlara hərtərəfli şəraitdə kömək etmək səyləri, baxıcıların uşaqların təhsili və müalicəsində 

iştirak etməsi də böyük əhəmiyyət daşıyır. Buna görə davranış pozuntusu olan uşaqlar üçün 

təhsilin yalnız çətin uşaqların öyrənməsi üçün bir yer təklif etməkdən daha vacib olması va-

cibdir; eyni zamanda sağlam bir davranış inkişafını təşviq etməlidir. Nəhayət, problem düz-

gün metodlardan istifadə oluna bilməsi və uşağın məxfiliyinin qorunması üçün ailələri, təhsil 

psixoloqlarını, xüsusi müəllimləri və savadlılıq mütəxəssislərini gəmiyə cəlb etməkdir. Uşaq 

üçün məqsəd və vəzifələr daxil olmaqla müdaxilə proqramlarının planlaşdırılmasında kömək-

çi rol oynayacaq ailədir. Onların girişləri həm evdə, həm də məktəbdə izləmə və davamlılıq 

baxımından qeyd ediləcəkdir. 

Məqalənin aktuallığı. Davranış pozuntusu olan uşaqlar cəmiyyətdəki fəaliyyətdə yaşıd-

ları ilə sosial inteqrasiyada müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Bu problemlərin mahiyyətini an-

lamaq xüsusi strategiyalarda izah olunur və effektiv sosial inteqrasiyaya nail olmaq üçün tələb 

olunan bacarıqlarda daha yaxşı səriştələşməni təşviq etmək üçün hazırlanmışdır. Bu strategi-

yaların necə uğurlu olduğuna dair açıq bir sübut olmasa da, tədqiqatçılar tərəfindən gələcək 

təhlil və nəticələrin çıxarılması və təlim nəticələrinin ölçülməsində mütəxəssislər üçün tədbir-

lərin təmin edilməsinin yolları var. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 240 

problemə həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə davranış pozuntusu 

olan uşaqların cəmiyyətdə üzləşdiyi problemlər göstərilməklə, bu sahədə aparılmış tədqiqatın 

nəticələrinə istinad edilərək, davranış pozuntularının idarə edilmə yolları və ona uyğun mo-

dellərin təsnifatı verilir, müəllimlərin müxtəlif komponentlərə uyğun olaraq tərtib etməsi zə-

ruri sayılan intizam proqramının əsas istiqamətləri göstərilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlardan davranış po-

zuntuları olan uşaqların korreksiyasında - tərbiyəvi məsələlərində ailəyə sosial və pedaqoji 

yardım göstərmək məqsədilə istifadə oluna bilər 
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С.Л. Абушова 
 

Некоторые методы, применяемые при  

коррекции поведенческих расстройств 
 

Резюме 
 

В этой статье в основном отмечается, что детям с поведенческими расстройствами 

сложно интегрироваться со своими сверстниками в социальную деятельность. Понима-

ние природы этих проблем объясняется в конкретных стратегиях и направлено на по-

вышение уровня знаний в области навыков, необходимых для достижения эффектив-

ной социальной интеграции. Хотя нет четких доказательств того, насколько успеш-

ными были эти стратегии, есть способы, с помощью которых исследователи могут пре-

доставить профессионалам меры для проведения будущего анализа и выводов, а также 

для измерения результатов обучения. Выявление и реализация надлежащего поведения 

требует сотрудничества педиатров, психологов и родителей для поддержания долгос-

рочных позитивных изменений. Чтобы повысить вероятность успешного исхода, роди-

тели или опекуны должны быть проинформированы о теории и применении этих мето-

дов. Поэтому для разработки стратегий, используемых в обучении и поведенческом 

развитии детей с поведенческими расстройствами, школьные интервенции могут при-

менять принципы методов, используемых для уменьшения нефункционального пове-

дения у детей, таких как создание благоприятной, чуткой и последовательной среды 

для позитивного поведения. 
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S.L. Abushova 

 

Some methods used in the correction of behavioral disorders 

 

Summary 

 
This article basically states that children with behavioral disorders find it difficult to 

socially ingratiate themselves with their peers in social activities. Understanding the nature of 

these problems is explained in some strategies and aims to improve competence in the skills 

needed to achieve effective social integration. While there is no clear evidence of the success 

of these strategies, there are ways that researchers can provide interventions for future 

analysis and conclusions and measurement of learning outcomes. Identifying and impleme-

nting appropriate behaviors requires collaboration between pediatricians, psychologists and 

parents to support long-term positive change. To increase the likelihood of a positive 

outcome, parents or caregivers should be educated about the theory and application of these 

methods. To develop educational strategies and behavioral development for children with 

behavioral disorders, school interventions can apply the principles of methods used to reduce 

dysfunctional behavior in children, such as providing a supportive, responsive and 

harmonious environment for positive behavior. 
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Uşaq serebral iflici zamanı oral-motor reflekslərin  

və artikulyasiyanın formalaşmasının pozulması 
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 Açar sözlər: nitq aparatı, oral-motor sahə, qidalanma funksiyası, oral avtomatlaşma, əm-

mə refleksi 

Ключевые слова: речевой аппарат, орально-моторная область, функция кормления, 

оральная автоматизация, сосательный рефлекс  

Key words: speech apparatus, oral-motor area, feeding function, oral automation, sucking 

reflex 

 

Nitq aparatı həyati vacib funksiyalar olan qidalanma (əmmə, tüpürmə, çeynəmə, udma ) 

və tənəffüsü yerinə yetirən orqanlar sisteminə əsaslanır. Bu funksiyaları prelinqvistik reflektor 

hadisələr sırasına aid etmək olar. 

Serebral iflicli uşaqlarda oral-motor sahənin sensor hazırlığı nitq inkişafı üçün əhəmiyyət-

lidir. Hələ ana bətnində olarkən döl balaca əlini  üzünə doğru apararaq ağız boşluğunu tədqiq 

edir. Bir qədər sonra yeni doğulmuş qida aldığı  ağız və sinənin  istiqamətində asılı olur. Ağız 

boşluğu əvvəl dünyanı tanımağa sonra isə qida qəbuluna hazırlaşır. 

Artikulyasiyanın inkişafı və qidalanma funksiyası üçün hərəkətlərin formalaşmasında ox-

şarlıq müəyyən olunur. Bir sıra tədqiqatçılar iddia edirlər ki, qeyd olunmuş funksiyalar sıx 

əlaqədardır və onlar bir-birinə uyğun fəaliyyət göstərirlər. Bu oxşarlıq qidalanma prosesi üçün 

vacib olan  motor imkanlarının artikulyasiyanın inkişafı üçün da mütləq şərt olduğunu sübut 

etmir. Lakin qidalanma prosesi ilə artikulyasiya mexanizmlərinə nəzarət sistemi arasında qar-

şılıqlı əlaqəni nəzərə alsaq, bu prosesdə iştirak edən oral və motor funksiyaların normal fəa-

liyyətini açmaq vacibdir.           

Qidalanma zamanı oral orqanların hərəkətlərinin çoxu nitq səslərinə uyğundur. Bundan 

irəli gələrək, qidalanma prosesində bu hərəkətlərin əmələ gəlməsindən öncə uşaqlarda öz vo-

kal oyunu şəklində hərəkət sxemləri formalaşmır. Hətta oral sahənin çox da kobud olmayan 

fizioloji disfunksiyası uşağın normal qidalanmasında ciddi pozulmalara səbəb olur və sonra-

dan ünsiyyət və davranışın pozulmasında əksini tapacaq.   

Əmmə yenidoğulmuşun ilk və əsas funksiyası olaraq, artikulyasiyanın inkişafına və bütün-

lükdə sensomotor inkişafa əhəmiyyətli təsir edir.  

Əmmə prosesi uşağın davranışını  ləngidə və ya fəallaşdıra bilər. Adətən əmmə üçün xa-

rakterik olan hərəkətlər qığıldama və körpə danışığı zamanı daha çox diferensiallaşmış olur. 

Uşaqda yaranan ilk samit səslər dodaqların tam qapanmasını tələb edir. Dodaqların zərif dife-

rensiallığı uşağın  döş ilə qidalandırılması kimi, qida şüşəsi ilə qidalandırılması üçün də  əsas 

olur. 6-9 aylıq dövrə yaxın qığıldama maksimal inkişafa çatdıqda dodaqların yüngül hərəkəti 

döş ilə və qida şüşəsi ilə qidalandırılarkən mayenin sovurma və ya tüpürmə və ya qaşıqla 

yedizdirilərkən qidanın ağızda yerdəyişməsinə kömək edir.  
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Normada uşaq oral orqanlarının inkişafının ən yaxşı mərhələsinə qidalanma prosesində 

müxtəlif qatılıqlı qidadan istifadə edərkən çatır. Bu mərhələ artikulyasiyanın inkişafı üçün va-

cib mahiyyət daşıyır. 

6-8 aylıq uşaq bir qədər qatı və ya kiçik həcmli bərk tikələri uda bilər. O dilin bir sıra 

hərəkətlərindən istifadə edə bilər: protruziya və ya uzadılaraq-dartılması. 

Artıq 1 yaşının tamamına yaxın uşaq fincandan içə bilir, bir qədər iri ölçülü qidanı uda bi-

lir. Dilin çox da güclü olmayan protruziyası yarana bilər. Dilin uzadılaraq dartılması olmur. 

Dilin köməyi ilə uşaq qidanı ağızın orta hissəsindən kənarlara doğru itələyə bilir. Yuxarı kəsi-

ci dişlərdən və ya qidanı tutmaq üçün aşağı dodaqlarla yönəldilən damaqlarından istifadə edə 

bilir.  

1,5 yaş dövrünə fincanın kənarını çənə ilə davamlı vəziyyətdə  saxlaya bilir. Yuxarı dodaq 

stəkanın kənarını tam tutur ki, bu da içmə zamanı dodaqların daha yaxşı  bağlanmasına gətirib 

çıxarır. Dilin protruziyası və uzadılaraq dartılması olmur. Sərt qidanı tələb olunduğu halda do-

daqlarını yüngülcə sıxaraq uda bilir. Udma zamanı dilin ucu bir qədər qalxır. Çeynəmə zama-

nı, xüsusilə də qida axa bilərsə, dodaqlar qapalı vəziyyətdə olur. 

2 yaşında tutma zamanı hərəkətin müəyyən motor stereotipi, çənələrin davamlı vəziyyəti 

yaranır, bu zaman uşaq fincanın kənarlarını dişləmir, fincanı dişləri ilə saxlaya bilir. Uşaq do-

daqlarında qidanı götürmək üçün dili ilə dodaqlarını yalaya bilir. Dodaqların hərəkəti çənə hə-

rəkətindən asılı olmur. Qidanı itirməyərək və tüpürcək axmadan uda bilir. Udma zamanı dilin 

ucu qalxır. Müxtəlif tərkibli və fərqli qatılıqlı qidanı yeyə bilir. Uşaq ağız daxilində qidanı or-

ta xətdən bu və ya digər tərəfə yönəldə bilir. Bu zaman dilin dəqiq hərəkətlərindən istifadə 

edir. 

Qidalanma və nitq bir-biri ilə oral avtomatlaşma nəticəsində sıx əlaqədardır, yəni qidalan-

manın reflektor hərəkətlərinin inkişafı oral praksis və səsyaranmanın formalaşmasına gətirib 

çıxarır. Tələffüzün əsasında əmmə və udma refleksləri durur. Adətən onlar norma daxilində 

olur, çünki bu proseslər olmadıqda uşaq yaşaya bilməz. Lakin onlar simptomatikanın spastik-

liyi və ya atetozluğu səbəbindən pozulmuş ola bilərlər. Udma refleksinin ləngiməsi ağız boş-

luğuna düşən mayenin udulmasında çətinliklər yaradır. Serebral iflicli uşaq anadan olduqdan 

sonra çox zaman onda əmmə refleksinin olmaması qeydə alınır, belə ki, beyində olan pozul-

malar həmin refleksə nəzarətin pozulmasına gətirib çıxarır. USİ zamanı həyatın ilk aylarında 

olan spesifik çətinliklər yalnız əmmə və udma reflekslərinin çatışmazlığı ilə deyil, həmçinin 

dilin əzələ tonusunun pozulması və hərəkət məhdudluğu ilə, yumşaq damağın funksiyasının 

pozulması ilə, eləcə də ümumi hərəkət pozulmaları ilə əlaqədardır.  

Serebral iflicli uşaqlar həyatın I ayında əmmə zamanı çəçiyirlər və bu narahatlıq ilk 4 ay 

ərzində davam edir və ya artır. Çox zaman süd ağızdan axır. Dodaq əzələlərinin gərginliyi nə-

ticəsində uşaq əmziyi tutmaq üçün dodaqlarını irəli darta bilmir. Uşaq tez-tez çəçiyir, tüpür-

cək ifrazı artır, sakit səs xarakterikdir. Tənəffüs səthi və aritmikdir. Tənəffüs, əmmə və udma 

funksiyaları arasında asinxronluq qeydə alınır. 

Serebral iflic zamanı uşaq başını saxlaya bilmir, qidalanma prosesinə indeferent münasibət 

müşahidə olunur. 

Serebral iflicli uşaq adətən dodaqlarını fincan və ya stəkana sıxaraq saxlaya bilmir. Dil 

çox zaman fincanın kənarından aşağı və ya fincanın üzərindən keçir. Əmzik ilə qidalanarkən 

də bu cür hal təzahür edir: ağız kobud hərəkətlər edir, uşaq içməyə cəhd edərkən dilini çıxarır. 

Serebral iflicli uşaq 12 ayına yaxın bir dövrdə müstəqil olaraq qidalana bilmir. O fincan-

dan borucuq vasitəsilə içir. Fincanı əli ilə tutaraq, borudan sovurmaq əvəzinə, o borucuğu əm-

zik kimi ağzına aparır, dişləyir, fincanı elə yüksəklikdə tutur ki, maye  passiv olaraq ağıza 
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axır. Bu cür koordinasiya  çatışmazlığı mayenin qeyri bərabər axmasından irəli gələrək uşağın 

öskürməyinə, boğulmasına və hava udmasına səbəb olur. Oral motorikanın inkişafına dişlə-

mə, çeynəmə, ağızda qidanın isladılaraq horra halına salınması funksiyasının olmaması maneə 

yaradır ki, bu da sensomotor oral sistemi inkişaf etməmiş vəziyyətdə saxlayır. 

Serebral iflic zamanı uşaq qaşıqla yeyə bilmir. Qida xırdalanır, amma çeynənilmir və bo-

ğaza düşərkən çəçimə və qusma yaranır.  

Çeynəmə funksiyası serebral iflicli uşaq üçün ən mürəkkəb və çətindir, çünki çənə əzələlə-

rinin fırlanma hərəkətlərini, dilin, dodaq və yanaq əzələlərinin hərəkətliyini tələb edir. Qeyd 

olunmuş hərəkətlərin mexanizmi onlarda pozulmuş olur. Artikulyasiyaya dolayı təsir edən 

oral motorikaya diqqət vermək lazımdır. Bunun üçün uşağın həyatının ilk illərində əsas qüv-

vəni əmmə prosesinin tənzimlənməsinə yönəltmək vacibdir. Bu gələcək nitq inkişafında əhə-

miyyətli məna daşıyacaq. Bu zaman son məqsəd ancaq uşağı qidalandırmaq deyil, həm də ye-

mək zamanı onun davranışını yaxşılaşdırmaq, qida qəbulu zamanı onun oral motor funksiya-

larının korreksiyasıdır. Yemək nitqin yaxşılaşdırılmasına səbəb ola bilməz, amma qida qəbulu 

nitq prosesinin inkişafı üçün oral əzələlərin funksional məşqinin təbii yoludur. Artikulyasiya 

üzərində iş oral-motor inkişaf üçün vacibdir, belə ki, nitq zamanı və qida qəbulu zamanı hislər 

fərqlidir. 

Serebral iflicli uşaqlarda nitq üzərində nəzarətin təşkili üçün oral-motor mexanizmi düz-

gün nitq tənəffüsünə və artikulyator koordinasiyanın normallaşmasına xüsusi hazırlamaq la-

zımdır. 

Oral-motor sistem müxtəlif təsirlərə məruz qalır, bu da oral-motor funksiyaların pozulma-

sına gətirir çıxarır. Nitq hərəkətlətinin sürəti bədənin digər hərəkət sürətlərindən daha iti oldu-

ğundan bu zaman tələffüz tərəfi daha çox zərər çəkir. 

Tonik reflekslər artikulyasiya aparatının əzələ tonusuna təsir edir. Labirint tonik refleks dil 

kökünün əzələ tonusunu artırır. Simmetrik boyun tonik refleksi dilin kürək və uc hissəsinin 

əzələ tonusunu artırır. Bu refleksin şiddətli olması tənəffüsü, səsyaranmanı, ağızın iradi açıl-

masını, dilin irəli və yuxarı hərəkətini çətinləşdirir.   

Assimmetrik boyun tonik refleksi nitq əzələlərində tonusun assimmetrik artmasına səbəb 

olur: uşağın başını çevirdiyi istiqamətin əks tərəfində tonus daha çox artır. Qeyd olunmuş to-

nik reflekslərin təsiri USİ zamanı artikulyasiya pozulmalarının spesifikliyini müəyyən edir. 

USİ zamanı artikulyasiya motorikasının pozulmalarının növbəti spesifik xüsusiyyəti – bir 

sıra anadangəlmə reflekslərin, oral avtomatizmin: əmmə, xortumvari, axtarma reflekslərinin,  

reflektor udma, dişləmə və bəzi digər reflekslərin geriyə inkişafının ləngiməsidir. Bu refleks-

lərin olması iradi artikulyasiya hərəkətlərinin inkişafına mane olur. 

Artikulyasiya ümumi motorikanın bir hissəsi olaraq, “proprioseptiv reflektor halqa” prin-

sipi ilə  fəaliyyət göstərir. Bu prosesdə geriyə afferentasiya, yəni nitq əzələlərində kinestetik 

qavramanın dəqiqliyinə əsaslanan impulsasiya böyük rol oynayır. Mürəkkəb hərəki aktlara 

anadangəlmə şərtsiz reflekslərə əsaslanan hərəkətlər səbəb olduğu kimi, nitqin formalaşması 

da yenidoğulmuşların ilk səslərinin (qışqırıq, qığıldamaq, periferik funksiyalar ilə əlaqəli səs-

lər, öskürək) əsasında yerləşən anadangəlmə reflekslər əsasında formalaşır.    

Ontogenezdə artikulyasiyanın yaranması oral praksisin formalaşmasında bilavasitə rol oy-

nayır. Praksis dedikdə, tam hərəki aktın təşkilinə yönlənmiş analitik-sintetik proseslərin mü-

rəkkəb kompleksi nəzərdə tutulur. Bir qayda olaraq, praksis bir neçə analizatorların iştirakını 

tələb edir. Belə ki, heç bir fəaliyyət reseptor nəzarəti olmadan mümkün deyil.  

Nitqin formalaşmasında praksisin rolu böyükdür. Həyatının 2-ci ilində olan uşaqlarda nit-

qin nominativ funksiyasının formalaşması, yəni, eşitmə-nitq qnozisi və artikulyator kinestetik 
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və kinetik praksis bacarıqlarının yaranmasıdır.   

Serebral iflicli uşaqlarda praksis təhrif olunmuş formalaşır, artikulyator aparatın əzələləri-

nin parez və paraliçləri, zəif kinesteziya, dil və dodaq əzələlərinin gərginliyi səbəbindən onun 

inkişafı çətinləşir. USİ zamanı, xüsusilə də, ağır formalarda ağız nahiyəsində kinestetik pozul-

malar mövcud olur. Bu pozulmalar reflektor patologiya ilə əlaqədə praksis və artikulyasiyanın 

formalaşmasına mənfi təsir edir.   

Məqalənin aktuallığı. Sübut olunmuşdu ki, USİ-nəinki psixomotor pozulma, eyni zaman-

da reflekslərin də pozulmasıdır. Buna görə də, inkişafın erkən mərhələrində uşaqların komp-

leks müalicəsi daha perspektivdir. Bu nitqə də aiddir. Prelinqvistik mərhələdə  loqoterapevtik  

müalicəni nəinki nitq və artikulyasiya prosesində iştirak edən, həm də tənəffüs, əmmə, çey-

nəmə və udma proseslərində iştirak edən əzələlərin funksiyalarının normallaşdırılmasından 

başlamaq tövsiyyə olunur.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif tədqiqatların nəticələrinə istinad edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Korreksiya işi zamanı uşaqda əmmə və digər 

reflektor hərəkətləri yatırmaq, yavaş-yavaş artikulyasiya, tənəffüs hərəkətlərini və səs reak-

siyalarını ümumi  hərəkətlərdən xüsusiləşdirmək vacibdir. 
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Нарушение формирования артикуляции и орально-моторных 

рефлексов  при церебральном параличе 

 

Резюме 

 
Артикуляция действует по принципу «проприоцептивного рефлекторного кольца» 

как часть общей моторики. Важную роль в этом процессе играет импульс, основанный 

на обратной афферентации, т. е. на точности кинестетического восприятия речевыми 

мышцами. Подобно тому, как сложные двигательные акты проявляются действиями, 

основанными на врожденных безусловных рефлексах, формирование речи основано на 

врожденных рефлексах, основанных на первых звуках новорожденных (крик, визг, 

звуки, связанные с периферическими функциями, кашель). 
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Impairment of the formation of articulation and  

oral-motor reflexes in cerebral paralysis 

 

Summary 

 
Articulation acts on the principle of a "proprioceptive reflex ring" as part of general motor 

skills. An important role in this process is played by an impulse based on reverse 

afferentation, i.e., on the accuracy of kinesthetic perception by speech muscles. Just as 

complex motor acts are manifested by actions based on congenital unconditioned reflexes, 

speech formation is based on congenital reflexes based on the first sounds of newborns 

(screaming, squealing, sounds associated with peripheral functions, cough). 
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Müasir informasiya texnologiyaları idarə edilməsi qeyri-müəyyən şərtlər daxilində qərar 

qəbul etmələrdən asılı olan mürəkkəb sistemlərin özünü aparmasıni tədqiq etmə imkanını ar-

tırmışdır. Mürəkkəblik səviyyəsinin artması ona gətirib çıxarır ki, başa düşmə və qabaqcadan  

söz demə üçün problemli vəziyyətlər daha da çətin olur, tam və dəqiq struktur təsvirinə var-

madan modelin özünü aparmasını kifayət qədər təsvir etmək zərurəti yaranır. Heç də həmişə 

mürəkkəb sistemin özünü aparmasını analitik riyazi modellərlə göstərmək olmur (1, s. 2). 

İdarəetmə ilə bağlı olan mürəkkəb məsələlərin ümumi analitik həllinin tapılması üçün ri-

yazi aparatın gücü kifayət qədər olmadığından mürəkkəb sistemlərin özünü aparmasının  təd-

qiqi və qeyri-müəyyən şərtlər daxilində qərar qəbul etmələrdə alternativ yanaşma kimi praktik 

məsələlərin həllində güclü vasitələrdə biri olan imitasiya modellərindən istifadə edilir. 

İmitasiya termini kimi real sistem üzərində uyğun təcrübələr aparmaq əvəzinə model üzə-

rində eksperiment aparma prosesi işarə edilir. Çox variantlı hesablama eksperimentlərinin 

aparılması müəyyən keyfiyyət qanuna uyğunluqlarının aşkar edilməsinə və müəyyən ümumi-

ləşmələrin çıxarılmasına imkan verir. 

İmitasiya modelləşdirilməsi qeyri-müəyyənlik şərtləri daxilində zamana görə dəyişən di-

namik sistemlərin özünü aparmasını tədqiq edən metodologiyadır. İmitasiya modeli tədqiq 

olunan prosesin zaman, fəza və məntiqi aspektlərini göstərir, dıgər modellərdə isə adətən bun-

larda biri iştirak edir. Beləliklə imitasiya modelləşdirilməsi qeyri-müəyyənlik şərtləri daxilin-

də qərar qəbul etmə üçün universal yanaşmadır. 

İmitasiya üçün mövcud olan proqram vasitələri bir neçə nəsil ərzində modelləşdirilmə dil-
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lərindən (30 başlayaraq generator proqrammlarına qədər (4), interaktiv və intellektual sis-

temləri (5, 6), paylama sistem modelləri də daxil olmaqla inkişaf mərhələsi keçmişdir. 

Modelləşdirmə - real aləmin obyektinin  təsvir və formallaşdırma prosesi olub orijinal ob-

yektə adekvat olan modelin analoqunun yaradılması məqsədi daşıyır. Modelləşdirmə müşa-

hidə etmə, ölçmə, təcrübə aparma və müqayisə etmə ilə yanaşı elmi təfəkkürün əsas element-

lərindən biri kimi çıxış edir. Bununla bərabər modelləşdirməyə informasiya texnologiyalarının 

inkişafı nəticəsində effektivliyi və universallığı daima artan inteqrasiya edən xüsusi üsul kimi 

də baxmaq olar. Modelləşdirmənin fərqli faydalılığı ondan ibarətdir ki, sistemin özü ilə deyil, 

onun analoq modeli ilə eksperimentlər aparmaq olar. 

İmitasiya modelləşdirilməsi dedikdə sistemin kompyuter üçün işlənmiş modeli və real sis-

tem və ya obyekt əvəzinə proqramla təcrübələrin aparılması başa düşülür. İmitasiya modelləş-

dirilməsi səbəb əlaqələrini, nəticələri, qeyri xəttiliyi, stoxastik dəyişənləri nəzərə almaqla sis-

temin analitik modelini qurmaq mümkün olmadıqda və həmçinin sistemin zaman kəsimində 

özünü aparmasını imitasiya etmək və daxiıi və xarici şərtlərin dəyişilməsi ilə əlaqədar müx-

təlif mümkün vəziyyətlərin  inkişafına baxmaq zəruriyyəti yaranır. 

AnyLogic-dən istifadə real aləmin mürəkkəb sistemlərində konstruktor həllərinin effektiv-

liyini qiymətləndirməyə imkan verir. AnyLogic imitasiya moddeləşdirilməsinin müasir nəsli-

nin peşəkar alətləri informasiya texnologiyaları sahəsinin müasir konsepsiyalarına və qibrit 

sistemlər və obyekt yönümlü modelləşdirmənin tədqiqatının nəticələrinə əsasən işlənib hazır-

lanmışdır. Bunlar əsasında qurulmuş AnyLogic instrumental sistemi istifadəedicini vahid mo-

delləşdirmə üsulu ilə məhdud etmir. Bu da  mövcud olan modelləşdirilmə alətləri bazarı üçün 

xarakterik cəhətdir. Tədqiqatçı AnyLogic-də müxtəlif səviyyəli abstraksiyalardan, müxtəlif 

stil və konsepsiyalardan müvəffəqiyyətlə istifadə edə, həmçinin eyni modelin yaradılmasında 

qeyd edilənlərin qarışığından da  yararlana bilər. 

AnyLogic sistemi modelin layihələndirilməsini, işlənməsini, sənədləşdirilməsini, müxtəlif 

növ araşdırmalarda-həssaslıq araşdırmasından tutmuş modelin müəyyən kriteriyaya nəzərən 

optimizasiya parametrlərinə qədər daxil olmaqla modellə kompyuter təcrübələrinin aparılma-

sını həyata keçirə bilir. İstifadəedici AnyLogic-də qabaqcadan işlənib hazırlanmış və xüsusi 

kitabxanada saxlanılan modullardan istifadə edə bilər, həmin kitabxanaya öz modulları əlavə 

edə və hətta öz xüsusi modullar kitabxanasını da yarada bilər. Modelin iş prosesi zamanı 

mümkün olan geniş animasiya və nəticələrin vizual təqdimi imkanları modelləşdirilən sistem-

də baş verənlərin mahiyyətini dərk etməyə və modelin sınaqdan keçirilməsini sadələşdirir. 

Həll edilən məsələnin mürəkkəbliyinə baxmayaraq AnyLogic istifadə üçün sadədir. Ona görə 

də sistemin öyrənilməsi sistemin imitasiya modelləşdirilməsi ilə bağlı olan elmi-tədqiqat iş-

lərinə marağı artırır. 

Müasir dövrdə sistemin təsviri üçün biznes modelləşdirilməsində üç yanaşma (üsul) üstün-

lük təşkil edir. AnyLogic modelləşdirməyə müxtəlif yanaşmaların köməyi ilə imitasiya mode-

linin yaradılmasına imkan verir (7): 

— sistem dinamikası; 

— diskret hadisələrin modelləşdirilməsi; 

— agent modelləşdirilməsi. 
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Simulyasiya modelləşdirilməsinin növləri 

 

Diskret hadisələrin modelləşdirilməsi. Bu yanaşmadan sistemin fəaliyyəti (prosesi) bir və-

ziyyətdən digərinə keçid diskret hadisə şəklində olduqda təsvir etmək üçün istifadə edilir. Re-

al proseslərin bu cür hadisələrlə approksimasiya edilməklə qurulan imitasiya modelləri diskret 

hadisələrin modelləşdirilməsi (discrete event modeling) adlanır. 

Sistem dinamikası modelləşdirmə paradiqmasıdır. Burada tədqiq olunan sistem üçün sə-

bəb əlaqələrinin və bir sıra parametrlərin digərlərinə zamana görə qlobal təsirlərinin qrafik 

diaqramları qurulur, bundan sonra isə bu diaqramlar əsasında qurulan model kompyuterdə 

imitasiya edilir. 

Agentə əsaslanan modelləşdirmə (agent-based model (ABM))-imitasiya modelləşdirilmə-

sinin növlərindən biri olmaqla qeyri-mərkəzləşmiş agentlərin işini tədqiq etmək və bu cür 

davranışın bütöv sistemin davranışını təyin etməsinə imkan verən müasir üsuldur. 

Anylogic üç müasir yanaşma–diskret hadisələrin modelləşdirilməsi, agent modelləşdiril-

məsi, sistem dinamikası vasitəsi ilə modellərin yaradılmasına imkan verir. 

Sistem dinamikası yüksək səviyyəli abstraksiya olduğunu hesab edir və əsas etibarı ilə st-

rateji əhəmiyyətli məsələlər, məs. yeni istehsal olunan məhsula bazarda tələbatı proqnozlaş-

dırmaq və ya sosial proseslərin qarşılıqlı əlaqəsini araşdırmaq üçün istifadə edilir. 

Diskret hadisələrin (proses yönümlü) yanaşması əsas etibarı ilə əməliyyat və taktiki səviy-

yələrdə, məsələn, istehsal proseslərində və ya avadanlığa qoyulan investisiyanın qiymətlən-

drilməsində istifadə edilir. 

Agent modelləşdirilməsi müxtəlif səviyyəli abstraksiyası olan məsələlərdə tətbiq edilir. 

Özü də agent prosesdə iştirak edən ixtiyari obyekt formasında təzahür edə bilər. məs. agent 

yanaşması tədarükçülər şəbəkəsinin optimallaşdırmsında və sosial-oyun sferasının tədqiqatla-

rında istifadə edilir. 

Sistem dinamikası tədqiqatçı obyektin individual xüsusiyyətlərini və davranışını çox yük-

sək səviyyədə abstraktlaşdırdıqda istifadə edilir. Diskret hadisələrin modelləşdirilməsi orta sə-

viyyədə, yəni ayrı-ayrı obyektlərlə işləyir, lakin onların fiziki ölçülərini nəzərə almır (sürət və 

vaxtın qiymətləri kimi onların orta və ya stoxastik qiymətləri götürülür). Agent modelləşdiril-

məsinə gəldikdə isə o praktiki olaraq ixtiyari səviyyəli abstraraksiyalarda və ixtiyari miqyas-

larda tətbiq edilə bilər. Agentlər kimi aşağı səviyyələrdə-piyadalar, avtomobillər, robotlar, orta 

səviyyədə-müştərilər və ya satıcılar, yüksək səviyyədə isə bir-biri ilə rəqabətdə olan kompa-

niyalar çıxış edə bilərlər. 

AnyLogic öz unikal modelləşdirmə dili sayəsində bir modeldə müxtəlif yanaşmaların 

kombinasiyasını, yəni müxtəlif çoxgedişli modelləri dəstəkləyir. Modelin təsviri üsulunda yu-

xarıda göstərilən yanaşmalardan birindən çox istifadə edilərsə, belə model çoxgedişli model 
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adlanır. Modelləşdirmə üsulun (yanaşmanın) seçilməsi həll edilən məsələdən və əldə edilməsi 

zəruri olan məqsədlərdən asılıdır. Heç də həmişə bütün məsələləri bir yanaşmadan istifadə et-

məklə həll etmək mümkün olmur, lazımı nəticələri əldə etmək üçün çox vaxt bir model daxi-

lində müxtəlif yanaşmaların kombinasiya edilməsi zərurəti yaranır. Bundan əlavə AnyLogic 

müxtəlif təbiətli mürəkkəb proseslərin qarşılıqlı əlaqəsinin daha tam şəklini əldə etmək məq-

sədi ilə müxtəlif yanaşmaların inteqrasiyasına (birləşdirilməsinə) imkan verir. 

Təhsilin informasiyalaşdırılmasının müasir mərhələsinin istiqamətlərindən biri təhsil pro-

sesi üçün elektron-təhsil resurslarının (8), o cümlədən şəksiz olaraq mütəxəssislərin keyfiy-

yətli şəklində hazırlanmasında istifadə edilən və tədris prosesinin metodik təminatını yaxşılaş-

dıran elektron dərslik və vəsaitlərin işlənməsi və təhsil prosesində tətbiqidir (9, s. 10). 

Elektron tədris üçün nəşrlər aşağıdakı şərtləri ödəməlidir: 

 Tələbələrin tədris prosesində nəzərdə tutulan məqsəd və məsələlərə müvafiq olan bilik, 

bacarıq və vərdişlərə yaradıcı və aktiv şəkildə nail olmaq üçün müasir elmi səviyyəyə uyğun 

olmalıdır. 

 Texniki icra və bədii tərtibat, informasiyanın tamlığı, metodik üsulların keyfiyyəti, əya-

nilik, məntiqilik və dərs materialının göstərilmə ardıcıllığı yüksək səviyyəsi ilə fərqlənməlidir. 

Elektron tədris üçün yaradılan nəşrlər təhsil alanı interaktiv rejimdə işləmək, elektron təd-

ris vəsaitinin strukturu ilə asan və sadə şəkildə hərəkət etmək (naviqasiya) imkanları ilə təmin 

etməlidir. 

Naviqasiya dedikdə bir mövzudan digərinə sürətli keçid, müvafiq arayışların əldə edilmə-

si, şərhlər, illüstrasiyalara (o cümlədən, video filmlərə, interaktiv animasiyalara, virtual mo-

dellərə) baxmaq, lazımı informasiyanı tez tapmaq imkanları başa düşülür. 

Təklif olunan məqalə AnyLogic-də sistemlərin imitasiya modelləşdirilməsi mövzusunun 

öyrənilməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Tədris olunan “Riyazi və imitasiya modelləşdirilməsi” 

fənni model haqqında tərif və anlayışların, modelləşdirmənin, imitasiya modelləşdirilməsinin, 

təsnifatın, funksiyaların, tətbiq edilmə sahələrinin verilməsinə imkan verir və əyani, qiyabi və 

distant təhsil formalarında istifadə edilə bilər. 

Təqdim olunan vəsaitin əsas funksional imkanları aşağıdakılar olmalıdır: 

 İmitasiya modelləşdirilməsi haqqında informasiya, modellərin təsnifatı, onların yaradıl-

ma texnologiyaları, hazır modellərin nümunələri barədə təqdimatlar verillməsi; 

 Multimedia fraqmentləri ilə müşayiət olunan illistrasiya numunələrindən istifadə yolu 

ilə öyrənilən materialın əl çatması və başa düşülməsinin təmin edilməsi; 

 əlverişli interfeys. 

Proqram məhsulunun tam adı AnyLogic platformasında sistemlərin imitasiya modelləşdi-

rilməsidir. 

 

BANK FƏALIYYƏTININ IMITASIYA MODELI 

 

1.1. Modelləşdirilən obyektin təsviri 

Məqalədə praktik iş variantlarından birinə baxılır: 

Bankın modeli- Diskret hadisələrin modelləşdirilməsi (proses yönümlü) yanaşmadır. 

İşin gedişində sistemin tam hüquqlu imitasiya modeli işlənəcəkdir. 

Təklif olunan praktik işdə müştərilərə tez və effektiv xidmət etməyə imkan verən banko-

mat və menecerlər masası, bank kassirləri olan bank şöbəsi üçün sadə kütləvi xidmət sistemi-

nin modelinin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. Müştərilər nağd pulla əməliyyatları banko-

mat, kreditlərin sənədləşdirilməsi və hesaba ödəmələr kimi daha mürəkkəb əməliyyatları isə 
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menecerlər və kassirlər vasitəsi ilə yerinə yetirirlər. 

Görüləcək işin məqsədi müştərilərdən ibarət olan növbələrin modelləşdirilməsi və bank 

əməkdaşlarının və bank şöbəsi avadanlıqlarının iş rejiminin optimallaşdırılmasıdır. 

Təqdim olunan işdə diskret hadisəli mürəkkəb modelin əyani və tez yaradılmasına kömək 

edən AnyLogic paketinin modelləşdirmə kitabxanasının sadə obyektlərinə baxılacaqdır. 

Modelləşdirmə kitabxanası diskret hadisəli və ya daha dəqiqi, proses yanaşmalı modelləş-

dirməni dəstəkləyir. Obyektlər vasitəsi ilə dinamikası hər hansı mahiyyətlər (entities-tranzakt-

lar, tələbatlar) üzərində ardıcıl əməliyyatlar kimi (gəlmə, gecikmə, resurs tutumu, bölmə) təm-

sil olunan və həmçinin müştəriləri təmsil edən sənədlər, zənglər, verilənlər paketi, nəqliyyat 

vasitələri və s. olan real aləmin sistemlərini modelləşdirmək olar. Bu mahiyyətlər passivdirlər, 

onlar öz dinamikalarına özləri nəzarət etmirlər, lakin emal olunan proseslərə (məs. zəngin ti-

pinə, işin mürəkkəbliyinə) və ya yığılan statistikaya (ümumi gözləmə vaxtı, qiymət) təsir edən 

müəyyən atributlara malik ola bilərlər. 

1.2 İmitasiya modelinin qurulması 

Model yaradaq və onu «BANK TAKHİR» adlandıraraq, onun yadda saxlanılacaq yeri-ka-

taloqu seçərək göstərək (Şəkil 1) 

 

 
 

Şəkil 1. Modelin yaradılması 

        

Yeni modeldə artıq bir tip Main agenti və Simulation eksperimenti vardır. Agentlər  Any-

Logic modelinin əsas qurucu bloklarıdır (Şəkil 2). Bizim misalda Main agenti bizim modelin 

bütün məntiqinin verildiyi yer kimi xidmət edir. 

İşçi sahəsinin mərkəzində Main agent tipinin diaqrammı üçün qrafik redaktor yerləşir.  İşçi 

sahəsinin sol hissəsində «Проекты» (modelin elementləri üzrə asan hərəkəti təmin edir) və 

«Палитра» (diaqrama əlavə edilməsi mümkün olan və politralar üzrə bölünmüş elementləri 

saxlayır) panelləri yerləşir. İşçi sahəsinin sağ hissəsində «Свойства» (cari vaxtda seçilən ele-
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mentin xüsusiyyətlərinə baxmaq və onları dəyişdirmək üçün istifadə edilir) panel yerləşir. 

 

 
 

Şəkil 2. AnyLogic modelinin qurucu blokları 

 

 Prosesin diaqramını yaradaq (Şəkil 3) 

«Библиотека моделирования процессов» palitrasını açır və «Sourсe» obyektini diaq-

ramma əlavə edirik. «Sourсe» obyekti müəyyən tip tələbatları generasiya edir və prosesin 

diaqramın başlanğıc nöqtəsi kimi istifadə edilir. «Интенсивность прибытия» sahəsində 0.64 

göstərməklə xüsusiyyətlərdə dəyişiklik edək. (Şəkil 4, a). 

«Queue» obyektini diaqrama əlavə edək. «Queue» obyekti tələbatlar növbəsini modelləş-

dirir. «Вместимость» sahəsində 15 göstərməklə  xüsusiyyətlərdə dəyişiklik edək. (Şəkil 4, b). 

Növbə 15 müştərini aşmayacaqdır. 

«Delay» obyektini diaqramma əlavə edək. «Delay» tələbatı verilən vaxt dövründə gecik-

dirir. «Время задержки» sahəsində triangular (0.3, 1.5, 3.5) göstərməklə  xüsusiyyətlərdə 

dəyişiklik edək (Şəkil 4, c). Triangular () funksiyası AnyLogic təsadüfi ədədlər generatoru 

funksiyasıdır. 

«Sink» obyektini diaqrama əlavə edək. «Sink» obyekti daxil olan tələbatları ləğv edir 

(Şəkil 4, d). 

   

 
Şəkil 3 «Sourсe»,«Queue», «Delay», «Sink» obyektlərinin yaradılması 
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а) 

 
b) 

 
c) 

 
 

Şəkil 4. Obyektlərinin xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi 
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«Sourсe»-а), «Queue»-b), «Delay»-c), «Sink»-d). 

Sadə növbə sisteminin modelləşdirilməsini yekunlaşdırıb modeli işə salmaq olar. Əvvəlcə 

alətlər panelindəki «Построить модель» vasitəsi ilə modeli quraq. Əgər modeldə hər hansı 

səhvlər yoxdursa, onda modelin qurulması başa catacaqdır. Modeli işə salmaq üçün alətlər pa-

nelinin «Запустить» düyməsindən istifadə etmək olar. Bu zaman açılan siyahıdan BANK 

TAKHIR/Simulation eksperimentini seçmək lazımdır. 

Modeli işə saldıqda Siz bu təqdimat pəncərəsini görəcəksiniz. Burada işə salınmış eksperi-

mentin təqdimatı təsvir olunacaqdır (Şəkil 5). 

 

 
Şəkil 5. Modelin işə salınma pəncərəsi 

 

Hər bir model üçün «Библиотеки моделирования процессов» obyektləri vasitəsi ilə 

modelin cari vəziyyətlərini öyrənməyə kömək edən, məs. növbə uzunluğunu, müştərilərə xid-

mət sayını və s. və prosesi əyani şəkildə nümayiş etdirən blok-sxem avtomatik olaraq yara-

dılır. 

Xüsusi pəncərələrdə seçilmiş bloklar üçün əsas informasiyalar göstəriləcəkdir (Şəkil 6). 
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Şəkil 6. Seçilmiş bloklar üzrə informasiya 

Biz indi işə saldığımız modeli proses diaqramı vasitəsi ilə tədqiq edə bilərik, lakin bunu 

əyani animasiyalarla yerinə yetirmək daha əlverişlidir. Bank şöbəsinin vizual planını yarat-

maq üçün bankomat animasiyanın fiqurunu vermək lazımdır. Əvvəlcə «Палитра» panelini 

açaq. «Разметка пространства» palitrasıından banknomatı göstərən «Точечный узел» 

elementini qrafik redaktor-sxeminin gətirərək prosesin blok-sxeminin altında yerləşdirək. 

Banknomata növbəni göstərən yol xəttini çəkək. «Палитра» panelində «Разметка прос-

транства» palitrasını açaraq «Путь» elementini seçirik. Qrafik redaktorda «Точечный 

узел» seçərək onun üçün «Свойства» panelini açırıq. Modelləşdirmə zamanı fiqurun rəngi-

nin dəyişməsi üçün «Цвет» sahəsinə delay.size() > 0 ? red: green daxil edirik. 

 

 
 

Modeli işə salaraq görürük ki, artıq bizim modelin bankomat və müştərilərin ona doğru 

növbəsini əks etdirən animasiyası vardır. 

 

 
 

3D animasiyası  əlavə etmək üçün 3D aktiv obyektin diaqramının 3D palitra «Презен-

тация-Окно» şöbəsini qrafik redaktora daxil etmək lazımdır. 
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Sadə üç ölçülü animasiyanı yaradaraq modeli işə salmaq və işin nəticəsinə baxmaq lazımdır. 

 

 
 

Indi modelimizi ona bank xidməti işçiləri-bank klerkləri və kassirləri əlavə etməklə bir qə-

dər mürəkkəbləşdirək. Bank klerkləri və kassirlərinin modelləşdidrilməsinin resurslar vasitəsi 

ilə göstərilməsi daha  əlverişlidir. Resurs «Библиотеки моделирования процессов»un xü-

susi obyekti olaraq hər hansı məsələnin yerinə yetirilməsi üçün tələbata görə lazim ola bılər. 

Hər bir zaman anında resurs ancaq bir tələbat üçün məşğul ola bilər. Bizim misalda bank şö-

bəsinin müştərilərinə (tələbatlar) bank xidmətçilərindən (resurs) kömək almaq lazımdır. 

1.3 Xidmət üçün resursların əlavə edilməsi. 

«Палитра» panelində «Библиотеку моделирования процессов» açaraq Main prosesi-

nin diaqramına Service blokunu hərəkət etdirərək əlavə edirik. Service obyekti tələbatlar 

üçün verilən sayda resurs tutur, tələbatları gecikdirir, sonra isə tutulmuş resursları azad edir. 

Prosesin diaqramında source və queue blokları arasında olan bağlantını ləğv edərək və Main 

prosesinin diaqramına SelectOutput blokunu hərəkət etdirərək burada yaranmış boşluğa əla-

və edirik. SelectOutput qərar qəbul etmə blokudur. Obyektə gələn tələbat qoyulan şərtdən 

asılı olaraq obyektin iki çıxış portundan birinə gələcəkdir. 
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«Палитра» panelində «Библиотеку моделирования процессов» açaraq Main prose-

sinin diaqramına ResourcePool blokunu hərəkət etdirərək əlavə edək. ResourcePool obyekti 

müəyyən tip resurslar (bizim modeldə bu bank klerkləridir) soruşur. Bizim model dəyişdiyin-

dən biz onun animasiyasını da dəyişməliyik. İndi isə kassir və klerklər tərəfindən müştərilərə 

xidmət yeri olan gözləmə sahəsinin şəklini çəkək. Əvvəlcə “Палитра” panelində «Разметка 

пространство» açır və «Прямоугольный узел» elementindən istifadə elementindən istifa-

də edərək şəkil çəkmə rejiminə keçirik. 

  

 
  

Biz klerklər vasitəsi ilə xidmət olunan müştərilərin olduğu yeri təyin etmək məqsədi ilə 

attraktorlardan istifadə edəcəyik. 

Qrafik redaktorda customer Places düyününu seçək və düyünün xüsusiyyətləri sahəsində 

«Аттракторы» düyməsini sıxırıq. Açılan «Аттрактор» pəncərəsində yaradılma rejimində - 

«Количество аттракторов»da aттрактор sayı kimi 5 göstərərək OK düyməsini sıxaq. 

 

 
 

İndi modeli işə salaraq 3D animasiyasında görəcəyik ki, bəzi müştərilər banknomata doğ-
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ru gedirlər, digərlərinə isə klerk və kassirlərin masası qarşısında xidmət edilir. 

  

 
 

 
 

1.4. Modelin statistikasının əlavə edilməsi 

AnyLogic istifadəediciyə proses diaqramının bloklarının işi üzrə statistikanın toplanması 

üçün əlverişli vasitələrlə təmin edir. «Библиотеку моделирования процессов» obyekti 

müstəqil olaraq əsas statistikanın toplanmasını təmin edir. Məs. diaqram vasitəsi ilə bizi ma-

raqlandıran statistikaya (banknomatın məşğulluq və növbənin uzunluğu statistikası) baxmaq 

olar. «Статистика» palitrasından “Столбиковая диаграмма” elementini hərəkət etdirərək 

diqramma gətirək. Столбиковая диаграмма-nın xassələrində «Данные» şöbəsinə keçərək 
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diaqramın göstərilməsi üçün lazım olan verilənləri daxil edirik. 

 

 
 

1.5. Təcrübi hesablamalar 

İşləyən menecer və kassaların sayı müştərilərin sayından asılıdır. Bu modelin verilənləri-

nin köməyi ilə bankın işini optimallaşdırmaq olar. Bunun üçün modelin işinin bir neçə sumul-

yasiyasını həyata keçirmək lazımdır. 

 

 
 

Şəkil 7.1. 1 saylı təcrübi hesablamanın nəticələri 
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Şəkil 7.2. 2 saylı təcrübi hesablamanın nəticələri 

 

 
 

Şəkil 7.3. 3 saylı təcrübi hesablamanın nəticələri 

 

Təcrübi hesablamaların nəticəsində bank rəhbərliyinin nöqteyi-nəzərindən ən yaxşı varian-

tı seçmək olar. Təsvir olunan üsul müasir informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə praktik dərs-

lərdə tədris prosesinin keyfiyyətinin yaxşılaşdirilmasına kömək edir. Bundan  əlavə həm də 

göstərilir ki, tədris prosesində imitasiya modelləşdirilməsinin tətbiqi tələbələrin tədris prose-

sini avtomatlaşdırır və sürətləndirir, real vaxt rejimində ilkin verilənləri operativ dəyişmək im-

kanı vasitəsi ilə onu daha əyani edir. Verilən üsul öyrənilən obyektin fəaliyyət texnologiyasını 

daha yaxşı başa düşülməsinə imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Kompüter texnologiyalarının simulyasiya, hesablama, qrafik, inte-

raktiv, arayış və məlumat təbiətli proqramlarının bir ixtisaslaşmış tətbiqi proqramlar paketi ki-

mi təqdim etdiyi imkanlar sayəsində, peşəkar fəaliyyətin müxtəlif sahələrinə aid tətbiq olunan 
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problemlərin həlli üçün kompleks yanaşma yaratmaq real olur. Bu da elm və onun inkişafını 

təmin edən tədris və təhsil sahələrində kompyuter texnologiyalarının aktuallığı ilə səciyyəndi-

rilir. Kompyuter təliminin ən aktual problemlərdən biri ixtisaslaşmış tətbiqi proqram paketlə-

rindən tədris vasitəsi kimi istifadəsidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Anylogic simulyasiya proqram paketlərindən istifadə etməklə 

nəinki müxtəlif riyazi məsələlər, o cümlədən, fizika, mexanika, idarəetmə, qeyri-səlis çoxluq-

lar, kütləvi-xidmət nəzəriyyələrinin, statistika məsələlərini həll etmək olar, həmçinin məqalə-

lər, elektron kitablar və tədris prosesində istifadə olunan öyrədici sistemlər yaratmaq müm-

kündür. 

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 ixtisas-

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, Т.М. Агазаде 

 

Применения электронного учебного практикума в  

образовательном процессе Вуза на примере проектирования 

имитационной модели банковского отделения в среде AnyLogic 

 

Резюме 

 
Абсолютный лидер российского рынка, компания XJ Technologies (AnyLogic), пре-

доставляет специально адаптированную к условиям вузовского курса версию среды 

AnyLogic, позволяющую создавать, демонстрировать и исследовать широкий спектр 

моделей из самых разных областей практической деятельности. Использование этой 

среды позволяет не только теоретически обсудить важность методов моделирования, но 

и продемонстрировать их возможности для решения практических задач. Для имитаци-

онной модели банковского отделения приводится подробная постановка проблемы, раз-

бирается структура модели, описывается процесс построения модели в среде AnyLogic 

и изучается ее поведение. 

 

B.B. Azizov, M.G. Mehtiyev, Т.М. Agazada 

 

The use of an electronic training workshop in the educational  

process of the University on the example of designing  

a simulation model of a bank branch in the AnyLogic 

 

Summary 
 

The absolute leader of the Russian market, XJ Technologies (AnyLogic), provides a 

version of the AnyLogic environment specially adapted to the conditions of a university 

course, which allows you to create, demonstrate and explore a wide range of models from 

various areas of practice. The use of this environment allows not only theoretically discussing 

the importance of modeling methods, but also demonstrating their capabilities for solving 

practical problems. For a simulation model of a bank branch, a detailed statement of the 

problem is given, the structure of the model is analyzed, the process of building a model in 

the AnyLogic environment is described and its behavior is studied. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.04.2021 
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Promethean lövhələr və ondan tədris prosesində istifadə metodikası 
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гии, электронные доски, интерактивная доска Promethean, программа ActivInspire 

Key words: education, teaching process, e-learning, technology, electronic boards, 

Promethean interactive whiteboard, ActivInspire program 

 

Müasir dövrdə müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssislərin İKT ilə işləmək, onlardan düzgün şə-

kildə istifadə etmək qabiliyyətinə xüsusi önəm verilir. Bu isə orta məktəbdən başlayaraq in-

formasiya və kommunikasiya texnologiyaları barədə biliklərə yiyələnmək zərurəti yaradır. Or-

ta məktəbdən İKT-nin tədrisini həyata keçirmək, bu sahədə biliklərə mükəmməl yiyələnməyin 

ən perspektivli yolu hesab edilir. 

Müəllimlərin yalnız psixologiya və pedaqogika sahəsində deyil, yeni texnologiyaların tət-

biqi ilə verdikləri fundamental biliklər tədris prosesini çevik və dinamik edərək xeyli asanlaş-

dırır. “Müəllim-şagird-dərslik” təhsil modelinə kompüterin də daxil edilməsi dərs prosesini 

şagirdyönlü, fərdi proqram üzrə təşkilinə, şagirdləri dərsə həvəsləndirməyə şərait yaradır. 

Kompüter vasitəsilə keçirilən dərslər şagirdlər tərəfindən bəyənilən və yaddaqalan olur. Av-

tomatlaşdırılmış öyrədici sistemlər, multimediya vasitələri, kompüter tədris proqramları, rən-

garəng illüstrasiyalar, qrafika, animasiyalar şagirdlərin idrak fəallığına müsbət təsir edir və in-

tellektual yarışmaların, olimpiadaların nəticələrini xeyli artırır. 

Hal-hazırda tabaşir və klassik lövhələrin əvəzinə elektron qələm və lövhələrdən istifadə 

edilir. Tədris prosesində interaktiv lövhələrin tətbiqi əsas dərs prinsiplərindən biri olan əyani-

liyi təmin etməyə imkan verir. Promethean qələmlə və ya barmaqla elektron lövhənin ekra-

nına toxunaraq onun üzərində kompüterdə mümkün olan bütün əməliyyatları yerinə yetirmək 

mümkündür. “Ağıllı” lövhə, eyni zamanda kompüterə qoşulan skaner, mikroskop, videoka-

mera, rəqəmli fotoaparat kimi qurğular vasitəsilə əldə olunan təsvirləri də proyektorla qəbul 

edir. Bu da tədris mərkəzlərində virtual laboratoriyaların təşkil edilməsində mühüm rol oyna-

yır. Elektron lövhələrin tətbiqi şagirdlərə istənilən riyazi, coğrafi, fiziki, kimyəvi prosesləri 

izah etməyə, video görüntüləri, bir sıra qurğuların, cihazların, texniki vasitələrin iş mexaniz-

mini və  prinsiplərini ekranda izləməyə şərait yaradır. Bu şagirdlərin biliklərini, təcrübə və 

praktiki təcrübələrini, dərindən dərk etmə, düşünmə, fəaliyyət qabiliyyətini və yaradıcılığını 

inkişaf etdirir. 

 

Promethean lövhələr, onların xüsusiyyətləri və tədris prosesində tətbiqi 

 

H.A. Can tərəfindən yaradılan Promethean lövhələri 1977-ci ildən indiki dövrə qədər ağıllı 

lövhələr çox sürətlə təkmilləşmişdir. Dünyanın əksər ölkələrində tədris prosesində bu lövhələr 
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geniş miqyaslı istifadə olunur. 

Bütün dərslərlə bağlı təxminən 55 min materialı yaddaşda saxlaya bilən bu lövhələr tədris 

prosesində dərslərin keçirilməsini asanlaşdırır və təkrar istifadə etmək imkanı mövcuddur. Be-

lə imkanlar müəyyən səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilməyən və ya dərsi tam qavraya bil-

məyən şagirdlər üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə şagirdlər dərslərin elektron va-

riantlarını əldə edə və dəfələrlə izləyə bilərlər. 

Promethean ActivBoard Touch elektron lövhəsinin xüsusiyyətlərinə və əsas üstünlüklərinə 

aşağıdakılar aid edilir: 

 78 düym ölçülü, 32768 x 32768 rezolyusialı ekran; 

 lövhənin möhkəm səthə sahib olması; 

 Activinspire proqramının tətbiqi və minlərlə elektron dərs materiallarına çıxışın təmin 

olunması; 

 batareyasız istifadə edilən 2 interaktiv qələm; 

 interaktiv qələm və əllə toxunaraq işləmək imkanı; 

 ağ lövhə kimi istifadənin mümkünlüyü; 

 xüsusi funksionallığa malik ekran; 

 səsli dərslərin tədrisinə imkan yaradan səs avadanlığı; 

 ekranda 6 şəxsin istifadəsinə imkan yaradan əməliyyat sistemlərinin mövcudluğu; 

 fərqli əməliyyat sistemləri tətbiqinin mümkünlüyü; 

 xüsusi bərkidici cihazlar vasitəsilə divara rahatlıqla bərkidilmə. 

Promethean elektron lövhələrin əsas üstünlüklərindən biri internetə birbaşa bağlanma 

funksiyasıdır. Bu funksiya hesabına istənilən dərs materialının elektron versiyası yüklənərək 

tədris prosesində istifadə edilə bilir. 

Elektron lövhənin adi lövhədən fərqli cəhətlərindən biri müəllim üçün daha geniş sahədə 

işləmək və əvvəldən yazılan materiallara idarəedici düymənin vasitəsilə qayıtmaq imkanı ya-

ratmasıdır. Bu lövhə geniş diapazonda pedaqoji axtarışlar etmək baxımından perspektivli he-

sab edilir. Adi lövhə ilə keçirilən dərslə müqayisə də elektron lövhələrlə qurulan dərslərdə şa-

girdlər dərsin 75-80 faizində aktiv fəaliyyət göstərirlər. Beləliklə, vaxta qənaət edərək daha 

səmərəli dərs prosesi qurulur. 

İki interfeysə sahib olma promethean lövhələri digər lövhələrdən fərqləndirir. İbtidai sinif-

lər üçün təşkil edilmiş Activ primary interfeysi ilə şagirdlər özlərini möcüzəli aləmdə hiss 

edirlər. Bununla da dərsə daha çox marağın və rəngarəngliyin olması ilə effektivliyi artırır. 

Promethean elektron lövhələrin tətbiqi nəticəsində müəllim tədris prosesində digər vasitələrə 

daha az müraciət edir. Elektron lövhə ilə müəllim əyaniliyi təmin etmək üçün şagirdə tədris 

edəcəyi mövzunu əhatə edən səs faylları, şəkillər, videoçarxlar nümayiş edə bilər. 

Promethean elektron lövhələrin xüsusi imkanlarından biri də riyazi alətlərin Activinspire 

proqramı çərçivəsində istifadə edilməsidir. Zərurət yarandığı hallarda riyazi alətlər - pərgar, 

transportir, xətkeş asanlıqla ekrana gətirilərək təlim prosesində istifadə edilə bilər. Bu alətlərin 

köməyi ilə şəkillərin, obyektlərin ölçülərini böyütməklə hətta şagirdlərin hər birinin dərsdə 

diqqətinin və aktivliyinin artırılmasını təmin etmək olar. 

Proqramın digər üstünlüklərindən biri ekranda dəftər vərəqinin nümayiş etdirmək üçün to-

run (damalı və birmil) mövcud olmasıdır. Bu xüsusiyyət ibtidai siniflərə, xüsusilə də I sinif-

lərdə təhsil alan şagirdlərə hərflərin və rəqəmlərin orfoqrafiyasının izahında müəllimə kömək 

edir. İnteraktiv lövhə müəllimə mövzunun tədrisi zamanı istifadə edəcəyi üsul və vasitələrin 

seçimində geniş imkanlar yaradır. Eyni zamanda tor vasitəsilə müxtəlif material və resursların 
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- sxemlər, pazzl, cədvəl və s. hazırlanması həyata keçirilir. 

Həmçinin müəllimlər bu proqramın köməyilə “Promethean Planet” adlı online icmaya da-

xil ola bilərlər. Portal tanınmış proqramçılar, təhsil ekspertləri və nəşriyyat evləri üçün rəhbər 

kanal və əməkdaşlıq təşkili, tədris prosesi və xüsusilə maraqlı sahələrlə əlaqədar bilik və təc-

rübələrin paylaşılması məqsədilə yaradılmış virtual məkandır. Promethean Planet portalına çı-

xış əldə etməklə müəllimlər orada yerləşdirilən 75000-dən çox əvvəlcədən hazırlanmış inte-

raktiv elektron vasitələrdən (dərslər, dərs icmalları, animasiyalar və s. resurslar) istifadə etmək 

və üzərində işləmək şansı qazanırlar. 

Lövhənin işləmə proseduru aşağıda qeyd edilmişdir: 

Elektron lövhə USB ucluqlu naqillə kompüterə, digər naqillə elektrik cərəyanına qoşula-

raq fəaliyyətə başlayır. Fəaliyyətə başlamazdan əvvəl interaktiv lövhə proyektora və kompüte-

rə qoşulur. Lövhənin ekranında müxtəlif texniki mənbələrdən daxil olan şəkil və ya fiqur nü-

mayiş olunur. Bu prosesdən sonra ekran üzərində işləmək mümkün olur. Lövhənin yaddaşında 

keçilən mövzularla əlaqədar təqdimatlar, videoroliklər, elektron disklər yerləşdirilə bilər. 

Mausun göstərici ilə AvtivPen qələminin ucunun üst–üstə düşməsi lövhənin kalibrasiyası-

dır. Əgər ekrana qələmi toxundurduqda qələmin ucu ilə mausun göstəricisi bir birinə uyğun 

olarsa, lövhəni kalibrasiya etmək zərurəti yaranmır. AvtivPen-i lövhəyə yaxınlaşdırdıqda bu 

hal müşahidə olunmazsa, bu anda lövhə kalibrasiya edilməlidir. 

 

Promethean interaktiv lövhələrdə tətbiq edilən Activİnspire proqram təminatı 

 

Promethean interaktiv lövhələrin tədris prosesində tətbiqinin daha maraqlı olmasının əsas 

səbəbi lövhənin Activİnspire adlı proqram təminatı ilə fəaliyyət göstərməsidir. 

Activİnspire proqram təminatının bəzi xüsusiyyətləri aşağıda qeyd edilmişdir: 

1. Sinifdə yüksək keyfiyyətli tədrisin təşkili; 

2. Dərslərin asanlıqla hazırlanması və keçirilməsi; 

3. Vaxtın səmərəli istifadəsinə şərait yaradan resurslar. 

Activİnspire proqram təminatının əsas funksiyalarına aşağıdakılar aid edilir: 

1. İkili interfeys – aşağı sinif şagirdləri üçün ilkin interfeys, yuxarı siniflər üçün əsas in-

terfeys istifadə edilir; 

— Riyazi tənliklər sistemi – riyazi tənlikləri tənlik redaktorunun dəstəyi və ActivExpres-

sion cihazının köməyilə təqdim edilmiş sual və cavabları rahatlıqla flipçartlara daxil etmək 

olar; 

— Qurulmuş veb - müşahidəçisi – lokal disklərdə və saxlanma flipçartlardan, internet 

saytlarından yüklənmə zərurəti olmadan məlumat və məzmunların toplu şəkildə alınmasına 

şərait yaradır; 

— Qələmin fərqli funksiyaları - son qurulmuş rəngləri və  qələmin enini yadda saxlama və 

sonrakı proqramın açılışı qələm alətinin funksiyalarına daxildir. Həmçinin, qələm alətinin va-

sitəsilə kursorun yeri müəyyən edilir; 

— Tənzimləmənin yaratdığı imkanlar – dərsin tələb və qaydalarına, mövzuya uyğun ma-

terialların hazırlanmasına şərait yaradır; 

— İkili istifadəçi rejimi - bu funksiya ActivBoardı digər lövhələrdən fərqləndirir. Bu iş re-

jimində fəaliyyət funksiyası müəllimə bir sıra fənlərin keçirilməsində qruplar və ya cütlər ara-

sında maraqlı oyunlar, estafetlər, yarışlar təşkil etmək imkanı yaradır. Eyni zamanda lövhə 

qarşısında iki və daha çox şəxsin işləməsi sinifdə əməkdaşlığı inkişaf etdirir. Bununla yanaşı, 

resurslar qovluğunda iki nəfərlik istifadə üçün yaradılmış hazır resurs şablonları, interaktiv 
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tapşırıqlar proqramın üstün cəhətlərinə aiddir. İki nəfərlik iş rejimində həm müəllim şagirdlə, 

həm də şagird şagirdlə birlikdə lövhə qarşısında fəaliyyət göstərə bilər. 

Activİnspire proqramının dilləri arasında Azərbaycan dilinin olması onun üstün tərəflərin-

dən biridir. Azərbaycan dilinin təşkili həm müəllimlərə dərslərin formalaşdırılmasında, həm 

də şagirdlərə tədris prosesində onun funksiyalarını rahatlıqla və asanlıqla tətbiq etmək şansı 

yaradır. 

İbtidai və yuxarı sinif şagirdlərini nəzərə alaraq yaradılan yaş interfeysləri Activİnspire 

proqram təminatını başqa proqramlardan fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biridir. 

ActivPrimary iş rejimi şagirdlər tərəfindən çox bəyənilir. Belə ki, şagirdlər səhv etdikləri 

zaman səhvi silir yaxud sonuncu hərəkəti geri qaytarırlar. Bu isə onlara ekran qarşısında daha 

asan işləmələri üçün imkan yaradır. 

Activİnspire proqram təminatında müəllim rahatlıqla hər bir səhifə üzrə şərhlər yazıb sax-

laya bilər. Materialı istifadə edən hər bir şəxs həmin qeydlər vasitəsilə verilənlərin şərhini əldə 

edir. Zəruri hallarda müəllim yenidən həmin materialı istifadə edərkən unutduğu hissələri 

məhz həmin şərhlərin köməyilə xatırlayıb təkrar edə bilər. Eyni zamanda başqa istifadəçilər 

də bu qeydləri oxuyaraq hər bir səhifədə müəllifin nə barədə məlumat verdiyini asanlıqla başa 

düşərlər. 

    Beləliklə, tədris prosesində interaktiv lövhələrin tətbiqi əyaniliyin təmini, şagirdlərin 

fəaliyyət qabiliyyətinin, yaradıcılığının artırılmasına, bilik və bacarıqların təcrübələr əsasında 

əldə edilməsinə imkan yaradır. Elektron lövhələr təhsil sistemində şagirdlərin mərkəzi fiqur 

olması təmin edilir. Nəticədə bütün uşaqlar, həmçinin passiv, psixoloji və ya fiziki qüsurlu şa-

girdlər tədris prosesinə cəlb edilir. Adi lövhələr ilə tədrisdə şagirdlərin aktiv iş fəaliyyəti 15-

20% təşkil edirsə, interaktiv lövhələrin vasitəsilə bu zamanın 75-80%-ə qədər artması müşahi-

də edilmişdir. 

Göründüyü kimi, elektron lövhə özündə riyazi alətləri, ikili istifadəçi rejimi, ibtidailər 

üçün Activ primary interfeysi, şəkillərin, fiqurların və s. əlavə edilməsi üçün alətləri cəmləş-

dirir. Bununla da müəllim kənar vasitələrdən istifadəyə ehtiyac duymur. 

Müəyyən edilmişdir ki, elektron lövhələrdə istifadə edilən Activinspire proqram təminatı 

dərs vaxtına qənaət edilməsinə, tədris prosesinin asan şəkildə tənzimlənməsinə, təhsil keyfiy-

yətinin artırılmasına, iki və daha çox şagirdin eyni vaxtda lövhədən istifadəsinə, mövzulara 

uyğun materialların yaradılmasına, ekran üzərində edilən səhvlərin asanlıqla geri qaytarılma-

sına və s. şərait yaradaraq şagirdlərin fəallığını, dərslərə marağını artırır, onlar arasında əmək-

daşlığı inkişaf etdirir. Beləliklə bu xüsusiyyətlər tədris prosesində Promethean lövhələrin tət-

biqini perspektivli edir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə təhsilin keyfiyyəti ən qlobal problemlərdən biri he-

sab edilir. Dünyanın hər bir yerində, eləcə də Azərbaycanda indiki dövrün tələblərinə uyğun 

olaraq təhsil sisteminin modernləşdirilməsi üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirirlər. Qeyd et-

mək lazımdır ki, tədris prosesində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi təh-

sil sisteminin təkmilləşdirilməsinə imkan verir. İKT-nin istifadəsi ilə Azərbaycanda keyfiyyət 

baxımından beynəlxalq standartlara uyğun müasir təhsil modelinin yaradılması, vahid elek-

tron təhsil mühitinin formalaşdırılması və təhsil sisteminin dünya təhsil sisteminə inteqrasi-

yası təmin edilir. Müasir təhsil modeli müəllimdən emosionallıq, əyanilik, rəngarənglik tələb 

edir. Məqalənin də aktuallığı məhz onun bu kimi vacib bir mövzuya həsr edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Promethean lövhələr, 

onların xüsusiyyətləri və tədris prosesində tətbiqi yolları göstərilməklə yanaşı, eyni zamanda 

bu cür interaktiv lövhələrdə istifadə olunan Activİnspire proqram təminatı məsələlərinə də 
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toxunulur. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Г.И. Бабазаде 

 

Доски Promethean и способы их  

использования в учебном процессе 

 

Резюме 
       

Современная модель обучения требует от учителя эмоциональности, ясности и раз-

нообразия. Интерактивные доски Promethean имеют особое значение в организации ак-

тивного обучения на основе этих критериев. Материалы, разработанные в программе 

ActivInspire, облегчают процесс организации обучения в соответствии с требованиями 

активно-интерактивного обучения. По статистике, наиболее качественное образование 

наблюдается в учебных центрах, которые предпочитают практику теории. Доски 

Promethean создают основу для приобретения знаний на основе опыта, концентрации 

студентов, повышения понимания. В статье также рассматриваются способы решения 

столь важного вопроса. 

 

G.I. Babazade 

 

Promethean boards and methods of their use in the teaching process 

 

Summary 
      

The modern model of education requires emotionality, clarity and diversity from the 

teacher. Promethean interactive whiteboards are of particular importance in the organization 

http://www.prometheanworld.com/ActivCare
http://www.prometheanworld.com/
http://www.edu.gov.az/
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of active learning based on these criteria. The materials developed in the ActivInspire  

program facilitate the process of organizing training in accordance with the requirements of 

active-interactive education. According to statistics, the highest quality education is observed 

in training centers, which prefer practice to theory. Promethean boards create the basis for the 

acquisition of knowledge on the basis of experience, the concentration of students, the 

increase of comprehension. The article also discusses ways to solve such an important issue. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 27.03.2021 
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Təhsil prosesində biliklərin əldə edilməsi məsələlərinin həlli üçün  

verilənlər analizinin intellektual mexanizmlərinin tədqiqi 
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                                                             Azərbaycan Texniki Universiteti 
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                r.ü.f.d. N.L. Əliyev 

 

Açar sözlər: intellektual analiz, intellektual tədris sistemləri, proqnozlaşdırılma, klaster-

ləşmə 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ, интеллектуальные образовательные 

системы, прогнозирование, кластеризация 

Key words:  intellectual  analysis, intellectual education systems, forecasting, clustering 

         

Hazırda informasiya texnologiyaları insan həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, təhsil  

sistemində də geniş istifadə olunur. İllər boyu tələbələr, onların müvəffəqiyyətləri, müəllim-

ləri haqqında çoxlu məlumatlar toplanmış və tələbələrin distant təhsil kursları, təhsil forum-

ları, tələbələrin test sistemləri yaradılmışdır. Kütləvi informasiyaların toplanması, bu informa-

siyanın işlənməsi, artıq verilənlər bazalarında, anbarlarda və s. təqdim olunan yeni biliklərin 

əldə edilməsi imkanları son dərəcə aktualdır. 

Statistika və bilik hasilatı (data mining) metodlarının həm şagirdlər, həm də müəllim və 

ümumiyyətlə bütün təhsil prosesinə cavabdeh olan insanlar üçün çox faydalı olduğu bir çox 

məsələlər var. Məlumatların təhlili tələbələri daha yaxşı başa düşməyə, hansı fənlərin böyük 

çətinliklərə səbəb olduğunu, ən yüksək bal almaq üçün kursun necə daha yaxşı qurulduğunu, 

hansı testlərin tələbələrin öhdəsindən gəldiklərini, hansı dərslərin üstünlük təşkil etdiyini, elmi 

maraqların hansı sahədə uğur qazandığını və s. öyrənməyə imkan verir. Bu məlumatlar təhsil 

prosesinin idarə edilməsi üçün effektiv qərar qəbul etmək üçün istifadə edilə bilər. Təhsil pro-

sesi məlumatlarının intellektual analizi (EDM – Educational data mining) yalnız təhsil pro-

sesinin məlumatlarının emalı və təhlili ilə məşğul olur. Bu elm sahəsi, təhsil sahəsindən daxil 

olan unikal məlumat növlərinin öyrənilməsi üçün metodların işlənib hazırlanması və bu me-

todlardan tələbələrin daha yaxşı başa düşülməsi və öyrəndikləri şəraitin daha yaxşı başa dü-

şülməsi üçün istifadə edilməsi ilə bağlıdır. Bu sahədə əsas istiqamətlər – intellektual tədris 

sistemlərinin (Intelligence Tutoring Systems) dəstəklənməsi üçün verilənlərin analizindən isti-

fadə, təhsil proseslərinin təhlili, verilənlərin və təhsil prosesinin nümunələrinin vizuallaşdırıl-

masından ibarətdir [1,2]. Təhsil prosesinin biliklərinin əldə edilməsi məsələlərinin həlli üçün 

aşağıdakı vəzifələri həll etmək lazımdır: 

* əsas EDM metodlarının tədqiqini aparmaq; 

* EDM tətbiq sahələrini nəzərdən keçirilməsi; 

* məlumatların təhlili üçün alətlərin nəzərdən keçirilməsi. 

* verilənlərin intellektual analizindən istifadə etməklə həlli əldə edilə bilən təhsil prose-

sinin məsələlərinin nəzərdən keçirilməsi; 

Təhsil prosesinin məlumatlarının intellektual analizinin əsas metodları: 

1. Proqnozlaşdırılma (Prediction) - təsnifatlandırma, regresiya, sıxlığın qiymətləndirilməsi 
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kimi üç müxtəlif metodunun təsviri və işlənib hazırlanması modeli, inkişaf məlumatların 

vahid baza aspekti, digər baza aspektlərinin birləşməsi əsasında həyata keçirilir. 

2. Klasterləşmə (Clustering) - Verilənlərin qruplara bölünməsi və birlikdə təbii şəkildə 

bağlı olan nöqtələr tapmaqdan ibatətdir. Verilənlərin strukturu haqinda hec bir məlumatlar ol-

madıqda tətbiq olunur. Məsələn, tələbələrin akademik müfəvəqiyyətlərinə görə ayrı-ayrı fənn-

lər üzrə qruplarda birləşməsi. 

3. Qarşılıqlı münasibətlərin analizi (Relationship Mining) - Dəyişənlər arasında münasi-

bətin çox dəyişənli yığımda öyrənilməsi. 

4. Modellər  ilə  araşdırma  (Discovery  with Models) - Əvvəlcədən tərtib olunan  model-

lərin EDM proqnozlaşdırılması üsulları, klasterləşmə ilə öyrənilməsi. Modellərin verilənlərə 

tətbiqi və onların  komponent kimi istifadə olunmasının  növbəti analizi. 

5.İnsanın başa düşəcəyi şəkildə verilənlərin çevrilməsi (Distillation Data For Human 

Judgment) - insanın düşüncəsində verilənlərin istifadə olunması üçün  insana aydın olan şəkil-

də mürəkkəb verilənlərin çevirilməsi. 

İlk üç yanaşma – data mining üçün müxtəlif sahələrdə ümumi, lakin dördüncü və beşinci 

analizinin fərqləndirici cəhətlərindən biri də odur ki, burada data mining metodlarından və 

maşın təlimi ilə yanaşı, ətraf mühitin xüsusiyyətlərini (tələbələrin davranışını, tələbələrin bu 

və ya digər fənlərdən seçimlərinin əsaslandırılmasını və s.) daha dəqiq təsvir etmək üçün psi-

xometrik üsullar tətbiq olunur. Bundan əlavə, təhsil prosesindəki verilənlər, onların özləri tə-

rəfindən əvvəlcədən məlum olmayan müəyyən edilən bir sıra əhəmiyyətli səviyyələrə malik-

dir (məsələn, tələbə səviyyəsi, müəllim səviyyəsi, universitet səviyyəsi və ya ümumi təhsil 

sistemi) [3] . 

Verilənlərin intellektual analizinin tətbiqinin əsas sahələri növbəti şəkildə təqdim olunur: 

• modellərin qurulması,  

• domen olan strukturun modellərinin öyrənilməsi və təkmilləşdirilməsi, 

• proqram təminatı tərəfindən göstərilən pedaqoji dəstəyin öyrənilməsi,  

• öyrənmə və davranış prosesinin elmi tədqiqinin təqdim olunması. 

Yuxarıda təsvir olunan tətbiq sahələrini, eləcə də tədqiqatlardakı əvvəlki təcrübəni nəzərə  

alaraq, Azərbaycan universitetləri üçün aktual olan bir neçə məsələ müəyyən edilmişdir ki, bu 

da məlumatların intellektual analizi vasitəsilə həll edilə bilər. Məsələn, beynəlxalq olimpiada-

larda və müsabiqələrdə iştirak etmək üçün tələbələrin seçilməsi, tələb olunan tələbə-məzun 

bazasından ən münasib vəzifələr barədə işəgötürənlərə məlumat verilməsi, tələbə SQL 

(structured query language - "strukturlaşdırılmış sorğuların dili" - Müvafiq verilənlər bazası 

idarəetmə sistemi tərəfindən idarə olunan əlaqə verilənlər bazasında məlumatların yaradılma-

sı, dəyişdirilməsi və idarə edilməsi üçün tətbiq olunan deklarativ proqramlaşdırma dili) sorğu-

larıın qurulması zamanı ən çox yol verilən səhvlərin öyrənilməsi, tələbənin ixtisas üzrə işədü-

zəlmə ehtimalının qiymətləndirilməsi, sertifikatların mövcudluğunun və qalibiyyətlərin yarış-

larda işədüzəlməyə təsir dərəcəsinin müəyyən edilməsi. Qarşıya qoyulan problemlərin həlli 

üçün lazım olan verilənlər universitetlərin tələbələr, müəllimlər, müvəffəqiyyət dərəcəsi və s. 

haqqında məlumat saxlanılan verilənlər bazalarından götürülə bilər. Məsələn, tələbə məlumat-

ları (ad, doğum tarixi, vətəndaşlıq, ünvan, sənədlər və s.), akademik performans (tələbə qiy-

mətləndirilməsi), dərs cədvəlləri, müəllimlər haqqında məlumatlar (ad, doğum tarixi, vəzifəsi, 

təhsil səviyyəsi və s.) [4,5].  

Təhsil domeni  məlumatlarının  intellektual analizi üçün müxtəlif vasitələr mövcuddur:                                                                                                                                     

* Pslc DataShop – Elmi Tədris Mərkəzi bazası (PSLC), yəni tələbələrin qarşılıqlı əlaqəsi 

və təhsil proqram təminatı haqqında məlumatların mərkəzi deposu, həmçinin məlumatların 
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analizi, veb-interfeysin vasitələrindəki məlumatların təhlükəsiz saxlanması və vizualizasiya 

vasitələrinin saxlanması üçün bir sıra alətlər təqdim edir; 

* Microsoft Excel-çoxlu miqdarda statistik funksiyaları var. Onlar tədqiqat verilənlərinin 

analizi və sadə modelləri yaratmaq üçün alətlərlə təmin edir; 

* Weka – verilənlərin çıxarılması vəzifələri üçün alqoritmlər dəsti, məlumatların işlənmə-

si, təsnifatı, reqressiya, klasterləşmə, assosiativ qaydalar və viziuallaşma üçün vasitələrlə tə-

min edir; 

* RapidMiner – sərbəst yayılan system olub, verilənlərinin analizi üçün sadalanan prose-

durları təmin edir: məlumatların yüklənməsi və transformasiyası, məlumatların emalı və vi-

ziuallaşma, modelləşdirmə və qiymətləndirmə; 

* Oracle Data Mining-Oracle verilənlər bazasına daxil edilmiş verilənlərin intellektual 

analiz sistemidir. ODM alqoritmləri verilənlər ilə əlaqədar cədvəllər və təsvirlər ilə fəaliyyət 

göstərir, məlumatların təhlili üçün proqnoz və təsviri üsulları təmin edir [6]. 

Təsvir alətləri, verilənlərin intellektual analizi təhsil prosesinin problemlərinin həll etmək 

üçün istifadə edilə bilər. Oracle DBMS-dən istifadə edən universitetlər üçün Oracle Data 

Mining-in kiçik orta peşə təhsil müəssisələri üçün istifadəsi ən əsas şərtdir, Microsoft Office 

paketi demək olar ki, bütün müəssisələrdə quraşdırıldığı üçün Microsoft Excel imkanlarından 

istifadə etmək, həmçinin RapidMiner kimi  proqram təminatını pulsuz edir [7].  

Beləliklə, verilənlərin analizi daha sonra istifadə üçün lazım olan formaya məlumatın çıxa-

rılması və çevrilməsi üçün güclü bir vasitə təmin edir. Belə metodların təhsil prosesində isti-

fadəsi tələbələrin anlaşılması, mühazirələrin keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması, tədris prosesinin 

təşkili xərclərinin azaldılması kimi bir çox problemləri həll edə bilər. Təhsil sahəsindəki mə-

lumatların təhlili elmin kifayət qədər yeni və aktual sahəsidir, buna görə də təhlil və tədqiqat 

üçün bir çox həll edilməmiş vəzifələr var. Məqalədə göstərilmişdir ki, təhsil prosesində veri-

lənlərin böyük həcmi (tələbələrin akademik performans, əvvəlki tədris mərhələləri, kurs proq-

ramları, distant təhsil sistemləri və s. haqqında məlumat bazası) sayəsində bir çox problemlər 

və həllər mövcuddur. Mövcud proqram təminatına, verilənlərin intellektual təhlili vasitəsilə 

təhsil prosesi məsələlərinin həlli, həmçinin bu proqramdan istifadə etməklə həll edilə biləcək 

məsələlərin həlli üçün baxılmışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Kütləvi informasiyaların  toplanması, bu informasiyanın işlənməsi, 

artıq verilənlər bazalarında, anbarlarda və s. təqdim olunan yeni biliklərin əldə edilməsi im-

kanları son dərəcə aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil prosesində biliklərinin əldə edilməsi məsələlərinin həlli  

üçün verilənlərin intellektual analizi mexanizmlərinin (data mining) yerli universitetlərdə tət-

biqinin analizi təqdim olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Azərbaycan universitetləri üçün aktual olan 

bir çox məsələlər və təhsil sahəsindəki məlumatların təhlili kimi problemlər intellektual analiz 

vasitəsilə həll edilə bilər. 
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Исследование механизмов интеллектуального  

анализа данных для решения задач получения  

знаний в процессе обучения 

 

Резюме 

 
Основной целью данной статьи является изучение механизмов интеллектуального 

анализа данных для решения вопросов получения знаний в процессе обучения. В статье 

рассматриваются основные направления интеллектуального анализа данных по учеб-

ной дисциплине, а также уже решенные или исследуемые вопросы. Существующее 

программное обеспечение применяется для решения задач образовательного процесса  

посредством интеллектуального анализа предоставленной информации, а также рас-

сматриваются вопросы, которые могут быть решены с помощью этого программного 

обеспечения. 
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Research of data mining mechanisms for solving problems  

of acquiring knowledge in the educational process 

 

Summary 

 
The main purpose of this article is to study the mechanisms of data mining to solve the 

problems of obtaining knowledge in the learning process. The article discusses the main 

directions of data mining in the academic discipline, as well as already solved or investigated 

issues. The existing software is used to solve the problems of the educational process  through  

the  intellectual analysis of the information provided, and  the  issues  that can be solved with 

the help of this software are also considered. 
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Vektor anlayışı müasir riyaziyyatın fundamental anlayışlarından biri hesab edilməklə tət-

biq sahələri də müxtəlifdir. Belə ki, fizika, nəzəri mexanika, klassik diferensial həndəsə, ten-

zor analizi və s. sahələrdə vektorun tətbiqi olduqca genişdir. Məhz buna görə də orta məktəb 

riyaziyyat kursunda vektorlar mövzusunun, eləcə də vektorlar üsulu ilə riyazi məsələlərin həl-

linin öyrədilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun tətbiq sahələrinin genişliyini nəzərə ala-

raq, hesab etmək olar ki, vektorların riyazi məsələlərin həllinə tətbiqi aktualdır və zaman keç-

dikcə aktual olaraq qalacaqdır. 

Vektor termini iki mənada xarakterizə edilir:  

1) həndəsədə istiqamətlənmiş düz xətt parçası kimi;  

2) fizikada vektorial kəmiyyət kimi. 

Vektorlar metodu ilə həll olunan riyazi məsələləri iki qrupa ayırmaq olar: afin məsələlər 

və metrik məsələlər. Afin məsələlərin həllində vektorların skalyar hasili əməlindən istifadə 

olunmur, metrik məsələlərin həllində isə vektorların skalyar hasili əməlindən istifadə olunur.  

Vektorlar metodu ilə həll olunan riyazi məsələlərin həlli üçün metodiki ədəbiyyatlarda 

əksini tapmış bəzi faydalı məsləhətlərdən aşağıdakı məzmunda istifadə oluna bilər: 

— Məsələnin şərti vektor dilinə çevrilməklə ifadə və işarə edilir: 

— vektorların daxil edilməsi, koordinat sisteminin və bazis vektorların seçilməsi, daxil 

edilmiş vektorların bazis vektorlar üzrə ayrılışı; 

— vektorların bərabərlikləri  sisteminin (yaxud bir bərabərliyin) tərtib edilməsi; 

— vektorların bərabərliyinin sadələşdirilməsi; 

— vektorların bərabərliyinin cəbri tənliklə və ya tənliklər sistemi ilə əvəz edilməsi və hə-

min tənliyin və ya tənliklər sisteminin həll edilməsi; 

— alınmış tənliyin və ya tənliklər sisteminin həllinin həndəsi mənasının aydınlaşdırılması. 

Yuxarıda deyilənləri nəzərə alaraq, riyazi məsələlərin həllinə vektorlar metodunun tətbiqi-

nin öyrənilməsi üçün qarşıya aşağıdakı məqsədlər qoyulur: 

— müxtəlif  həndəsə məsələlərinin (həm afin, həm də metrik məsələlərin) həllinin səmə-
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Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 274 

rəli üsullarını öyrənmək və teoremləri isbat etmək bacarıqlarına yiyələnmək; 

— şagirdlərdə ümumiləşdirmə və konkretləşdirmə vərdişlərinin formalaşdırılması; 

— şagirdlərdə çeviklik kimi elə təfəkkür keyfiyyəti aşılamaq ki, onlarda məqsədyönlülük, 

rasionallıq və s. kimi keyfiyyətlər formalaşsın.  

Riyazi məsələlərin vektorlar metodu ilə həlli müasir riyaziyyatın tədrisi metodikasında 

problemli məsələlərindən biri olmuş və problem olmaqda da qalır. Çünki bu mövzu məktəb 

riyaziyyat kursunun ən çətin mövzularından olub, əsasən həndəsə kursunda öyrədilir və ən 

çox da burada öz tətbiqini tapır. Həmçinin, bir çox cəbri məsələlər var ki, onları vektorlar me-

todu ilə də həll etmək daha səmərəlidir. 

Təqdim olunan məqalədə müxtəlif şəkilli cəbri məsələnin həllində vektorların tətbiqinə 

aid nümunələrə baxılır. 

Misal 1. Tənliklər sistemini həll edin: 

 
Həlli. Qeyd edək ki, verilmiş tənliklər sistemini cəbri üsulla həll etmək heç də asan deyil. 

Lakin, vektorların tətbiqi ilə bu misalı həll etməklə işimizi asanlaşdırarıq. 

Tutaq ki,  və  Onda iki vektorun skalyar hasilinin koordinatlarla 

ifadəsi düsturuna görə onların mütləq qiymətləri olar. 

 

 

Həmçinin,  olduğundan, buradan alırıq ki,   və   

vektorlarının əmələ gətirdiyi bucaq -a bərabərdir, yəni . Bu isə o deməkdir ki, bu 

vektorlar kollineardır. Kollinearlıq şərtinə görə 

1

3

1

3

1

3 zyx

  

 olduğundan, buradan zyx 333  , yəni zyx   olar. Bunları verilmiş sistemin birinci 

tənliyində nəzərə alsaq,  

,12133939333 211   xxxxxxx      1 zy  olar.    

Beləliklə, );1;11( üçlüyü verilmiş tənliklər sisteminin ikinci və üçüncü tənliyini də ödədi-

yindən, bu sistemin  həlli );1;11(  olar. 

Misal 2. 4222  zyx  olarsa, zyx  35  ifadəsinin ən böyük və ən kiçik qiymətlərini 

tapın.  

Həlli.  və )1;3;5( 


b  işarə edək. doğru 

bərabərsizliyinə əsasən      192535 2222
 zyxzyx alarıq. Buradan isə 

  ,35435
2

 zyx        35235  zyx  

  və ya 

 olar. 
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Deməli, zyx  35  ifadəsinin ən böyük qiyməti 352 , ən kiçik qiyməti isə -dir. 

Misal 3. İrrasional tənliklər sistemini həll edin: 

 

Həlli. Əvvəlcə  və   işarə edək. Onda  

  olar ki, bu halda tənliklər sisteminin birinci tənliyi 

                                                                                                (1) 

şəklinə düşür.  

(1) bərabərliyi onu göstərir ki,  və  vektorları kollineardırlar. Onda  

                                                                (2) 

Aşkardır ki,  funksiyası  çoxluğunda artandır və 

deməli, (2) –nin həlli yeganədir. Ona görə də (2)-dən alınır ki,   Bütün bunlardan,   

2

3
 yx alarıq. Asanlıqla yoxlamaq olar ki, 









2

3
;

2

3
 cütü verilmiş tənliklər sisteminin 

həllidir. 

Misal 4. Tənliklər sistemini həll edin: 

                     (3) 

Həlli. Asanlıqla göstərmək olar  ki, burada . Onda sistemin birinci 

tənliyinin hər iki tərəfini -a bölsək, ona eynigüclü olan  

 

tənliklər sistemini alarıq. (3) sistemini həll etmək üçün   və  işarə 

edək.  Onda 

 

alarıq. (4) və (5)-ə əsasən,  olar. Deməli,  Sonuncu 

bərabərlik göstərir ki,  və  vektorlrı kollineardır. Kollinearlıq şərtinə görə 

222 5

311

zyx
 olduğundan, buradan  və   alarıq.    və -in  -lə ifadə 

edilmiş bu qiymətlərini (5) tənliyində nəzərə alsaq, 
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 və ya  

olar. Buradan  alarıq. 

Beləliklə,  olduğundan, (4) və (5) tənliklərinin həlli aşağıdakı şəkildə 

olan səkkiz üçlükdən ibarətdir: 

;
3

32
;

5

2
;

5

2
;

5

32
;

5

2
;

5

2
;

5

32
;

5

2
;

5

2
;

5

32
;

5

2
;

5

2


























































 

 

 
 Bu üçlüklərin (3) tənliklər sisteminin həlli olması üçün  onlar (6) tənliyini də ödəməlidir. 

Lakin, yoxlama göstərir ki, bunlardan  yalnız 















5

32
;

5

2
;

5

2
 üçlüyü (6) tənliyini ödəyir. 

Deməli, (3) sisteminin həlli 















5

32
;

5

2
;

5

2
  üçlüyüdür. 

Misal 5. Funksiyanın ən kiçik qiymətini tapın: 

 

Həlli.  vektorlarına baxaq. 

Onda 

 

 

 

Deməli,  olduğundan,  

.  

   işarə edib  vektorunun uzunluğunu tapaq. 

 olduğundan  

  deməli  

İndi isə vektorlar metodunun köməyi ilə həlli nisbətən mürəkkəb olan bir tənliyi həll edək. 

Misal 6. Tənliyi həll edin:  

   (1) 

Həlli. Məlumdur ki,  

                 (2) 

bərabərsizliyi   üçün Koşi-Bünyakovski bərabərsizliyinin xüsusi halıdır. Həmçinin, 
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aydındır  ki, əgər  və  vektorları kollineardırsa, onda  

  bərabərliyi ödənilir.  

İndi isə verilmiş tənliyi aşağıdakı kimi çevirək: 

 

 

⇔  

Sonuncu tənliyin sol tərəfinə (2) düsturunu tətbiq edək: 

   

 225
8

13
1

8

5
225 22  xx  

Buradan çıxır ki,   və  vektorları kollinieardır, onda 

  bərabərliyi doğrudur, burada  0,0
8

5 2  xx .  

Onda   və ya  

 əvəzləməsini etməklə sonuncu tənliyi 

 

şəklinə gətirmək olar. Bu tənlikdən   və  ,  

alarıq.  olduğunu da burada nəzərə alsaq, birinci tənliyin kökü ,  

olduğundn ikinci tənliyin kökü yoxdur. Beləliklə, verilmiş tənliyin kökü -dür. 

Məqalənin aktuallığı. Vektor haqqında anlayışların müxtəlif elmlərin, o cümlədən fizika 

və riyaziyyatın cəbr sahəsinə tətbiqinin genişləndirilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik kəmiyyətlərin və onlarla bağlı məsələlərdə Vektor-

ların tətbiqinin daha da dərinləşdirilməsi, bir çox müxtəlif tip çətinlik dərəcəsi yüksək olan 

misalların orta məktəb proqramına uyğun, ancaq qismən çətin metod və priyomların tətbiqi ilə 

həll edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən misalların vektorlarn təd-

biq edilməsiylə müxtəlif rasional üsullarla həlli metodikası şagirdlərə, həmçinin tədqiqatçılara 

vektorlarn həm cəbri, həm də fiziki məsələlərin həllində, eləcə də uyğun isbatında yardımçı 

ola bilər. 
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Решение математических задач векторным методом 

 

Резюме 

 
В статье показана методология решения некоторых математических задач методом 

векторов, способы применения концепции вектора к другим наукам, в том числе к из-

мерению величин в физике, и во многих сложных физических задачах к вычислениям. 

 

M.H. Agayarov, M.N. Sadiqov, F.F. Aliyev  

 

Solving mathematical problems by the vector method 

 

Summary 

 
The article shows the methodology of solving some mathematical problems by the method 

of vectors. Ways to apply the concept of vector to other sciences, including the measurement 

of quantities in physics, and in many complex physical problems, to calculations. 
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Bəzi triqonometrik funksiyaların qiymətlər çoxluğunun 

tapılmasının öyrədilməsi metodikası 
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Açar sözlər: funksiya, triqonometriya, qiymətlər çoxluğu, sinus, kosinus, tangens, kotan-

gens  

Ключевые слова: функция, тригонометрия, множественность цен, синус, косинус, 

тангенс, котангенс 

Key words: function, trigonometry, plurality of prices, sine, cosine, tangent, cotangent 

 

Funksiyalar və onların xassələri, qrafiklərinin öyrədilməsi məktəb riyaziyyat kursunun 

tədrisində mühüm yer tutur və əhəmiyyət kəsb edir. Çünki məktəb riyaziyyat kursunda funk-

siya anlayışının öyrədilməsi, şagirdlərin gələcək riyazi təhsilində, xüsusilə funksiyalar nəzə-

riyyəsinin geniş şəkildə öyrədilməsinin əsasını təşkil edir.  

Təcrübə göstərir ki, funksiyaların təyin oblastının tapılması sahəsində şagirdlər daha zən-

gin biliyə malikdirlər. Bu ondan irəli gəlir ki, bəzi funksiyaların təyin oblastının tapılması ri-

yaziyyatda daha çox tez-tez rast gəlinən bərabərsizliklərin həlli ilə əlaqəlidir. Lakin müşahidə-

lərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, funksiyaların qiymətləri oblastının tapılması sahəsində şa-

girdlərin bilik və bacarıqları qənaətbəxş deyildir. Bunun başlıca səbəblərindən biri dərsliklər-

də bu sahəyə aid nəzəri biliklərin az verilməsi və bəzi müəllimlərimizin bu istiqamətdə şa-

girdlərdə bacarığın formalaşdırmasına dair diqqət yetirməməsidir. Bütün bunları nəzərə alaraq 

bəzi elementar funksiyaların qiymətləri oblastının tapılmasına dair bəzi münasibətlər bildir-

məmizi məqsədəuyğun hesab edirik. 

Odur ki, bəzi triqonometrik funksiyaların qiymətlər oblastının tapılmasına aid məsələlərlə 

şagirdlər qarşılaşdıqda müəyyən çətinliklərlə üzləşirlər. Bu kimi çətinliklərin aradan qaldırıl-

ması məqsədilə apardığımız araşdırmalardan irəli gələrək, triqonometrik funksiyaların qiy-

mətlər oblastının tapılmasına aid məqaləni yazmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Fikrimizi 

müxtəlif şəkildə verilən triqonometrik funksiyaların qiymətlər oblastının tapılmasına aid mi-

sallar üzərində şərh edək. Bunun üçün aşağıdakı misal nümunələrinə baxaq.  

I. xbxay 22 cossin  şəkilli funksiyaların qiymətlər çoxluğunun tapılması məsələsini 

nəzərdən keçirək.  

Fərz edək ki, a və b eyni bir c ədədinə bərabərdirlər, yəni a=b=c-dir. Onda, yaza bilə-

rik: сxxcxcxcy  )cos(sincossin 2222 . Bu zaman triqonometrik eyniliyə əsa-

sən, 1cossin 22  xx olduğundan, y=c sabit funksiyası alırıq. Ümumiliyi pozmadan, fərz 

edək ki, a b-dən böyük olub, b-nin ixtiyari bir c ədədi ilə cəminə bərabərdir : a= b+c. O zaman 

yazaq:     

  
xcbxсxxb

xbxcxbxbxcbxbxay

2222

2222222

sinsin)cos(sin

cossinsincossin)(cossin
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x2sin funksiyasının qiymətlər çoxluğu  1;0 parçası olduğundan alırıq ki, xcby 2sin  

funksiyasının qiymətlər çoxluğu        cb;;01;0  bсbcbyE olacaqdır; 

acb  olduğundan,  abyE ;)(   almış oluruq.  

Misal 1. xxy 22 sin7cos6   funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. Yuxarıda 

etdiyimiz isbata əsasən, verilən funksiyada a=6; b=-7 olduğundan, 

xxy 22 sin7cos6  funksiyasının qiymətlər çoxluğu    6;7yE  olacaqdır. 

Misal 2. 1sin5cos4 22  xxy  funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. Burada, 

a=4; b=5 olduğundan,      4;315;4 yE  olacaqdır. 

II. xbxay cossin   şəkilli funksiyaların qiymətlər çoxluğunun tapılması məsələsini 

nəzərdən keçirək. 

Fərz edək ki, müəyyən bir R həqiqi ədədi vardır ki, 22 baR  -dır. Verilən funksiyada 

R-i mötərizə xaricinə çıxaraq: 







 x
К

b
x

R

a
Rxbxay cossincossin . Burada, 

i
R

a
 cosx, i

R

b
  sinx şəklində işarə edək. Triqonometrik eyniliyə əsasən, bilirik ki, 

1cossin 22  xx -dir. Onda, bu eyniliyə görə, 1

22



















R

b

R

a
olmalıdır: 

,
2

22

2

2

2

2

R

ba

R

b

R

a 
  22 baR  olduğundan, 222 baR  olacaqdır, bu bərabərliyi 

ifadədə yerinə yazsaq, 1
22

22

2

22









ba

ba

R

ba
 alırıq. Deməli, 

   .sincossinsincoscossin
2222

22 xaRxaxaRx
ba

b
x

ba

a
bay 



















   

 xasin y funksiyasının qiymətlər çoxluğu  1;1  parçası olduğundan, 

 xaRy  sin funksiyasının qiymətlər çoxluğu      RRRyE ;1;1  parçası olacaq-

dır. 

Misal 1. xxy cos12sin5   funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. 

Yuxarıda etdiyimiz isbata əsasən, a=5, b=12 dir. 13169125 22 R olacaqdır. 

.cos
13

12
sin

13

5
13 








 xxy  

13

5
-ə cosα; 

13

12
ə sinα deyək. Onda, 

   xaxaxay  sin13cossinsincos13 -dır. Buradan alırıq ki, 

     13;131;113 yE parçasıdır. 

Misal 2. 3cos4sin3  xxy funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. 

Burada, a=3 ; b=4-dir. 3cos
5

4
sin

5

3
552543 22 








 xxyR . 

5

3
-ə cosα; 

5

4
-ə sinα deyək. Onda,     3sin53cossinsincos5  xaxaxay -dır. Alırıq ki,  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 281 

       2;835;51;15 yE  parçasıdır. 

III. xbxay cossin 2   şəkilli funksiyaların qiymətlər çoxluğunun tapılması məsələ-

sini nəzərdən keçirək. 

1cossin 22  xx triqonometrik eyniliyinə əsasən, xx 22 cos1sin   ifadəsini funksiyada 

nəzərə alaq:   xbxaaxbxay coscoscoscos1 22  . Burada, -a-nı mötərizə 

xaricinə çıxaraq: 

.coscos2 ax
a

b
xay 








  Mötərizədəki ifadəni ikihədlinin fərqinin kvadratı şəklində 

yazmaq üçün, ifadəyə 
2

2

4a

b
-ni əlavə edib, çıxaq:  

x
a

ab

a

b
xaa

a

b

a
a

b

a

b
xaa

a

b

a

b
x

a

b
xay

cos
4

4

2
cos

42a

b
-cosxa

42
cos

44
coscos

22222

2

22

2

2

2

2
2



















































 

funksiyasının qiymətlər çoxluğu  1;1 olduğundan, verilən funksiyanın qiymətlər çoxluğu  

   
a

ab

a

b

a

b
a

a

ab

a

b
ayE

4

4

2
1;

2
1

4

4

2
1;1

222222






















  olacaqdır. 

Misal. xxy cossin2 2  funksiyasının qiymətlər çoxluğunu tapaq. 

Elə çevirmələr aparmaq lazımdır ki, verilən funksiyanın ifadəsində bir adda triqonometrik 

funksiya iştirak etsin. Odur ki, funksiyanı aşağıdakı kimi çevirək. 

  .2coscos2coscos22coscos12cossin2 2222  xxxxxxxxy

İfadədə -2–ni mötərizə xaricinə çıxaraq:  

2cos
2

1
cos2 2 








 xxy . İndi isə mötərizədəki ifadəni ikihədlinin fərqinin kvadratı 

şəklində yazmaq üçün ifadəyə 
16

1
-i əlavə edib, çıxaq: 

xxx

xxxy

cos
8

17

4

1
cos22

9

1

4

1
cos2

2
16

1

4

1
cos22

16

1

16

1
cos

2

1
cos2

22

2

2

























































 

funksiyasının qiymətlər çoxluğu  1;1 parçasıdır. Onda, verilən funksiyanın qiymətlər 

çoxluğu     ;002;
8

17

16

25
;02

8

17

4

3
;

4

5
2

8

17

4

1
1;12

22



























yE     

8

25

16

25
2   olduğundan, alırıq:   



















8

17
;1

8

17
0;

8

25
yE  parçası olacaqdır. 

IV. ctgxtgxy  funksiyasının qiymətlər çoxluğunun tapılması məsələsini nəzərdən 

keçirək.  
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İxtiyari a və b ədədləri üçün, a>0; b>0 olduqda, ;2 baba   a<0; b<0 olduqda, 

baba  2 bərabərsizliyi ödənilir.  

Triqonometrik eyniliyə əsasən, 1
1

 ctgxtgx
tgx

ctgx  Onda verilmiş funksiyaya 

əsasən yaza bilərik: 

tgx>0; ctgx>0 olduqda, 22  ctgxtgxctgxtgxctgxtgx   

tgx<0; ctgx<0 olduqda, 22  ctgxtgxctgxtgxctgxtgx  

Buradan aydın olur ki, y=tgx+ctgx funksiyasının qiymətlər çoxluğu 

     ;22;yE  aralığıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Məktəb riyaziyyat kursunda funksiyalar, onların xassələri və qra-

fiklərinin öyrədilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Funksiya anlayışının öyrədilməsinin şagirdlə-

rin gələcəkdə riyazi bilikləri daha dərindən mənimsəməsində, xüsusilə də funksiyalar nəzəriy-

yəsini geniş şəkildə öyrənməsində mühüm rolunu nəzərə alsaq, onda məqalənin nə qədər ak-

tual əhəmiyyət kəsb etdiyini yəqinləşdirmiş olarıq.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə bəzi triqonometrik 

funksiyaların qiymətlər çoxluğunun tapılmasına aid xüsusi hallara baxılmışdır. Hər bir şəkildə 

verilən triqonometrik funksiyaların qiymətlər çoxluğunun tapılmasına aid misal nümunələri 

verilmişdir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Ф.Б. Багирзаде 

 

Методика обучения нахождению множества значений  

некоторых тригонометрических функций 
 

Резюме 

 
Опыт показывает, что студенты обладают более обширными знаниями в области оп-

ределения функций. Однако из наблюдений можно сделать вывод, что знания и навыки 

студентов в нахождении области значений функций неудовлетворительны. Одна из 

основных причин этого заключается в том, что в учебниках мало теоретических знаний 

в этой области, а некоторые наши преподаватели не обращают внимания на форми-

рование навыков у учащихся в этой области. 

В статье с учетом указанных факторов особое внимание уделяется некоторым соот-

ношениям по нахождению области значений некоторых элементарных функций. Вмес-
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те с тем в статье рассматриваются частные случаи нахождения множества значений не-

которых тригонометрических функций. Приведены примеры нахождения множества 

значений тригонометрических функций, приведенных на каждом рисунке.  

 

F.B. Bagirzade 

 

Methods of teaching to find the set of values  

of some trigonometric functions 
 

Summary 

 
Experience shows that students have a richer knowledge in the field of finding the 

definition of functions. However, it can be concluded from the observations that the students' 

knowledge and skills in finding the area of the values of the functions are not satisfactory. 

One of the main reasons for this is that textbooks provide little theoretical knowledge in this 

area and some of our teachers do not pay attention to the formation of skills in students in this 

area. 

In the article, taking into account the above-mentioned factors, special attention is paid to 

some relations on finding the area of values of some elementary functions. At the same time, 

the article considers special cases of finding the set of values of some trigonometric functions. 

Examples of finding the set of values of trigonometric functions given in each figure are 

given. 

Redaksiyaya daxil olub: 12.04.2021 
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Sferаnın digər fiqurlаr ilə kombinаsiyаsı və onlаrа аid məsələlər 
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Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 

                p.ü.f.d., dos. T.M. Əliyeva 

 

Açar sözlər: çoxüzlü, sferа, çevrə, prizmа, düzbucaqlı paralelepiped 

Ключевые слова: многомерная, сферы, kруг, призма, прямоугольный параллеле-

пипед 

Key words: multifаceted, sphere, circle, prism, rectangular parallelepiped 

 

Fəzа fiqurlаrının kombinаsiyаsınа аid həndəsi məsələləri həll etməzdən əvvəl bu məsələ-

lərin həlli zаmаnı nəzəriyyənin müvаfiq bölmələri xüsusi ilə dаhа çox təkrаrlаnır. Sferаnın 

bаşqа cisimlərlə kombinаsiyаsı məsələlərinə gəldikdə isə bu qаydаdаn kənаrа çıxılır və hər 

bir məsələ üçün müxtəlif təkliflərin isbаtı аyrıcа verilir. 

Sferanın başqa cisimlərlə kombinasiyası məsələsinə keçməzdən əvvəl nöqtələrin bəzi hən-

dəsi yeri mövzusunu təkrar etmək faydalıdır. 

1. Verilmiş iki nöqtədən bərabər uzaqlıqda olan nöqtələrin həndəsi yeri, ucları verilmiş 

nöqtələr olan və onun ortasından keçən müstəvidir. 

2. Bir-birinə paralel iki müstəvidən bərabər uzaqlıqda olan nöqtələrin həndəsi yeri, veril-

miş müstəvilərə paralel olan və onlar arasındakı məsafənin ortasindan keçən müstəvidir. 

3. İkiüzlü bucağın üzlərindən bərabər uzaqlıqda olan nöqtələrin həndəsi yeri, bu ikiüzlü 

bucağı yarıya bölən müstəvidir. Belə müstəvi tənbölən müstəvi adlanır. 

4. Çevrənin bütün nöqtələrindən bərabər uzaqlıqda olan nöqtələrin həndəsi yeri, bu çevrə 

müstəvisinə perpendikulyar olan və onun mərkəzindən keçən düz xətdir. 

Buradan aşağıdakı nəticələrə gələ bilərik: 

Nəticə: Çevrə daxilinə çəkilmiş çoxbucaqlının bütün təpələrindən bərabər uzaqlıqda olan 

nöqtələrin həndəsi yeri bu çoxbucaqlı müstəvisinə perpendikulyar olan və çevrənin mərkəzin-

dən keçən düz xətdir. 

1. Əgər sfera çoxüzlünün bütün üzlərinə toxunarsa, onda sfera çoxüzlünün daxilinə çəkil-

miş, çoxüzlü isə sfera xaricinə çəkilmiş adlanır. 

2. Əgər sfera çoxüzlünün bütün təpələrindən keçərsə, onda sfera çoxüzlünün xaricinə çə-

kilmiş, çoxüzlü isə sfera daxilinə çəkilmiş adlanır. 

3. Əgər  sfera  silindrin,  kəsik  konusun (konusun)  oturacaqlarına (oturacağına) və bütün 

doğuranlara toxunarsa, onda sfera silindrin, kəsik konusun (konusun) daxilinə çəkilmiş, silin-

dr, kəsik konus (konus) isə sferanın xaricinə çəkilmiş adlanır. 

Təriflərdən aşkardır ki, bu cisimlərdən birinin ox kəsiyinin daxilnə böyük dairə çevrəsi 

çəkmək olar 

4. Əgər oturacaqların çevrələri sferaya aid olarsa, onda sfera silindr, kəsik konus xaricinə 

çəkilmiş adlanır. Əgər oturacağı və təpə nöqtəsi sferaya aid olarsa, onda sfera konus xaricinə 

çəkilmiş adlanır. 

Tərifdən aşkardır ki, bu cisimlərin hər birinin ox kəsiyinin xaricinə böyük dairə çevrəsi 

çəkmək olar. 
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Sferanın mərkəzi haqqında ümumi qeydlər edək: 

  1. Çoxüzlü daxilinə çəkilmiş sferanın mərkəzi, çoxüzlünün bütün ikiüzlü bucaqlarının 

tənböləni müstəvilərinin kəsişmə nöqtəsində yerləşir. Bu nöqtə həmişə çoxüzlünün daxilin-

dədir. 

2. Çoxüzlü xaricinə çəkilmiş sferanın 

mərkəzi, çoxüzlünün bütün tillərinə 

perpendikulyar olan və onların ortasından 

keçən müstəvilərin kəsişmə nöqtəsində 

yerləşir. O, çoxüzlünün daxilində, səthi 

üzərində və çoxüzlünün xaricində yerləşə 

bilər. 

Düz prizma daxilə çəkilmiş sferaya aid  

məsələyə baxaq: 

Məsələ. İsbat edin ki, düz prizmanın 

daxilinə yalnız va yalnız o vaxt sfera çəkmək 

olar ki, onun oturacağı daxilinə çevrə çəkmək 

mümkündür və prizmanın hündürlüyü bu 

çevrənin diametrinə bərabərdir. 

 

 

 

                                                                                                                                   Şəkil 1. 

 

Zəruriliyin isbatı: Tutaq ki, hər hansı düz prizmanın daxilinə sfera çəkilmişdir (şəkil 1). 

İsbat edək ki, bu prizmanın oturacağı daxilinə çevrə çəkmək olar və prizmanın hündürlüyü bu 

çevrənin diametrinə bərabərdir. Sferanın O mərkəzində onun DDCC1
və EEDD 11

 üzləri ilə 

toxunma nöqtəsinə OM və ON radiuslarını çəkək. Onda bu radiuslar yan üzlərə perpendikul-

yar olar. OM va ON radiuslarından 
22222 EDCBA müstəvisini keçirək. Bu müstəvi göstərilən 

üzlərə və onların 
1DD kəsişmə xəttinə perpendikulyar olacaqdır (müstəvilərin perpendikulyar-

lıq əlaməti). Deməli, 
1DD -ə paralel olan qalan yan tillərə də perpendikulyardır. Buna görə də 

bu müstəvi bütün yan üzlərə perpendikulyardır. 

Əgər O nöqtəsindən qalan yan üzlərə perpendikulyar endirsək, onların hamısı 

22222 EDCBA müstəvisi üzərində olacaqdır (iki müstəvinin perpendikulyarlıq əlaməti). 

Beləliklə, O nöqtəsi perpendikulyar kəsiyin bütün tərəflərindən bərabər uzaqlıqdadır, yəni 

perpendikulyar kəsiyin daxilinə çəkilmiş mərkəzidir. Bu kəsik oturacağa bərabərdir. Ona görə 

də oturacağın daxilinə radiusu sferanın radiusuna bərabər olan çevrə çəkmək olar.  

1OO və 2OO  rаdiusları (burada 1O və 2O nöqtələri sferanın oturacaqları ilə toxunma nöq-

tələridir), oturacaqlara perpendikulyar olan 21OO parçasını əmələ gətirir. Buna görə də prizma-

nın hündürlüyü sferanın diametrinə və ya çevrənin diametrinə bərabərdir. 

Kafiliyin isbatı: Tutaq ki, düz prizmanın oturacağı daxilinə çevrə çəkmək mümkündür və 

prizmanın hündürlüyü bu çevrənin diametrinə bərabərdir. İsbat edək ki, prizma daxilinə sfera 

çəkmək olar. Başqa sözlə, prizmanın bütün üzlərindən bərabər uzaqlıqda olan nöqtə vardır. 

Prizmanın oturacaqları daxilinə çəkilmiş çevrələrin 1O və 2O mərkəzlərindən bu oturacaq-

lara perpendikulyar olan 21OO  düz xəttini çəkək. 21OO düz xətti bütün yan tillərə paralel oldu-
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ğundan (eyni müstəviyə perpendikulyar olan iki düz xətt haqqındakı teorem), onda o hər bir 

yan üzə də paraleldir (düz xətt və müstəvinin paralellik əlaməti). K toxunma nöqtəsindən 

keçən KO1
 radiusu CD va CC1

-yə perpendikulyar olduğundan DCDC 11
üzünə də pendikul-

yardır (düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlıq əlaməti). Beləliklə, 
21OO düz xətti hər bir 

yan üzdən prizmanın oturacağı daxilinə çəkilmiş çevrənin radiusu qədər məsafədədir. Buna 

görə də, əgər prizmanın bütün üzlərindən bərabər uzaqlıqda ola nöqtə  mövcuddursa, onda, bu 

nöqtə 
21OO  parçasına aid olmalıdır. 

Şərtə görə prizmanın 
21OO  hündürlüyü prizmanın oturacağı daxilinə çəkilmiş çevrənin 

diametrinə bərabərdir. Buna görə də prizmanın bütün üzlərindən bərabər uzaqlıqda olan 
21OO  

parçasının orta nöqtəsidir. Başqa sözlə, prizmanın daxilinə çəkilmiş sferanın mərkəzidir. Bu 

nöqtə yeganədir. 

 Nəticə 1. Düz prizmanın daxilinə çəkilmiş sfe-

ranın mərkəzi onun oturаcаğı daxilinə çəkilmiş çev-

rənin mərkəzindən keçən hündürlüyünün ortasında 

yerləşir. 

Nəticə 2. H = 2r şərti ödənildikdə (H – prizma-

nın hündürlüyü, r- oturacağın daxilinə çəkilmiş çev-

rə radiusu) üçbucaqlı, düzgün dördbucaqlı (oturaca-

ğın qarşı tərəfləri cəmi bir-birinə bərabər olduqda) 

prizmanın daxilinə sfera çəkmək olar.   

Prizmanın xaricinə çəkilmiş sferaya aid məsələ-

yə baxaq: 

Məsələ. İsbat edin ki, prizma xaricinə yalnız və 

yalnız o vaxt sfera çəkmək olar ki, prizma düz priz-

madır və onun oturacağı xaricinə çevrə çəkmək 

mümkündür. 

Zəruriliyin isbatı: Tutaq ki, sfera prizmanın xa-

ricinə çəkilmişdir (şəkil 2). İsbat edək ki, prizma düz prizmadır və onun oturacağı xaricinə 

çevrə çəkmək mümkündür. 

Prizmanın oturacaq müstəvisi (sferanın müstəvi ilə kəsişməsi haqqında teoremə əsasən) 

sferanı oturacağın bütün təpələrinin yerləşdiyi çevrə üzrə kəsər. Deməli, prizmanın oturacağı 

xaricinə çevrə çəkmək mümkündür. Prizmanın istənilən yan üz müstəvisi də sferanı çevrə üz-

rə kəsəcəkdir. Paraleloqramdan yalnız düzbucaqlını çevrə daxilinə çəkmək mümkün olduğun-

dan, deməli prizmanın bütün yan üzləri düzbucaqlıdır. Onda, yan till, məsələn, 1BB tili AB və 

BC–yə perpendikulyardır. Buna görə də (düz xətt və müstəvinin perpendikulyarlıq əlamətinə 

görə) 
1BB , oturacaq müstəvisinə perpendikulyardır. Deməli, prizma düzdür. 

Kafiliyin isbatı: Tutaq ki, düz prizmanın oturacağı xaricinə çevrə çəkmək mümkündür. 

İsbat edək ki, belə prizmanın xaricinə sfera çəkmək olar. Başqa sözlə, prizmanın bütün təpələ-

rindən bərabər uzaqlıqda olan nöqtə var. Prizmanın oturacaqları bərabər olduğundan onların 

xaricinə çəkilmiş çevrələr də bərabərdir. Yuxarı oturacaq xaricinə çəkilmiş çevrənin 

2O mərkəzindən alt oturacağa 12OO  perpendikulyarı çəkirik. 112 AOAO , 112 BOBO , 

COCO 12 və b. düzbucaqlıdır. Buna görə də, ...121212  СOBOAO  bərabərliyindən 

....111111  COBOAO  bərabərliyi alınır. Deməli, 1O nöqtəsi alt oturacaq xaricinə çəkilmiş 

çevrənin mərkəzidir. Buna görə də, 12OO  düz xətti oturacaqların xaricinə çəkilmiş çevrələrin 
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mərkəzindən keçib, oturacaq müstəvisinə perpendikulyardır. 
21OO düz xəttinin bütün nöqtələri 

hər bir oturacağın təpələrindən bərabər uzaqlıqdadır. Digər tərəfdən müstəvinin prizmanın yan 

tilinin ortasından keçən bütün nöqtələri, yan tilin bir cüt təpəsindən bərabər uzaqlıqdadır, 

məsələn 
1AA .  

Bu həndəsi yerlərin kəsişməsi prizmanın bütün təpələrindən bərabər uzaqlıqda olan, yəni 

prizma xaricinə sferanın mərkəzi olan O nöqtəsini verir. 

Nəticə 1. Düz prizma xaricinə çəkilmiş sferanın mərkəzi oturacaqların xaricinə çəkilmiş 

dairələrin mərkəzindən keçən prizma hündürlüyünün ortasında yerləşir.   

Nəticə 2. Düz üçbucaqlı prizmanın, düzgün prizmanın, düzbucaqlı paralelepipedin, otura-

cağının qarşı bucaqları cəmi 1800-yə bərabər olan düz dördbucaqlı prizmanın xaricinə sfera 

çəkmək olar. 

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil məktəblərində şagirdlər həndəsə məzmun xətti üzrə 

materialları cəbri materiallara nisbətən çətin mənimsəyirlər. Xüsusi ilə fəza fiqurları və onla-

rın kombinasiyalarınа аid məsələ həllində şagirdlər bir çox çətinliklərlə qarşılaşırlar. Bu kimi 

çətinliklərin aradan qaldırılmasına müəyyən köməklik göstərmək məqsədi ilə mövzunun me-

todik işlənməsi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə sfera və onun digər 

fiqurlarla qarşılıqlı vəziyyətinə aid bir neçə məsələ həllinə baxılmış və bu nümunələr əsasında 

müəllif əhəmiyyət kəsb edən metodiki mülahizələr irəli sürülmüşdür. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.Р. Сабирли 

 

Сочетание сферы с другими фигурами и их проблемы 
 

Резюме 

 
В средних школах учащиеся испытывают трудности с усвоением материалов гео-

метрического содержания по сравнению с материалами по алгебре. Студенты сталки-

ваются с множеством трудностей, особенно при решении задач, связанных с простран-

ственными фигурами и их сочетаниями. Методологическая разработка темы имеет 

большое значение для оказания некоторой помощи в преодолении таких трудностей. 

В статье рассматривается решение ряда вопросов, связанных со сферой и ее взаи-

модействием с другими фигурами, и на основе этих примеров автор выдвигает методо-

логические соображения. При этом объясняется сочетание геометрии с другими фигу-

рами и методика решения их задач и приводятся примеры интересных доказательств. 
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N.R. Sabirl 

 

The combination of the sphere with other  

figures and their problems 

 

Summary 

 
In secondary schools, students have difficulty mastering geometric content materials 

compared to algebraic materials. Students face many difficulties, especially in solving 

problems related to spatial figures and their combinations. The methodological development 

of the topic is of great importance in order to provide some assistance in overcoming such 

difficulties. 

The article considers the solution of several issues related to the sphere and its interaction 

with other figures, and on the basis of these examples, the author puts forward methodological 

considerations. At the same time, the combination of geometry with other figures and the 

methodology of solving their problems are explained and examples of interesting proofs are 

given. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2021 
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Parametrli irrasional bərabərsizliklərin həlli, elementar riyaziyyatın ən çətin bölmələrindən 

biri hesab olunur. Bu onunla əlaqədardır ki, orta məktəblərdə müəyyən tip məsələ və misal-

ların həllində şagirdlərin bacarıq və vərdişlərini  inkişaf etdirmək üçün çalışırlar ki, cəbri ifa-

dələrin çevrilməsi texnikasından tez-tez istifadə etsinlər. Parametr daxil olan tapşırıqların həlli 

isə adətən məntiqi düşüncə, hər tərəfli və tam şəkildə təhlil edilməsi bacarığı tələb edir.  

Təcrübə göstərir ki, parametr daxil olan məsələ və misalların həll üsulunu mənimsəyən 

şagirdlər, başqa misal və məsələlərin həllini də kifayət qədər uğurla yerinə yetirir. 

Parametr daxil olan bərabərsizliklərə aid olan məsələ və misallarda çox vaxt iki cür məsə-

lələrin qoyuluşu olur: 

1) Parametrin hər bir qiymətində verilən irrasional bərabərsizliyin bütün həllərini tapın. 

2) Parametrin verilmiş qiymətlərində irrasional bərabərsizliyin bütün həllərini tapın. 

Parametr daxil olan irrasional bərabərsizliklərin həll üsuluna, metoduna xüsusi misallar 

vasitəsi ilə baxaq. 

1. a parametrin hər bir mümkün qiymətlərində aşağıdakı irrasional bərabərsizliyi həll edin. 

                         ax   + xa 2  + 1a  + a3  > 0         (1) 

Həlli : 

Parametrin təyin oblastı 

                   ]3;1[,
3

1
,

03

01


















a

a

a

a

a
. 

(1) bərabərsizliyi  aşağıdakı bərabərsizliklər sistemi ilə eyni güclüdür, belə ki 

                       
]2;[,

2
,

02

0
aax

ax

ax

xa

ax


















. 

Əgər ]3;1[a  olarsa, onda (1) irrasional bərabərsizliyin həllər çoxluğu ]2;[ aa  parça-

sını dolduracaqdır. 

 Cavab: ]3;1[a olarsa, ]2;[ aax  olar. 

2. a parametrinin müxtəlif qiymətlərində irrasional bərabərsizliyini həll edin: 
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             xaax                                 (2) 

Həlli : 

İrrasional bərabərsizliyinin həllini analiz etmək üçün (2) –ni aşağıdakı şəkildə yazaq 

             axax  ,  (*)          buradan aydın olur ki, 

  .0,0,0  axxa  

xaax   axax  və  (*) hər iki tərəfi müsbət 

olduğu üçün (2)-nin hər iki tərəfini kvadrata yüksəltsək alarıq 

  





















xaxaax

a

x

xa

2

,0

,0

,0

2

  














xaaa

x

a

2

,0

,0

2
   
















12

,0

,0

ax

x

a

 

 








12

,1

ax

a

  








2)1(4

,1

ax

a

   















 




2

2

1
0

,1

a
x

a

. 

Cavab: 

             əgər   a 1 onda  ]
2

1
;0[

2








 


a
x  

             əgər   a ≤1 onda    x. 

3. a parametrinin hansı qiymətlərində irrasional bərabərsizliyinin həlli var? 

         02 22  xax                                (3) 

Həlli : 

1) Əgər  a= 0 olarsa, (3) irrasional bərabərsizliyinin həlli yoxdur. 

2) Əgər  a ≠ 0 olarsa, onda xxa 222   bərabərsizliyi aşağıdakı iki sistemin 

çoxluğu ilə eynigüclüdür: 
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5    ax
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5
 ,     

a ≠ 0 

Cavab:  Əgər  a= 0 olarsa , həll yoxdur. 

              Əgər  a ≠ 0 olarsa ,  həll  ax
a


5

  olar. 

4. İrrasional bərabərsizliyinin həll edin: 

                  2









xa

xa

xa

xa
                                           (4) 

Həlli: 

1) Əgər  a ≠ 0 olarsa,  (4) irrasional bərabərsizliyinin sol tərəfi müəyyən olmayıbdır. 

2) Əgər  a <0 olarsa, onda bərabərsizliyin mümkün qiymətlər: x(a;a), əgər  a >0 olarsa, 

onda bərabərsizliyin mümkün qiymətlər: x(a; a) olar. 

Yeni dəyişın 
xa

xa
t




 (t0) daxil edək. Onda 

txa

xa 1




  olar. (4) bərabərsizliyi aşağıdakı 

görünüşdə yazaq: 

                    2
1


t
t                                (5) 

   (5) bərabərsizliyi  istənilən t  0 üçün ödənilir: 

                    0)1(0122
1 22  ttt
t

t .   

 Buradan da onu demək olar ki, bərabərsizliyin həlli onun mümkün qiymətlər çoxluğu ilə 

üst-üstə düşür.                                                                                                                  

   Cavab: Əgər  a= 0 olarsa , həll yoxdur ; 

                         əgər  a <0 olarsa, x(a;a); 

                         əgər  a >0 olarsa, x(a; a). 

 

Məqalənin aktuallığı. Orta məktəb proqramlarında parametr daxil olan irrasional bəra-

bərsizliyin həlli məsələlərinə az yer verilir. Buna görə də məzunlar ali məktəblərə qəbul imta-

hanlarında və şagirdlər müxtəlif olimpiadalarda bu cür məsələlərin həlli zamanı daha çox çə-

tinliklərlə üzləşirlər. Məqalədə də bu kimi misalların həlli yolları göstərildiyindən onu aktual 

hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə parametr daxil olan 

irrasional bərabərsizliyin həlli yolları konkret misallarla göstərilmişdir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər.  
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К.И. Aлиев 

 

Решение иррациональных неравенств с параметром 

 

Резюме 

 
В учебных планах средней школы мало внимания уделяется устранению иррацио-

нального неравенства, которое включает параметры. Поэтому больше трудностей с ре-

шением подобных задач сталкиваются выпускники на вступительных экзаменах в вузы 

и студенты на различных олимпиадах. В статье также приведены конкретные примеры 

решений иррациональных неравенств, включающих параметры. 

 

       Q.I. Aliyev                                                                                          

 

Solving irrational inequalities with parameter 

 

Summary 

 
Secondary school curricula pay little attention to solving irrational inequalities, which 

include parameters. Therefore, graduates face more difficulties in solving such problems in 

university entrance exams and students in various Olympiads. The article also gives concrete 

examples of solutions to irrational inequalities that include parameters. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 16.03.2021 
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Güc gücləndiricilərinin komponentlərinin  

Multisim paketində modelləri 
 

Şəhla İntiqam qızı Əhmədzadə 

Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti 

E-mail: eshehla1@gmail.com 

 

Rəyçilər: f-r.ü.f.d. dos. A.Ş. Xıdırov, 

                f-r.ü.f.d. dos. V.A. Abbasov 

 

Açar sözlər: model, güc gücləndiricisi, bipolyar tranzistor, statik xarakteristikalar 

Ключевые слова: модель, усилитель мощности, биполярный транзистор, статичес-

кие характеристики. 

Key words: model, power amplifier, bipolar transistor, static characteristics 

 

Multisim, passiv və aktiv elektron komponentlərin böyük bir verilənlər bazasına malikdir. 

Dövrənin ən sadə elementləri (rezistorlar, kondensatorlar, induktiv sarğaclar) yalnız bir para-

metr ilə təsvir edilmişdir. Nominal qiymətlərə əlavə olaraq müvafiq təhlil növlərinə əsaslana-

raq temperatur əmsalları və statistik səpələnmələr göstərilə bilər (1, 2). Əsas komponentlərin 

iki variantı proqrama daxil edilmişdir: ideal və "real". Sonuncular onunla fərqlənirlər ki, onla-

rın nominalları  standart sıradan götürülür. 

Bipolyar tranzistor (BT), proqramda 41 parametr olan Hummel-Pun modeli ilə təmsil olu-

nur. BT modeli diod modelinin məntiqi davamıdır, çünki tranzistor iki p-n keçidindən ibarət-

dir. Modelə bu keçidlərin bir-birinə təsirini nəzərə alan elementlər daxil edilmişdir.  

Hummel-Pun modeli universaldır və güclü siqnallar üçün istifadə edilə bilər. Bu zaman, 

doyma vəziyyətindən, aktivdən, kəsmə vəziyyətdən digərinə rəvan keçid təmin olunur. Bu 

model zəif siqnallar halında da istifadə edilə bilər. Digər tərəfdən modelləşdirməyə belə bir 

ümumi yanaşma, element modellərinin parametrlərini təyin etməyin qeyri-optimallığına səbəb 

olur. Beləliklə, məsələn, hesablamalarda geniş istifadə olunan aşağı siqnal parametrləri sis-

temlərin aktiv elementlərinin əsas parametrləri siyahısına daxil edilmir. Bu parametrlər müəy-

yən bir əməliyyat nöqtəsi üçün avtomatik olaraq hesablanır və AC Analyses rejimində istifadə 

olunur. Proqramda bu parametrləri çıxarmaq üçün vasitələr yoxdur, buna görə dolayı metod-

larla əldə edilməlidir.  

BT modeli qeyri-xətti xüsusiyyətləri, Earley effekti, ətalət, yüksək keçid tezliyində tran-

zistorun işini məhdudlaşdıran yük daşıyıcılarının bazada yığılması prosesini nəzərə alır. Bu-

nunla birlikdə, modeldə işçi cərəyanları ilə temperatur arasında heç bir qarşılıqlı-əlaqə göstə-

rilməyib, yəni cihazın temperaturu bütün simulyasiya prosesində sabit sayılır.  

Model parametrləri bir neçə qrupa bölünür. Birinci qrupa, sabit cətəyanda tranzistorun 

qeyri-xətti xüsusiyyətlərini təsvir edən parametrlər aiddir. Buraya tranzistorun keçidlərinin 

parametrləri daxildir. İkinci qrupa tezlik  xüsusiyyətlərini modelləşdirən parametrlər: yüklərin 

keçmə müddəti, keçidlərin baryer tutumları aiddir. Bəzi parametrlər iki versiyada təqdim olu-

nur: tranzistorun düz və invers qoşulduğu hallar üçün.   

Başqa bir qrupa isə tranzistorun statik və tezlik xassələrinin temperaturdan asılılığını təsvir 

edən parametrlər aiddir.  

Simulyasiya proqramlarının əksəriyyətinin baza versiyalarında aktiv cihazın modelində 

gövdənin  parametrləri (çıxışların induksiyası və onların aralarındakı  tutumu) nəzərə almırlar. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 294 

Daha dəqiq hesablamalara ehtiyac olduqda bu parametrlər daxil edilir. 

Daha mürəkkəb modellər qurmaq üçün ekvivalent sxemlərdən istifadə edilməlidir. Bütün 

müasir modelləşdirmə proqramları alt sxemlərə əsaslanaraq özünün məxsusi modellərini ya-

ratmaq imkanını təmin edirlər. Bu modellərin əsasını enerjinin səpələnməsini (rezistor), ener-

jinin elektrik (kondensator) və maqnit (induktivlik) sahələri şəklində toplanmasını xarakterizə 

edən passiv elementlər və həmçinin, enerji mənbələri (cərəyan və gərginlik), ideal idarə olu-

nan gərginlik və cərəyan mənbələri şəklində idarəetmə elementləri təşkil edir. SPICE tipli 

proqramların bütün kitabxana komponentləri bu prinsipə uyğun olaraq hazırlanmışdır. 

 

1.1 Real  tranzistorun parametrlərinin müəyyən edilməsi 

 

İşdə bir taktlı rezonans güc gücləndiricisini simulyasiya etmək üçün KT803A tranzistor 

modelindən istifadə etmişik. İlk növbədə, KT803A bipolyar tranzistorun kompüter modelinin 

parametrlərinin real tranzistorun xarakteristikalarına uyğunluğunu təmin etmişik. KT803A –

nın seçimi, simulyasiya nəticələrini bir taktlı rezonans gücləndiricisinin həqiqi laboratoriya 

modelində alınan nəticələrlə müqayisə edə biləcəyimizə görədir.  

 

KT803A modelinin parametrləri 

 

Model ilk növbədə tranzistorun tezlik xüsusiyyətlərini adekvat şəkildə təsvir etməlidir və  

həmçinin, model, tranzistorun xarakteristikalarının hissə-hissə-xətti yaxınlaşmasına uyğun pa-

rametrlərə malik olmalıdır. 

KT803A parametrləri aşağıdakı kimidir (3): 

Baza müqaviməti rb=3 Оm 

Emitter çıxışının induksiyası еL =15 nHn 

Tranzistor keçidlərinin baryer tutumları: 

Сe=3000 pF (еbe=0 В), Сk=400 pF (еkb=10 В) 

Maksimal yol verilə bilən xarakteristikaların qiymətləri: 

екe max = 60В,   ki max = 10А,    еeb max = 4В, 
t  max=1500C (kollektor keçidinin temperaturu) 

Gücləndiricinin maketi üzərində aparılan  eksperimentdən aşağıdakı parametrlər dəqiqləş-

dirildi. 

Statik xarakteristikaların parametrləri: 

S=7 А/V (keçid VAX-ın dikliyi) 

Ssər=1,5А/V (sərhəd rejimin dikliyi) 

 =30 (cərəyana görə gücləndirmənin statik əmsalı). 

Tezlik xarakteristikaları: 

f =1,35МHs, f =30MHs, sf = 0,8MHs,  

04,0
01

3 



 

Temperatur parametrləri: 

kktR  =1,66 °С/Vt (keçid-korpus temperatur müqaviməti) 

R kmtm=1,34      °С/Vt  (korpus-mühit temperatur müqaviməti) 

  = 0,01 ( keçid VAX xarakteristikasının dikliyinin temperatur əmsalı) 

КТ=2мВ/°С (kəsmə gərginliyinin temperatur əmsalı) 
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İşdə tranzistorun parametrlərinin seçimi, komponentlərin kitabxanasından götürülmüş  

ideal tranzistor modelinin statik və tezlik xarakteristikalarını quraraq həyata keçirilmişdir.  

Modelləşdirmə üçün tranzistorun sabit  və dəyişən  cərəyanda işini təyin edən  parametrlər 

seçilmişdir. Həm məlumat kitabçalarında, həm də kompüter modelində eyni zamanda mövcud 

olan yeganə parametrlər cərəyana görə gücləndirmə əmsalı (   = 30) və baza müqavimətdir 

( br  = 3 Om).  tranzistorun sabit  cərəyanda işi statik xarakteristikalar ailəsi ilə tam təsvir olu-

nur. Bu xarakteristikaları Multisimdə DC Sweep Analysis istifadə edərək almaq olar (şəkil 1-

4).  

 
Şəkil 1. Keçid VAX xarakteristikasının təyini sxemi 

 
Şəkil 2. Çıxış VAX xarakteristikasının təyini sxemi  

 
Şəkil 3. Keçid xarakteristikası 
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Şəkil 4. Çıxış xarakteristikaları 

 

Baxılan model güc gücləndiricisinin yalnız sabit cərəyan rejimində işini modelləşdirmək 

üçün istifadə edilə bilər. Modelin həqiqi tranzistorla tamamilə üst-üstə düşməsi üçün tranzis-

torun tezlik xüsusiyyətlərinə təsir edən parametrlər təyin olunmalıdır. Əvvəla, bu normal re-

jimində yükün bazadan köçürülmə müddətidir, bundan əlavə, keçidlərin tutumunu və onların 

gərginlikdən asılılığını da nəzərə almaq lazımdır. 

Emitter çıxışının induktivliyi parametrlər siyahısına daxil edilmədiyi üçün, induktivliyin 

lazımi nominal qiymətini ( eL  =15 nHn) emitter çıxışına ardıcıl olaraq induktivlik qoşmaqla 

əldə edirlər. 

Multisim paketinin Model proqramından istifadə edərək modelin CJC, MJG, VJC, FC, 

CJE, MJE, VJE parametrləri (Cədvəl 1) tranzistor keçidlərindəki gərginliklər bariyer tutumla-

rının asılılıqlarına yaxınlaşdırılaraq qiymətləndirilmişdir (5). (Şəkil 5). 

 

Cədvəl 1: Tranzistor modelinin bariyer tutumlarının parametrləri 

 

CJC Yerdəyişmə gərginliyinin sıfır qiymətində kollektor keçi-

dinin tutumu 

1.33 nF 

MJC Kollektor keçidinin hamarlıq əmsalı 0.42  

VJC Baza-kollektor keçidinin potensiallar fərqi 0.7 V 

CJE Yerdəyişmə gərginliyinin sıfır qiymətində emitter keçidinin 

tutumu 

3.41 nF 

MJE Emitter keçidinin hamarlıq əmsalı 0.3  

VJE Baza emitter keçidinin kontakt potensiallar fərqi 0.7 V 

FC Düz qoşulmuş keçidlərin  baryer tutumlarının qeyri-xəttilik 

əmsalı 

0.5  
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Şəkil 5. Transistorun keçidlərinin tutumları 

 

TF parametri elə seçilmişdir ki, gücləndirmə əmsalının  modulunun √2 dəfə azalması tezli-

yinin qiyməti təxminən 1,35 MHz-ə bərabər olsun. Bunun üçün AC Analysis rejiminin para-

metrləşdirilməsi aparılmışdır. Şəkil 6-da h21e-nin siqnalın tezliyindən asılılığını ölçmək üçün 

dövrə göstərilmişdir. Asılılıq 10V kollektor-emitter gərginliyində və 0,5A kollektor cərəya-

nında əldə edilmişdir. 

 
Şəkil 6 f  tezliyinin təyini üçün qurulmuş sxem 

 
Şəkil 7. Cərəyana görə ötürmə əmsalının modulunun tezlikdən asılılığı (TF = 3.3 ns) 

 

Nəticədə modelləşdirilən tranzistorun xüsusiyyətləri ilə real KT803A tranzistorunun xüsu-

siyyətlərini müqayisə etdikdə görünür ki, tranzistorun modeli real tranzistorun sabit cərəyana 
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(DC) görə xassələrini və tezlik xüsusiyyətlərini kifayət qədər adekvat təsvir edir. Güc güclən-

diricisinin modelləşdirilməsi sahəsində Multisim paketinin adekvatlığını təsdiqləmək üçün, 

birtaktlı güc gücləndiricisinin modelini qurmaq və modelləşdirmənin nəticələrini təcrübənin 

nəticələri ilə müqayisə etmək lazımdır. 

 

1.2 Transformatorlar 

 

Bu işdə öyrənilən geniş zolaqlı və açar gücləndiricilərin sxemlərində transformatordan is-

tifadə olunur. Multisim bazasında bir neçə transformator modeli var. 

Genişzolaqlı gücləndirici modelləşdirərkən Basic/Basic_virtual kitabxanasından TS_VIR-

TUAL transformator modelindən istifadə edilmişdir. Modeldə histrezis və maqnit dövrəsinin 

itkiləri nəzərə alınmır. Gərginliyə görə transformasiya əmsalı ilə yanaşı, dispersiya və maqnit-

ləşmə induktivlikləri, həmçinin, dolaqların müqaviməti nəzərə alınır.  

Multisim kitabxanasında, ardıcıl dövrəli açar generatorda istifadə olunan, ikinci dolaqları  

bir-birilə əlaqədə olmayan transformator yoxdur. Bu problemi, idarə olunan gərginlik və cərə-

yan mənbələrindən alt sxemlərin yaradılması həll etmək olar.) Alt sxemə aşağı tezlikli oblas-

tında transformatorun tezlik xarakteristikasını məhdudlaşdırılmasına təsir göstərən induktivlik  

əlavə olunmuşdur (şəkil 8). Transformasiya əmsalı idarə olunan mənbələrin müvafiq ötürmə 

əmsallarını təyin etməklə müəyyən edilir.  

 
 

Şəkil 8. Üç dolaqlı transformator üçün ekvivalent dövrə 

 

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq gücləndiricinin iş rejimin öyrənilməsi və modelin düz-

gün qurulmasından ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Gücləndirici sxem qurularkən yeni element bazası istifadə edil-

məsi məqalənin elmi yeniliyimi təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə tədqiq edilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar tərəfindən düzgün araşdırma aparılması üçün yardımçı ola bilər. 
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Ш.И. Ахмедзаде 

 

Модели компонентов усилителя мощности в пакете Multisim 

 

Резюме 

 
Таким образом, программу Multisim можно рекомендовать для моделирования уси-

лителей мощности. Программа позволяет моделировать различные режимы усилителя, 

тонкие особенности и является удобным инструментом для расчета и проектирования 

таких усилителей. 

 

S.I.Ahmedzade 

 

Models of power amplifier components in Multisim package 

 

Summary 

 
In summary, the Multisim program can be recommended for modeling power amplifiers. 

The program allows you to simulate different amplifier modes, subtle features, and is a 

convenient tool for the calculation and design of such amplifiers. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 20.04.2021 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 300 

Kəsr rasional ifadələrin eyniliklə  

çevrilməsinin öyrədilməsi metodikası 
 

                                                                                Ramella Aqil qızı Qasımova 

                                                                   Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universiteti 

E-mail: ramella_qasimova@gmail.com 

                                                                                   

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 

                r.ü.f.d., dos. A.Q. Cəfərov 

 

Açar sözlər: rasional, eynilik, dəyişəni olan ifadə, qiymət, kəsr, surət, məxrəc 

Ключевые слова: рациональные, идентичность, выражение содержащее перемен-

ную, цена, дробь , числитель, знаменатель 

Key words: rational, identity, expression containing a variable, value, fraction, numerator, 

denominator 

 

Kəsr rasional ifadələrin çevrilməsində şagirdlər ən zəruri bilikləri mənimsəməlidir. Bu bi-

liklər şagirdlərə artıq məlumdur. Bunlar aşağıdakılardan ibarətdir: birhədlilər, çoxhədlilər, bir-

hədli ilə çoxhədli hasilinin standart şəklə gətirilməsi, iki çoxhədli hasilinin standart şəklə gə-

tirilməsi, ortaq vuruğun mötərizə xaricinə çıxarılması, müxtəsər vurma eynilikləri, çoxhədli-

nin kökü, çoxhədlinin vuruqlara ayrılması və s. Şagird bu anlayışları dərindən mənimsəməli 

və onlara aid verilmiş əməliyyatların yerinə yetirilməsindən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyə-

lənməlidirlər. Çünki bu biliklərə yiyələnmədən, kəsr rasional ifadələr üzərində çevrilmələr 

aparmaq mümkün deyildir. 

Məlumdur ki, rasional ifadələrdə dəyişəni olan rasional ifadəyə bölmə əməliyyatı iştirak 

etmirsə belə ifadələr tam rasional ifadələr adlanır. Əgər rasional ifadələrdə əksinə, dəyişəni 

olan rasional ifadəyə bölmə əməliyyatı iştirak edirsə, onda belə ifadələr kəsr rasional ifadələr 

adlanır. Məsələn:   
42

234




y

yy
, 

ca

cbab 1



, 

5

32

yx


 

və s kəsr rasional ifadələrdir. Digər tərəfdən onu da qeyd edək ki, elə ifadələr vardır ki, 

məsələn, 
7

55 22  yx
ifadəsi kəsr rasional ifadə deyildir. Əgər bu ifadəni məxrəcləri eyni 

olan kəsrlərin cəmi şəklində yazsaq və alınmış ifadəni çoxhədlinin standart şəklində yazsaq 

7

5

7

1

7

5

7

55 22
22




yx
yx

alarıq. 

Deməli, bütün rasional ifadələr çoxluğunun da yeni bir alt çoxluğunu ayıra bilərik ki, bu 

alt çoxluq kəsr rasional ifadələrin çoxluğudur. Birdəyişənli kəsr rasional ifadəni
)(

)(

xQ

xP
 -işarə 

etməyi şərtləşək. Burada )(xP - kəsrin surəti,  xQ - isə kəsrin məxrəcidir. 

   Kəsr rasional ifadələrin eyniliklə çevrilməsində ən əsas məsələlərdən biri verilmiş ifadə-

nin biri surət və məxrəci tam rasional ifadə olan kəsr şəklində gətirilməsidir. Belə çevrilmə 

həmişə mümkündür.  

Birdəyişənli kəsr rasional ifadənin təyin oblastı dəyişənin bu ifadəni mənalı edən bütün 
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qiymətləri çoxluğuna deyilir. Məsələn, 
4

21
2

2





y

yy
ifadəsinin təyin oblastı 2 və 2-dən başqa 

bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Əgər verilən ifadənin təyin oblastını Y  ilə işarə etsək, onda    

              ;22;22;Y  olar. 

Dəyişənin kəsr rasional cəbri ifadəni mənalı edən qiymətlərinə dəyişənin mümkün qiymət-

ləri deyilir. Dəyişənin bütün mümkün qiymətlər çoxluğuna kəsr rasional cəbri ifadənin təyin 

oblastı deyilir. 

Tərif: 
)(

)(

xQ

xP
cəbri kəsrində, surətdəki və məxrəcdəki çoxhədlilərin heç bir ortaq böləni 

yoxdursa, onda həmin kəsr ixtisar olunmayan kəsr adlanır. 

İki çoxhədlinin əmsallarından başqa ortaq böləni yoxdusa, onlara qarşılıqlı sadə çoxhədli-

lər deyilir. Deməli, ixtisar olunmayan kəsrin surət və məxrəci qarşılıqlı sadədir. 

Surəti və məxrəci vuruqların hasili şəklində yazaq: 

  ;...21 npppxP      mqqqxQ ....21  

Bu hasillərdə ortaq vuruq yoxdur, çünki əks halda kəsr ixtisar olunan olardı. Əgər hasil-

lərdə ortaq vuruq yoxdursa, deməli, kəsr ixtisar olunmayandır. Kəsrlərin ixtisarı qaydası bu 

xassəyə əsaslanır: kəsrin surət və məxrəcini onların ortaq böləninə bölmək olar. 

Cəbri kəsrləri ixtisar etdikdə, ümumiyyətlə, alınan cəbri kəsrin təyin oblastı verilmiş kəs-

rin təyin oblastından fərqli olur. Məsələn,                     

                               
22

33

yx

yx




 və  

yx

yxyx



 22

 kəsrlərinə diqqət yetirək. 

Birinci kəsr -yx,  yx halları müstəsna olmaqla, ixtiyari x və y ədədləri üçün təyin 

olunub. 

İkinci kəsr isə yalnız yx   halı müstəsna olmaqla ixtiyari x  və y ədədləri üçün təyin olu-

nub. İkinci kəsrin təyin olunma oblastı daha genişdir. Ona görə də birinci kəsrin təyin oblas-

tında bunlar eyni ifadələrdir. 

x

x 1
 kəsrində 

xx

x




2

3 1
 kəsrinə eyniliklə 1,0  xx olduqda eyniliklə bərabərdir. 

)(xQ və )(1 xQ  – ortaq vuruğu olmayan çoxhədlilər olduqda adətən, verilmiş kəsri ixtisar 

etdikdən sonra alınan ixtisar olunmayan kəsrin təyin oblastını verilmiş kəsrin də təyin oblastı 

kimi qəbul edirlər.    

Verilmiş bir neçə cəbri kəsrin hər birinin məxrəcinə bölünən çoxhədliyə bu kəsrlərin ortaq 

məxrəci deyilir. Məsələn, 
1

1





x

x
 və 

2x

x
 kəsrləri üçün   ;21  xx    ;212  xx  

  21  xxx və s. çoxhədlilərinin hər biri ortaq məxrəc ola bilər.  

İstənilən digər ortaq məxrəclərin bölündüyü ortaq məxrəcə ən kiçik ortaq məxrəc deyilir. 

Deməli, göstərdiyimiz misalda    2321 2  xxxx  çoxhədlisi ən kiçik ortaq məxrəc 

olacaqdır. 

Qeyd: Bir çox hallarda kəsrlərin məxrəclərindəki ifadələrin hasilindən daha sadə ortaq 

məxrəc tapmaq mümkün olur. Belə ki, məxrəcləri müxtəlif olan kəsrlər üçün ən sadə  ortaq 

məxrəc taparkən əvvəlcə hər bir kəsrin məxrəcini vuruqlara ayırmaq lazımdır. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 302 

    ,0xQ    01 xQ  olduğu x -lər üçün 
)(

)(

xQ

xP
 və 

)(

)(

1

1

xQ

xP
 kəsrlərinin cəmi, hasili, fərqi, 

qisməti və qüvvəti aşağıdakı şəkildə təyin edilir.    
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xPxQxQxP
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   xQxQ

xPxQxQxP

xQ

xP
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1

11

1
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   xPxQ

xQxP

xQ

xP

xQ

xP

1

1

1
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  n

nn

xQ

xP

xQ

xP









 

 

Rasional ifadələr üzərində əməllərə aid aşağıdakı nümunələrə baxaq. 

Nümunə 1: 
x

x

x
x

9

3

1
1

2 



 . 

Əvvəlcə vurmanı yerinə yetirək: 
x

x

x

9

3

1 2 



. Bunun üçün 92 x  ikihədlisini müxtəsər 

vurma düsturunun köməyi ilə vuruqlarına ayıraq:   33  xx .Yerinə yazib ixtisarları apar-

saq alarıq: 
     

  x

x

xx

xx

x

xx

x

3

3

3333

3

1 











 

  

 Alınan nəticəni 1x ikihədlisindən çıxaq. 
x

x
x

3
1


 . Bildiyimiz kimi, burada ən kiçik 

ortaq məxrəc x -dir.  

   
x

x

x

xxx

x

xxx

x

x
x

33313
1

22 









 . 

Nümunə 2:  
93

1
:

3

1 2









a

a

a

a
 

Əvvəlcə 
93

12





a

a
 kəsirinin surət və məxrəcini vuruqlarına ayıraq. Kəsirin surətinə müxtəsər 

vurma düsturunu tətbiq etsək alarıq:   11  aa . Məxrəcdən isə ortaq vuruğu mötərizə xa-

ricinə çıxarsaq  33 a alırıq. Ayırdığımız vuruqları verilmiş ifadədə yerinə yazaq və kəsrlərin 

bölünməsi qaydasını tətbiq edək: 
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   113

313
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33

3

1

33
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3

1
























aaa

Aa
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a

a

a

a

aa

a

a
 

Son olaraq kəsrin surət və məxrəcindəki eyni vuruqları ixtisar etsək 
1

3

a
alarıq. 

Məqalənin aktuallığı. Kəsr rasional ifadələrin çevrilməsində şagirdlər ən zəruri bilikləri 

mənimsəməlidir. Bunun üçün onlar bir sıra anlayışları dərindən mənimsəməli, müxtəlif əmə-

liyyatları yerinə yetirilmək üçün müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlidirlər. Bu 

biliklərə yiyələnmədən isə kəsr rasional ifadələr üzərində çevrilmələr aparmaq mümkün deyil-

dir. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib bir məəsələyə həse edilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə kəsr rasional ifadələr, 

onlar üzərində əməllər və onların eyniliklə çevrilməsinin metodik şərhi verilmişdir. Kəsr ra-

sional ifadələrin çevrilməsinə dair maraqlı misal nümunələri göstərilmişdir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Р.А. Касумова 

 

Методика обучения одновременному преобразованию  

дробных рациональных выражений 

 

Резюме 
 

Студенты должны овладеть самыми важными знаниями в области преобразования 

дробных рациональных выражений. Для этого они должны овладеть рядом понятий, 

приобрести определенные знания, навыки и привычки для выполнения различных опе-

раций. Без этого знания невозможно производить преобразования дробных рациональ-

ных выражений. 

В статье дается рациональное объяснение дробных рациональных выражений, Дей-

ствий над ними и их превращения в идентичность. Также есть интересные примеры 

преобразования дробных рациональных выражений. 
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R.A. Gasumova 

 

Methods of teaching the simultaneous transformation  

of fractional rational expressions 

 

Summary 
 

Students must master the most important knowledge in the transformation of fractional 

rational expressions. To do this, they must master a number of concepts, acquire certain 

knowledge, skills and habits to perform various operations. Without this knowledge, it is 

impossible to make transformations on fractional rational expressions. 

The article gives a methodical explanation of fractional rational expressions, actions on 

them and their transformation into identity. There are also interesting examples of the 

conversion of fractional rational expressions. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.04.2021 

 

 

 

 

 

                                                 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 305 

Tam orta ixtisas məktəblərində “Riyaziyyat”   

fənninin tədrisində sinifdənxaric işlərin təşkili 
                                                                                                               

Ülkər Nifdi qızı Murğuzova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: ulkermurguzova13@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 

                r.ü.e.d., prof. M.A. Nəcəfov  

 

Açar sözlər: çevrə, üçbucaq, bucaq, nöqtə, tərəf 

Ключевые слова: круг, треугольник, угол, точка, сторона 

Key words: circle, triangle, angle, point, side 

 

Şagirdlərdə məntiq və intuisiyanın inkişaf etdirilməsi məktəbdə həndəsə təliminin ilk mü-

hüm şərtidir. Həndəsənin lazımı səviyyədə öyrənilməsində məsələlərin böyük əhəmiyyəti var-

dır. Bu məsələlərin içərisində müstəvi fiqurlarının kombinasiyasının iştirakı ilə olan məsə-

lələr, xüsusilə mühüm rol oynayır. Bu tip məsələlər eyni zamanda iki və daha çox müstəvi fi-

qurlarının xassələrini və bu fiqurların qarşılıqlı vəziyyətinə xas olan xassələri təkrarladır. Belə 

məsələlərin həlli məktəb riyaziyyat kursunun həndəsə məzmun xətti üzrə materialların öyrə-

dilməsi prosesində aksiomlar, təriflər, teoremlərin qarşılıqlı olaraq düzgün əlaqələndirilməsi 

bu istiqamətdə məqsədlərin müvəffəqiyyətlər yerinə yetirilməsini təmin edir. Orta ixtisas 

məktəblərində şagirdlərin gələcək yiyələndikləri peşələr üzrə xüsusilə dülgərlik, inşaatın müx-

təlif sahələrində və s. Onlar həndəsi fiqurların kombinasiyasının təsirinə uyğun müəyyən əl iş-

lərinin hazırlanması ilə məşğul olacaqlar. Bu bacarıqlara müvəffəqiyyətlə yiyələnmək üçün 

onlar məktəb həndəsə kursundan zəruri biliklərə malik olmalıdırlar. Hər şeydən əvvəl şagird 

çevrə xaricinə və daxilinə çəkilmiş üçbucaqlar və xüsusilə də çevrə xaricinə və daxilinə çəkil-

miş dördbucaqlıların xassələri ilə bağlı biliklərə malik olmalıdırlar. Məsələn, belə bir sual qo-

yaq hansı dördbucaqlının xaricinə və hansı dördbucaqlının daxilinə çevrə çəkmək olar. Şagird 

həndəsədən məlum olan biliklərə əsasən müəyyən dir ki, qarşı bucaqların cəmi 180o olan 

dördbucaqlının xaricinə həmişə çevrə çəkmək olar. Qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olan dörd-

bucaqlının isə həmişə daxilinə çevrə çəkmək olar. Şagird müqayisə apararaq qarşı bucaqların 

cəmi 180o olan 3 dördbucaqlı təyin edir. Bunlar kvadrat, düzbucaqlı və bərabəryanlı trapesi-

yadır. Deməli, peşə fəaliyyəti zamanı çevrə və yaxud dairə daxilində dördbucaqlı ornamenti 

yaradan gələcək usta bu çevrə daxilində yalnız kvadrat, düzbucaqlı, və bərabəryanlı trapesiya 

haqqında düşünməlidir. Əksinə çevrə xaricində dördbucaqlı ornamenti yaratmaq istəyirsə, on-

da o qarşı tərəflərinin cəmi bərabər olan yalnız iki dördbucaqlı haqqında düşünməlidir. Bunlar 

kvadrat və romb olacaq. Müşahidələr göstərir ki, məktəb təhsili dövründə həndəsi biliklərə 

malik olan gələcək ixtisasçı əməli fəaliyyətində bu biliklərdən istifadə edərək daha gözəl nəti-

cələr əldə edərək. Bu tip məsələlərin həlli üsullarını nümunələr əsasında şərh edək. 

Məsələ 1: 

Müstəvi üzərində təpəsi O nöqtəsində olan bucaq və onun daxilində çevrə çəkilmişdir. Bu-

cağın tərəfləri üzərində pərgar və xətkeş vasitəsilə elə A,B nöqtələri qurun ki, verilmiş çevrəni 

daxilində saxlayan AOB üçbucağının perimetri bütün belə üçbucaqlardan ən kiçik olsun. 

Həlli: 

Qeyd edək ki, AB düz xətti verilmiş çevrəyə toxunandır. AB-yə paralel digər toxunan isə 
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perimetri kiçik üçbucaq verir. 

Lakin verilən çevrə bu üçbucağın daxilində olmur. Məsələni başqa cür belə ifadə edə bilə-

rik. Bucaq və onun daxilində çevrə verilir. Bu çevrəyə elə toxuna ki, çevrə bucaqdan ən kiçik 

perimetrli üçbucağın daxilində u çevrədən toxunan u1 - çevrəsi çəkək. Onda u və u1 çevrələ-

rində ortaq daxilinə toxunan bucaqdan ABC üçbucağını ayırır. A bucağın təpə nöqtəsidir. 

ABC üçbucağının AC tərəfinə toxunan xaricdən daxilə çəkilmiş çevrənin u1 bucağının tərəfi-

nə toxunma nöqtələrini M1 və N1 kimi işarə edək. (Şəkil 1) 

A nöqtəsindən bu çevrəyə çəkilmiş toxunan ABC üçbucağının perimetrinin yarısına bəra-

bərdir. 

 
                                                                                                      Şəkil 1. 

 

Doğrudan da, 

AM1 + AN1 = AB+ BM1+ AC+ CN1=AB+ BN+ AC+ CN= AB+ AC+ BC 

AM1= AN1 olduğundan AM1= AN1=AB+AC+BC:2 və s. 

Məsələ 2: Oturacağı a və xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusu R olan bərabəryanlı üçbuca-

ğın hündürlüyünü tapın.  

Həlli: 

Üçbucağın oturacağı qarşısındakı təpəsi xaricə çəkilmiş çevrənin iki qövsündən biri üzə-

rində saxlayan düz xəttə nəzərən müxtəlif yarımmüstəvilərdə məsələnin iki həlli olacaqdır. 

(Şəkil 2) 

Oturacağın qarşısındakı bucaq itidirsə, onda çevrənin mərkəzindən çevrənin oturacağına 

qədər məsafə h=R ə bərabərdir. Burada h oturacağa çəkilmiş hündürlükdür. Onda pifaqor teo-

reminə görə AOB dən R2= (a:2)2 +(h-R)2 olar. Buradan h2=2RH+a2:4=0(1) və ya  

224
2

1
aRRh  alarıq. 

                     
                                                                                                Şəkil 2 
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Oturacağın qarşısındakı bucaq kordursa, onda çevrənin mərkəzindən oturacağa qədər mə-

safə R-H və onda R2=(a:2)2 +(R-H)2 yazarıq. Buradan yenə (1) tənliyini alarıq. Beləliklə 

kvadrat tərəfin özündən iki müxtəlif 2242:1 aRR   həlləri alınar. Başqa məsələnin həllini 

nəzərdən keçirək. 

Məsələ 3: 

Oturacağı 8 və 2 sm olan, hündürlüyü isə 12 sm olan düzbucağı üzərində olan sahəsi ən 

böyük düzbucaqlı çəkilmişdir. Düzbucaqlının tərəfini tapın. 

Həlli:  

CK+AB (Şəkil 3) Məlumdur ki, BNM və BCK onların oxşarlığından
MB

NM
 +

KB

CK
 yəni,  

82

12

24 


 nx

y
alınar. Buradan  )2(

4

3
xny   alırıq. 

 
                                                                                                                        Şəkil 3 

 

Düzbucaqlının qalınlığı x-dən asılıdır. 

S(x)= S(y)= 3:4 (2n-x) 

S(x) düzbucaqlının sahəsi. Diferensial hesabın tətbiqi ilə bu funksiya x=12 olduqda 

y=3:4(2n-3)=9 ən böyük qiymətini alır. 

Məqalənin aktuallığı. Məntiq və intuisiyanın inkişaf etdirilməsi məktəbdə həndəsə təli-

minin şagirdlərə aşılanmasında başlıca amildir. Həndəsənin lazımı səviyyədə tədrisində təbii 

ki, məsələlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu zaman bir sıra məsələlərin həlli birbaşa olaraq 

həm də məktəb riyaziyyat kursunun həndəsə məzmun xətti üzrə materialların öyrədilməsi pro-

sesində aksiomlar, təriflər, teoremlərin qarşılıqlı olaraq düzgün əlaqələndirilməsi istiqamətin-

də məqsədlərin müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsini təmin edir. Məqalə də məhz bu kimi bö-

yük əhəmiyyət daşıyan  problemə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə tam orta ümumtəhsil 

məktəblərində həndəsi biliklərə malik olan gələcək ixtisasçıların bu biliklərdən istifadə edərək 

daha gözəl nəticələr qazanmasının zəruriliyi xüsusi vurğulanmaqla, sinifdən xarici işlərin təş-

kili ilə bilavasitə əlaqəli olan məsələlərin həlli üsullarından müxtəlif nümunələr gətirilir, müs-

təvi fiqurlarının qarşılıqlı vəziyyəti haqqında və onların kombinasiyasına aid məsələlərin həlli 

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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средней школе необходимо добиваться лучших результатов, используя эти знания. При 

этом приводятся различные примеры методов решения задач, непосредственно связан-

ных с организацией внеклассной деятельности. В статье также рассматривается взаимо-

действие плоских фигур и решение задач, связанных с их совмещением. 

 

U.N. Murğuzova 

 

Organization of extracurricular activities in the  

teaching of “Mathematics” in high schools 

 

Summary 

 
The article emphasizes the need for future professionals with full knowledge of geometry 

in secondary schools to achieve better results using this knowledge. At the same time, various 

examples of methods of solving problems directly related to the organization of 

extracurricular activities are given. The article also discusses the interaction of plane figures 

and the solution of problems related to their combination. 
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ние, платформа Teams и Moodle, SketchUp, Matlab, образование, репетитор 
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Günümüzdə “texnologiya günü-gündən inkişaf edir” cümləsini çox tez-tez eşidirik. Bu in-

kişaf daxil olduğu bütün sistemləri də özü ilə götürür, geridə qalanlar isə günü-gündən ya 

müasirliyini itirərək ya effektliyini itirərək sıradan çıxır. Bu sistemlərə təhsil sistemi də daxil-

dir. Hazırki vəziyyətdə orta məktəb şagirdləri sinif otaqlarında məktəb dərslikləri ilə kifayət-

lənmiş olurlar. Amma hər kəsə də məlumdur ki, şagird özünü inkişaf etdirmək istəyirsə bir 

neçə ədəbiyyatdan araşdırmalar etməlidir. Bu ədəbiyyatları isə sürətli şəkildə internet üzərin-

dən tapa bilər. Bu da daima qloballaşmaqda olan dünyamızda bir sıra inkişaf etmiş ölkələr ki-

mi, Azərbaycanda da öyrədici xarakterli texnoloji avadanlıqların təhsil mühitinə daxil olması-

nı zəruri edir. Bunun üçün də dünya təcrübəsində istifadə olunan kifayət qədər texnoloji tədris 

vasitələri mövcuddur. Belə vasitələr həm qurğu həm də proqram təminatı ola bilər. Qurğulara 

proyektorları, ağıllı lövhələri, rəqəmsal textbookları, proqram təminatlarına isə istifadə məq-

sədindən asılı olaraq son illərdə aktual olan Microsoft Teams, Moddle, SketchUp misal olaraq 

göstərmək olar. 
Təhsil sahəsində istifadə olunan elektron avadanlıqlar müəyyən bir məqsədə qulluq etməlidir. 

Çünki bizə lazım olan informasiya mətn, tekstoqrafik, mültimedia və s. xarakterli ola bilər. 

Mətn - bu tip informasiyaların daxilində yalnız mətn tipli informasiyalar mövcud olur. Mətn 

tip resurslar əsasən müəyyən bir dərsliyin mühazirəsini ifadə edə bilər. Həmçinin mətn tip infor-

masiyaları müəyyən bir təhsil müəssisələri də internet üzərindən bloq kimi paylaşa bilərlər. 

Tekstoqrafik - bu tip informasiya resurslarının mətn tip informasiya resurslarından fərqi 

burda müəyyən şəklə, diaqrama və s. rast gəlmək mümkündür. 
Mültimedia - burada mətn və tekstoqrafik resurslarda olan informasiya formalarından əlavə 

audio, video, animasiya və s. xarekterli informasiya formalarına da rast gəlmək mümkündür. 

Texnoloji avadanlıqlarla yanaşı öyrədici xarakterli bir sıra proqram təminatlarının təhsil 

sistemində tətbiqi zamanla zəruri hal alır. Günümüzdə təhsil sahəsində həll edilməyən prob-

lemlərdən biri də distant təhsil problemidir. Ölkəmizdə ötən ilin sonlarına qədər distant təhsil 

sahəsində demək olar ki, heç bir tədbir görülməmişdir. Bu proqramlardan biri də uzaqdan təh-

sili təmin etmək üçün nəzərdə tutulan “Microsoft Teams”, ”Moodle” proqram təminatlarıdır. 

Bu platformalar vasitəsilə görüntülü şəkildə iclaslar təşkil edilə, internet üzərindən dərs keçi-

rilə bilər. Teams proqramının desktop həm də sayt forması mövcuddur.  
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Moddle platforması da Teams kimi distant iclasların təşkil olunması üçün əvəzsiz vasitə-

lərdən biridir. Microsoft Teams-dən fərqli olaraq istifadəçilər arasında fərq qoymamasıdır. Bu 

platformanın digər üstün cəhəti istənilən brauzerdə çalışmasıdır ki, bu da şagirdlərə daha rahat 

istifadə imkanı verir. 

Elektron tədris vasitələrinin məktəblərdə tətbiq sahələrindən biri də riyaziyyat fənnidir. 

Xüsusilə bu tədris vasitələri müəyyən qrafik misalların həllinin vizual göstərilməsini təmin et-

məlidir. Bu proqram təminatına SketchUp nümunə ola bilər. SketchUP platformasının ən çox 

tətbiq olunduğu sahələrdən biri də fəza fiqurlarının öyrənildiyi elm olan stereometriyadır. 

Aşağıdakı şəkildə platformaya daxil olarkən açılan ekranın forması verilmişdir. 

 
    Bu proqram daxilində mövcud olan menyuları və funksiyalarını qeyd edək: 

● File-bu bölmənin aşağıdakı əmrləri mövcuddur 

1) New-yeni proyekt yaradır. 

2) Open-hazır olan və ya əvvəlcədən yaradılmış proyekti yenidən açmaq üçündür. 

3) Save-yaratdığımız proyekti yadda saxlayır. 

4) Save As-Save-dən fərqli olaraq proyektin adını və yerini təyin etməyə imkan verir. 

5) Send to LayOut-proyekti başqa proqrama göndərmək üçündür. 

6) 3D Warehouse-internetdən hazır model yükləmək və paylaşmaq üçün nəzərdə tutul-

muşdur. 

7) Export-proyekti fərqli formatda çıxışa verir. 

8) İmport-SketchUp-a xaricdən hər hansı bir formatı daxil etməyə yarayır. 

● View-bu menyu panelindən proyektin görüntülərini tənzimləmək olar. 

Burada Toolbars-dan bizə lazım olan alətlərin daxil olduğu paneli proyektə daxil edə bilə-

rik. Həmçinin proyektdə işləyərkən açarların göstəricisi olan butonları böyüdə və ya kiçildə 

bilərik. 

● Camera-Bu paneldə isə əsas naviqasiya açarları yerləşir. 

● Draw-Bu paneldən də istifadə edərək bizə lazım olan alətləri işə sala bilər, müəyyən 

hazır fiqur şablonlarından istifadə edə bilərik 

● Tools-Burada da yenə move, rotate, scale və s. kimi alətləri işə salaraq istifadə edə bilərik. 

● Windows-yaradılmış proyektin ölçüsünü dəyişmək və s. üçün istifadə olunur. Məsələn 

ölçü olaraq metr götürülübsə onu incə windows->preference->Template əmrlər ardıcıllığını 

yerinə yetirdikdən sonra incə olan formanı seçirik. 
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Platformada işləmək üçün əvvəlcə File->New və ya Ctrl+N əmrlər ardıcıllığını yerinə ye-

tirərək yeni proyekt başladırıq. Ardınca Shapes (kölgələr) bölməsindən circle (çevrə) əmrini 

seçirik və konusun oturacağını çəkirik. 

  
Növbəti edəcəyimiz proses isə konusun hündürlüyü və yan xəttini çəkib radiusla birləşdir-

məkdir. Bu konusun yuxarı hissəsini formalaşdırmaq üçün vacibdir. Ardınca isə Tools (alət-

lər) bölməsindən follow me əmrini seçirik və konusun yuxarı hissəsini aşağıdakı şəkildəki 

kimi formalaşdırırıq. 

 
Orta məktəb riyaziyyatında tətbiq oluna biləcək elektron vasitələrdən biri də Matlab proq-

ramlaşdırma platformasıdır. Bu platforma vasitəsilə Matlab proqramlaşdırma dilinin sintaksi-

sini tətbiq edərək şagirdlər hər cür riyazi misalı həll edə və həmçinin istənilən funksiyanın çox 

dəqiq qrafikini əldə edə bilərlər. Nümunə olaraq sadə f(x)=x funksiyasının həlli qrafikini Mat-

lab vasitəsilə quraq. Kodlarımızı yazmaq üçün “New” bölməsindən “new script” əmrini icra 

edərək kodlarmızı yazacağımız səhifəyə keçid edirik. Funkiyanı proqrama daxil etməzdən əv-

vəl “clc”, “clear” və “clear all” komandalarının yazılması məqsədəuyğundur. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 312 

 
 Burada:    

clc-proqramı yazdığımız hissə olan “commond window”-u təmizləmək, 

clear-daxil etdiyimiz dəyişənlər, əvvəl də istifadə olunmuş olarsa, onu sıfırlamağa, 

clear all-proqram daxilində əvvəl yaradılmış hər hansı faylda daxil etdiyimiz dəyişənlər is-

tifadə olunmuş olarsa, problem yaranmasının qarşısını alır.  

Qeyd etdiyimiz əmrləri yerinə yetirdikdən sonra qrafikin hansı aralıqda və hansı addımla 

qurulmasını daxil edirik. 

 
Nümunədə də göstərildiyi kimi, burada f(x)=x funksiyasının qrafikinin 0 nöqtəsindən baş-

layacağı, addımın 1 olduğu və 10 nöqtəsində qrafikin sonlanacağı daxil edilib. 
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Ardınca isə funksiyamızı y=x şəklinə daxil edib “command window” da y-in x dəyişə-

ninin 1-lə 10 arasında aldığı qiymətlərə uyğun aldığı qiymətləri görə bilərik. 

 
 Əgər funksiyamızın qrafikinin də qurulmasını istəyiriksə “plot (x, y)” komandasından 

istifadə edə bilərik. Nəticə olaraq, aşağıdakı şəkildə də göstərildiyi kimi qrafik alınır. 
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Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə texnologiyanın gündən-günə inkişaf etdiyini daha 

çox hiss edirik. Bu inkişaf daxil olduğu bütün sistemləri də özü ilə götürür, geridə qalanlar isə 

getdikcə ya müasirliyini itirir, ya da effektliyi azalaraq sıradan çıxır. Nəzərə alsaq ki, bu sis-

temlərə təhsil də daxildir, onda məqaləni aktual saymaq olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Təhsil sistemindəki bu texnoloji çatışmazlıqların aradan qaldı-

rılması ölkədə təhsil sisteminin öncəliklərindən biri olarsa, böyük təhsil inqilabına və müsbət 

nəticələrə gətirib çıxara bilər. Haqqında danışılan texnologiyaların istifadəsi həmçinin təhsil 

sahəsinə xeyli yeniliklər gətirə bilər. Günümüzdə qeyd edilən bu elektron tədris vasitələri bəzi 

məktəb və Universitetlərdə sadəcə dərs və iclaslar üçün  istifadə olunsa da, bu elektron vasitə-

lər sayəsində repetitor sistemi də inkişaf edir. Sözügedən texnologiyalar istifadəsi daha da 

qloballaşarsa, artıq təhsil sistemində ölkə fərqi də aradan qalxa bilər. Bunun sayəsində xarici 

dil bilməklə, xaricə getmədən internet üzərindən dünyaca səviyyəli müəllimlərdən dərs almaq 

mümkün hala gələ bilər. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyd edilən proqram təminatlarının tədris pro-

sesində istifadə olunmamasını təhsil sahəsindəki boşluqlardan biri kimi qiymətləndirmək olar. 

Bu texnologiyaları riyaziyyat fənninə tətbiq edərək istədikləri mövzuda misal və ya məsələlə-

rin çox dəqiqliklə həm cavabını həm də qrafikini əldə edə bilərlər. Həmçinin bu texnologiya-

ların tətbiqi təhsil sisteminin texnoloji inkişafdan geridə qalmasını önləyə bilər. 
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Резюме 

 
Неоспоримый и неизбежный факт, что образование - основа развития любой стра-

ны. В Азербайджане проделана большая работа в области образования. Но развитие 

этой технологии не скрывает правды. Используя эти технологии, можно обеспечить 

интеграцию оборудования образовательных технологий в образовательную среду. Ми-

ровой опыт уже показал, как эта интеграция положительно влияет на образование. 
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M.M. Pashazade 

 

A system for organizing work on the creation of new e-learning  

tools of an educational nature and their application to  

secondary school mathematics 

 

Summary 

 
It is an undeniable and inevitable fact that education is the basis of the development of any 

country. Great work has been done in Azerbaijan in the field of education. But the 

development of this technology does not hide the truth. Using these technologies, it is 

possible to ensure the integration of educational technology equipment into the educational 

environment. World experience has already shown how this integration has a positive impact 

on education. 
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Metrik münasibətlərin şagirdlər tərəfindən dərk olunması istiqamətində iş müxtəlif yollar-

la aparılır: uzunluq və sahə ölçü vahidləri ilə şagirdlərin tanış edilməsi; uzunluğu və sahəni 

ölçmə bacarığının (alətlə və alətsiz) və vərdişlərinin formalaşdırılması; məkan formalarının 

xətti və sahə ölçüləri arasında böyüklüyün müəyyənləşdirilməsi; sadə və mürəkkəb məsələlə-

rin tətbiqi ilə metrik münasibətlərin aydınlaşdırılması və bu əsasdan məkan təsəvvürlərinin 

inkişaf etdirilməsi; didaktik vasitələrin tətbiq olunması və s. (2, s. 175). 

  1-5 ədədlərinin nömrələnməsinə dair biliklərin möhkəmləndirilməsindən sonra “Parçala-

rın müqayisəsi və ölçülməsi. Santimetr” mövzusu üzrə xüsusi dərsdə “santimetr”lə şagirdlərin 

tanış edilməsi həyata keçirilir. Sözügedən dərsi aşağıdakı üslubda qurmaq olar. 

 

Mövzu. Parçaların müqayisəsi və ölçülməsi. Santimetr. 

 

Dərsin məqsədi. Uşaqları uzunluq ölçü vahidi-santimetr ilə tanış etmək və onları damalı 

kağız üzərində çəkilmiş parçanın (cüt damaları saymaqla) və santimetrin modelini xətsiz ka-

ğızda çəkilmiş parçanın üzərinə qoymaq priyomu ilə onların uzunluğunu ölçməyi öyrətmək. 

 

Yeni material üzrə iş. Santimetrlə tanışlıq. 

 

Dəftərin kənarından sağ tərəfə 2 dama sayın, nöqtə qoyun, sağ tərəfə 2 dama da sayın və 

ikinci nöqtəni qoyun, xətkeşlə parça çəkin. Bu qayda ilə qoyulmuş nöqtədən 2 dama aşağı sa-

yın, nöqtəni qeyd edin və parça çəkin. Bu parçaların hər birinin uzunluğu santimetrə bərabər-

dir (“Santimetr” sözünü  şagirdlərlə birlikdə təkrar etmək lazımdır, çünki faydalıdır!) 
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M-Masanızın üzərinə zolaqlar qoyun. Onların uzunluğu nə qədərdir? Onları bir-birinin ya-

nında elə qoyun ki, başqa bir zolaq alınsın. Onun uzunluğu nə qədərdir? 

M-Öz əlinizdə elə yer tapın ki, uzunluğu təqribən bir santimetr olsun. 

Dərs prosesinin sonrakı davamında damaları saymaqla parçaların uzunluğunun ölçülməsi 

və parçaların müqayisəsinə aid tapşırıqların icrası həyata keçirilir. 

 

Uzunluqları verilmiş parçaların çəkilməsi. 

 

Nöqtə qoyun, ondan sağ tərəfə 8 dama sayıb, ikinci nöqtəni qoyun, bu nöqtələri xətkeşlə 

birləşdirin. Nə uzunluqda parça alındı? Nöqtələr və qövslərlə santimetrləri qeyd edək. Özünüz 

3 santimetr uzunluqda parça çəkin. Bunun üçün neçə dəfə 2 dama saymaq lazımdır? Hansı 

parça uzundur? Hansı qısadır? Nə qədər qısadır? 

Sonrakı üç məşğələdə (təxminən) bu dərsdə aparılan iş möhkəmləndirilməlidir və “Xətke-

şin köməyi ilə parçaların ölçülməsi. Keçilmiş materialların möhkəmləndirilməsi” mövzusun-

da xüsusi bir dərsin təlimin bu mərhələsində reallaşdırılması lazım gəlir. 

 

Dərsin məqsədi. Parçaları ölçmək üçün xətkeşdən istifadə etməyi şagirdlərə öyrətmək. 

Dəftər üzərində iş. Uzunluğu verilmiş parçanın xətkeşlə çəkilməsi. Bu qəbildən olan tap-

şırıqların icrasından öncə şagirdlərin diqqətini ona cəlb etmək lazımdır ki, parçanın başlanğı-

cında “0” rəqəmi olmalıdır, parçanın sonundakı rəqəm isə həmin parçanın neçə santimetr ol-

duğunu göstərir. Belə bir tapşırığın verilməsi ilə işə başlamaq məsləhətdir: Dəftərdə bir xətt 

üzərində iki nöqtə (xətkeş üzərində sıfırın və bir də 4 rəqəminin yanında) qoyun, parça çəkin, 

sonra isə hər santimetrin son uclarını nöqtələrlə qeyd edin, santimetri sayın. 

“On dairəsində toplama və çıxma” mövzusunun tədrisi prosesində parçaların ölçülməsi işi 

bilavasitə və bilvasitə davam etdirilir. “Yüzlük” mövzusuna daxil olan “Nömrələmə”nin tədri-

si prosesində ədədlərin bir-birinin ardınca təbii düzülüşünün öyrənilməsində santimetr və de-

simetrlərə bölünmüş 20 sm və 1 m uzunluğunda lentdən istifadə olunur; bu lentlər hansı ədə-

din hansı ədəddən sonra gəldiyini, hansı ədədin hansı ədəddən əvvəl gəldiyini və hansı ədəd-

lər arasında olduğunu əyani şəkildə göstərməyə kömək edir. Bu vasitədən adlı ədədlərin öyrə-

nilməsində də istifadə olunmalıdır (1, s. 11). 

Şifahi və bundan sonra yazılı nömrələmənin öyrənilməsi ilə üzvi əlaqədə uşaqları yeni 

uzunluq ölçü vahidləri: desimetr və metr, onlarla ölçmə, sadə və mürəkkəb adlı ədədlərlə, bu 

ədədlərin müqayisəsi və çevrilməsi (terminləri daxil etmədən) ilə tanış etmək lazımdır. Nöm-

rələmənin öyrənilməsinə bu cür yanaşmaq bir tərəfdən ədəd anlayışının məzmununu zəngin-

ləşdirir (ədəd həm də ölçməklə alınır), digər tərəfdən adlı ədədlər daha yaxşı mənimsənilir. 

Hər bir yeni uzunluq vahidi əvvəlki məlum uzunluq vahidi ilə, məsələn, 1 desimetr 10 santi-

metr ilə, 1 metr 10 desimetr ilə tutuşdurularaq öyrənilir. Beləliklə, vahidlər arasındakı müna-

sibət müəyyən edilir. Uzunluq ölçü vahidləri, kifayət qədər praktik ölçmə işləri aparmaqla 

mənimsədilir. Ölçmə, əvvəlcə vahidi (desimetri, sonra isə metri) ölçüləcək əşyanın üzərinə 

qoymaq yolu ilə, sonra isə ölçü lentləri, yaxud xətkeş (desimetrlərə bölünmüş metr, ölçü ipi 

və ya  ruletka) ilə aparılır. Bu zaman ancaq desimetr və ya metrin tam dəfə qalıqsız yerləşdiyi 

parçaları deyil, ölçmə nəticəsində ölçü vahidindən kiçik qalıq alınan parçaları da ölçmək la-

zımdır. Qalıqlı ölçmədə uşaqlar təqribi nəticə alırlar (məsələn, 5 metr demək olar, 3 desimetr-

dən bir qədər artıq, 10 metrə yaxın və s.). Yaxşı olar ki, elə  birinci sinifdən şagirdlərdə təqribi 

ədəd fikri yaranmağa başlasın. 

Ölçməyə dair çalışmaları elə qurmaq lazımdır ki, uşaqlar əvvəlcə sadə adlı ədədlər (3 dm, 
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6 m və s.) alsınlar. Sonra isə elə parçaları ölçmək təklif edilir ki, onları əvvəlcə daha böyük 

ölçü vahidi, məsələn, metr ilə, qalan hissəni isə kiçik vahidlərlə, məsələn, desimetrlə ölçsün-

lər. Nəticədə mürəkkəb adlı ədədlər alınır. 

Ölçmə nəticəsində adlı ədədlərin alınması ilə eyni vaxtda onların çevrilməsinə dair çalış-

malar da aparılır: adlı ədədlər daha kiçik və ya daha böyük vahidlərlə ifadə edilir (“xırdala-

ma” və “çevirmə” terminləri verilmir). Belə çalışmalar yalnız ölçü vahidləri arasındakı müna-

sibəti deyil, ikirəqəmli ədədlərin onluq tərkibini də mənimsəməyə kömək edir. Çünki bunlar 

təklik ilə onluq, onluq ilə yüzlük arasındakı münasibətləri konkretləşdirir. Doğrudan da, 1 sm-

i vahid qəbul etsək, desimetr onluğu, metr isə yüzlüyü göstərəcəkdir. Bu halda adlı ədədləri 

daha böyük və ya daha kiçik vahidlərlə ifadə etdikdə şagird ədədlərin onluq tərkibinə əsasla-

nacaqdır. Məsələn, 60 sm-də neçə desimetr olduğunu bilmək üçün o, belə fikirləşir: desimetr-

1 onl. santimetrdir. 60 sm isə 6 onl. santimetr və ya 6 dm-dir. Başqa hallarda da belə mü-

hakimə aparılır. Qeyd edək ki, adlı ədədlərin yaxşı mənimsənilməsinə nail olmaq üçün onları 

həmişə parçaların ölçülməsi ilə əlaqələndirmək lazımdır (1, s. 17). 

“Vurma və bölmə” mövzusunun daxilində şagirdləri millimetr anlayışı ilə tanış etmək 

olar. Bu mövzu daxilində xüsusi dərs məşğələsində millimetr santimetrlə müqayisə əsasında 

öyrədilir. 

Məsafənin ölçülməsi ilə bağlı kifayət qədər bacarıq və vərdişlərə yiyələnmiş şagirdlərə 

“perimetr” haqqında danışmaq, onun mənasını açmaq çətinlik törətmir (2, s.178). Çoxbucaqlı-

nın perimetri ilə şagirdlərin tanış edilməsi məqsədini daşıyan dərsdə yeni material üzərində iş 

aşağıdakı kimi qurula bilər: Müəllim lövhədə, şagirdlər isə dəftərlərində dördbucaqlı çəkir, tə-

rəflərini ölçür, ölçmə nəticəsini eyni bir ölçü vahidi ilə ifadə edib, tərəflərin uzunluqları cə-

mini hesablayırlar. Müəllim bildirir ki, çoxbucaqlının tərəfləri cəmi onun perimetri adlanır. 

Sonrakı məşğələlərdə şagirdlərin perimetrlərlə bağlı bilik və bacarıqlarını möhkəmləndir-

mək məqsədilə müxtəlif tapşırıq nümunələrindən istifadə olunması məsləhətdir. 

Şagirdlər ilk dəfə fiqurun sahəsi anlayışı ilə “Birrəqəmli ədədə vurma” mövzusu daxilində 

tanış olurlar. Bu mövzu üzrə təxminən 7-ci və 8-ci dərslərin mövzusu olaraq “Fiqurların sa-

həsi”nin seçilməsi məsləhətdir. 

Dərsin məqsədi. Şagirdlərdə fiqurun sahəsi haqqında təsəvvürləri və damalara bölünmüş 

və ya damalardan düzəldilmiş düzbucaqlı fiqurların sahələrini damaları saymaq yolu ilə mü-

qayisə etmək bacarığını formalaşdırmaq işinə başlamaq. 

Yeni material üzərində iş. Müəllim şagirdlərə təklif edir ki, slaydda özünə yer alan şəkilə 

(Şəkil 1.) diqqət yönəltsinlər. 

 

 

 

 

 

                                                                Şəkil 1. 

 

 

                                                                              Şəkil 1. 

Sual-cavab aparılır:  

— Şəkildə hansı fiqurlar təsvir olunmuşdur? (Dairə və üçbucaq). Üçbucaq dairəyə nəzərən 

necə yerləşmişdir? (Üçbucaq dairənin daxilindədir). Belə halda deyirlər ki, dairənin sahəsi üç-

bucağın sahəsindən böyükdür və ya üçbucağın sahəsi dairənin sahəsindən kiçikdir. 
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— Sonrakı şəkli nəzərdən keçirin, orada hansı fiqurlar təsvir olunmuşdur? Hansı fiqurun 

sahəsi böyükdür, hansı kiçikdir?  

Daha bir çalışma. Müəllim kartondan hazırladığı və tərəfləri 6 dm və 3 dm, o birinin  tə-

rəfləri 9 dm və 2 dm olan iki düzbucaqlını yazı taxtasından asır(hər düzbucaqlı arxa tərəfdən 

bərabər kvadratlara bölünmüşdür), şagirdlər bunların sahələrini müqayisə edirlər. 

Müəllim düzbucaqlıların arxa üzünü çevirir. Şagirdlər müəyyən edirlər ki, formaca müx-

təlif görünən bu iki düzbucaqlının sahələri eynidir. 

Bir neçə uyğun təkrarlardan sonra bu nəticəyə gəlirlər ki, sahələri müqayisə etmək üçün 

onları bərabər kvadratlara ayırmaq lazımdır. Hansında kvadratların sayı çoxdursa, deməli, 

onun sahəsi böyükdür. 

Prosesə davam verərək müəllim şagirdlərdən onlara təqdim olunmuş slaydlardakı fiqurla-

rın neçə kvadratdan ibarət olmasını (və ya bu fiqurları düzəltmək üçün neçə tam kvadrat lazım 

olduğunu) soruşur. 

Təqdim olunan çalışmaların icrası prosesində şagirdlər “Fiqurların sahəsi. Kvadrat santi-

metr” mövzusu üzrə materialı mənimsəməyə hazırlanmış olurlar. 

Növbəti dərs “Fiqurların sahəsi. Kvadrat santimetr” mövzusuna həsr olunur. 

Dərsin məqsədi. Şagirdlərin sahə vahidi kimi kvadrat santimetrlə tanış etmək və bu ölçü 

vahidlərindən istifadə etməyi öyrətmək. 

Yeni material üzərində iş. 1) Müəllim giriş söhbətində şagirdlərə parçaların ölçülməsi və 

uzunluq vahidlərini xatırlatdıqdan sonra sahə vahidlərindən biri də kvadrat santimetr olduğu-

nu göstərir. Şagirdlər dəftərlərində kvadrat santimetri tapırlar (dörd dama) və onu çəkirlər. Bu 

vahidi oxumağı və qısa yazmağı (ədədlərlə) öyrənirlər, kvadrat santimetri xətti santimetrlə qa-

şılaşdırırlar. 2) Sahələrin ölçülməsində kvadrat santimetrdən istifadə edilməsinə aid çalışmalar 

yerinə yetirilir: a) Şagirdlər uzunluğu 5 sm, eni 1 sm olan düzbucaqlı çəkir, onu kvadrat santi-

metrlərə bölür, onları sayır və düzbucaqlının sahəsi nəyə bərabərdir? - sualına cavab verirlər; 

b) Müəllim tərəfindən təqdim olunan şəkil (Şəkil 2) nəzərdən keçirilir və fiqurun sahəsini ta-

pırlar. Müəllim şagirdlərin diqqətini kvadratları sayarkən müəyyən qaydaya riayət etməyə yö-

nəldir. Məsələn, həmin qayda belə ola bilər: 3+5+2=10(kv.sm) və ya 3 10 (kv.sm) 

 

   

   

  

  

                                                                                 

                                                                                                Şəkil 2. 

3) Bundan sonra daha mühüm əhəmiyyətli çalışma nümunəsi nəzərdən keçirilir: verilmiş 

şəkil üzrə fiqurun perimetri və sahəsi tapılır. Burada şagirdlər ilk dəfə eyni zamanda iki an-

layışla-perimetr və sahə anlayışları ilə rastlaşmış olurlar. Onlar sahəni kvadrat santimetrlərin 

sayı kimi, perimetri isə xətti santimetrlərin sayı kimi başa düşməlidirlər. Verilmiş fiqurlarda 

iki anlayış arasındakı fərqi görürlər (sahələr eyni olduğu halda perimetrlər müxtəlif ola bilir). 

Qeyd edək ki, tədris prosesinin bu mərhələsində “Düzbucaqlının sahəsi” anlayışı ilə şa-

girdlərin tanış edilməsinin və düzbucaqlının sahə düsturunun çıxarılmasının faydası böyük-

dür. 

Dərsin məqsədi. Düzbucaqlının sahəsini hesablama düsturunu çıxarmaq. 

Yeni material üzərində iş. Müəllim dərsin məqsədini elan etdikdən sonra şagirdlərə təklif 

edir ki, onlar dəftərlərində uzunluğu 7 sm və eni 3 sm olan düzbucaqlı çəkib, onu kvadrat san-
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timetrlərə ayırsınlar və neçə kvadrat santimetr alındığını hesablasınlar. Eyni zamanda müəllim 

yazı taxtasında ölçüləri 7 dm və 3 dm olan düzbucaqlı çəkir. 

Sual-cavabı aşağıdakı plan üzrə aparmaq olar: 

— Düzbucaqlının qarşı tərəflərini santimetrlərə ayıraq. Qarşı tərəflərin bölgü nöqtələrini 

parçalarla birləşdirək. Neçə zolaq alındı? (Hər birinin uzunluğu 7 sm və eni 1 sm olan 3 zolaq 

alındı). 

— Qalan iki qarşı tərəflər üzərindəki bölgü nöqtələrini də parçalarla birləşdirək. Aşağıdakı 

zolaqda neçə kvadrat var? (Yeddi). 

— Nə üçün yeddi kvadrat alındı? (Çünki düzbucaqlının uzunluğu 7 sm-dir). 

— İkinci zolaqda bu cür neçə kvadrat var? Üçüncü zolaqda neçə kvadrat var? Düzbucaqlı-

da cəmi neç kvadrat var? (21 kvadrat). 21 ədədi necə alındı? (7-ni 3-ə vurduq). 

— Sizin düzbucaqlıda 7 və 4 nəyi göstərir? (düzbucaqlının uzunluğunu və enini) 

— Deməli, düzbucaqlının uzunluğunu eninə vursaq, alınan ədəd həmin düzbucaqlıda neçə 

kvadrat olduğunu göstərəcəkdir. 

— Kvadratları daha necə hesablamaq olar? 3 kvadratı 7 dəfə götürsək, 21 kvadrat alınar. 

— Sahəni S hərfi ilə işarə edib, bərabərliyi yazaq: s=7  3 (kv.sm) və ya s=3  7(kv.sm). [2;  

183] 

Dərslikdən (şagirdlərin istifadə etdikləri) düzbucaqlının sahəsinin hesablama düsturunu və 

qaydasını şagirdlər oxuyur, düsturu lövhədə və dəftərdə yazırlar. Sonrakı dərs məsələ həll et-

məklə düzbucaqlının sahəsinin hesablanması qaydasına dair biliyin möhkəmləndirilməsinə 

həsr edilir. 

Məsələlər iki növdə ola bilər: 

a) sahəni hesablamadan əvvəl düzbucaqlının tərəflərinin ölçülməsi tələb olunan məsələlər;  

b) uzunluğu və eni məlum olan düzbucaqlının sahəsi hesablanan məsələlər. 

Fiqurların sahələrinin hesablanmasını perimetrlərin hesablanması ilə birlikdə yerinə yetir-

mək daha faydalıdır. Belə məsələlərin mətnləri dərsliyin məzmununa daxil edilmiş əlavə ça-

lışmalardan və habelə şifahi çalışmalar üçün materiallardan seçilə bilər. Habelə lazım olduqda 

şagirdlər də bu cür məsələləri asanlıqla tərtib edə bilərlər. 

Şagirdlərə anladılır ki, üçbucaq, dairə, çoxbucaqlının (müxtəlif formada) sahələrini hesab-

lamaq üçün kvadratın sayını bilmək lazımdır, ancaq bu işi həmişə dəqiq yerinə yetirmək ol-

mur. Fiqurun sahəsini tapmaq üçün xüsusi alət-paletdən istifadə olunur. Fiqurun sahəsini tap-

maq üçün palet həmin fiqrun üzərinə qoyulur, fiquru örtən kvadratların sayı hesablanır. Bu 

işin praktik həyata keçirilməsi üçün müəllim kvadrat santimetrlərə bölünmüş paletləri şagird-

lərə paylayır, özü isə daha böyük kvadratlara bölünmüş paletdən istifadə edir. Yazı lövhəsində 

ixtiyari əyrixətli fiqur çəkir, onun üzərinə paleti qoyur, tam və yarımçıq kvadratların sayını ta-

pır və beləliklə, fiqurun sahəsini hesablayırlar. Təmrinlər etməklə məqsədəmüvafiq bacarıq və 

vərdişlər şagirdlərdə yaradılır. Fiqurların sahələrinin hesablanması üzrə şagirdlərin bilik, ba-

carıq və vərdişlərini genişləndirmək, möhkəmləndirmək üçün müxtəlif çalışma və məsələlər 

həllinə diqqət verilməlidir (1, s. 34). 

Təlimin bu mərhələsində “Düzbucaqlının verilmiş sahəsinə və tərəflərindən birinə görə o 

biri tərəfinin tapılması (uzunluğu və eni) mövzusunda xüsusi bir məşğələnin təşkili faydalı 

olur. Bu məşğələnin qarşısında konkret olaraq aşağıdakı vəzifə durur: “Şagirdləri düzbucaq-

lının verilmiş sahəsinə və tərəflərindən birinə görə o biri tərəfini tapmağa aid məsələlər həlli 

ilə tanış etmək və üç qarşılıqlı tərs məsələni (düzbucaqlının uzunluğu, eni və sahəsi kəmiy-

yətlərinə görə) həll edilməsinə aid çalışmalar vermək”. 

Kvadratın sahəsinin hesablanması məsələsi əvvəlki dərslərdə qazanılmış biliklərə istinad 
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edilməklə aydınlaşdırılır. Bir neçə məsələ kvadratın perimetri və sahəsi düsturunun tətbiqi ilə 

izahlı həll edilir: S=  Kvadrat ölçülərin çevrilməsi işi diqqət mərkəzində sax-

lanılmalıdır. İşin yekunu şagirdlərdə sahə kvadrat metrlərinin daha xırda vahidlərlə və tərsinə 

ifadə edilməsi üsulunun müstəqil tətbiqi ilə bağlı bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasına 

gətirib çıxarmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat fənni üzrə proqramın təhlilindən belə qənaətə gəlinir ki, 

“Həndəsə” məzmun xətti üzrə gözlənilən əsas nəticələrdən biri şagirdlərin fəza təsəvvürlə-

rinin formalaşdırılmasıdır. İbtidai siniflərdə şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması 

üzrə iş özündə üç mərhələni əhatə etməlidir. Birinci mərhələdə sadə fəza təsəvvürlərinin for-

malaşması üzrə iş diqqət mərkəzinə çəkilməli, şagirdlərin “forma”, “istiqamət”, “uzaqlıq”, 

“istiqamət” üzrə təsəvvürlərindən aktiv və düzgün istifadə bacarıqlarının formalaşması məq-

sədi güdən tapşırıq nümunələrindən istifadəyə məxsusi yer verilməlidir. İkinci mərhələdə 

“Natural ədədlərin nömrələnməsi. Natural ədədlər üzərində hesab əməlləri” mövzularına məz-

mun elementi kimi daxil edilən metrik münasibətlərin tədrisi prosesində şagirdlərin sadə fəza 

təsəvvürləri ölçmə və saymanın nəticəsində əldə etdikləri natural ədədlə bağlı  təsəvvürlərinin 

sintezi əsasında mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması prosesinə başlanılmalıdır. 

Burada nəzərə alınmalıdır ki, ibtidai sinif şagirdlərinin ölçmə və saymanın nəticəsində əldə et-

dikləri natural ədədlə bağlı təsəvvürlərinin fəza əlamət və münasibətlərinə dair təsəvvürlərinin 

sintezi əsasında onların mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması texnologiyası barədə 

praktik fəaliyyət subyektləri olan pedaqoqlara yetərli informasiya yönəldilməmişdir. Odur ki, 

“Metrik münasibətlərin tədrisi əsasında şagirdlərin mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdı-

rılması” mövzusu üzrə tədqiqat texnoloji istiqamətdə aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Natural ədədlərin nömrələnməsi. Natural ədədlər üzərində he-

sab əməlləri” mövzularına məzmun elementi kimi daxil edilən metrik münasibətlərin tədrisi 

prosesində şagirdlərin sadə fəza təsəvvürləri ilə ölçmə və saymanın nəticəsində əldə etdikləri 

natural ədədlə bağlı  təsəvvürlərinin sintezi əsasında onların mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin 

formalaşdırılması texnologiyasının işlənilməsi kontekstində İbtidai siniflərdə riyaziyyatın təd-

risi prosesində “Həndəsə” məzmun xətti ilə “Ədədlər və əməllər” və “Ölçmə və kəmiyyətlər” 

məzmun xətləri arasında əlaqələrin  dialektik təbiətinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. 1) Müəllimlərin “Natural ədədlərin nömrələn-

məsi. Natural ədədlər üzərində hesab əməlləri” mövzularına məzmun elementi kimi daxil edi-

lən metrik münasibətlərin tədrisi prosesində şagirdlərin sadə fəza təsəvvürləri ilə ölçmə və 

saymanın nəticəsində əldə etdikləri natural ədədlə bağlı təsəvvürlərinin sintezi əsasında on-

ların mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin formalaşdırılması texnologiyasından faydalana biləcək-

ləri; 2) İşdə özünə yer alan interpretasiyalar ibtidai siniflərdə riyaziyyatın tədrisi prosesində 

“Həndəsə” məzmun xətti ilə “Ədədlər və əməllər” və “Ölçmə və kəmiyyətlər” məzmun xət-

ləri arasında  dialektik əlaqələrin tənzimlənməsi ilə bağlı müəllimlərin yol verə biləcəyi yan-

lışlıqların aradan götürülməsinə müsbət təsir edəcəyi gözlənilir.  
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Ф.Н. Ибрагимов, К.К. Сулейманова 

 

Формирование сложных пространственных представлений 

студентов на основе обучения метрическим отношениям 

 

Резюме 

 
В статье представлена технология формирования сложных пространственных пред-

ставлений, основанная на синтезе представлений учащихся о натуральных числах, 

полученных путем измерения и счета с простыми пространственными понятиями в 

процессе обучения метрическим отношениям, которая входит в качестве элемента со-

держания в темы «Нумерация. натуральных чисел и арифметических операций над 

натуральными числами». 

 

F.N. Ibrahimov, K.G. Suleymanova 

 

Formation of students’ complex space imaginations in   

the base of teaching of metric relationship 

 

Summary 

 
In the article teaching process of metric relationship which is included as a context 

elements to the themes “The Numbering of natural numbers, Calculations on natural 

numbers” in the base of synthesis of imaginations connected with natural numbers  that 

achieved with the result of measuring and counting with students’ simple space imagination 

to form the technology of their complex space imaginations  was introduced in the base of 

concrete lesson samples.  
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Keçən əsrin 90-cı illərində müstəqilliyə qədəm qoymuş Azərbaycan Respublikası müstəqil 

təhsil sistemini yaratmaq istiqamətində mühüm islahatlar həyata keçirmişdir. Azərbaycan 

özünün təhsil sistemini dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təhsil prinsiplərindən istifadə et-

məklə təkmilləşir, məzmun və struktur dəyişiklikləri aparır. Təhsil sahəsində islahatlar pillə-

pillə aparılır. 

İslahat proqramı Azərbaycan hökuməti ilə dünya bankının Beynəlxalq İnkişaf assosiyasi-

yası arasında ilk Kredit sazişi əsasında başlayıb. 15 iyun 1999-cu il tarixində “Azərbaycan 

Respublikasının təhsil sahəsində İslahat proqramı” təsdiq olunmuşdur. Təhsil sahəsində İsla-

hat proqramı 1999-2013-cü illəri əhatə edir. Kurrikulum islahatı təhsil islahatının əsas isti-

qamətlərindən biridir. 

Kurikulum təhsil sistemində əsas şagirdlərin maraq və tələbatları nəzərə alınmaqla, onların 

bacarıq və vərdişlərinin inkişaf etdirilməsi, onlarda milli və bəşəri dəyərlərin formalaşdırılma-

sı ön planda qoyulur. 

Əvvəlki tədris planında mövzular və bu mövzulara ayrılmış saatlar burada fərqli verilmiş-

dir. Biz burada vektor anlayışının indiki riyaziyyat proqramında yeri və verilməsi üsullarına 

baxmışıq. 

Elmin bir çox sahələrində vektor anlayışı əsas riyazi kəmiyyət kimi elmin bir çox sahələ-

rində tətbiq olunur. 

Vektor anlayışı riyaziyyatın bütün sahələrində, eləcə də fizikada bu anlayışın tətbiqi he-

sablamanı xeyli asanlaşdırır. Fizika kursundan məlumdur ki, istifadə etdiyimiz kəmiyyətləri 

yalnız ədədi qiyməti ilə xarakterizə etmək mümkün deyil. Məhz həm də istiqaməti ilə xarak-

terizə olunan (vektorial) kəmiyyətlərin öyrənilməsi zərurəti yaranır. Məsələn, sürət, güc, qüv-

vət və təcil vektorial kəmiyyətlər adlanır. 

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri ilə təsdiq olunmuş ümumtəhsil məktəb-

lərinin V-XI sinifləri üçün riyaziyyat proqramında vektor anlayışının öyrənilməsinə xeyli vaxt 

verilmişdir. Daha dəqiq orta məktəbin riyaziyyat kursunda 9-cu sinifdə (18 saat). 
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9-cu sinif dərsliyi 10 bölmədən ibarətdir. 8-ci bölmədə həndəsə məzmun xətti üzrə müstə-

vidə vektor anlayışı daxil edilir, vektorlar üzərində əməlləri yerinə yetirmək, paralel köçür-

məni fiqurların çevrilməsinə tətbiq etmək kimi bacarıqlar formalaşdırılır. Vektor anlayışının 

tədrisi əvvəlki dərsliklərdən fərqli verilmişdir, yeni yanaşmalardan istifadə olunmuşdur. Təh-

sil alan vektorun modulunu və meyl bucağını ölçmələrlə təyin edir, verilmiş miqyasla həqiqi 

ölçüləri müəyyən edir. 

Vektorlar üzərində əməllər əyani şəkildə qrafiklərin köməyi ilə verilir, bu fəaliyyətlər şa-

girdin real həyati bacarıqlarını, qiymətləndirmə və tətbiq bacarıqlarını formalaşdırır. Vektor-

ların tətbiqi, onun tədris olunmasının çox böyük əhəmiyyəti var. 
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Vektor anlayışının daxil edilməsi 

 

Həndəsə kursunun aksiomatik quruluşundan asılı olaraq vektor anlayışına müxtəlif təriflər 

verilmişdir. Bu gün də həmin təriflərdən istifadə edilir. Ümumtəhsil məktəblərində vektor an-

layışının öyrənilməsinə müxtəlif yanaşmalar var. Təcrübə göstərir ki, vektor anlayışının isti-

qamət anlayışını daxil etməklə öyrədilməsi metodik baxımdan daha əhəmiyyətlidir.  

Biz vektor anlayışına tərif verməzdən əvvəl istiqamətlənmiş parça, sonra isə eyni və əks 

istiqamətli parçalar anlayışı ilə tanış olmağı məqsədəuyğun hesab edirik. 

 

İstiqamətlənmiş parça. Vektorun tərifi 

  

Müstəvi üzərində ixtiyari a düz xəttini çəkək və onun üzərində iki müxtəlif A və B nöqtə-

lərini qeyd edək (şəkil 1). Alınan AB parçasının iki uc nöqtəsi vardır. Bu nöqtələrdən birini 

(A nöqtəsini) parçanın başlanğıc, o birini (B nöqtəsini) isə son nöqtəsi adlandırdıqda, AB par-

çası istiqamətlənmiş parça adlanır. Şəkil 2-də a düz xətti üzərində göstərilən AB parçası isti-

qamətlənmiş parça təsvir edir. Bu parçanın istiqaməti A nöqtəsindən B nöqtəsinə doğru yö-

nəlmişdir. 

 

 

 

 

 

 

       

İstiqamətlənmiş parçalar vektor adlanır 

 

Vektorun istiqaməti. Meyil bucağı 

 

Koordinat başlanğıcından ayrılmış vektoru onun uzunluğu və absis oxu ilə əmələ gətirdiyi 

bucaqla vermək olar. Vektorun istiqamətini absis oxunun müsbət istiqamətindən saat əqrəbi-

nin hərəkətinə əks olmaqla ölçülən bucaqla müəyyən edib, ona vektorun meyil bucağı deyə-

cəyik. 

Şəkildə =  vektorunun uzunluğu         

 ilə, meyil bucağı isə ilə işarə edilmişdir 

vektorun uzunluğu:   

vektorun meyil bucağı:
x

y

v

v
tan   və ya

v

vxcos  

 

 

 

 

 

 

 

A B A B 
a 

a 

Şəkil 1 Şəkil 2 

 

O x 

y 
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Hər hansı vektorun meyil bucağı koordinat başlanğıcından verilmiş vektora bərabər vektor 

ayırmaqla tapılır. Qeyd edək ki, meyil bucağı vektorun başlanğıc nöqtəsindən absis oxuna pa-

ralel üfüqi ox keçirməklə də tapıla bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Əsas riyazi kəmiyyət kimi vektor anlayışı elmin müxtəlif sahələ-

rində tətbiq olunur. Vektorlardan  riyaziyyatda da bir çox məsələlərin həllində istifadə edilir. 

Ümumiyyətlə, təkcə riyaziyyatda deyil, fizikada da bu anlayışın tətbiqi hesablamanı xeyli 

asanlaşdırdığını və məqalənin də məhz bu kimi vacib mövzuya həsr olunduğunu nəzərə alsaq, 

onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəb riyaziyyat 

kursunda vektor anlayışının yeri və daxil edilməsi göstərilməklə yanaşı, vektorlara istiqamət-

lənmiş parçanın köməyilə tərif verilmişdir. Həmçinin X və XI siniflərdə vektorlar üçün stan-

dartlar göstərilmişdir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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S.A. Махмудова 

 

Место и введение понятия вектора  

в школьном курсе математики 
 

Резюме 
 

Векторы используются для решения многих математических задач. В статье пока-

зано место и введение понятия вектора в школьный курс математики. Определяется с 

помощью векторно-ориентированной ткани. При этом в статье приведены нормативы 

векторов в X, XI классах. 

 

 

 
 

x 

 

O 
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S.A. Mahmudova 

 

The place and introduction of the concept  

of vector in the school mathematics course 
 

Summary 
 

Vectors are used to solve many problems in mathematics. The article shows the place and 

introduction of the concept of vector in the school mathematics course. Defined with the help 

of vector-oriented fabric. At the same time, the article shows the standards for vectors in 

grades X, XI. 
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Müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu dünya şöhrətli siyasi xadim, 

xalqımızın ümummilli lidrei Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümüdür. Xalqımızı, 

Azərbaycanı dünyaya tanıtmış, Azərbaycanın dahi oğlu Heydər Əliyevin irsindən müəllimlər 

dərslərində şagirdlərin milli ruhda tərbiyyə olunmasında bacarıqla istifadə edirlər. 

Biz konkret məsələlər üzrə şərh verməklə fikrimizi izah etməyə çalışacağıq. Əvvəlcə şa-

girdlərə maraqlı məlumatlar verilir.  

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri, Azərbaycan neftinin Xəzər dənizindən Türkyənin Cey-

han limanına, oradan Aralıq dənizi vasitəsilə Avropa bazarına nəqli kəməridir. Uzunluğu 

1773 km.-dir. Azərbaycandan (449 km), Gürcüstandan (235 km) və Türkiyədən (1089 km) 

keçir. Boru xəttinin diametri Azərbaycan və Türkiyə ərazisində 42 düyüm (106,68 sm), Gür-

cüstanda 46 düyümdür (116.84sm). Türkiyədə Ceyhan Dəniz Terminalına doğru son hissənin 

və boru xəttinin diametri azalaraq 34 düyümə (86,36 sm) enir. 

Azərbaycan büdcəsinin gəlirinin təxminən 50%-i neft ixracından gəlməsindəndir. Azər-

baycanın bütün ixracatının 90 faizini neft və təbii qaz təşkil edir. Neft və təbii qazdan bu cür 

asılı olan bir ölkə üçün bu məhsulları nəql edəcək boru xətləri son dərəcə əhəmiyyətlidir. 

Azərbaycanla Ermənistan arasında olan münaqişə üzündən, həmçinin ABŞ-ın İran və Rusiya-

ya qarşı düşmən mövqeyinə görə Bakı-Ceyhan boru kəmərinin uzunluğu Gürcüstan üzərindən 

keçərək daha da uzanmış və cəmi 1760 kilometi ötmüşdür. Boru kəmərinin ötürmə qabiliyyəti 

gündə bir milyon barel neftdir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan (BTC) boru kəmərinin obyektlərinə da-

xildir: 

● 8 nasos stansiyası (Azərbaycanda 2, Gürcüstanda 2, Türkiyədə 4) 

● 2 aralıq əsrin buraxma stansiyası 

● 1 təzyiqazaltma stansiyası 

● 101 kiçik siyirtmə 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri Kompani (BTC Ko) şirkəti bütövlükdə boru kəmərinin 

tikintisinə və istismarına cavabdehdir. Bu 11 səhmdar tərəfindən təşkil olunaraq korporasiya 

kimi qeydə alınmış birgə müəssisəsidir, şirkətin ən böyük səhmdarı olan BP tərəfindən idarə 

olunur. BTC boru kəmərinin neftlə doldurulmasına 2005-ci il may ayının 10-da başlanıldı və 

neft Ceyhan terminalına 2006-cı ilin may ayının 28-də çatdı. Kəmərin doldurulması üçün təx-
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minən 10 milyon barel neft tələb olunurdu. Bu kəmərlə nəql edilmiş ixrac xam nefti yüklən-

miş ilk tanker 2006-cı ilin iyun ayının 4-də yola salındı. 

1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda Azərbaycanın Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft 

şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı “Azəri-Şıraq–Günəşli” yataqlarının 

istifadə edilməsi barədə “Əsrin müqaviləsi” adlanan müqavilə imzalandı. 

Riyaziyyatı tədris edən müəllimlərin dərslərində şagirdlərin tərbiyəsi ilə məşğul olmasının 

vacibliyini deyəndə, bir çox sual yaranır. Onlardan biri “riyaziyyat dərslərində tərbiyə işini 

necə aparım, ancaq mövzunun öyrədilməsinə çalışıram” olur. Bu heç də doğru fikir deyil. 

Müəllimlərimiz unudurlar ki, məktəbdə şagirdlərin milli ruhda tərbiyə edilməsi işində, ri-

yaziyyat fənnində olduğu qədər imkan digər fənlərdə yoxdur. Bunlara müəllim hazırlığına aid 

materiallarda çox deyilmişdir. Bir daha aşağıdakıları qeyd edək. 

Pedaqoji təmayüllü ali məktəblərin əksəriyyətində tədris olunan “Riyaziyyatın təlimində 

məsələlərin rolu” mövzusunda məsələlərin funksiyaları açılır. Belə ki: 

1. Məsələ elə bir konkret didaktik materiallardır ki, onların həlli vasitəsilə şagirdlərdə ye-

ni biliklər formalaşır və əvvəlki biliklər praktikada tətbiq olunur, praktik fəaliyyət üçün zəruri 

olan bacarıq və vərdişlər qazanırlar. Məsələ həlli - nəzəriyyənin praktika ilə təlimin həyatla 

əlaqələndirilməsini təmin edir. 

2. Həyatdan götürülmüş məsələlərin həlli vasitəsilə şagirdlərin dünya görüşü genişlənir 

və inkişaf edir. Məsələlərin məzmununa daxil olan faktlar Vətənimizin yerüstü və yeraltı sər-

vətləri, coğrafiyası, görkəmli tarixi şəxsiyyətləri, Vətən tarixi və s. haqqında məlumatlar şa-

girdi çox faydalı olan informasiyalarla tanış edir. 

3. Məsələ həlli vasitəsilə şagirdlər həm də tərbiyə olunurlar. Məsələlərin həll edilməsi şa-

girdlərdə vətənpərvərlik hissini, milli iftixar hissini gücləndirir (4, s. 37). 

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycanın belinə qızıldan Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

kəmərini elə bağladı ki, bu kəmər Azərbaycanın inkişafında, təhlükəsizliyində, dünya şöhrəti 

qazanmasında, geosiyasi arenada, xüsusilə Qafqazda rolunu artırdı. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

kəmərinə aid müəyyən məsələlər tərtib etməklə, riyaziyyat dərslərində şagirdlərimizə Heydər 

Əliyev irsindən necə bəhrələnməyi məsələlər tərtibində və həllində öyrədirik.  

Nümunələrə baxaq: 

 
 

1. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uzunluğu 1767 km-dir, kəmərin 443 km-i Azərbay-

can, 248 km-i Gürcüstan Respublikasının ərazisindən keçir. Kəmərin Türkiyə ərazisindən ke-
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çən uzunluğu nə qədərdir? 

2. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin uzunluğunun 443 km-i Azərbaycan, 248 km-i Gür-

cüstan, 1076 km-i Türkiyə ərazisində olarsa, neft kəmərinin uzunluğu nə qədərdir? 

3. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin uzunluğu 1767 km.-dir. Kəmərin uzunluğunun 248 km-i 

Gürcüstan ərazisindədir. 1076 km-i Türkiyə ərazisindədir. Kəmərin Azərbaycan ərazisində 

neçə km olduğunu tapın. 

4. Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin uzunluğu 1767 km-dir. Onun 443 km-i Azərbaycan, 

1076 km-i Türkiyə ərazisindədir. Kəmərin Gürcüstan ərazisindəki uzunluğunu tapın. 

5. Neftin kəmərlə Ceyhana çatdırılmasında nasoslardan istifadə olunur. Nasoslardan 2-si 

Azərbaycan, 2-si Gürcüstan, 4-ü Türkiyə ərazisində olarsa, neçə nasosdan istifadə olundu-

ğunu tapın.  

Məsələlərin həllindən sonra, şagirdlərlə diskussya aparırıq. Çox maraqlıdır ki, şagirdlərin 

bir çoxu gələcəkdə nefçi, geoloq, neft operatoru, geofizik, texnik və s. kimi peşələrə yiyələn-

mək arzusunda olduqlarını bildirirlər. Neft kəmərinin qorunmasında və təhlükəsizliyində ça-

lışmaq arzusunu da bildirirlər. Bu məsələlər maraqlı olduğu qədər də sadə deyildir, bunun sə-

mərəli tədqiqata ehtiyacı vardır. 

Riyaziyyat dərsləri həm interaktiv, həm də digər müasir təlim üsulları ilə aparılır. Bu za-

man şagirdlərin qarşısında problemli suallar qoyulur ki, bundan da əsas məqsəd onlarda təd-

qiqatçılıq qabiliyyətini kəşf etməkdir. Şagirdlər bu problemli suallara cavab tapmaq üçün be-

yinlərini işə salır, məntiqi cəhətdən düşünür, cavablarını götür-qoy edir, məntiqi ardıcıllıq qu-

rurlar ki, bu da onlarda əqli məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirir, riyaziyyat fənninə olan marağın 

artmasına şərait yaradır, intellektual və yaradıcı inkişafına, müstəqil təhlil aparmaq, əqli nəti-

cə çıxarmaq vərdişlərinin formalaşmasına impuls verir. 

Dövlət strategiyasından əsas məqsədimiz savadlı, bilikli, hərtərəfli inkişaf etmiş şəxsiy-

yətlər yetişdirib cəmiyyətə təhvil verməkdir. Bu müqəddəs vəzifəni dövlətimiz biz müəllim-

lərə həvalə edib. Bizim də ümdə vəzifəmiz bu müqəddəs missiyanı yerinə yetirməkdir.  

Orta məktəbdə ulu öndərimiz H. Əliyevin irsinin şagirdlərə daha dərindən öyrədilməsi çox 

böyük təqdirəlayiq bir işdir. H. Əliyevin hər zaman xüsusi önəm verdiyi təhsil sahəsi bu gün 

də cənab Prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən inkişaf etdirilir. 

Məqalənin aktuallığı. Riyaziyyat dərslərində dövlət sənədlərindən istifadə edilməsi mə-

qalənin aktuallığını təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik riyaziyyatın təlimində H. Əliyev irsindən istifadə 

edilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə riyaziyyat müəllimlərinin təlim pro-

sesində məsələlər tərtibində və həllində dövlət sənədlərindən istifadə edilməsi, şagirdlərin 

milli ruhda tərbiyə edilməsinə imkan verir.  
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Müasir dövrün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri həyatın bütün sahələrinin informasiyalaş-

dırılması, informasiya cəmiyyətinin yaradılmasıdır. Təhsil sistemində informasiya və kommu-

nikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə bir sıra məsələlərin birgə həllini tələb edən komp-

leks problemdir. Onun optimal həlli isə istifadə edilən İKT vasitələrinin həm texniki imkanla-

rının, həm də tədris prosesində səmərəli istifadə yollarının təhlilini aparmadan mümkün de-

yildir. Aydındır ki, təhsil sisteminin  informasiyalaşdırılması keçici bir mərhələ deyil, davamlı 

inkişafın ardıcıl tələbidir. Getdikcə rəmzi məna daşımağa başlaması ilə səciyyələnən bu pro-

ses elmi konsepsiya kimi keçən yüz ilin sonlarında formalaşsa da, əsas hadisələrin XXI əsrdə 

cərəyan edəcəyi ehtimalı kimsədə şübhə doğurmur (1). Məhz buna görə də müasir dünyamızı 

texnologiyasız təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu gün demək olar ki, Azərbaycanda bütün sa-

hələrin müasir texnologiyalardan istifadəsinə geniş şərait yaradılır. Bu şəraitin yaradılmasın 

da məqsəd, ölkə infrastrukturun inkişafı, informatika komunikasiya texnologiyalarının (İKT) 

sosial-iqtisadi inkişafa təsiri, yeni istehsal sahələrinin açılmasına nail olmaqdır. Burada vacib 

məsələlər yeni texnologiyaların tətbiqi, bütün ölkənin genişzolaqlı internetlə təmin olunması-

dır. Hal-hazırda ölkəmizdə bu istiqamətdə böyük işlər aparılır. 

İnformasiya texnologiyalarından tədris prosesində istifadənin məqsədəuyğunluğu onların 

köməyi ilə şagirdlərin elmi mahiyyəti, əlçatanlığı, görünmə qabilliyəti, şüuru və fəaliyyəti, 

öyrənməyə fərdi yanaşma, tədris metodları, formaları və vasitələrinin birləşməsi, bilik əldə 

etməyin gücü kimi didaktik prinsiplərin olması ilə müəyyən edilir. İctimai həyatımızda təhsi-

lin əhəmiyyəti və rolu olduqca böyükdür. Elə bu səbəbdən də, hər an təhsilimizi inkişaf etdir-

məliyik ki, qarşımızda duran problemlərimizi həll edək, yaxud da gələcəkdə onların həllinə də 

nail ola bilək. Son illər bir çox sahələr kimi, respublikamızda təhsilin inkişafına, problemləri-

nin həllinə xüsusi diqqət yetirilir, ildən-ilə bu yöndə dövlət qayğısı da artır. Artıq yeniləşən 

təhsilimiz, bu gün bir çox göstəricilərinə görə dünyanın aparıcı dövlətlərinin təhsili ilə eyni-

ləşdirilir.Təsadüfü deyil ki, bu gün təhsildə həm forma, həm də məzmunca ciddi dəyişikliklər 

gedir: beynəlxalq təcrübənin son nailiyyətlərinə əsaslanan müasir milli təhsil sistemi yaradılır. 

Azərbaycanda təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması və eyni zamanda yeni nəsil interaktiv 
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avadanlaqlar (interaktiv, elektron, “ağıllı” lövhələr) ilə təchiz olunmaqdadır.  

Ölkənin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas məqsədi müasir informasiya mə-

dəniyyətinə malik şəxsiyyətlər yetişdirmək, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitinin for-

malaşdırmaqdır. Bu mühit yeni informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə aşağıdakıları 

təmin etməlidir: 

• Ölkədə təhsilin keyfiyyətinin artırılması 

• Yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması 

• Vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirməsi 

• Ölkənin təhsil sisteminin dünyanın informasiya, mədəniyyət və təhsil məkanına inteqra-

siyasının təmin edilməsi. 

Təhsil sahəsində informasiya texnologiyalarının zəruriliyini diktə edən əsas amillərdən bi-

ri təhsil pilləsindən asılı olmayaraq bütün təhsil alanlarda informasiya texnologiyalarından is-

tifadə vərdişlərini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inki-

şaf etdirilməsi, elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi, təhsil sistemin-

də idarəetmənin informasiyalaşdırılmasının əsas özəyini təşkil edir. Müasir informasiya və 

kommunikasiya texnologiyalarının səmərəli tətbiqi və istifadəsi təhsil mühitinin formalaşdırıl-

masıdır. Müasir informasiya texnologiyasının tədrisi zamanı aşağıdakı istiqamətdə işlər apar-

malıdır: 

— təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi; 

— elektron təhsil texnologiyasının tətbiqinin genişləndirilməsi; 

— təhsil sistemində idarəetmənin informasiyalaşdırılması.  

Göstərilən bu işləri yerinə yetirməzdən əvvəl bir sıra problemlər öz həllini tapmalıdır. Bu 

problemlər aşağıdakılardır: 

— Təhsil sistemləri informasiya cəmiyyətinin təşkili üçün əsas olan məqsədləri hansı də-

rəcədə qəbul edir və reallaşdırır?. 

— Məktəblilər qarşıya qoyulan məqsədləri realizə etməkdə İKT-dən necə istifadə edə bi-

lər? 

— Təhsil sistemində İT kim tərəfindən və hansı dərəcədə istifadə olunur? 

— Müxtəlif ölkələrdə təhsilin təşkilinə, təlim prosesinə və təlim nəticələrinə İT-nin təsiri 

necədir? 

Təhsil sistemində müasir İKT-nin tətbiqi bu gün cəmiyyətin zəruri tələblərindən, ehtiyac-

larındandır. Təhsilin informasiyalaşması ənənəvi təhsili yeni çalarlarla zənginləşdirir. Ənə-

nəvi təlimdə əks-əlaqəninin həyata keçirilməsi baxımından, informasiya-qarşılıqlı əlaqənin 

yaradılmasında iki fəal tərəf var: öyrədən və öyrənən. İKT əsaslı təlim prosesində isə operativ 

əks əlaqə baxımından öyrədən və öyrənənin yeni interaktiv tərəfdaşı kimi meydana gəlir. Ar-

tıq müəllim şagird üçün informasiya mənbəyi deyil. Müəllimin əks əlaqə yaratmaq, şagirdin 

biliyini qiymətləndirmək imkanı tədricən məhdudlaşır, bu imkanların bir qismi İKT vasitələ-

rinə transfer olunur. Bu zaman öyrədən daha şox məsləhətçi-tyutor funksiyasını daşıyır. 

Müəllim şagirdlərinə informasiya ötürülməsinə vaxt sərf etmir. Tədris materialının şagirdlərə 

nəql edilməsi, fərdi qaydada mənimsənilmiş tədris materiallarının onlardan qəbul edilməsi ki-

mi mərhələlərə vaxt itirilmir. Qazanılan əlavə vaxt ərzində şagirdlər digər yaradıcı məsələlə-

rin həllinə imkan qazanırlar. Beləliklə, tədris-informativ qarşılıqlı əlaqənin strukturu tədricən 

dəyişir, informasiya-təhsil mühiti formalaşdıqca öyrədən, öyrənən və İKT vasitələri arasında 

yeni səviyyəli informasiya mübadiləsi imkanları yaranır. Nəticədə şagirdlər informasiya pro-

seslərinə daha fəal cəlb edilir. Onların yeni bilik axtarmaq və əldə etmək, informasiya resurs-

larına və proseslərinə tənqidi, yaradıcı, yanaşmaq, bu əsasda yeni-yeni informasiya resursları 
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yaratmaq, öz rəyini bildirmək imkanı yaranır. Beləliklə, şagirdlər yaradıcı prosesə cəlb edilir. 

Tədricən yeni təfəkkürlü, innovativ düşüncəli yeni nəsilin formalaşmasına imkan yaranır (1). 

İKT-nin tədris prosesinə inteqrasiyası şagirdlərin ev tapşırıqlarının, buraxılış işlərinin və s. 

təqdimatlar şəklində hazırlanmasını tədricən adi hala çevirəcəkdir. 

İKT dedikdə informasiyanın fərdi, kütləvi istehsal kommunikasyaları məqsədi ilə hazır-

lanması, emal edilməsi, təqdim edilməsinə yönəlmiş obyekt, əməliyyat və qaydalar kompleksi 

başa düşülür. Həmçinin cəmiyyətin inkişafına müsbət təsir etmək imkanlarına malik olan mü-

hüm bir vasitədir. O, dövlət orqanları, vətəndaş cəmiyyəti institutları, iqtisadi-biznes və sosial 

sektorlarla yanaşı həm də elm, təhsil, mədəniyyət sahələri və insanların gündəlik həyatına öz 

təsirini göstərir. İKT-nin tətbiqi nəticəsində bir çox inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan öl-

kələr böyük nailiyyətlər əldə etmişlər və beləliklə də dünya mədəniyyətinin gələcəyinə aparan 

yolun İKT-nin cəmiyyətdə geniş tətbiqindən keçdiyi artıq heç kimdə şübhə doğurmur. Dünya 

təcrübəsi də açıq-aydın göstərir ki, İKT-nin geniş tətbiqi ölkənin ümumi sosial-iqtisadi inkişa-

fına təkan verir və o, yoxsulluğun azaldılması üçün təsirli vasitələrə malikdir. Bu inkişafı güc-

ləndirmək məqsədilə ölkə potensialından istifadə etmək üçün hər bir ölkənin öz milli İKT st-

rategiyasının işlənib hazırlanması həlledici əhəmiyyət daşıyır. Bu da Azərbaycan kimi sosial-

iqtisadi dəyişikliklər dövrünü yaşayan və dünya birliyinə tam inteqrasiyaya can atan ölkələr 

üçün xüsusilə vacibdir (3). 

Təhsilin mühüm xüsusiyyəti onun qlobal xarakteridir. Bu müasir dünyada gedən inteqrasi-

ya proseslərini, o cümlədən ictimai həyatın müxtəlif sahələrində dövlətlərarası inteqrasiya 

proseslərini əks etdirir. Bu gün dünyada vahid təhsil mühitindən, o cümlədən vahid informasi-

ya təhsil məkanından söhbət gedir. Təhsil artıq inkişaf etmiş ölkələrin milli maraqlarından bə-

şəri maraqlara keçməkdədir. Bu tendensiyalar yeni təhsil sisteminin inkişafının mühüm istiqa-

mətlərini müəyyən edir. Yeni təhsil sisteminin ənənəvi təhsil sistemindən prinsipal fərqi onun 

texnoloji bazasına görədir. Yeni təhsil sistemi kompüter və telekommunikasiya texnologiyala-

rının potensial imkanlarından maksimum faydalanmağa yönəlmişdir. İKT-nin tətbiqi nəticə-

sində yaranan yeni təhsil sistemi insanların intellektual imkanlarını artırır, daha çox informa-

siyası daha az vaxt ərzində, keyfiyyətli mənimsəməyə, distant təhsil kimi müasir təhsil texno-

logiyalarını tətbiq etməyə imkan verir. 

Təhsil sistemində müasir İKT-nin tətbiqi bu gün qloballaşan dünyanın, informatlaşan cə-

miyyətin zəruri tələblərindən biridir. İKT-nin elmi-metodik cəhətdən tədqiq olunmuş didaktik 

imkanları, onun sürətlə inkişaf edən texniki imkanlarından daima geri qalır. İKT-nin təhsildə 

tətbiqinin səmərəsi bir neçə amildən asılıdır: elmi-metodik təminat, texniki-proqram təminatı, 

kompüterin iş sürəti, yaddaşın həcmi, şəbəkənin mövcudluğu, rabitənin keyfiyyəti və s. 

Son illər İKT sahəsində böyük yeniliklərə nail olunub. Bu yeniliklər sırasında duranlardan 

biri də “bulud” texnologiyasıdır. Bulud texnologiyaları geniş sahəni əhatə edən paylanmış 

resurslara vahid nöqtədən sorğu üzrə giriş imkanı verən yeni növ informasiya texnologiyaları-

dır (5). Bu texnologiyaların xüsusiyyətləri sırasına istifadəçilərin bulud servislərlə sərbəst iş-

ləmək bacarığının olması, buluda girişin istənilən məkandan, istənilən vaxt, istənilən qurğu 

(smartfon, noutbuk, planşet, leptop və s.) vasitəsilə mümkünlüyüdür. Bundan əlavə, resurslar 

külliyatının istifadəçilərə servislər menyusu şəklində təqdim olunması, istifadəçiyə resursların 

həcmini sərbəst şəkildə artırıb-azaltmaq imkanının verilməsi bu texnologiyanın geniş tətbi-

qinə dəlalət edən amillərdəndir. Həmçinin bulud texnologiyasının xərclərə xeyli qənaət etmə-

yə imkan verməsi və informasiya texnologiyaları infrastrukturunu mərkəzləşdirməyə kömək 

etməsi bu texnologiyaya marağı artırır. 

Bulud texnologiyalarının meydana gəlməsi son illər informasiya texnologiyaları sənayesi-
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nə böyük təsir göstərmişdir. Belə ki, Google, Amazon, Microsoft kimi nəhəng təşkilatlar öz 

diqqətlərini çox güclü, etibarlı və mənfəətli bulud platformalarının istehsalına yönəltmişlər, 

biznes təşkilatları isə bu yeni texnologiyadan mənfəət götürmək məqsədilə öz biznes modellə-

rini yenidən qurmağa cəhd edirlər. 

Bu gün hər bir milli təhsil sisteminin gələcəyi onun informatlaşma səviyyəsindən asılıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Tədris prosesində İKT-dən istifadə təlimin məzmununun daha da 

dərindən mənimsənilməsinə, eyni zamanda mövzunun öyrənilməsində şagirdlərin dərketmə 

fəaliyyətini daha da fəallışdırır. Bu gün tədris prosesində müasir informasiya texnologiyala-

rından istifadə müasir təlim texnologiyalarının tətbiqini reallaşdırmağa imkan verməsi öz ak-

tuallığı ilə seçilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müasir informasiya texnologiyalarından istifadənin 

qaydaları həlli yolları diqqət mərkəzindədir. Fənlərin tədrisində İKT-nin rolu və istifadə edil-

məsi metodikası məqalədə öz əksini tapıb. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə araşdırılan məsələlər gənc tədqiqat-

çılar, gələcək fənn müəllimləri, magistrantlar və eləcə də pedaqoji kollektivlərə öz köməyini 

göstərəcəkdir. 
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Способы обучения современным информационным технологиям 

 

Резюме 

 
В статье определены возможности, связанные с ролью и важностью ИКТ во всех 

сферах образования сегодня. Следует отметить, что применение ИКТ в системе образо-

вания является одним из необходимых требований. Эффективность применения ИКТ в 

образовании зависит от нескольких факторов: научно-методического программного 

обеспечения, аппаратного и программного обеспечения, скорости компьютера, объема 

памяти, доступности сети, качества связи и т. Д. Правила использования современных 

технологий обучения и возможностей ИКТ подробно объясняются на примерах. 
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Ways of teaching modern information technology 

 

Summary 

 
The article identifies opportunities for the role and importance of ICT in all areas of 

education today. It should be noted that the application of ICT in the education system is one 

of the necessary requirements. The effectiveness of the application of ICT in education 

depends on several factors: scientific and methodological software, hardware and software, 

computer speed, memory capacity, network availability, quality of communication, etc. The 

rules for using modern learning technologies and ICT capabilities are explained in detail on 

the basis of examples. 
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Информатика участвует в формировании и развитии личности, особенное внимание 

при изучении информатики уделяется развитию логического и алгоритмического мыш-

ления, принципами которой являются: сочетание процесса изучения и накопление Тео-

ретических знаний с практическим их применением при работе на компьютере; учет 

возрастных и индивидуальных особенностей в развитии алгоритмического мышления; 

взаимосвязь между информатикой и другими предметами; разнообразие в процессе 

преподавания предмета. Актуальность и соответствующий уровень подготовки – ос-

новное требование к школьному учителю информатики. Даже самый опытный специа-

лист, чьи знания не отвечают современному положению вещей, не может быть вострее-

бованным специалистом в преподавании информатики. Такова специфика этого пред-

мета, и с ней необходимо считаться. Технологии преподавания информатики имеют 

ярко выраженную динамику развития, отражение которой прослеживается в многочис-

ленных программах обучения педагогов-предметников. Поэтому не случайно, одной из 

главных целей изучения предмета «Информатика и ИКТ» на ступени общего образо-

вания является развитие познавательного интереса учащихся. Известно, что интерес к 

предмету формируется под непосредственным влиянием учителя и в значительной 

мере зависит от его увлеченности, эрудиции, педагогического опыта. Применение име-

ющегося в распоряжении учителя арсенала средств, форм и методов обучения поз-

воляет каждому создать систему работы. Проблеме создания и повышения мотивации к 

изучению информатики уделяю особое внимание. Мотивом для изучения информа-

тики, конечно, в первую очередь выступает интерес к компьютеру. Он завораживает де-

тей тайной своей могущественности и демонстрацией все новых возможностей. Он го-

тов быть другом и помощником, он способен развлечь и связать со всем миром. Од-
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нако, с каждым днем для большинства детей компьютер становится фактически быто-

вым прибором и теряет свой таинственный ореол, а вместе с ним и мотивационную 

силу. Большое значение в формировании мотивации обучающихся при изучении ин-

форматики, имеет правильно организованная познавательная деятельность, основанная 

на создании оптимального уровня сложности, на активном включении обучающихся в 

поиск новых знаний при выполнении различного рода умственных практических за-

даний. А руководить деятельностью – это одна из задач, которые встают перед учи-

телем информатики в современной школе. Ее решение он ищет, когда разрабатывает 

обычный рабочий урок, составляет задания для обучающихся, организует внеклассные 

мероприятия, связанные с изучением предмета. Моделируя уроки информатики, долж-

но соблюдатся следующие принципы: обучение в сотрудничестве на партнерских, 

субъектно-субъектных, межличностных отношениях. Через такое учебное взаимодейст-

вие осуществляется индивидуальный подход к учащимся с учетом их возрастных, ин-

дивидуальных, психологических особенностей и уровня учебных возможностей. 

Под инновациями в широком смысле слова понимается использование новшеств в 

виде новых технологий, видов продукций и услуг, организационно-технических и со-

циально-экономических решений производственного, финансового, коммерческого, ад-

министративного или иного характера. Инновационный процесс связан с созданием, 

освоением и распространением инноваций. 

В настоящее время с внедрением новых инновационных технологий изменился ор-

ганизация учебной деятельности и возросла потребность активизировать познаватель-

ную деятельность учеников. Внедрение к урокам новых инновационных технологий 

позволяют эффективно организовать учебный процесс, предоставляют с учениками но-

вые методы, средства и источники получения учебного материала.  

Современное образование предусматривает значительное расширение роли инфор-

мационных технологий как эффективного средства саморазвития, самосовершенствова-

ния и самообразования учеников. Умение находить и собирать информацию, проверять 

ее достоверность это первый шаг на пути к самостоятельной работе с информацион-

ными источниками. Применение инновационных технологий способно создать такие 

психологические условия, в которых студент занимает активную позицию и проявляет 

себя как субъект учебной деятельности.  

Инновационные технологии в образовании способствуют повышению качества обу-

чения. Для совершенствования учебной деятельности учеников с применением иннова-

ционных технологии необходимы знания о современных информационных техноло-

гиях, умение пользоваться информационными ресурсами, умение самостоятельно ра-

ботать с помощью компьютерной технологией. Введение в образовательную среду ин-

новационных технологий повышают эффективность учебной деятельности за счет авто-

матизации обработки информации и вычислений. Инновационные технологии обла-

дают интегрирующим свойством по отношению ко всем остальным технологиям, кото-

рые новые технологии, методики и способы обучения разрабатываются для того, чтобы 

ученик смог добиться успеха в жизни, используя все свои возможности.  

В связи с развитием информационно коммуникационным технологий и научно-тех-

ническим прогрессом в настоящее время к проблемам преподавания информатики ста-

ли уделять больше внимания. Современному учителю информатики нужны не только 

представления интересных занятий, но и мощные средства составления таких занятий, 

а также средства контроля знаний учеников, отслеживания успеваемости и проблемных 
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областей в обучении. 

 В процессе изучения информатики с применением инновационных технологий ком-

пьютер выступает не только как источник информации, но и как средство обучения и 

мощный инструмент, позволяющий активизировать процесс познавательной деятель-

ности, способствующий развитию гибкости мышления и формированию умения ориен-

тироваться и адаптироваться в своей деятельности. Поэтому учитель информатики дол-

жен ставит перед собой цель — обеспечить положительную мотивацию обучения, акти-

визировать познавательную деятельность учеников, а для достижения данной цели по-

мимо освоения знаний не менее важным становится освоение техник, с помощью ко-

торых можно получать, перерабатывать и использовать новую информацию. 

В настоящий момент в преподавании информатики для развития познавательной и 

творческой деятельности учеников используются современные инновационные техно-

логии, которые повышают качество образования, результативно применить учебное 

время и понижать часть репродуктивной деятельности учеников за счет сокращения 

времени. Ведущими функциями инновационного обучения можно считать:  интенсив-

ное развитие личности студента и педагога;  демократизацию их совместной деятель-

ности и общения;  гуманизацию учебно-воспитательного процесса;  ориентацию на 

творческое преподавание и активное учение и инициативу ученика в формировании 

себя как будущего профессионала;  модернизацию средств, методов, технологий и ма-

териальной базы обучения, способствующих формированию инновационного мышле-

ния будущего профессионала.  

Методика использования инновационных технологий при изучении информатики 

предполагает во первых совершенствование системы управления обучением на различ-

ных этапах учебной деятельности, потом усиление мотивации обучения,  улучшение 

качества обучения и воспитания, что повысит информационную культуру учеников, 

повышение уровня подготовки кадров в области современных информационных техно-

логий, овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных технологии, организовывать собствен-

ную информационную деятельность и планировать ее результаты, развитие познава-

тельных интересов, интеллектуальных и творческих способностей средствами инфор-

мационных технологии, демонстрацию возможностей современных средств информа-

ционных технологии в учебном процессе. Одним из методов активного обучения ин-

форматики с применением инновационных технологии являются проблемное обучение, 

метод проектов, интерактивные технологии, деловые игры, интегрированные уроки, и 

т.д.  

В деловой игре взаимодействуют несколько игроков, принимающих решения в си-

туации, моделирующей реальную, а преподаватель направляет игру, анализирует и оце-

нивает действия игроков. Каждый из участников играет некоторую роль, он принимает 

решения и может быстро увидеть результат, приобретая, таким образом, свой собствен-

ный опыт. Деловые игры при изучении информатики обеспечивают направленную ак-

тивность психических процессов учеников: стимулируют мышление при использова-

нии проблемных ситуаций, обеспечивают запоминание главного на занятиях, возбуж-

дают интерес к изучаемой дисциплине и вырабатывают потребность к самостоятель-

ному приобретению знаний. Для повышения мотивации учебного процесса использо-

вание метода проектов является одним из самых удачных способов при обучении ин-

форматики.   
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При применении учебно–исследовательских проектов обеспечивает более высокое 

качество знаний учащихся за счет четкого планирования работы, повышения мотива-

ции при изучении содержания предмета, т.к. получаемые навыки сразу применяются в 

конкретной работе изначально самостоятельно выбранной учеником, спирального под-

хода к формированию к вышеперечисленных умений и приемов работы. Аудиторная 

система не может обеспечить той массовости обучения, которой требует наше время. 

Безусловной её альтернативой является дистанционное обучение, получившее большое 

распространение во всем мире в последние годы. При большом количестве его форм 

наиболее конструктивной можно считать ту, которая при всей своей массовости и про-

дуктивности возвращается к индивидуально-контактной системе обучения, но уже с 

новым качеством.  

Описанные технологические приемы как дидактические формы виртуальнотренин-

говой системы обеспечиваются целой совокупностью педагогических средств и мето-

дов обучения, каждый из которых имеет конкретное предназначение. Виртуальный 

ученик по праву является главной фигурой виртуального образовательного процесса, 

поскольку он является главным заказчиком и клиентом виртуальной системы образова-

ния. Можно выделить основные отличия и преимущества виртуального ученика, ко-

торые концентрированно отражаются в следующих формулировках: “образование без 

границ”, “образование через всю жизнь”. С другой стороны, к нему предъявляются и 

требования в виде исключительной мотивированности, дисциплинированности, умения 

пользоваться компьютерной и коммуникационной техникой и т.д.  

Виртуальный преподаватель – это и физическое лицо, работающее либо при непос-

редственном контакте, либо опосредованно через телекоммуникационные средства и, 

кроме того, это вполне может быть и “преподаватель-робот” в виде, например, CD-

ROM. В “живом варианте” виртуальный преподаватель вынужден выполнять функции 

менеджера обучения, воспитателя, координатора процесса виртуального обучения. Тре-

бования к виртуальному преподавателю складываются из традиционных требований. 

Главная функция виртуального преподавателя – управление процессами обучения, вос-

питания, развития. При виртуальном обучении он должен играть следующие роли: ко-

ординатор, консультант, воспитатель и др. Виртуализация образовательных сред пре-

доставляет новые неисследованные, скорее всего, неосязаемые и неосознаваемые на се-

годняшний день возможности для образования. Научно обоснованное использование 

элементов технологической системы виртуального обучения, по моему мнению, при-

ведет не к перестройке, не к коренному улучшению, а к становлению принципиально 

новой системы образования.  

Глобальная компьютерная связь стимулирует введение в практику методов проект-

ной работы учащихся, способствует освоению учащимися навыков продуктивной сов-

местной работы по достижению общей цели, создает предпосылки интеграции изуче-

ния средств информатики. Развитие стиля научного познания мира и человека при-

водит к изменению в формах и средствах обучения. А значит, и обучающие технологии 

должны соответствовать содержанию и требованиям изменяющихся педагогических 

парадигм. Развитие всемирной сети Интернет, с помощью которой можно доставить 

информацию разного рода в любое место, в любом объеме, на любое расстояние в ко-

роткие промежутки времени при строгом планировании материала, может оказывать 

несравнимо большее влияние на глобальное образовательное и культурное развитие, 

чем какой-либо другой носитель информации.  
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Эта возможность обращает нас к новой философии образования, основанной на са-

мостоятельном овладении учебным материалом в новых условиях. Однако нельзя не 

учитывать, что динамичное развитие информационных технологий способствует тому,  

что молодое поколение может замыкаться в мире экранной культуры, которая далеко 

не всегда отвечает требованиям морали и нравственности. Практика использования 

компьютеров в обучении показывает, что информационные технологии эффективны 

только в том случае, если создана личностно ориентированная дидактическая компью-

терная среда – целостность методологических, методических, технологических подхо-

дов, определяющих структуру, содержание и технологии компьютерного обучения, 

обеспечивающая условия саморазвития и самореализации личности, создающая благо-

приятные условия для реализации личностных функций субъектов образовательного 

процесса.  

Актуальность статьи. В процессе изучения информатики ученики формируют уме-

ние работать с информацией для выполнения полученного задания, осваивают на более 

высоком уровне программное обеспечение, учатся исследовать, выдвигать свои идеи, 

анализировать учебный материал.  

Научная новизна статьи. Активные методы обучения способствуют эффективно-

му усвоению знаний формируют навыки практических исследований, позволяющие 

принимать профессиональные решения, позволяют решать задачи перехода от простого 

накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков иссле-

довательской деятельности. 

Практическая значимость и применение статьи. Изучая опыт использования в 

педагогической деятельности инновационных методов, можно выделить их преиму-

щества: они помогают научить учеников активным способам получения новых знаний; 

дают возможность овладеть более высоким уровнем личной социальной активности. 
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İnformatikanın təlimində təhsilalanların motivasiyasını  
artırmağa kömək edən müasir texnologiyalar 

 

Xülasə 

 
Təqdim olunmuş məqalədə innovativ texnologiyaların əsas metodlarından  təhsilalanların 

informatikanın tədrisi prosesində istifadəsinə baxılır. İnnovativ təlimin funksiyaları və infor-
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matika dərslərində istifadə olunan innovativ texnologiyaların əsas xarakterik xüsusiyyətləri 

analiz edilmişdir. Pedaqoji fəaliyyətdə tətbiq olunan innovativ metodların üstünlükləri xüsusi 

araşdırılaraq nəzərə çatdrılmışdır. Məqalədə təlim prosesinin innovativ texnologiyalar vasitəsi 

ilə daha effektiv  təşkili zamanı şagirdlərin subyekt kimi hiss edərək bu prosesdə aktiv mövqe 

tutmaları izah olunur.  

 

K.H. Aliyeva, V.A. Suleymanova 

 

Modern technologies that help to increase the motivation 

of students of computer science 

 

Summary 
  

The article discusses the main methods of innovative technologies and their use in 

teaching students in computer science. The functions of innovative education and the most 

characteristic aspects of innovative technologies used in computer science lessons are 

analyzed. Studied and highlighted the benefits of using innovative methods in teaching. The 

article explains how to organize learning with new innovative technologies for the effective 

organization of the educational process, allowing students to take an active position and 

manifest themselves as a subject of educational activity. 
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Hamımıza məlumdur ki, informatikanın təməli məhz ibtidai siniflərdə qoyulur. Elə bu sə-

bəbdən də, informatika dərsini tədris etməli olan müəllimlər lazımi qədər geniş elmi və meto-

diki potensiala yiyələnməli, informasiya cəmiyyətinin üzvləri hesab edilən şagirdlərimizə 

informatikanın əsaslarını aşılamaq üçün düzgün metod və vasitələrdən yararlanmalıdırlar. 

Digər fənlərin tədrisində istifadə edilən metodlar informatikanın tədrisində də tətbiq edilir. 

Lakin bu metodların tətbiqi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. 

Məhz bu baxımdan, əsasən 3 qrup metodlar fərqləndirilir: (5, s. 93-100) 

 Tədris işinin təşkili və həyata keçirilməsi metodları; 

 Tədris üçün stimullaşdırma və motivasiya xarakterli metodlar; 

 Nəzarət və özünənəzarət adlanan metodlar. 

Bu qrupların hər biri, öz növbəsində, alt-qruplara bölünür. Həmin alt-qruplara izahedici-

illüstrativ metodlar, reproduktiv metodlar, evristik metod, tədqiqat metodu, müəllimin şərhi, 

söhbət, əyani təlim metodları, didaktik oyunlar, problemli təlim metodu, proqramlaşdırılmış 

təlim metodu, diferensial təlim metodları aiddir. 

İnformatikadan təlim metodlarının rasional seçilməsi müəllimin nəzəri və praktiki hazırlı-

lığı, şagirdlərin real dərketmə qabiliyyəti, mövcud əyani vəsait, texniki avadanlıqlar, materia-

lın öyrənilməsinə sərf olunan vaxt və s. kimi bir sıra amillərlə şərtlənir. 

İnformatika dərslərində istifadə edilən metodların bəzi cəhətləri vardır. Klaviatura və 

mausla iş öyrədilən zaman reproduktiv metodlardan istifadə edilməsi daha çox təlimin ilk 

dövrlərində səmərəli nəticə verir. Müəllim şagirdlərin hər birinə yaxınlaşaraq onlara əllərini 

düzgün qoymağı öyrətməlidir. Bu zaman müəllim lokal şəbəkənin köməyi ilə şagirdlərdən hər 

birinin işinə nəzarət edə və yaxud da proyektorla öz işini nümayiş etdirə bilər. 

Təlimin təşkili forması dedikdə, şagirdlərin fəaliyyətinin bu və ya digər şəkildə təşkil 

olunması başa düşülür. Təlimin təşkilinin aşağıdakı formaları vardır: 

— dərs; 

— ekskursiya; 

— seminarlar; 

— ev tapşırıqları; 

— əlavə məşğələlər; 

— məsləhət saatları. 

Dərs, informatikanın tədrisinin təşkil edilməsinin əsas formasıdır. İnformatikanın məktəb-

də tədris edilən digər fənlərdən fərqi ondan ibarədir ki, bu dərslərdə kompyuterdən istifadə 
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mütləq xarakter daşıyır. Nümayiş, frontal laborator iş və praktikum, informatika fənni kabine-

tindən istifadənin 3 əsas növünü təşkil edir (2). 

Qazanılan biliklərə əsaslanan praktikum təlimində müəllim birbaşa iştirak etmir. Hər bir 

şagird individual olaraq və yaxud qrup halında işi həyata keçirir. Praktikumu dərsdən fərq-

ləndirən cəhət şagirdin fəallığına əsaslanır. 

Laborator iş zamanı didaktik məqsəd müəyyən edilir və öncədən yerinə yetiriləcək əmə-

liyyatlar şagirdlərə təqdim olunur. Laborator işləri zamanı müəllimin əsas işi şagirdlərə yaxın-

laşaraq onlara operativ köməklik göstərməkdir. 

Bundan əlavə, nəşriyyatlara, idarəetmə mərkəzlərinə, İKT sahəsində keçirilən sərgilərə və 

s. informatika dərsləri üzrə ekskursiyaların təşkili də təlimlər sırasında yer alır. Məhz belə 

ekskursiyalar sayəsində şagirdlər ən son informasiya texnologiyaları vasitələri və İT mütəxəs-

sislərinin işi ilə tanış olmaq fürsəti qazanırlar. Ekskursiyalar başa çatdıqdan sonra, şagirdlər 

nail olduqları informasiyaya əsaslanaraq onların biliklərinin möhkəmlənməsinə səbəb olan 

reklam məhsulları, təqdimatlar, divar qəzetləri və s. tərtib edə bilərlər (6, s. 120-121). 

Dərs prosesinin əsas tərkib hissəsini təşkil edən ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi heç 

zaman diqqət mərkəzindən kənarda qalmamışdır. Öyrənilən materialın  ilk sutka və hətta ilk 

saatlardan sonra unudulmasının mümkünlüyü bir psixoloji fakt kimi sübut olunmuşdur. Şa-

girdlərə ev tapşırıqlarının verilməsi də bu zərurətə istinadən yaranmışdır. Şagirdlərə ev tapşı-

rıqları verilərkən, adətən, onların orta bilik səviyyələri müəllim tərəfindən nəzərə alınmalıdır. 

Zəif və güclü şagirdlərin ev tapşırıqlarını yerinə yetirməsi üçün sərf etdiyi vaxt nisbəti də 

fərqli olacaqdır. Yəni, məsələn, zəif şagirdlərin 4-5 saat vaxt sərf etdiyi işi güclü şagirdlər 1 

saat ərzində həll edə bilirlər. Bu isə, öz növbəsində, güclü şagirdlərin olduqca az işləməsinə, 

zəif şagirdlərin isə çox yorulmasına gətirib çıxaracaqdır. Bu uyğunsuzluğun aradan qaldırılması 

məqsədilə  müəllim ya orta çətinlik səviyyəsinə malik tapşırıqlar təqdim etməli, ya da şagirdlərə 

differensiyasiya xarakterli, yəni çoxvariantlı ev tapşırıqlarını verməlidir (6, s.120-123). 

İnformatika təlimində kollektivlə iş, qruplarla iş, cütlərlə iş və fərdi iş kimi 4 əsas iş for-

masından istifadə  məqsədəuyğundur. Hər bir iş formasından istifadə dərsin məqsədinə müva-

fiq olaraq reallaşır. Belə olduqda, sinifdəki mövcud vəziyyət, şagirdlərin meyl və maraqları da 

diqqətdən kənarda qalmamalıdır. 

Dərsin əvvəlində və sonunda – motivasiya və nəticələrin çıxarılması mərhələlərində  daha 

çox kollektivlə iş formasından istifadəyə müraciət olunur. Bu təlim formasından istifadə 

şagirdləri kollektiv işə alışdırır, bir-birlərilə ünsiyyət yaratmaq bacarıqlarını formalaşdırır və 

inkişaf etdirir. 

Dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsində, əsasən, qruplarla iş təlimindən istifadəyə mü-

raciət olunur. Şagirdlər 3-6 nəfərdən ibarət qruplara bölünür və müəyyən problemin həlli isti-

qamətində çalışırlar. Bu təlim forması şagirdlərin diskussiya aparmaq, fikir mübadiləsi yürüt-

mək, bir-birinin fikrini dinləmək, mühakimə yürütmək bacarıqlarını formalaşdırır və inkişaf 

etdirir. 

Dərsdə tədqiqatın aparılması mərhələsində cütlərlə iş də tətbiq edilə bilər. Şagirdlər cüt-

lüklərdə işləyən zaman verilən tapşırıqları birgə yerinə yetirirlər. Bu təlim forması şagirdlərdə 

əməkdaşlıq bacarığını inkişaf etdirir, məsuliyyət hissini formalaşdırır (3). 

Fərdi iş adlanan təlim forması, əsasən, şagirdlərin fəaliyyətinin izlənilməsi, potensial 

imkanlarının aşkar edilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədilə istifadə edilir. Fərdi iş şagirdlərin 

sərbəst düşünmək qabiliyyətlərinin artmasına, onların müstəqil şəkildə tədqiqat aparmaq ba-

carıqlarının formalaşmasına xidmət edir. 

Təlim prosesinin mahiyyət baxımından yeni prinsiplər əsasında – fəal təlim metodlarından 
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istifadə etməklə təşkil edilməsi – nəzərdə tutulan bacarıqların formalaşdırılmasının ən real 

yoludur. Fəal təlim dedikdə, şagirdlərin koqnitiv fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin 

digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində yerinə yetirilən təlim nəzərdə tutulur. 

Fəal-interaktiv təlim prosesində müəllim özünün bilikləri ötürən rolundan imtina edir, yeni 

bir vəzifəni – fasilitator, yəni, bələdçi vəzifəsini yerinə yetirir. Fəal-interaktiv təlim texnologi-

yası ilə təşkil olunan dərslərdə, ilk öncə, problemin irəli sürülməsinə imkan verən motivasiya 

yaradılır (3). 

Təlim kursundan göründüyü kimi, fəal – interaktiv təlim prosesində şagirdlərdə məntiqi, 

tənqidi və yaradıcı təfəkkürünün inkişaf etdirilməsinə qayğı göstərilir, təlim prosesi tədqiqat 

səciyyəsi daşıyır. Təlim prosesi zamanı işgüzar iş mühiti, əməkdaşlıq şəraiti yaradıldığı üçün 

şagirdlərin yüksək fəallığı təmin edilir. 

Hər bir şagird tədris materiallarını fərqli şəkildə qavrayır ki, bu da, əsasən, şagirdin fərdi 

keyfiyyətlərindən asılıdır. Lakin buna rəğmən, bütün təhsil alanların müəyyən ictimai status 

əldə etməsi və öz sosial əhəmiyyətini təsdiq etməsi təhsilin başlıca məqsədini təşkil edir. 

Şagirdlərin informatika elmi ilə ilk tanışlıq təməli məhz ibtidai siniflərdə qoyulur. Digər 

sonrakı təhsil mərhələlərində şagirdlərin əldə etmiş olduqları bilik, bacarıq və vərdişlər ibtidai 

siniflərdə qoyulan təməl əsasında təşəkkül tapır. Buna görə də, ibtidai siniflərdə informatika-

nın tədrisinə dair metodik sistem düzgün təsis edilməlidir. Müəllimlər isə, öz növbəsində ça-

lışmalıdırlar ki, 1-ci sinifdən etibarən şagirdlərdə bu fənnə həvəs və maraq yarada bilsinlər.   

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə hər bir şagird və yaxud tələbə adi kompyuter savad-

lılığından daha çoxuna qadir olmalı və texnologiyalardan düzgün şəkildə istifadə etməyi ba-

carmalıdır. Aydın məsələdir ki, informatikanın təməli  ibtidai siniflərdə qoyulur. Buna görə də  

informatika dərsini tədris etməli olan müəllimlər kifayət qədər geniş elmi və metodiki poten-

siala yiyələnməklə, şagirdlərə informatikanın əsaslarını aşılamaq üçün düzgün metod və vasi-

tələrdən istifadə etməlidirlər. Məqalənin də aktuallığı onun məhz bu kimi vacib problemə həsr 

olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə  informatika tədrisinin 

forma və metodlarından bəhs edilməklə yanaşı, I-IV siniflər üzrə informatika dərsində təlimin 

təşkili formaları barədə də ətraflı məlumat verilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.К. Акберли 

 

Формы и методы обучения информатике 

 

Резюме 

 
В статье рассмотрены формы и методы обучения информатике, дана информация о 

формах организации обучения на уроке информатики для I-IV классов. Подчеркнута 

актуальность и теоретико-практическая значимость темы, отражена важность форм и 

методов обучения при обучении информатике в начальной школе. 

 

Z.G. Akbarli 

 

Forms and methods of teaching computer science 

 

Summary 

 
In the article, the forms and methods of teaching computer science are discussed, 

information was provided on the forms of organization of training in the computer science 

lesson for I-IV classes. The relevance and theoretical-practical significance of the topic was 

emphasized, the importance of forms and methods of training in the teaching of computer 

science in primary school was reflected. 
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İnternet dünyasında son illərdəki texnoloji inkişaflarla bağlı bir çox nailiyyətlər var. Gü-

nümüzdə artıq biz daha sürətli internətə qoşula, daha çox interaktiv və vizual web saytlara rast 

gələ bilərik. Hal-hazırda web proqramlaşdırma sahəsində də bir çox yeniliklər edilmişdir. 

Web texnologiyalar müasir dünyada insanların fəaliyyətində mühüm rol oynayan vasitəyə 

çevrilmişdir. Artıq biz həyatımızı internetsiz təsəvvür edə bilmirik. İnternet-layihələr müxtəlif 

sahələrdə: tədrisdə, biznesdə, marketinqdə və s. vacib platforma olmuşdur. Qısa müddət ər-

zində web-texnologiyalar sürətlə inkişaf edərək, qlobal informasiya fəzasının bütün istiqamət-

lərini əhatə edən Ümumdünya Hörümçək Toru (World Wide Web, WWW) yaratmışdır. 

Virtual mühitdə toplanan informasiyanın tez-tez dəyişdirilməsi, tipinə, formatına, strukturuna 

və s. parametrlərə görə müxtəlif verilənlərdən təşkil olunması web texnologiyaların üzərinə 

əlavə vəzifələr qoyur. Məsələn, minlərlə web-səhifəyə malik hər hansı bir internet-layihədə 

səhifələrin, səhifədəki sözlərin, hiperistinadların, mediafaylların sayı tez-tez dəyişir. Belə bir 

şəraitdə müasir web texnologiyalarının tədqiqatlarda təhlükəsizlik, zaman faktoru, tranzaksiya 

sürəti, verilənlərin tipi mühüm rol oynayır. Məqalədə verilən araşdırmalar istifadəçinin tələ-

binə uyğun web-resurs yaratmaq üçün hansı web texnologiyadan istifadə edilməsi sualına ca-

vab verməyə kömək edə bilər. 

Müasir web texnologiyalar 

Hal-hazırda istifadə edilən bir çox web texnologiyalar var ki, onların üzərinə düşən əsas 

vəzifələr məzmunun təhlükəsizliyi, dizayn və rahat interfeys, istifadəçilərin rahatlığı kimi tə-

ləblərə cavab verməkdir. Hər web texnologiya öz üslubunda yazıldığı proqram platforması 

üçün tələb olunan funksiyaları həyata keçirir. Hazırda bir çox web proqramlaşdırma mövcud-

dur. Onlardan misal olaraq Hypertext Preprocessor (PHP), Active Server Pages (ASP.NET), 

Cold Fusion Markup Language (CFML), Java, Python və s. göstərmək olar.  

Web proqramlaşdırmanın 2 növü var: Server tərəfdə proqramlaşdırma, klient tərəfdə proq-

ramlaşdırma. Server tərəfdə proqramlaşdırma dilləri kimi əsasən PHP, PERL, JAVA, C++, 

ASP və s. istifadə olunur. Klient tərəfdə isə JavaScript, VbScript, JScript və s. bu kimi proq-

ramlardan istifadə olunsa da, bütün web brauzerlər tərəfindən əsasən JavaScript problemsiz 

istifadə olunur. İndi isə bu texnologiyalar haqqında ayrı-ayrılıqda məlumat verək: 

PHP. PHP proqramlaşdırma dilinin imkanları geniş və müxtəlifdir. PHP server tərəfində 

skript dilidir. Statik və dinamik web saytları və ya web tətbiqetmələrini inkişaf etdirmək üçün 
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istifadə olunur. PHP dilində kodlaşmada kodların ümumi bir stilə uyğunlaşdırılması və müx-

təlif kitabxanalara problemsiz müraciəti bu texnologiyanın üstün cəhətlərindəndir. Proqramçı 

tərəfindən yazılan PHP kodu ümumi bir stilə gəlmədikdə avtomatik sorğu pəncərəsi açılır və 

proqramçıya düzgün variantlar təklif edilir. Bu xüsusiyyət proqram təminatının asan və az 

vaxt sərf etməklə hazırlanmasını təmin edir. Həmçinin, proqramçıya fərqli kitabxanalardan is-

tifadə etmək imkanı da verir. PHP hazırlanan proqram məhsulunun testləşdirilməsi, nəşr və s. 

kimi tətbiqləri avtomatik yerinə yetirməyə köməkçi ola bilər. PHP dilinin geniş istifadə edil-

məsinin səbəblərinə nəzər yetirək. 

 PHP açıq mənbəlidir və pulsuzdur. 

 PHP ən son texnoloji meyllərdən xəbərdar olmaq üçün mütəmadi olaraq yenilənir. 

 PHP ilə əldə etdiyimiz digər fayda, server tərəfində bir skript dili olmasıdır; bu o de-

məkdir ki, onu yalnız serverə yükləməlisiniz və serverdən mənbələr tələb edən müştəri kom-

puterlərinə PHP quraşdırılmasına ehtiyac yoxdur, yalnız bir web brauzer kifayət edir. 

ASP.NET. Bu texnologiya müxtəlif sahələrdə istifadə olunmaqla müştərilərin və biznes 

təşkilatlarının məqsədlərinə nail olmaq üçün faydalıdır. Müasir tələblərə uyğun web səhifə-

lərin yaradılması üçün istifadə olunan müasir nəsil web texnologiyadır. Microsoft şirkəti tərə-

findən yaradılıb. Həmçinin server proqramlaşdırma dili kimi tanınır. ASP.NET-i Microsoftun 

müasir nəsl web texnologiyası kimi adlandırmaq da olar. ASP.NET proqramlaşdırma dili aşa-

ğıdakı proqram platformalarının birləşməsi ilə həyata keçirilir. 

 web dizayn dili (HTML);  

 JavaScript  

 C #  

 Web Server  

ASP.NET ilə yaradılan milyonlarla web səhifələr mövcuddur. Məsələn, US Airways, 

British Museum, Bing, Xbox 360, MSNBC və s. Son illər Visual Studio.NET sistemindən 

(proqram məhsulu) çoxfunksiyalı web-layihələrin yaradılmasında istifadə olunur. 

ASP.NET və PHP web texnologiyaları arasında ən populyar olanlardır. Şəkil qalereyaları-

nın tətbiq edilməsi bu iki texnologiya əsasında yaradılmışdır. Bu texnologiyalar arasında se-

çim etmək çətindir. Müəyyən təcrübəyə malik insanlar və bir çox digər amillər bu texnologi-

yalardan birgə istifadəyə üstünlük verirlər. Lakin əgər bu texnologiyalardan birini seçmək la-

zım gələrsə istifadəçinin nə istədiyi nəzərə alınmalıdır. Məsələn dəyəri, platforma mürəkkəb-

liyi, təhlükəsizliyi və digər xüsusiyyətlər seçim etməyə kömək ola bilər. 

AJAX. AJAX internet səhifəsinin məzmununun yenilənməsi zamanı qarşıya çıxan tələblər 

əsasında yaranmışdır. Bir web səhifənin məzmununun yenilənməsi üçün ənənəvi web model 

hər dəfə bir yeniləmə tələb edir. Web səhifə yenilənmədən sonra istifadəçiyə yalnız bir sahədə 

məzmunu dəyişə bilməsi üçün tamamilə yeni bir səhifə göndərir. AJAX daha səmərəli məlu-

matların kiçik parçalarını göndərmək və qəbul etmək üçün birbaşa brauzerdən istifadə etməyə 

imkan verir. Proqram daxilində Javascriptdən səmərəli istifadə etməklə, səhifənin müəyyən 

hissəsinin məzmununu təzələmək olar. Bu onu göstərir ki, Javascript AJAX texnologiyaları-

nın tərkib hissəsidir. Bu baxımdan AJAX proqramından istifadə son bir neçə il ərzində əhə-

miyyətli dərəcədə artıb. 

SVG. SVG proqram məhsulu yuxarıda göstərilən texnologiyalarla müqayisədə yeni olma-

sına baxmayaraq vektor qrafikası formatını dəstəklədiyi üçün internetdə daha populyardır. O, 

web brauzerdə daha geniş dəstək göstərən HTML 5 standartına daxil edilmişdir. SVG-ın əsas 

üstünlüklərindən qrafikanın ümumi formatını itirməməsindədir. Həmçinin istifadəçi ilə qarşı-

lıqlı əlaqənin təkmilləşdirilməsi bu proqramın növbəti üstünlüyüdür. SVG-ın daha bir üstün-
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lüyü ondan ibarətdir ki, o, təsvirin yalnız bir hissəsi ilə işləmək üçün avtomatik çevik qrafik 

format yaradır. 

MySQL. Hər kəs üçün istifadəyə açıq olan verilənlər bazası idarəetmə sistemidir. MySQL 

proqramı açıqdır, yəni onu internetden hamı pulsuz yükləyə bilər. SQL strukturlaşdırılmış 

sorğu dili istifadə olunur, ayrı-ayrı cədvəllərdə rahat işləməyə imkan verir. Güclü və sürətli 

verilənlər bazası idarəetmə sistemidir. MySQL server çoxlu sayda istifadəçi ilə işləyə bilər. 

İnkişaf edən milli şirkətlərin çoxu MySQL-dən istifadə edərək pula, vaxta qənaət edir, böyük 

həcmli verilənlərin saxlanmasında istifadə olunur. MySQL-in imkanlarını nəzərə alaraq 

Yahoo, Google, Twitter kimi nəhəng şirkətlər və Wikipedia açıq ensiklopediyada verilənlər 

bazası kimi MySQL istifadə edilir. 

CSS3 and Javascript. Nəzərə almaq lazımdır ki, müasir dövrdə istifadəçilərin əksəriyyəti 

stolüstü kompyuter vasitəsilə internetdə fəaliyyət göstərirlər. Bu gün noutbuklar, mobil tele-

fonlar və planşetlər internet naviqasiya üçün geniş istifadə olunur və bu cihazların siyahısı art-

maqda davam edir. Bu web tətbiqi dizaynerlərinin qarşısına ciddi tələblər qoyur, yəni artıq 

əvvəlki web proqramların bəziləri bugünki yeni texnologiyaların tələblərinə cavab vermir. 

Proqram internet üzərindən multimedia vasitələrindən səmərəli istifadəni təmin edir. Nəzərə 

almaq lazımdır ki, web-texnologiyalar multimedia fayllarının əlyetənliyi və paylanması üçün 

ən yaxşı platforma olub, multimedia materiallarının müxtəlif yollarla nümayişini təmin edir. 

Apache Server. HTTP server 1995-ci ildə yaradılıb. Güclü və çevik web serverdir. Apache 

serverin istifadəsi PHP-də həyata keçirilir. Bütün komputer platformalarında işləmə xüsusiy-

yətlərinə malikdir. İlk növbədə UNIX platformalarında işləyirdi. Amma müasir dövrdə 

Apache bütün UNİX və Windows platformalarında işləyir. Apache istifadəçilərinin öz web 

dəstəyi var. Apache-nin istifadəsi digər serverlərlə müqayisədə daha çoxdur. Bunun əsas sə-

bəbi asan və istifadə üçün çevik olmasıdır. 

Yuxarıda göstərilən proqram məhsulları müasir web texnologiyalarının tələblərinə müəy-

yən qədər cavab versələr də, onların istifadəsində müəyyən problemlər və çatışmazlıqlar möv-

cuddur. 

Mövcud problemlər 

 Web texnologiyaların inkişafı ilə əlaqəli olaraq internetdə müxtəlif tipli verilənlərin həc-

mi hər an artmaqdadır. Bu mühitdə toplanan verilənlərin səmərəli saxlanması və emalı məsə-

ləsi ön plana keçir. Bu problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün internet üzərində buludlar, 

elektron kitabxanalar, arxivlər və s. web layihələr yaradılır. Lakin, buna baxmayaraq yara-

dılan yeni layihələr problemi tam həll etmək gücündə deyillər. 

 Müasir web texnologiyalar istifadəçilərin tələblərini ödəyə biləcək web səhifələr yarat-

maq üçün yetərli görünsə də proqram platformasının mürəkkəbliyi bəzi problemlər yaradır. 

Belə ki, web-layihələrdə axtarış sistemlərinin daha yaxşı təşkil olunması, semantika və veri-

lənlərin strukturlaşdırılması problemləri mövcuddur. 

 Web texnologiyalarında əsas məsələlərdən biri də təhlükəsiz web-layihələrin yaradılma-

sıdır. Araşdırmalar göstərdi ki, müasir web-texnologiyalarda informasiyanın təhlükəsizlik mə-

sələsi tam həllini tapmamışdır. Bir çox hallarda informasiyanın təhlükəsizliyi məsələlərini 

qismən də olsa həll etmək üçün müxtəlif proqram platformalarından birgə istifadəyə üstünlük 

verilir. Əsasən də reklam xarakterli spamlarla bağlı problemlər daha aktualdır. 

 Müasir web texnologiyalarda axtarış sistemlərinin düzgün təşkili üçün verilənlər bazası-

nın idarəetmə sistemi səmərəli təşkil olunmalıdır ki, bu da çoxlu vəsait tələb edir. Əksər axta-

rış sistemləri böyük xərclərdən qaçmaq üçün Google və Yahoo-nun bazalarından istifadə edir.  

 Bir çox hallarda web-layihələrin təhlükəsizlik məsələləri dizayn məsələlərini arxa plana 
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atır. Lakin, nəzərə almaq lazımdır ki, internet istifadəçilərini cəlb etmək üçün dizayn məsələ-

ləri və web-səhifələrdən rahat istifadə önəmlidir. 

İnternetdə informasiyanın sürətli artımı qlobal şəbəkədə lazım olan informasiyanın axta-

rışını çətinləşdirir, təhlükəsizlik məsələlərini aktuallaşdırır və vaxt itkisinə səbəb olur. Hər 

gün müxtəlif veb-texnologiya vasitələrindən istifadə olunmaqla milyonlarla yeni web-səhifə-

lər yaranır. Araşdırmalar göstərdi ki, web-resursların yaradılması prosesində istifadə olunan 

web texnologiyalar müəyyən üstünlüklərə, həmçinin çatışmazlıqlara malikdir. Sifarişçinin tə-

ləblərinə uyğun web-layihə yaratmaq üçün bu sahədə istifadə olunan proqram məhsullarının 

bütün imkanları nəzərə alınmalıdır.  

Bu gün internet məkanında kontentlərin genişləndirilməsi üçün təhlükəsiz və səmərəli 

web-layihələrdən istifadə hər bir dövlətin üzərinə düşən əsas məsələlərdən biridir. Bu sahədə 

istifadə olunan web-texnologiyalarda əsas tələblərdən biri sadəliyi, istifadədə asan olması, 

ucuz başa gəlməsi, böyük həcmli verilənlərlə işləyə bilməsi və ən əsası isə təhlükəsizlik məsə-

lələrinin effektiv həllidir. 

Məqalənin aktuallığı. Son illər internet aləmində texnoloji inkişafla bağlı xeyli irəliləyiş 

var. Artıq biz daha sürətli internətə qoşula, daha çox interaktiv və vizual web saytlara rast gələ 

bilərik. Hal-hazırda web proqramlaşdırma sahəsində də bir çox yeniliklər edilmişdir. Web 

texnologiyalar müasir dünyada insanların fəaliyyətində mühüm rol oynayan vasitəyə çevril-

mişdir. Aktuallığı da məqalənin məhz bu mövzuya həsr olunması ilə əlaqədardır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik onunla bağlıdır ki, məqalədə ən çox istifadə olunan 

web texnologiyalar və onların üstün, eləcə də çatışmayan cəhətləri araşdırılır. Nəzərə almalı-

yıq ki, texnologiyalardan istifadə asan və anlaşıqlı olmalıdır. Göstərilən mövcud problemlər 

üzərində daha çox işləmək və problemləri nisbətən aradan qaldırmaq başlıca məsələlərdən bi-

ridir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Возможности и проблемы веб-технологий 
 

Резюме 
 

В последние годы в мире Интернета произошел значительный прогресс в техноло-

гическом развитии. Теперь мы можем подключаться к Интернету быстрее и открывать 

больше интерактивных и визуальных веб-сайтов. В настоящее время в области веб-

программирования внесено много новшеств. Веб-технологии стали важным инстру-
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ментом в деятельности людей в современном мире. Помните, что технология должна 

быть простой в использовании и понятной. Один из основных вопросов - больше рабо-

тать над существующими проблемами и решать проблемы относительно. 

В статье также рассматриваются наиболее часто используемые веб-технологии, их 

преимущества и недостатки. Он также исследует современные веб-технологии, выделяя 

различия и недостатки между ними. Анализируются и выявляются проблемы в области 

веб-технологий. 

 

A.Dj. Adilova 

 

Opportunities and problems of web technologies 

 

Summary 

 
In recent years, there has been significant progress in technological development in the 

world of the Internet. Now we can connect to the Internet faster and come across more 

interactive and visual websites. Currently, many innovations have been made in the field of 

web programming. Web technologies have become an important tool in people's activities in 

the modern world. Remember that technology should be easy to use and understandable. One 

of the main issues is to work more on the existing problems and to solve the problems 

relatively. 

The article also examines the most commonly used web technologies and their advantages 

and disadvantages. It also examines modern web technologies, highlighting the differences 

and shortcomings between them. Problems in the field of web technologies are analyzed and 

identified. 
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Təhsil prosesinə multimedia texnologiyalarının tətbiqi təhsil haqqında məlumat verilməsi-

nin əsas məqamlarından biridir. Günümüzdə multimedia texnologiyası informasiya texnologi-

yalarının ən dinamik və perspektivli sahələrindən biridir. Bu gün kompüter texnologiyası bir 

çox şagird və tələbələrin həyatının ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. 

Hal-hazırda pedaqoji kurslarda səs yazma və çoxaltma cihazları (elektron telefonlar, maq-

nitofonlar, CD pleyerlər), telefon, teleqraf və simsiz rabitə sistemləri, habelə alətləri (telefon, 

faks aparatları, telefoto printerlər, radio rabitə sistemləri), televiziya, radio yayım sistemləri 

(televiziya və radio qəbulediciləri, təhsil televiziyası və radioları, DVD pleyerlər), optik və 

proyeksiya filmi və fotoqrafiya avadanlığı (kameralar, film kameraları, köməkçi proyektorlar, 

film proyektorları), olduqca geniş istifadə olunur. Ümumiyyətlə, texniki vasitələrə təhsil fəa-

liyyətlərində səs, mətn, foto və video kimi müxtəlif məlumatlarla işləmək bacarığı daxildir. 

Pedaqoji sahədə multimedia texnologiyasının aşağıdakı növləri vardır: 

1) İnteraktiv lövhə; 

2) İnteraktiv sorğu sistemi; 

3) Müxtəlif təhsil proqramları; 

4) Multimediya ekranı; 

5) Şəbəkə təlim proqramları; 

6) Təqlid texnologiyaları; 

7) Diaqnostik komplekslər. 

İnteraktiv lövhədən istifadə edərək müntəzəm dərs daha təsirli olur, dərsin dinamikası ar-

tır. Bu, ekran şəkillərinin qrafik təsviri üçün daha çox imkanları olan ənənəvi yazı taxtasının 

bütün xüsusiyyətlərinə malik müasir bir multimedia vasitəsidir; sinifdəki bütün şagirdlərin işi-

ni eyni zamanda idarə etməyə və izləməyə imkan verir; İnteraktiv lövhə həndəsi fiqurlar ya-

ratmaq üçün çox sayda alətə sahib olduğu üçün müxtəlif rəsmlər, diaqramlar, qrafiklər hazır-

layarkən dərs zamanı vaxta qənaət etməyə də imkan verir. İnteraktiv lövhənin digər bir xüsu-

siyyəti də, qeyd olunan məlumatları video formatında saxlaya bilmə xüsusiyyətidir. 

Multimedia texnologiyalarından istifadənin pedaqoji sahədə faydaları : 

1. Pedaqoji fəaliyyət zamanı bilik qavrayışı və şüurun informativ tərəflərini təbliğ etmək; 

2. Şagird və tələbələrin öyrənmə motivasiyasının artırılması; 

3. İştirakçılar arasında komanda işi və kollektiv bilik bacarıqlarının inkişafı; 

4. Şagirdlər arasında öyrənməyə daha dərin bir yanaşmanın inkişaf etdirilməsini və bu 
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səbəbdən öyrənilən materialın daha dərindən başa düşülməsini təmin etmək. 

Bundan əlavə, pedaqoji sistemdə multimediya istifadəsinin üstünlüklərinə aşağıdakılar da-

xildir: məlumatların inteqrasiyasını təmin etmək; məktəbdə çətin və ya mümkünsüz olan mü-

rəkkəb və ya təhlükəli təcrübələri simulyasiya etmək bacarığı; proseslərin dinamik təsviri sa-

yəsində mücərrəd məlumatların vizuallaşdırılması; mikro və makrokozmaların obyektlərini və 

proseslərini vizuallaşdırmaq; şagirdlərin idrak prosesini və şərhlərini inkişaf etdirmək, öyrəni-

lən materialı geniş təhsil, sosial və tarixi kontekstdə çərçivəyə salmaq və tədris materiallarını 

tələbələrin şərhi ilə əlaqələndirmək imkan və s. Multimedia vasitələri həm müəyyən fənn sa-

hələrində, həm də məktəb təhsilinin müxtəlif fənn sahələrinin kəsişməsi prosesini yaxşılaşdır-

maq üçün istifadə edilə bilər. 

İnformasiya texnologiyası aşağıdakı pedaqoji hədəflərə çatmaq üçün istifadə olunur : 

1. Tələbə şəxsiyyətinin inkişafı, onu informasiya cəmiyyətində müstəqil məhsuldar fəaliy-

yətə hazırlamaq. Buraya daxil olan informasiya inkişafı və ötürülməsi: 

a) reproduktiv fəaliyyət dərəcəsini azaltmaqla yaradıcı düşüncəni inkişaf etdirir; 

b) birgə layihələrin həyata keçirilməsinə əsaslanan ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirmək; 

c) çətin vəziyyətdə optimal qərarlar qəbul etmək bacarığının yaradılması (kompüter iş 

oyunları və təlim proqramları ilə işləyərkən); 

d) informasiya mədəniyyətinin formalaşması, məlumatların işlənməsi bacarığını güclən-

dirmək (mətn, qrafik və cədvəl redaktorları, yerli və şəbəkə verilənlər bazalarından istifadə et-

məklə). 

2. Müasir cəmiyyəti məlumatlandırmaq sayəsində sosial sifarişin həyata keçirilməsi: 

a) informasiya texnologiyaları sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması; 

b) kursantların pedaqoji və informasiya texnologiyaları vasitəsi ilə müstəqil idrak fəaliy-

yətinə hazırlanması. 

3. Təhsil prosesinin bütün səviyyələrinin intensivləşdirilməsi: 

a) informasiya texnologiyalarından istifadə etməklə təhsilin səmərəliliyini və keyfiyyətini 

artırmaq; 

b) koqnitiv aktivliyi artırmaq üçün stimulların müəyyənləşdirilməsi və istifadəsi; 

c) müxtəlif mövzularda (kompüter modelləşdirmə, yerli və şəbəkə verilənlər bazası) prob-

lem həllində müasir hesablama vasitələrindən istifadə edərək fənlərarası əlaqələrin dərinləşdi-

rilməsi. 

d) eyni pedaqoji hədəflər informasiya texnologiyalarının inkişafının əsas istiqamətlərini 

müəyyənləşdirir. 

Multimedia dərsinin pedaqoji dizaynı: 

Pedaqoji dizayn - təlimat materiallarının dizaynı, inkişafı, qiymətləndirilməsi və istifadəsi 

prosesində effektiv təhsil fəaliyyətləri (tədris və öyrənmə) haqqında məlumatların (prinsip-

lərin) sistemə gətirilməsidir. 

PowerPoint-də bir qayda olaraq yerinə yetirilən çox sayda multimedia mühazirə təqdimatı 

və elektron tədris vəsaitlərindən çıxarılan hissələrin təhlili olduqca aşağı tədris effektləri gös-

tərir. 

Bu cür kurs bələdçiləri yeni tədris formasının xüsusiyyətlərini demək olar ki, bilmirlər. Bu 

arada, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının təməl fikirlərinin tətbiqi üçün bir-

başa vasitə kimi kurs ən diqqətli inkişafı tələb edir. Müəyyən bir inkişafın effektivliyini göstə-

rən ən yaxşı layihə “litmus” test dərsləridir. Bu həm dizaynın son nəticəsi, həm də son mərhə-

ləsidir. 

İcra zamanı, müəllimin rolu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir, bu halda o, ilk növbədə şagird-
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lərin idrak fəaliyyətinin koordinatoru, təşkilatçısı olur. Mini texnologiyada bir dərs keçmək 

müəllimin manevr etmə və spontan tədris qabiliyyətinə malik olmadığı anlamına gəlmir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə multimedia kursu, texniki vasitələrdən, xüsusən də 

kompüterlərdən istifadəyə əsaslanan bir kursdur. Hal-hazırda dünyanı multimedia vasitələri 

olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Demək olar ki, hər bir elmi sahədə multimedianın 

rolu əvəzsizdir. Bu səbəbdən də mövzu olduqca aktualdır. Bu baxımdan da mövzunun müasir 

səviyyədə araşdırılması tərəfimizdən olduqca vacib hesab edilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın əsas elmi yeniliyini aşağıdakı kimi əks etdirə bilərik: 

1. Mövzunun konseptual və nəzəri-metodoloji əsasına, müasir vəziyyətinə aydınlıq gəti-

rildi: 

a) “İnformatika kursunda multimedia texnologiyalarindan istifadənin effektivliyini artiran 

pedaqoji şərtlər” mövzusuna müəllifin şəxsi yanaşması formalaşdırıldı. 

b) mövzuyla bağlı konsepsiya, prinsiplər və təkmilləşdirmə yolları araşdırılmışdır.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın aparılması zamanı əldə olunan nə-

ticələr və qeyd olunmuş təkliflər informatika kursunda multimedia texnologiyalarindan istifa-

dənin effektivliyini artiran pedaqoji şərtlərin qiymətləndirilməsinə dair müasir yenilik poten-

sialının qurulması üçün istifadə edilə bilər. 

Tədqiqat işinin başlıca müddəalarından istənilən sektorda multimediadan istifadəyə dair 

strategiyaların hazırlanmasında və həyata keçirilməsində istifadə edilə bilər. 

Belə ki, mövzudan müəllimlər, bir çox sektorlarda fəaliyyət göstərən şirkət rəhbərləri, ha-

belə tələbə və bu sahəylə maraqlanan digər şəxslər faydalana bilər. 
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Резюме 

 
В статье рассматривается эффективность использования мультимедийных техноло-

гий, преимущества современности и др. - упомянуто. Поскольку наш мир уже нахо-

дится в эпохе ИКТ, для студентов, учеников и учителей очень важно использовать муль-

тимедийные технологии. Правильная организация этого процесса - главное условие 

педагогического процесса. 

Каждое из изменений, происходящих в нашем современном мире, по-разному 
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влияет на педагогическую систему. В целом роль мультимедийных технологий в форми-

ровании системы образования, основанной на правильных, современных методах, 

очень высока. На этом этапе очень важно, чтобы учителя, а также студенты были осве-

домлены в этой области и продолжали процесс обучения, используя новые методы. 

 

M.M. Ahmadova 

 

Pedagogical conditions that increase the efficiency of the use of 

multimedia technologies in the course “Informatics” 

 

Summary 

 
The article discusses the effectiveness of the use of multimedia technologies, the benefits 

of modern times, etc. - is mentioned. As our world is already in the age of ICT, it is very 

important for students, pupils and teachers to use multimedia technologies. Proper 

organization of this process is the main condition of the pedagogical process. 

Each of the changes taking place in our modern world has a different impact on the 

pedagogical system. In general, the role of multimedia technologies in inculcating the 

education system based on correct, modern methods is very high. At this point, it is very 

important that teachers, as well as students, are knowledgeable in this area and continue the 

learning process using new methods. 
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Elmi-texniki tərəqqinin inkişaf etdiyi müasir dövrümüzdə cəmiyyətdəki vətəndaşlar işlə-

dikləri peşə sahəsindən asılı olmayaraq fəaliyyətlərini daha optimal və məqsədəuyğun şəkildə 

təşkil edə bilmək üçün ən son texnologiya hesab edilən kompüter qurğusundan istifadə etmək-

dədir. Kompüter istifadəçilərə bir çox üstünlüklər qazandırmaqla onların işlərini asanlaşdırır. 

Bu zaman əsas amil kompüter qurğusunun istənilən funksiyasına əlçatanlığın tam şəkildə tə-

min olunmasındadır. Qeyd edək ki, fərdi istifadə ilə yanaşı müəssisə və idarə işçiləri də fəa-

liyyət planını uğurlu nəticələndirmək məqsədi ilə kompüter avadanlıqlarından istifadəyə daha 

çox önəm yetirir. Təbii ki, bu zaman çalışan kadr heyətinin bilik və bacarıqları da nəzərə alı-

nır. Əsas mövzumuza diqqət etsək görərik ki, şəbəkələr və domen adları üçün sistem paketlə-

rindən danışarkən internet ünvanlarının ikilik kodlar kimi təsvirini xüsusi olaraq qeyd etməli-

yik. Məlumdur ki, kompüter şəbəkəsi dedikdə şəbəkə qovşaqlarında yerləşən yaxud bir neçə 

mənbəni bölüşmək məqsədi ilə yaradılan rəqəmsal əlaqələr üzərində ümumi rabitə protokolla-

rından istifadə edən bir qrup kompüterlər yığını başa düşülür. Ümumiyyətlə, son dövrün inno-

vasiyaları ağılasığmaz dərəcədə təkmilləşməklə bərabər həyatımızın demək olar ki, əksər his-

səsinə ciddi təsir göstərməkdədir. Kompüter şəbəkələri barədə danışarkən internet ünvanların-

dan da bəhs edə bilərik. Bildiyimiz kimi IP (Internet Protocol) ünvanı lokal şəbəkəyə və ya-

xud internet qlobal şəbəkəsinə qoşulan qurğunun unikal identifikatorudur, yəni ünvanıdır. Ge-

niş istifadə olunan bu unikal ünvanın iki versiyası mövcuddur. Bunlardan birincisi: Ipv4, ikin-

cisi isə Ipv6-dır. IP ünvanın Ipv4 versiyasında verilmiş domen adlar 32 bitli ikilik kodlarla, 

Ipv6 versiyasında isə 128 bitli ikilik kodlarla ifadə olunur. Bu iki internet protokollarının fərq-

li cəhətlərinə diqqət yetirək. Belə ki, İPv6 ünvanlama sistemindəki əsas mənbə və təyinat ün-

vanları uzundur, yəni ölçü baxımdan 128 bit və ya 16 bayt şəklində yazılır. Bu da çox böyük 

sayda internet qovşaqlarını nömrələməyə imkan verir. Ümumi mənada desək, Yer kürəsinin 

bir sakini üçün İPv6 vasitəsi ilə 1015 ünvan nömrələmək mümkün olur. İlkin dövrlərdən bəri 

İPv4 ünvanlamasından daha çox istifadə olunur və burada şəbəkənin nömrəsi və qovşağın 

nömrəsi istifadə edilir.Fikrimcə İPv6 ünvanlamasında 5 səviyyədən istifadə edilə bilər. Bunu 

provayderin iki səviyyəli identifikasiyası və şəbəkə abonentlərinin üç səviyyəsi kimi qura bi-

lərik. Verilmiş kodları domen adlara çevirmək mümkündür və bu zaman müəyyən şəbəkə 

protokollarından istifadə olunur. Belə ki, şəbəkələrdə bu cür paketlərə nümunə olaraq DNS 

(Domain Name System-domen ad sistemi) paketlərini nümunə göstərə bilərik. Bu paketlər va-
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sitəsi ilə verilmiş sayt adları yəni domen adlar İP ünvanlarına çevrilərək kodlar şəklində ifadə 

olunur. Məhz bu çevirmə zamanı kompüter şəbəkələrindən istifadəni və girişi asanlaşdırmaq 

məqsədi ilə DNS paketləri əsas istifadə mənbəyi kimi götürülür və qeyd edək ki, bu cür paket-

lər tez və çox asanlıqla yenilənə bilər. Bu yenilənmə eyni xidmət adını, şəbəkədə öncədən 

qeyd olunmuş eyni ünvanını dəyişməyən, bu ünvanı davamlı bir şəkildə istifadə edən istifadə-

çilərə heç bir təsir etmədən İP ünvanlarını dəyişdirməyə imkan verir. İnternetə bağlı olan 

kompüter şəbəkəsi elektron poçt vasitəsi ilə ani mesajlaşma, onlayn söhbət,video danışıqları 

həmçinin video konfranslar kimi müxtəlif ünsiyyətləri genişləndirməklə müasir dövr üçün do-

men sistemlərinin əhəmiyyətini artırmışdır. Hal-hazırki dövrümüzdə sürətlə inkişaf edən elek-

trotexnika və ona əlçatanlığın yüksək səviyyədə olması bəzi hallarda məlumatların yayılması-

na, səhvlərin baş verməsinə gətirib çıxara bilər. Məhz bu səbəbdən kompüter şəbəkəsini istifa-

də edən şəxslər müəyyən informasiyaları kodlar şəklində saxlamağı daha üstün tuturlar. Buna 

aid belə bir misal çəkə bilərik. Tutaq ki, müəyyən qədər İT bilikləri olan bir şəxs şəxsi veb 

saytını yaradır və bu sayt sadəcə onun icazə verdiyi şəxslər üçün əlçatandır. Bu zaman yaradı-

cı şəxs hər bir ehtimala qarşı saytın domen adını İP ünvanlara çevirir. Bunun üçün də domen 

adlar sistemi üçün olan paketlərdən istifadə edir. Qeyd edək ki, dövlət və hökumət orqanların-

da da məxfi məlumatların qorunması üçün domen adlarının İP ünvanlar kimi kodlar şəklində 

saxlanılması üsulundan istifadə oluna bilər. Sadaladığımız xüsusiyyətlər və günümüzdə kom-

püter şəbəkələrinə olan tələbat domen adlar sisteminin aktuallığını daha da artırmaqdadır. 

Şəbəkələrdə DNS paketləri və onların əhəmiyyətindən danışdıqda öncəliklə kompüter şə-

bəkələri barədə məlumat verə bilərik. Kompüter şəbəkələri informasiya texnologiyalarında ra-

bitənin əsas mənbəyi hesab olunur və bir çox müxtəlif şəbəkə növləri rabitə əlaqələrinin düz-

gün qurulması üçün istifadə edilir. Uzaq sistemlərdə mövcud olan proqram və əməliyyat sis-

temlərinə əlçatanlığı təmin etmək, skaner və printer kimi kompüter qurğuları ilə əlaqə yarat-

maq üçün istifadə olunan şəbəkələrin bir çox növləri vardır. Məsələn, lokal şəbəkələr, qlobal 

şəbəkələr, simsiz fərdi sahə şəbəkələri və s. Bu şəbəkələrin hər biri üçün DNS-paketlərindən 

istifadə oluna bilər. Fərdi istifadədən əlavə olaraq müəssisələr böyüyüb inkişaf etdikcə, yeni 

kompüterlər aldıqca onları vahid bir şəbəkədə birləşdirməklə məxfi məlumatların qorunması 

üçün domen adlar sistemlərindən (DNS paketlərindən) istifadəyə təlabat daha da artır. Əksər 

insanlar şəbəkə dedikdə çox mürəkkəb struktura malik bir sistem başa düşürlər, lakin kompü-

ter şəbəkəsi çox sadə quruluşlu da verilə bilər. Kompüter şəbəkələri barədə danışdıqdan sonra 

DNS paketləri haqqında ətraflı izaha keçə bilərik. Bu paketlər tam olaraq nədir? Hansı funksi-

yaları vardır? Onun strukturu necədir? – bu kimi suallara ətraflı şərh verək. DNS (Domain 

Name System, система доменных имен) -domenlər barədə informasiya əldə etmək üçün 

kompüterdə paylanmış bir sistemdir. Əsas kompüter şəbəkəsindən bir İP ünvan əldə etmək, 

poçt yönləndirilməsi və ya bir domendəki protokollar üçün xidmətə əlçatanlığı təmin etmək 

üçün DNS sistem paketlərindən istifadə olunmaqdadır. DNS müasir dövr üçün İnternet şəbə-

kəsində əsas mənbə yolun seçilməsi üçün istiqamət yaradır. Kompüter şəbəkələrində DNS pa-

ketlərinin strukturunu sxem şəklində ifadə edək: |Header | (Başlıq)  Burada başlıq növü və pa-

ketdə hansı sahələrin olduğu müəyyənləşir. Başlıqdan sonra bir sıra suallar, cavablar, səlahiy-

yət qeydləri və əlavə qeydlər yazılır. Kompüter şəbəkələrində layihələr yaradılarkən səlahiy-

yətlərə və əlavə sahələrə yer ayırmaqla bərabər domen adların sistemləşdirilməsinə və İP ün-

vanların yer almasına diqqət yetirmək vacibdir. | Questio | (Sual) Şəbəkə protokolunun təhlü-

kəsizliyini yüksək dərəcədə təmin etmək üçün DNS məlumatlarına nəzarət şəbəkəsinin yara-

dılması çox mühümdür. |Answer| (Cavab) Qeyd edək ki, domen adları şəbəkələr yaradılarkən 

xüsusilə müvafiq yerlərə uyğun olaraq qeyd olunmalıdır. Son olaraq struktur əsasında domen  
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adların yerləşdirilməsi tamamlanmalı və verilmiş sual-cavablar kodların yazılmasında əks 

olunmalıdır. Yuxarıda DNS paketlərinin strukturunu qeyd etdikdən sonra şəbəkələrdə domen 

adlar sisteminin istifadəsi üzrə ən məşhur tədqiqatların Çexiya universitetlərində aparıldığını 

deyə bilərik. Bu tədqiqatların nəticəsi bir daha göstərmişdir ki, idarə, müəssisə və yaxud fərdi 

istifadə üçün ayrılmış kompüter şəbəkələrində verilənlər bazasındakı istənilən məlumata əlça-

tanlığı təmin edə bilmək üçün DNS paketləri vacib amil daşıyır. Verilənlər bazasında qeyd 

olunmuş hər hansı bir domen adın İP ünvan kimi kodlar vasitəsi ilə təsvir edilməsi DNS pa-

ketlərindən birbaşa asılıdır və bu bəzi hallarda təhlükəsizlik sisteminin pozulması halları ilə 

nəticələnə bilər. DNS paketləri üçün minimal dərəcədə təhlükəsizlik qaydaları tərtib olunsa da 

bəzi hallarda kiberhücumlar başverə bilər. Bunun qarşısının alınması məqsədi ilə DNS Təhlü-

kəsizlik Uzantıları (DNSSEC-Domain Name System Security Extensions Computer) protoko-

lu yaradılmışdır. Məlumatların təhlükəsizliyi, xidmətlərin bütövlüyü və bir sıra digər məsələ-

lərin həll olunması üçün bu protokoldan istifadə olunur. Verilmiş domen adların DNS paket-

ləri ilə İP ünvanlara çevrilməsi zamanı alınmış cavablar bəzi hallarda doğru olmaya da bilər 

və bunun əsas səbəbi isə məlumatların yerləşdiyi gizli yerlərdə səhvlərin baş verməsidir. 

Kompüter şəbəkələrində DNS paketlərindən istifadə olunması çox əhəmiyyətlidir, çünki isti-

fadəçilər məlumatları və domen adları şəbəkə serverlərində yaradarkən onları və İP adreslərini 

yaddaşlarında olduğu kimi saxlamaqda əziyyət çəkə bilirlər. Bu baxımdan şəbəkələrdə domen 

adlar yazılarkən diqqət edilir ki, domen adın iyerarxik strukturu bir qədər sadə məzmunlu ol-

sun. DNS paketlərinin faydalı xüsusiyyətləri kompüter şəbəkələri üçün demək olar ki, ikiqat 

səviyyədə artmışdır. Bu faydaları saysaq, əvvəla, bu paketlər sayəsində çevrilmiş domen adla-

rı daha  sadə yol ilə yadda saxlanıla bilir, daha sonra bir mərkəzi kompüter serveri üçün bir İP 

ünvan dəyişsə belə domen adı yenə də istifadəçilərə və ya şəbəkəyə uyğun bir şəkildə çox 

asanlıqla həll edilə bilər. Fikirlərimizi bir qədər ümumiləşdirsək, deyə bilərik ki, İnternetə çı-

xış üçün əsas sistem hesab olunan DNS paketləri domen adları İP ünvanlarına çevirməklə ya-

naşı bu əməliyyatın tərsini də icra edirlər. Yəni verilmiş hər hansı kod şəbəkə serverindəki do-

men ada məxsusdursa çevrilmə üçün DNS paketləri istifadə olunacaqdır. Ümumiyyətlə, hər 

hansı bir cihazda İnternet şəbəkəsindən istifadə DNS ilə başlayır. Belə ki, məsələn, bir istifa-

dəçinin telefonundakı bir brauzerə hər hansı bir veb sayt adı daxil etdiyini düşünək. Bu zaman 

veb sayt brauzerin domen adının İP(İnternet protokolu) ünvanına çevrilməsi üçün əməliyyat 

sistemindən istifadə edir. Daha sonra isə bu əməliyyat sistemi verilmiş domen adları digər bir 

şəbəkəyə ötürmək üçün istifadə olunan DNS paketinin tərkibində iştirak edir. Qeyd edək ki, 

bir çox şəbəkə operatoru şəbəkələrindəki cihazlar tərəfindən göndərilən DNS istəklərini və ya 

sorğularını idarə etmək üçün rekursiv həllər işlədir (rekursiya-latın dilindən tərcümədə qayıt-

maq mənasını verir və burada rekursiv həll dedikdə daha yığcam şəkildə qısa kodların istifadə 

olunduğu həll üsulları nəzərdə tutulur). Sorğu sistemlərinə bu cür sistem paketlərinin istifadə-

si verilənlərin daha operativ şəkildə istifadəçiyə çatdırılması üçün çox vacib önəm daşıyır. Ki-

çik operatorlar və təşkilatlar (məsələn Google Public DNS, OpenDNS və Quad9) kimi icti-

maiyyət üçün bir xidmət olaraq işləyən rekursiv həllər daxil olmaqla digər həlledicilər üçün 

də DNS paketlərinin istifadəsi yönləndirilmiş sorğu və istəklərin cavablandırılması üçün çox 

mühümdür. Məlumdur ki, hər bir domen adı üçün DNS məlumatları İnternet şəbəkəsinin bir 

hissəsində nüfuzlu bir ad serverində saxlanılır və bunun əsas səbəbi isə şəbəkə istifadəçiləri-

nin müvafiq məlumatları daha asan əldə edə bilməsidir. Təsəvvür edək ki, hər hansı bir istifa-

dəçi bir bankın veb saytına daxil olduqda nələr baş verə bilər. Öncəliklə istifadəçinin cihazı 

bank veb saytının İP ünvanı üçün quraşdırılmış ad serverindən sorğu göndərərək istifadə edir. 

Bu zaman istifadəçi server administratorunu  qanuni sayta deyil, özünün yaratdığı veb sayta 
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yönəltməklə İP ünvanı dəyişdirə bilər. Beləliklə, saxta bir veb sayt yaranır və əsas qanuni 

bank veb saytını təqlid edir. Bank saytına daxil olmaq istəyən istənilən işçi şəxsi məlumatını 

və şifrəni daxil etməklə veb sayta daxil olduqda özü də bilmədən artıq bütün məlumatları, qa-

nuni sənədləri bu hücumu təşkil edən istifadəçi şəxs üçün əlçatan edir. Artıq bankın rəsmi veb 

saytna daxil olan hücum edən şəxs pul köçürmələri, bank ödənişləri və s. bu kimi əməliyyatla-

rı yerinə yetirə bilər. Son olaraq fikirlərimizi ümumiləşdirib deyə bilərik ki, günü-gündən in-

kişaf edən texnologiyalar dövründə yaşayırıqsa yaradılan və istifadə olunan hər bir avadanlı-

ğın xüsusiyyətlərini dərindən bildikdən sonra həyatımızda onlardan istifadə etsək daha məq-

sədəuyğun nəticə əldə edə bilərik.  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə peşəsindən asılı olmayaraq, hər bir kəs fəaliyyətini 

daha məqsədəuyğun şəkildə təşkil etmək üçün kompüter qurğusundan istifadə edir. Kompüter 

insanlara bir çox üstünlüklər qazandırmaqla onların işlərini asanlaşdırır. Məqalənin də aktual-

lığı onun bu sahədə xüsusilə vacib bir mövzuya - kompüter şəbəkələrində DNS paketləri və 

onlardan istifadəyə həsr olunması ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu gun öz biznesini inkişaf etdirmək və dünyanın istənilən ye-

rindən əlçatanlığı təmin etmək istəyən hər hansı bir şəxs məqalədə qeyd etdiyimiz yeniliklər-

dən istifadə edərək öz sahəsində uğur qazana bilər. Elektrotexnika inkişaf etdikcə, yeniliklər 

artdıqca kompüter şəbəkələrinin istifadəsi geniş yayılmış və DNS paketlərinin yenilikləri ço-

xaldıqca domen adların əhəmiyyəti daha da artmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti. Məqalədə göstərilən materiallardan informatika müəl-

limləri və bu sahədə tədqiqat aparan şəxslər istifadə edə bilər. 
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Н.Ф. Ахмедлы 

 

DNS пакеты в компьютерных сетях и  

польза от их использования 

 

Резюме 

 
Большинство современных компьютерных сетей используют протоколы передачи 

на основе пакетов. Сетевой пакет – это отформатированная единица данных, переда-

ваемая сетью, связанной с пакетом. В последнее время использование таких пакетов 

стало ключевым приоритетом при кодировании адресов доменных имен. 
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N.F. Ahmadli  

 

DNS packets in computer networks  

and the importance of their use 

 

Summary 

 
Most modern computer networks use packet-based transmission protocols. A network 

packet is a formatted unit of data transmitted by a network associated with a packet. Recently, 

the use of such packages has become a key priority for coding domain name addresses. 
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Son zamanlar tez-tez eşitdiyimiz ifadələrdən biri də “bulud” texnologiyasıdır. Bu texnolo-

giyalar hazırda müxtəlif formalarda təqdim edilir. Əksər istifadəçilər hazırda “Google” “bu-

lud” texnologiyasından istifadə edirlər. 

Bulud texnologiyası - xidmətləri təqdim edən, müxtəlif anlayışları özündə birləşdirən bö-

yük bir konsepsiyanı özündə cəmləşdirir. Məs, infrastruktur, proqram təminatı, verilənlər və s. 

İstifadəçiyə dair məlumatların bulud sistemlərində saxlanılması, emal edilməsi, emal  

proqramlarının işə salınması və nəticələrinə baxılması Bulud texnologiyaları vasitəsilə təmin 

edilir. 

İstifadəçilərin Bulud texnologiyasından istifadə etməsinin 3 əsas amili aşağıdakılardan 

ibarətdir: 

  hesablama resurslarının sonsuz imkanlara malik olması; 

  layihələrin başlanğıc mərhələlərində böyük həcmli xərclərin olmaması; 

  pay-as-you-go, yəni, faktiki xidmətə görə ödəmə. 

Bulud texnologiyalarının bir çox sahələrdə (e-təhsil, e-elm, e-kitabxana, e-hökumət və s.) 

geniş tətbiq edilməsi ilə əlaqədar olaraq son zamanlar şəbəkə resurslarından daha rasional is-

tifadə olunur. 

Bulud texnologiyası dedikdə, onlayn-servis formasında kompyuter resurslarında İnternet 

istifadəçisinə təqdim olunan verilənlərin emalı texnologiyası başa düşülür. Bulud sözü burada 

mürəkkəb infrastrukturu əks etdirir və eyni zamanda, bütün texniki hissələri özündə ört-basdır 

edən metaforik anlamda istifadə olunur.  

İstifadəçinin bütün ehtiyatlar yığımına şəbəkə müraciətini təmin edən texnologiya Cloud 

Computing (Verilənlərin Bulud emalı) adlanır. Buraya, birbaşa verilənlərin saxlanması, müx-

təlif servislər, proqram təminatı, verilənlərin ötürülməsi şəbəkəsi aid edilə bilər.  

Bir konsepsiya kimi verilənlərin bulud emalı özündə aşağıdakı anlayışıları ehtiva edir:  

  bir xidmət kimi – infrastruktur; 

  bir xidmət kimi – platforma; 

  bir xidmət kimi – proqram təminatı; 

  bir xidmət kimi – verilənlər; 

  bir xidmət kimi – iş yeri. 

mailto:abdiyeva.meltem@mail.ru
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İstifadəçi sorğularına əsasən, İnternet – resuslarının nizamlılığı Bulud texnologiyasının ən 

müsbət xüsusiyyətlərindən biridir. Serverin virtuallaşdırılması adlanan aralıq hissədən bu ni-

zamsızlığı aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Bununla da, güc virtual server və kompyu-

ter arasında bərabər paylanmış olur. 

İngiliscə Cloud Storage adlanan Verilənlərin Bulud saxlanması onlayn-saxlanma modeli-

dir. Buradakı verilənlər müştərinin istifadəsi üçün şəbəkənin çoxölçülü paylanmış serverində 

saxlanır. Xüsusi ayrılmış serverlərdə verilənlərin saxlanması modeli isə bunun əksinə olaraq 

müəyyən məqsədlər üçün əldə olunan və ya icarəyə gotürənlər və ya müştəri üçün serverin 

daxili strukturunu ümumi götürdükdə görünməz edir. Müştəri yanaşmasına əsasən, virtual ser-

ver təşkil edən buludda verilənlər saxlanılır, birlikdə emal olunur. Fiziki baxımdan, bu tip ser-

verlər fərqli-fərqli qitələrdə bir – birindən aralı məsafələrdə yerləşə bilərlər. 

Bulud hesablamaları adlandırılan ideya, ilk olaraq 1970-ci ildə Cozef Karl Pobert Link-

laya tərəfindən ortaya qoyulmuşdur. [1] Lakin bulud texnologiyasının (cloud computing) in-

kişafi təxminən 2006-cı illərə dayanır. Bu tarixdən etibarən, ard-arda bir sıra şirkətlər öz plan-

larını təqdim etməyə başladılar. İlk öncə, Amazon şirkəti WebServices infrastrukturunu təq-

dim etdi. Daha sonra,  Google, Sun və IBM şirkətləri də öz servislərini təqdim etdilər. 2008-ci 

ildə isə, bu sahədə Microsoft kompaniyası öz planlarını ortaya qoydu. Microsoft, servis təq-

dim etməklə bərabər, həm də mükəmməl WindowsAzure bulud əməliyyat sistemini ərsəyə 

gətirdi.  

Buludun 3 modeli mövcuddur ki, bunlar da öz növbəsində, bulud hesablamalarına xidmət 

edir. 

1. SaaS, Software as a Servise – Proqram təminatı xidmət kimi. Bulud infrastrukturunda 

yerinə yetirilən provayder əlavələrinin istifadəçiyə proqram vasitələri formasında təqdim 

olunması deməkdir. 

S+S (Software + Servise) – Microsoft tərəfindən təkmilləşdirilən SaaS-ə yaxın alternativ 

texnologiya sayılır. Bu modeli SaaS modelindən fərqləndirən xüsusiyyət ondan ibarətdir ki, 

istifadəçi əlavələrə brauzerin köməyi ilə keçid edir, S+S modeli kompyuterdə quraşdırılmış 

kifayət qədər funksional proqram təminatı təqdim edir.  

2. PaaS, Platform as a Service – Platforma xidmət kimi. İstifadəçinin yaratdığı vasitələr və 

ya proqramlaşdırma dilləri istifadəçiyə bulud infrastrukturunda təqdim olunur. Platforma xid-

mət modeli kimi – Platform as a Service, PaaS platformanın icarəyə götürülməsini təmin edir 

və bu, bir qayda olaraq əməliyyat sistemlərini və tətbiq servislərini özündə birləşdirir. Plat-

forma servis kimi, eyni zamanda özündə infrastruktur servis modelini də birləşdirir. Windows 

Azure, Amazon Web Services (AWS) kimi platformaları Platforma servis modelinə misal 

çəkmək olar. 

3. IaaS, Infrastructure as a Service – İnfrastruktur xidmət kimi. İstifadəçiyə verilənlərin 

emalı, saxlanması və başqa hesablama resurslarını yerinə yetirmək üçün əməliyyat sistemi və 

əlavələrdən ibarət ixtiyarı proqram təminatı təqdim edilir.  

Bulud xidmətlərindən həm də təhsil məqsədləri üçün rasional şəkildə istifadə etmək olar. 

Təhsildə bulud xidmətlərindən istifadə həm şagirdlərin, həm tələbələrin, həm də müəssisələr-

də çalışan əməkdaşların tədris prosesində səmərəli təşkilinə imkan yaradır. Elektron jurnallar, 

elektron gündəliklər, tələbələr və müəllimlər üçün şəxsi kabinetlər və s. bulud texnologiyala-

rının təhsildə istifadəsinə dair nümunələr hesab edilir. Bulud texnologiyaları mobil tədrisin 

təşkili üçün bir növ platforma rolunu oynayır. Tədris prosesində informasiya texnologiyaları-

nın bu növünün bütün nailiyyətlərindən bəhrələnməklə, müxtəlif tipli sosial proqram təmina-

tına əlçatanlığı təşkil etməyə imkan verir.  
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Müxtəlif tədris materiallarına, tapşırıqlara, mühazirələrə, tədris olunan fənlər üzrə semi-

narlara tələbələrin (auditoriyanın) sərbəst əlçatanlığının təqdiminə istiqamətlənmiş pedaqoji 

fəaliyyəti səmərəli və effektiv təşkil etmək məqsədilə tədrisdə səmərəli bulud xidmətlərindən 

istifadəyə üstünlük verilir. Səmərəli bulud xidməti həmçinin proqram məhsullarının, tədris və-

saitlərinin yeni müəllif versiyalarının, tədris seminarlarının, başqa tematik resurslara istinadla-

rın proqressivliyinin həyata keçirilməsi üçün sanki bir arena rolunu oynayır. Bu zaman, məq-

sədli auditoriya ilə əks əlaqənin operativ təmin imkanı məhz səmərəli bulud xidməti vasitəsilə 

reallaşır. 

Son vaxtlar, Learning Management Systems (LMS) – elektron təhsildə tədrisin idarə olun-

ması sisteminin bulud texnologiyalarına tətbiqi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Blackboard, 

Moodle kimi geniş əhatə dairəsinə malik LMS sistemləri buludda yer alır. Bu sistemlərin bu-

ludda yer alması təhsil müəssisələri üçün proqram təminatına və bahalı avadanlıqlara sərf olu-

nan maliyyə xərclərinin azaldılmasına öz töhvəsini verir.  

Bulud texnologiyalarının tətbiq edilmə səmərəsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, 

bulud texnologiyalarından istifadə bir sıra müsbət və mənfi cəhətlərə malikdir. 

Müsbət cəhət ondan ibarətdir ki, bu cür xidmətlərin istifadəçiləri üçün proqram əldə edil-

məsi, saxlanma və yaxud da öz infrastrukturunun yaradılmasında əlavə və ya daha güclü ava-

danlıq və ya lisenziyalı proqram təminatının alınması ilə əlaqəli xərclər nəzərəçarpacaq dərə-

cədə azalır. 

Bulud xidmətlərindən istifadənin kənar müdaxilələrə qarşı təhlükəsizliyinin az olması 

mənfi cəhətlər sırasında yer alır. Bir sıra köhnəlmiş və ya istifadə olunmamış məlumatların 

saxlanması məsələsi də mənfi cəhətlərə aid edilir. İstifadəçilərin hər hansı bir məlumat qru-

punu və ya istifadə olunmamış xidmətləri silməsinin mümkün olmadığı Google xidmətləri  

buna bariz nümunədir.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq kompyuter texnologiyalarının infrastruktur və proqram 

təminatının birbaşa şəbəkə mühitində formalaşdırılması və tətbiq edilməsinin məhz Bulud 

texnologiyaları vasitəsilə təmin olunması ilə bağlıdır. Bu texnologiyalar sayəsində istifadəçi 

oz məlumatlarını bulud sistemlərində saxlayıb emal edə bilir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, bu mövzuda bulud texnologi-

yalarının müasir vəziyyəti, modelleri və xidmətləri təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu isə bütün dünyada geniş tətbiq dairəsinə 

malik bulud texnologiyasının formalaşması xüsusiyyətləri, inkişaf meylləri və perspektivləri-

nin tədqiq edilməsi və bu texnologiyalardan elektron təhsildə istifadə perspektivlərinin araş-

dırılmasından ibarətdir. 
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Резюме 

 
В статье обсуждаются облачные технологии, которые на сегодняшний день явля-

ются одной из самых важных и актуальных вопрос. Была представлена информация о 

сущности и истории облачных технологий, их преимуществах и недостатках, их ис-

пользовании и эффективности применения. Также говорилось о повсеместном исполь-

зовании эффективных облачных технологий в образовании и обучении. 

 

M.T. Abdiyeva 

 

Theoretical and methodological bases  

of formation of cloud technology 

 

Summary 

 
In the article, Cloud technologies is discussed, which are one of the most important and 

actual issues today. Information was provided about the essence and history of cloud 

technology, its advantages and disadvantages, its use and application efficiency. There was 

also talk about the widespread use of effective cloud technologies in education and teaching. 
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İnformatikanın kompüterdən istifadə ilə təsvirlərin yaradılması və redaktə edilməsi  üsul-

ları ilə məşğul olan sahəsi kompüter qrafikası adlanır. Müxtəlif peşə sahibləri: müxtəlif elm 

və tətbiq sahələri ilə məşğul olan tədqiqatçılar; rəssamlar; konstruktorlar; kompüter dizaynı 

ilə məşğul olan mütəxəssislər; dizaynerlər; reklam məhsulları hazırlayanlar; Web-səhifələrin 

hazırlanması ilə məşğul olanlar; multimedia təqdimatı hazırlayan müəlliflər; səhiyyə işçiləri; 

parça və geyim modelyerləri; fotoqraflar; tele-video montajla məşğul olan mütəxəssislər və 

digərləri öz işlərini sahmana salmaq üçün kompüter qrafikasından istifadə edirlər. 

Adətən kompüterin ekranında təsvirlər qrafika proqramlarının köməyi ilə yaradılır. Kom-

püter qrafikası proqramlarına rastr və vektor qrafikaları, fraktal qrafika, üçölçülü obyektləri 

yaratmaq və redaktə etmək üçün istifadə edilən proqramlar (məsələn, 3 ds MAX proqramı), 

avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemləri daxildir. 

İnformatikanın xüsusi bölməsi olan kompyuter qrafikasına daxil olan çoxsaylı qrafik proq-

ramlarla yeni şəkillər çəkmək, hazır şəkillər üzərində müxtəlif dəyişikliklər etmək mümkün-

dür. Belə proqramlara Adobe Photoshop, Picture Publisher, Photostiller, Corel Draw, Macro-

media Flash, Macromedia Freehand, Macromedia Fotographer, Macromedia DreamWeaver, 

Ulead Gif Animator və s. missal göstərmək olar. Kompüterin diskində saxlanılan şəkillər rə-

qəmsal təsvirlər adlanırlar. Belə ki, kompüterin yaddaşında bütün şəkillər rəqəm şəklində (0 

və1) saxlanılır. 

Qrafik redaktorlar üç qrupa bolünürlər: rastra (piksel), vector və fractal. 

Rastra qrafika şəkillərin skanerləşdirilməsi, rəqəmli fotoaparat, videokamera çəkilişləri va-

sitəsilə alınır və nöqtələrdən təşkil olunur. Rastra qrafika üçün əsas xarak-teristika vahid 

uzunluğa düşən nöqtələrin sayıdır. Rastra qrafika termini İngilis dilində “Bitmap-qrafika” ter-

mininə uyğun gəlir və mənası – bit ölçüsünün yerləşdiyi xəritə deməkdir. Rastra qrafik redak-

toruna Paint, Adobe Photoshop, Photostyler, Adobe Photo-Paint, Picture Publisher, Corel 

Photo-Paint proqramları daxildir. 

Vector qrafik redaktorlarında bütün xətlər başlanğıc nöqtə ilə və bu xətti riyazi əks etdirən 

tənliklərlə tətin olunur. Burada əsas element xətt nəzərdə tutulduğundan qrafik əks olunma 

daha sadə və asandir. Vector qrafik redaktorlarına Adobe İllusrator, Macrpmedia Freehand və 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 366 

Corel Draw proqramları daxildir. 

Fraktal qrafika vector qrafikası kimi riyazi hesablamalara əsaslanır, onun baza elementlə-

rini isə riyazi düsturların özləri təşkil edir. Bu düsturların köməyilə üçölçülü obyektlərin, su-

xur laylarının və s. imitasiyalar yaradılır. Şəkillər tənliklərlə yazılır, tənliklərin əmsalları də-

yişildikdə şəkillərdə dəyişir. Ona görə də informasiyalar yaddaşda tənlik kimi saxlanılır. Adi 

fractal üçbucaq frktal qrafikaya misal ola bilər. 

İlk kompüterlərdə qrafik obyektlər yaratmaq ucun, demək olar ki, heç bir vasitə yox idi. O 

zamanlar ekrana yalnız simvollar – hərf, rəqəm və xüsusi işarələr çıxarmaq olurdu. Lakin elə 

onda da proqramçılar kompüterdən “rəsm aləti” kimi istifadə etməyə cəhd edirdilər. Məsələn, 

həmin dövrun insanları, kompüter proqramının köməyi ilə simvollardan tərtib olunmuş məş-

hur “Mona Liza” rəsmini, yəqin ki, xatırlayırlar. Sonrakı kompüterlər artıq sadə görüntüləri: 

nöq təni, duz xətti, çevrəni çəkə bilirdi. O zamankı monitorlar ağ-qara olduqlarından, kom-

püterdə yaradılan görüntülərin hamısı rəssam-qrafiklərin işlərini xatırladırdı. Rəssamlığın baş-

qa janrlarından fərqli olaraq rəssam-qrafiklərin əsərləri, hər şeydən öncə, cizgilərin aydın cə-

kilişi ilə səciyyələnir. Məhz buna görə də, o dövrün kompüterlərinin təsvir imkanlarını kom-

püter qrafikası [computer graphics] ad landırmağa başladılar. Lakin indi kompüterin koməyi 

ilə rəssamlar müxtəlif janrlarda əsərlər yarada bilsələr də, “kompüter qrafikası” anlayışı yenə 

də istifadə olu nur. 

Bu gün kompüter qrafikasından bir çox sahələrdə istifadə olunur. Onlardan bəziləri ilə qı-

saca tanış olaq. Ötən əsrin 50-ci illərinin ortalarında ilk dəfə olaraq verilənlər kompüterin mo-

nitorunda qrafik şəkildə göstərilməyə başladı. Bu imkana malik hesablama maşınları hərbi tə-

yinatlı elmi hesablamalarda istifadə olunurdu. 

• Elmi qrafika. Bu, kompüter qrafikasının tətbiq olunduğu ilk sahədir. Burada başlıca məq-

səd elmi tədqiqat obyektlərini vizuallaşdırmaq (əyani göstərmək), hesablamaların nəticələrini 

əyani göstərməklə hesablama eksperimentləri aparmaq olmuşdur. Müasir riyazi proqram pa-

ketlərinin əksəriyyəti (məsələn, Maple, MatLab, MathCAD) müəyyən hesablamalar əsasında 

qrafiklər, səthlər və üçölçülü cisimlər qurmaq imkanına malikdir. 

• İşgüzar qrafika. Kompüter qrafikasının bu sahəsi müxtəlif müəssisələrin işində tez-tez 

istifadə olunan illüstrasiyaların yaradılması üçün nəzərdə tutulub. Plan göstəricilərinin, hesa-

bat sənədləşmələrinin, statistik məlumatların hazırlanmasında işgüzar qrafikadan geniş istifa-

də olunur. Çox zaman bunlar qrafiklər, dairəvi və zolaqlı diaqramlar olur. 

• Konstruktor qrafikası – mühəndis-konstruktorların işlərində istifadə olunur. Kompüter 

qrafikasının bu növü avtomatlaşdırılmış layihələndirmə (computer aided design, CAD) sis-

temlərinin başlıca elementidir. CAD sistemlərində qrafikadan layihələndirilən qurğuların tex-

niki sxemlərinin hazırlanmasında istifadə olunur. Hesablamalarla əlaqəli qrafika əyani forma-

da optimal konstruksiyanın, detalların ən münasib tərtibatının axtarışını aparmağa, konstruksi-

yadakı dəyişikliklərin nəticələrini proqnozlaşdırmağa imkan verir. Konstruktor qrafikası vasi-

təsilə istər ikiölçülü (proyeksiyalar, kəsiklər), istərsə də üçölçülü fəza görüntüləri almaq 

mümkündür. 

• Obrazların tanınması – Qrafik informasiyanın tanınması və təsnif olunması məsələsinin 

həlli süni intellektin yaradılmasında əsas problemlərdən biridir. Bu gün kompüterlər vasitəsilə 

obrazların tanınmasına çox yerdə rast gəlmək olar: axtarışda olan cinayətkarın tanınması sis-

temləri; aero və kosmik fotoşəkillərin analizi; çeşidləmə sistemləri və s. Mətnlərin skanerdən 

keçirilməsi və onların “şəklinin” ayrı-ayrı simvollar yığınına çevrilməsi obrazların tanınması-

na ən gözəl nümunə ola bilər. 

• Təsviri incəsənət. Bu sahəyə qrafik reklamları, kompüter videofilmlərini, fotoqrafiyala-
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rın emalını, rəsmlərin, multiplikasiyanın yaradılmasını və s. aid etmək olar. Kompüter qrafi-

kasının bu sahəsində Adobe Photoshop (rastr görüntülərin emalı), CorelDRAW (vektor qrafi-

kasının yaradılması), 3ds max(üçölçülü modelləşdirmə) kimi proqramlar daha populyardır. 

• Virtual reallıq. Texniki vasitələrin köməyi ilə yaradılan və ətraf aləmi imitasiya edən sis-

temlər hələ ötən əsrdə mövcud idi. Hazırda virtual reallıq sistemlərindən müxtəlif trenajorlar-

da (avtomobil, təyyarə və kosmik trenajorlarda, mürəkkəb qurğularla işləməyi öyrənmək üçün 

trenajorlarda, döyüş trenajorlarında), mürəkkəb situasiyalı kompüter oyunlarında, eləcə də 

mürəkkəb, tez dəyişilən şəraitdə qərar qəbuletmənin strategiya və taktikasını mənimsəmək 

üçün nəzərdə tutulmuş öyrədici sistemlərdə istifadə olunur. 

• Rəqəmsal video. Rəqəmli formatda canlandırılan görüntülər (animasiyalar) getdikcə da-

ha geniş yayılır. Buraya ilk növbədə kompüter şəbəkələri vasitəsilə ötürülən filmlər, eləcə də 

videodisklər (DVD), rəqəmsal kabel və peyk televiziyaları aiddir. 

Kompüter qrafikası fənninin əsas məqsədi təsvirlərin yaradılması və saxlanması prinsipləri 

barədə ətraflı məlumat verməklə yanaşı daha populyar qrafik redaktorların əsas imkanlarını 

araşdırmaqdan ibarətdir. 

Fənnin tədrisi prosesində tələbələrə aşılanan biliklər gələcək mütəxəssislərin kompüter 

qrafikası sahəsində daha da püxtələşməsi və ustalığının təkmilləşməsi üçün əsas (fundament) 

olacaqdır. “Kompüter qrafikası” kursu informatika fənninin baza kursunun öyrənilməsi prose-

sində formalaşan bilik və vərdişlərə əsaslanır. “Kompüter qrafikası” fənninin təyinatı kompü-

terin yaddaşında təsvirlərin kodlaşdırılması, yaradılması, redaktə edilməsi və saxlanması üsul-

larını hərtərəfli öyrətməkdən ibarətdir, 

Fənnin öyrənilməsi ilə əldə edilən biliklər fizika, kimya, biologiya, eləcə də digər elm sa-

hələrinə aid olan elmi və yaradıldığını bilməyin özü bir çox problemləri həll etməyə kömək 

edir. Bu məsələlər haqqında təsəvvür olandan sonra rahatca anlamaq olur ki, kağızda çap edi-

lən təsvir, niyə ekranda göründüyü kimi dəqiq alınmır. 

Üçüncü əsas məsələ grafik faylların formatlarıdır. Sonrakı mərhələlərdə emal ediləcək təs-

virlərin saxlanması problemi olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qrafik redaktorların hamısı 

üçün qrafik faylları saxlamaqdan ötrü vahid format yoxdur və ola da bilməz. Lakin elə for-

matlar da var ki, onlar bir sira predmet oblastları üçün standart formatlar hesab edilir. Qrafik 

formatların xüsusiyyətlərini bilmək təsvirlərin səmərəli saxlanması və müxtəlif əlavələr ara-

sında məlumat mübadiləsinin həyata keçirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə kompüter qrafikasının növləri və kompüter qrafikası 

fənninin oyrənilməsinsdə məqsəd bir daha nəzərdən keçirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə kompüter qrafikasının tətbiq sahələri haqda geniş mə-

lumat verilir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən kompüter qrafikası fənnini tədris 

edən müəllim və tələbələr istifadə edə bilər. 
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computer graphics. 
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Python dinamik semantikasi ilə şərh olunan, obyektyönlü, yüksək səviyyəli proqramlaşdır-

ma dilidir. Yüksək səviyyəli ona görə deyilir ki,proqramlaşdırma dilləri 2 yerə bölünür: aşağı 

səviyyəli(low level), yüksək səviyyəli (high level). Asağı səviyyəliyə c, c++ misal göstərə bi-

lərik. Bu dillər maşın dilinə daha yaxın proqramlaşdırma dilidir. Python isə yüksək səviyyəli 

proqramlaşdırma dilidir, insan dilinə yaxin sintaksisə malikdir, bu dildə oxumaq, yazmaq da-

ha rahatdir. Obyektyönlü proqramlaşdırma dedikdə functions (funksiya) paradiqma, oop para-

diqma və s.-yə malik olan dildir. Python bu paradiqmanin hər ikisini özündə birləşdirir. Dina-

mik semantikası ilə şərh olunan isə o deməkdir ki, bu dil birbaşa kodu yazanda run (işə düşür) 

olur, maşın dilinə çevrilir. Bunun üçün də interpertatorlar vardır ki, özü həm maşın dilinə çe-

virir, həm də run edir. Pythonun sırf “code for data structures” (məlumat strukturları) vardır 

ki, bunlardan proqramlaşdırma dilində istifadə etdiyimiz array (massiv), obyekt,  listlər və s.-

dır. Hər dil də mahiyyətcə eynidir, amma sintaksisi fərqlidir. Pythonun da data structures (mə-

lumat strukturları) sirf özündə yazılır. Məsələn, javascript c dilində yazılıb,  amma python özü 

özündə yazılıb. Buna görə də daha sürətlidir. Python həm də script dilidir. Script dili olduğu-

na görə də web developmentdə back dili kimi də istifadə olunur. Python funksional və oop 

(object oriented programming) paradıqmasına görə də başqa sahələrdə istifadə olunur. Funk-

sional paradıqma ona hesablama üstünlüyünü qazandırır. Robototexnika, data science, data 

analitik, suni intellekt, maşın dili kimi sahələrdə Funksional paradıqmadan istifadə olunur. 

Çünki orda milyonlarla lazımlı datalar üzərində işlənir.  Oradan lazımlı dataları funksional pa-

radıqmanın verdiyi üstünlüklərlə işləyib məlumatları çıxarırlar. Məhz bu səbəbdən funksional 

paradıqmaya sahib olması Pythona üstünlük qazandırır. Pythonun da özünün kitabxanaları 

var. Yuxarıda deyilən özəlliklərə baxsaq, belə nəticəyə gələrik ki, şərh olunan multiparadiq-

mali, sematikalı dil olması pythonu aktual edir. Əlavə olaraq da Pythonda modullar və paket-

lər vardır. Biz bu üstünlüklər sayəsində Pythonda hazır paketlərlə kodları təkrar-təkrar yaz-

mırıq. Məhz bu səbəbdən də Python daha aktualdir. 

Dünyanın ən tanınmış saytları, bəzi sosial şəbəkələr (amazon, pinterest, spotify instagram 

netflix) Pythonla yazılmışdır.  
Proqramlaşdırma dillərinin öyrədilməsi üçün informatika dərsliklərinin məzmununun təhlili 

Ilk mərhələlərdə ilkin məlumatlar şagirdlərə verilir. Şagird  baş verən prosesləri təməldən 

bilməlidir ki yazılan kodun necə icra olunduğunu dərk edə bilsin. Şagirdlər ikilik say sistemi-

ni bilmədən, proqramlasdirmaya birbaşa keçid edə bilməz. Hər bir şagird və öyrənən, alqorit-
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mi, say sistemlərini bilməli, bu barədə məlumatli olmalıdır. Daha sonra isə proqramlaşdırma 

dillərini öyrənməyə başlamalıdır. O dilin əhəmiyyətini bilməsi mütləqdir. 8-ci sinif dərsliyinə 

nəzər salsaq orada ilk öncə Pythonun yüklənib qurasdırılması, daha sonra kəmiyyətlər, sərt və 

dövrlər haqqında danışılır. Dərsə başlayarkən Pythonun əhəmiyyəti və hansı sahələrdə istifadə 

olunması barədə danışılmalıdır. Hər bir öyrənən bilməlidir ki, öyrəndiyi dili nə üçün istifadə 

edəcək. Dərsi tədris edərkən sıra ilə biz Pythonun sintaksis, dəyişənlər, dəyişənlərin tiplərini, 

operatorlarını, Printin hansı məqsədlə yazıldığını, daha sonra şərt və dövrləri tədris etməliyik.  

Şagirdlər tipləri, dəyişənləri dərk etmədən onlara birbaşa hesablama əməliyyatlarını öyrə-

də bilmərik.  

 

Pascal, Phyton dilinin müqayisəli təhlili 

İlk proqramlaşdırma öyrənməyə başlayanlar üçün Pascal dili də tövsiyə olunur. Pascal ilə 

python dilini müqayisə etsək, görərik ki, Python daha “cavan” dildir. Pascal günümüzdə çox 

istifadə olunmasa da Python bunun tam əksinə ən cox istifadə olunan dildir. Ortaq cəhətləri 

isə odur ki, hər ikisini pulsuz kompüterimizə yükləyə bilərik. Proqramlaşdırma mühitləri fərq-

lidir. Pascal, əsasən, lazarusda yazılır. Pythonu www.python.org saytindan pulsuz olaraq  

yükləyə bilərik. Pythonun  kitabxanası pascaldan daha genişdir.   

 

Oxşar cəhətləri 

Hər iki dilin sintaksisi ingiliscədir. 

Hər iki dil istənilər əməliyyat sistemini dəstəkləyir. 

Dəyişənlər hər iki dildə də eynidir. 

Əlifbası hər iki dildə də eynidir A-Z yə qədər ingilis hərfləri. 

Hər iki dilin sintaksisi daha asan və rahat oxunandır. 

 

  

Pascal                         Python fərqləri 

If else If elif else 

*şərh* {şərh } simvolu 

 

# şərh simvolu  

 

Kod əgər sonlandırıldısa, kodun sonunda 

nöqtə vergül qoyulur; olmalıdır. 

Write (‘a’); 

Pythonda bu Olmur 

print (“a”) 

 

Kodlar begin end arasinda icra olunur 

program Hello; 

begin 

  writeln (‘Hello, world’); 

end  

Buna ehtiyac yoxdur 

Print (“Hello, world”) 

 

Program hesablama; 

Var x,y :integer; 

X=5; 

Y=5; 

Z=X+Y; 

Write(z); 

x = 5 

y = 3 

z=x+y 

print(z) 

 

x^3,x^4  

http://www.python.org/
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 Var a: integer; 

 a  := 225; 

 b := Sqrt (a); 

write (b); 

Pythonda math modulu vardır. 

İmport math 

math.sqrt ( x ) 

Pascalda x^3,x^4 belə yazılır: 

exp(3×ln(x)) 

exp(4×ln(x)) 

Phytonda isə X××3 və ya x××4 

 

Phyton proqramlaşdırma dilinin əsas elementləri və xarakteristikası 

Pythonun əsas elementləri bunlardır: dilin əlifbası, sintaksisi və semantikası. 

Python əlifbası: ingilis əlifbasında A-da Z-yə qədər hərflər 

0,1,2,3......9 rəqəm 

Xüsusi simvollar = + # ( ) <= >= <> @ := == və s 

Python Sintaksisi – əlifbada olan simvollardan dilin ayrı-ayrı konstruksiyalarının (koman-

daların, operatorların) düzəldilməsinin formal qaydalarıdır. Python proqramlaşdırma dilinin 

sintaksisi, Python proqramının necə yazılacağını və təsvir olunacağını təyin edir. Python di-

linin Pascal, C və Java ilə çox oxşar cəhətləri var. Lakin dillər arasında müəyyən fərqlər var. 

Məsələn pythonda 1 sətirdə yazılan kod digər dillərdə 2-3 sətirdə yazılır.  

Bəzən bir sətirdə nöqtə vergülləri ilə ayrılmış bir neçə təlimat yazmaq mümkündür: 

a = 1; b = 2; print(a, b) 

Ancaq bunu etməmək daha münasibdir. 

Çox programlaşdırma dilində string(mətn) ifadələri dırnaq içində yazılır. Python, tək (‘), 

cüt (“) ve üçlü (‘ ” ya da” “) dırnaqları qəbul edir. Üçlü dırnaqlar, sıranı birdən çox sətrə böl-

mək üçün istifadə olunur. Məsələn,  

söz = 'söz' 

cümlə = "Bu bir cümlədir." 

paragraf = """Bu bir paraqrafdır. Birdən 

çox sətir və ya cümlədən ibarətdir.""" 

Sinif adları böyük hərflə başlayır. Digər bütün açar sözləri  kiçik hərflə başlayır. 

Məsələn:and, exec, not, assert, finally, or, break, for, pass, class, from, print, continue, 

global, raise, def, if, return, del, import, try, elif, in, while, else, is, with, except, lambda, yield 

C, Java, C#, Javascript və proqramlama dillərində sınıf, funksiya və s kodlar üçün mötə-

rizə istifadə olunur. Python ise mötərizə yerinə qoşa nöqtədən istifadə olunur. Məsələn: 

If true:  

Print(true) 

Else false: 

Print(false) 

Pythonda şərhlər 

Pythondakı şərhlər bir funt işarəsi (#) ilə göstərilir və funt işarəsindən sonra sətirdəkı hər 

hansı yazı nəzərə alınmır. Misal üçün: x += 2  # burada yazılan yazı nəzərə alınmayacaq  

“Kəmiyyətlər, dəyişənlər və çevrilmələr” 

Kəmiyyət dəyişənə mənimsədilən dəyərlərdir. Əvvəlcə dəyişənin nə olduğunu anlamaq la-

zımdır. Dəyişən istənilən proqramlaşdırma dilində mövcuddur. Proqramın icrasi müddətində 

öz qiymətini dəyişən kəmiyyətlərə dəyişən deyilir. 

Dəyişən rəqəmlə başlaya bilməz, arasında boşluq ola bilməz. Gəlin bir dəyişən daxil edək.  

a=15 
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Print(a) 

Burada bizim dəyişənimizin a qiyməti  isə 15 oldu. Ekranda bizə a dəyişəninin qiyməti əks 

olunacaq. Tiplərinə baxaq. 

 

Ədəd  int, float, complex Məntiq  Bool 

Sətir  Str Ardıcıllıq  list, tuple, range 

Təsvir  Dict Binar  bytes, bytearray, 

memoryview 

Çoxluq  set, frozenset   

  

Kəmiyyətlər üzərində hesablama əməlləri ilə tanış olaq. 

x + y,  (x və y ədədlərin cəmi) Print (x+y) 

x – y,  (x və y ədədlərin fərqi) Print ( x-y) 

x * y,  (x və y ədədlərinin hasili) Print (x*y) 

x / y, x-in y-ə bölünməsi (qismət) Print(  x/y) 

x // y, Tam ədədi bölmə Print(  x//y) 

x % y, x-in y-ə tam ədədi bölünməsindən alınan qalıq, Print(  x%y) 

x ** y, Qüvvətə yüksəltmə (x üstü y) 

−x, Ədədin əksi 

 

Mənimsətmə operatorları 

Aşağıdakı cədvəldə sadalanan bu operatorlar müəyyən mənimsətmə əməliyyatları zamanı 

sintaksisi sadələşdirmək üçün istifadə olunur: 

+= -= *= /=  //= %= **= 

   

Proqramlaşdırmada bir çox halda qiymətləri, eləcə də dəyişənləri bir-birilə müqayisə et-

mək lazım gəlir. Bunun üçün hər bir proqramlaşdırma dilində olduğu kimi Python dilində 

də müqayisə operatorları nəzərdə tutulmuşdur: 

!=   <> bərabər deyil (a!=b )  == Bərabərdir (a==b) 

< kiçikdir (a<b)  <= Kiçik bərabərdir 

(a<=b)  

> böyükdür (a>b)  >= Böyük bərabərdir 

(a>=b) 

 

 “Şərt operatoru”  

Budaqlanan alqoritim üzərində şərt şagirdlərə izah olunur. Daha anlaşılan olması üçün şərt 

gərçək həyatla əlaqələndirilə bilər. Məsələn, ana övladına şərt qoyur ki, əgər sən dərslərindən 

əla qiymət alsan, səni mükafatlandıracağam. Əks halda isə, mükafatlandırmayacağam. Yəni 

biz gercək həyatdakı şərtlərdən misal gətirib başa düşüləcək halda təqdim etməliyik. Proqram-

laşdırmada da bu mövzu belədir. If şərt operatorudur. Ingilis dilindən tərcümədə əgər məna-

sını verir. If else elif ifadələrindən istifadə edilir. “əgər”, “onda”, “əks halda”. 

a=45 

b=45 

if b > a: 

print ("b böyükdür  a-dan") 

elif a == b:   
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print ("a  bərabərdir b-yə") 

else:   

print ("a böyükdür b-dən") 

Burada biz mənimsətmə operatorlarından istifadə edərək, a dəyişənini 45-ə, b dəyişənini 

də 45-ə bərabər edirik. If operatorundan istifadə edərək b, a-dan böyükdürmü şərtini veririk. 

bizim şərtimizi ödəyən kod ekranda əks olacaq. 

Dövrlər  

Elə proseslər var ki fərqli qiymətlər ala bilər amma proses eyni olur. Bir prosesi bir necə 

dəfə yazmaq yerinə dövrlərdən istifadə edilir. Kod təkrarçılığını azaldır. Dövrlər, sıralı bir kod 

blokunun istənilən sayda təkrarlanmasıdır. Aşağıdakı kod bloku 1-dən 5-ə qədər sayları ekra-

na yazar. 

print(1) print(2) print(3) print(4) print(5) 

Ekranda1 2 3 4 5  əks olacaq. Ancaq, 1-dən 10.000-ə qədər yazmaq lazım olarsa bu qayda  

doğru olmayacaqdır! Təkrar sayı çox olduğunda dövr tərcih edilməlidir. Python dilində dövr 

üçün while və for istifadə olunur.  

For dövrü: For dövrləri müəyyən sayda proseslərin təkrarlanması üçün istifadə olunan 

dövrlərdir. while dövrünə nəzərən daha çox sürətli işləyir. For dövrləri başlanğıc və bitmiş də-

yərləri arasında artım miqdarına görə istənilən sayda təkrar edir. Yuxarıdakı nümunəni for 

dövrü ilə etmək istənsəydi yazılması lazım olan  kodlar belə olardı:  

for n in range(1,6) 

print(n) 

başqa nümunə 

for n in range(1, 11): 

print(n) 

range (1,11) ifadəsi, n dəyərinin hansı aralıqda işlədiyini göstərir. N-nin alacağı qiymətlər: 

1, 2 , 3 , 4 , 5, 6, 7, 8, 9, 10 yəni 1 ≤ n < 11-dir. n-in ilk qiyməti 1 olub hər çalışma zamanı 

sırayla artmaqdadır. 

Python proqramlama dilindəki while dövrü şərt keçərli olduğu müddətdə hər bir ifadə 

təkrar-təkrar yerinə yetirilir. 

 i = 1 

while i < 5: 

print(i) 

i += 1 

Məqalənin aktuallığı. Python funksional və oop (object oriented programming) paradiq-

ması, modullar və paketləri sayəsində daha əhəmiyyətli olduğu üçün məqalə aktual hesab olu-

na bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə məktəbdə tədris olu-

nan digər proqramlaşdırma dillərilə Phyton dili müqayisə olunur, oxşar və fərqli cəhətləri 

araşdırılır, Python proqramlaşdırma dilinin əsas elementləri və xarakteristikası haqqında mə-

lumatlar verilir.   

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə proqramlaşdırma dillərinin hansının 

daha aktual, digər dillərlə müqayisədə nə kimi üstünlüklərə malik olması sualına cavab tap-

maq istəyənlər, dilin strukturu haqqında qısa məlumat almaq istəyən tələbə və şagirdlər üçün 

əhəmiyyətli ola bilər. 
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Məktəb “İnformatika” kursunun MS Excel dərslərində  

help sisteminin öyrədilməsi metodikası 
 

Aytən Əli qızı Şıxalizadə 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universisteti 

E-mail: aytan.sh.aa@gmail.com 

                

Rəyçilər: p.ü.f.d. Q.İ. Bəşirova, 

                 t..ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 

 

Açar sözlər: təlim, rəy, əlaqə dəstəyi, nasazlıq, məlumat, idxal, analiz, düsturlar, funksi-

ya, aralıq, meyar 
Ключевые слова: обучение, обратная связь, обращение в службу поддержки, неис-

правность, данные, импорт, анализ, формулы, функция, промежуточное звено, критерии 

Key words: training, feedback, contact support, malfunction, data, import, analysis, 

formulas, function, intermediate, criteria 

 

Microsoft Excel, məlumatların təhlili və sənədləşdirilməsi üçün faydalı və güclü bir proq-

ramdır. Sütun və sətrin hər kəsişməsinin “xana” olduğu bir sıra sütun və sətirdən ibarət bir 

cədvəl proqramıdır. Hər bir xanada bir məlumat nöqtəsi və ya bir məlumat var. Bilikləri bu 

şəkildə təşkil etməklə onları asanlıqla tapmaq və dəyişən verilənlərdən avtomatik olaraq in-

formasiya əldə etmək mümkündür.  

Müəyyən meyarlara cavab verən Excel elektron cədvəl dəyərlərinin optimallaşdırılması 

çətin bir proses ola bilər. Xoşbəxtlikdən, Microsoft rəqəmsal optimallaşdırma problemlərin 

həll yolları əlavəsini təklif edir. Bu xidmət bütün problemləri həll edə bilməsə də, bir vasitə 

kimi faydalı ola bilər. Bu yazı Excel Help əlavəsindən bəhs edir. Help Excel-in bütün versiya-

larında mövcuddur. Bəzi funksiyalar həmin əlavənin versiyasından asılı olaraq yerlərini 

dəyişə bilməsinə baxmayaraq, funksionallıq eyni qalır.  

Help – ə müxtəlif müraciət formaları vardır: 

1.Biz Excel proqramını axtarışdan daxil edərək işə saldıqda ilk açılan proqram pəncərənin 

başlıq sətrində (title bar) sağda Help əlavəsini rahatlıqla görə bilərik. Bu işarəyə kliklədikdə 

bizi Excel ilə tanışlıq linkinə aparacaqdır. 

 

 
 

2. Eyni zamanda yeni açılmış işçi vərəqin Microsoft Search – Mikrosoft Axtarış düymə-

sindən istifadə edərək tapa bilərik. 

mailto:aytan.sh.aa@gmail.com
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3. Excel – in iş pəncərəsində onun tablarından biri də Helpdir. Aşağıdakı şəklə əsasən 

Help tabının beş alt bölməsi vardır: 

 

 
 

a) Help – bu əmri klaviaturadan F1/ Fn+F1 funksional düyməsinin vasitəsilə işə sala bilə-

rik. Bu bölmədə aşağıdakı şəkildə göstərildiyi kimi alt bölmələr vardır: 

 

 
 

1. Get Started – burada Exceldə yeni işə başlamaq və ilkin tanışlıq üçün qısa təlimat vi-

deosu vardır. 

2. Collaborate – Print and Share – iş səhifəsinin müxtəlif formalarda çapa verilməsi, və ya 

paylaşılması mümkündür və ən sonda bu məlumatları brauzer vasitəsilə ətraflı şəkildə əldə 

etmək olar. 
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3. Formulas&functions – bu bölmənin altı Formulas (düsturlar), Functions (funksiyalar), 

Logical (məntiq), Reference (referans), More Functions (daha çox funksiyalar), Errors (səhv-

lər) altqrupları vardır. Excel tətbiqetməsində istifadə edilə biləcəyimiz bütün funksiyaların si-

yahısını Functions/ All functions (alphabetical)/ All functions (categories) yolundan tapa 

bilərik. 

4. İmport&analyze – İmport Data (faylın idxal edilməsi), Tables (cədvəllər), Sort and filter 

(çeşidləmək və filter), Charts (qrafiklər), Pivot Tables (pivot cədvəllər məlumatların işlən-

məsində bir texnikadır), Data models (məlumat modelləri) alt bölmələri vardır. Əvvəlcədən 

yaradılmış Excel faylların digər mənbələrdən idxal edilməsi, bazadan götürülməsi və analizini 

təmin etmək üçün təlimatlar mövcuddur.  

5. Format Data – Enter & find (daxil et və tap), format (formatlaşdırma), Layout (sxem), 

Validation (bir şeyin doğruluğunu və ya düzgünlüyünü yoxlamaq və ya sübut etmək hərəkəti), 

Customize (müəyyən bir fərdi və ya tapşırığa uyğun dəyişdirmək (bir şeyi)) alt bölmələrin 

köməyi ilə məlumatların daxil edilməsi, dəyişdirilməsi/formatlanması, xanalar üzərində edilə 

biləcək işlər üçün təlimatlar tapa bilərik. 

6. Troubleshoot – iş zamanı çıxa biləcək problemləri araşdıraraq onları həll etmək müm-

kündür.  

Recommended Topics – yuxarıda sadaladığımız altı altqrupların daha çox müraciət edilən 

mövzuları təklif olununur. 

b) Contact Support – Help tabının ikinci alt bölməsi olan Dəstək ilə əlaqə saxlayın vasi-

təsilə qarşımıza çıxa biləcək istənilən bir problemi və ya sualı How can we help? – Biz necə 

kömək edə bilərik? mətn qutusuna daxil edib Get Help – Kömək al düyməsinə klikləyərək, 

daxil edilən sorğuya ən yaxın nəticələri əldə edə bilərik.  

 
c) Feedback – Help – in bu imkanları ilə həm özünüzə həm də ona kömək edə bilərsiniz. 

Üç hissədən ibarət olan bu funksiya vasitəsilə Excel və onun sizlərə verdiyi imkanlara olan 

rəylərinizi bildirə bilərsiniz: 

1. I like something – Mən bunu bəyəndim düyməsinə basaraq tətbiqetmədən razı qaldığı-

nızı bildirə bilərsiniz. 

2. I don’t like something – Mən bunu bəyənmədim düyməsi vasitəsilə iradlarınızı bildirə-

https://support.office.com/en-us/f1/topic/excel-functions-alphabetical-b3944572-255d-4efb-bb96-c6d90033e188?NS=EXCEL&Version=90
https://support.office.com/en-us/f1/topic/excel-functions-alphabetical-b3944572-255d-4efb-bb96-c6d90033e188?NS=EXCEL&Version=90
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rək daha yaxşısına nail olmaq üçün onlara yardım edə bilərsiniz. 

3. I have a suggestion – Əgər hansısa təklifiniz varsa bu bölmədən daxil olaraq verə bilər-

siniz. 

 
d) Show training / Excel video training – Excel proqramında ehtiyacınız ola biləcək məsə-

lələrin video izahlarına baxa bilərsiniz. 

 
Was this helpful? – yuxarıda qeyd edilən bütün Help funksiyalarının sonunda Bu sizə 

kömək etdi? sorğusu vasitəsilə aldığınız informasiyaların yararlı olub-olmadığını bildirərək və 

sistemə bunun statistikası qeyd edilərək, daha yaxşı təlimatların daxil edilməsinə kömək edə 

bilərsiniz. 

 
e) What’s New – bütün yeniliklərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə bu bölmə sizə kömək 

olacaqdır. 
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Yuxarıdakı təlimatlarla tanış olduqdan sonra aşağıdakı nümunəyə nəzər yetirək. 

Tutaq ki, tələbələrin semestr üzrə birinci, ikinci və final qiymətlərinin müəyyən şərtlər da-

xilində ortalamasının çıxarılması nəzərdə tutulub. İlk öncə Help-dən qiymətlərin ortalaması-

nın hesablanması ilə əlaqədar axtarış edərik: “How to calculate avarega of values in cells?”  - 

Xanalardakı qiymətlərin ortalaması necə hesablanır?  

 
Help açar sözə uyğun müxtəlif variantlar göstərəcəkdir və onların hər birindən məlumat 

alaraq bizim məsələmizə uyğun olanı seçərik . 

 Biz burada çoxlu meyarlara cavab verən bütün xanaların ortalamasını (aritmetik ortala-

masını) qaytaran Averageıf funksiyasından istifadə edərik. Əvvəlcə bu funksiyanın sintaksisi 

ilə tanış olaq:  

AVERAGEIFS (average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], ...)/ 

AVERAGEIFS (ortalama_aralıq, meyar_aralığı1, meyar1, [meyar_aralığı2, meyar2], ...) 

AVERAGEIFS funksiyası sintaksisinin aşağıdakı arqumentləri var: 

◾ average_range – ortalama_aralıq. Rəqəmlər və ya adlar, massivlər və ya rəqəmləri 

ehtiva edən istinadlar daxil olmaqla orta hesabla bir və ya daha çox xana tələb olunur. 

◾ meyar_aralığı1, meyar_aralığı2,… meyar_aralığı1 tələb olunur, sonrakı kriteriya aralığı 

istəyə bağlıdır. 1 ilə 127 aralığında əlaqəli meyarların qiymətləndirir. 

◾ meyarlar1, meyarlar2, ... meyarlar1 tələb olunur, sonrakı meyarlar könüllüdür. Hansı 

xanaların ortalama hesablanacığını  bir rəqəm, ifadə, xana referansı və ya mətn şəklində 1 - 

127 meyar təyin edir. Məsələn, meyarlar 32, "32", "> 32", "alma" və ya B4 şəklində ifadə 

edilə bilər. 

Qeyd 

 Orta_ aralıq boş və ya mətn olarsa, AVERAGEIFS # DIV0! səhv dəyəri qaytarır. 

 Kriteriyalar aralığındakı bir xana boşdursa, AVERAGEIFS onu 0 dəyəri kimi qəbul 

edir. 

 TRUE/ DOĞRU ehtiva edən intervaldakı xanalar 1 olaraq qiymətləndirilir; YALAN/ 

FALSE olan aralıqdakı xanalar 0 (sıfır) kimi qiymətləndirilir. 

 Orta_ aralığındakı hər bir xana, orta hesablamada yalnız göstərilən müvafiq meyarların 

hamısı həmin xana üçün doğru olduqda istifadə olunur. 

 AVERAGEIF funksiyasındakı sıra və kriteriya arqumentlərindən fərqli olaraq, 

AVERAGEIFS-də hər bir kriteriya_aralığı sum_range ilə eyni ölçüdə və formada olmalıdır. 
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 Orta-aralığındakı xanalar rəqəmlərə çevrilə bilmirsə, AVERAGEIFS # DIV0'u ! səhv 

dəyəri qaytarır. 

 Bütün kriteriyalara cavab verən xanalar yoxdursa, AVERAGEIFS # DIV / 0 ! səhv də-

yəri qaytarır. 

 Kriterlərdə wildcard işarələrdən, sual işarəsindən (?) və ulduzdan (*) istifadə edə bilərsi-

niz. Bir sual işarəsi hər hansı bir simvolla uyğun gəlir; bir ulduz hər hansı bir simvol ardıcıllı-

ğına uyğun gəlir. Həqiqi bir sual işarəsi və ya ulduz tapmaq istəyirsinizsə, simvoldan əvvəl bir 

tilde (~) yazın. 

Qeyd: AVERAGEIFS funksiyası, bir qrup rəqəmin mərkəzinin statistik paylanmada yer-

ləşdiyi mərkəzi meyli ölçür. Mərkəzi tendensiyanın ən geniş yayılmış üç ölçüsü bunlardır: 1. 

average - ortalama aritmetik ortalama olan və rəqəmlər qrupu əlavə edilərək bu rəqəmlərin sa-

yına bölünərək hesablanır. 2. median –  rəqəmlər qrupunun orta sayıdır; yəni rəqəmlərin yarısı 

medyandan böyük, yarı ədədi medyandan kiçik olan dəyərlərə sahibdir. Məsələn, 2, 3, 3, 5, 7 

və 10-un medyanı 4-dür. 3. mode –  rəqəmlər qrupunda ən çox rast gəlinən rəqəm olandır. 

Məsələn, 2, 3, 3, 5, 7 və 10 modu 3-dür. 

İndi isə nümunədə yuxarıdakı qeydləri nəzərə alaraq ortalamanı tapaq: 

             

 
B7=AVERAGEIFS(B3:B6, B3:B6, ">70", B3:B6, "<90") – B sütunu üzrə B3-dən B6-ya 

qədər olan qiymətlərdən 70-dən böyük olan və 90-dan kiçik olanların ortalamasını taparaq 83 

alınmışdır 

C7= AVERAGEIFS(C3:C6, C3:C6, ">95") - C sütunu üzrə C3-dən C6-ya qədər olan qiy-

mətlərdən 95-dən böyük olanının seçilməsi düsturu verilir. Şəkildə göründüyü kimi 95-dən 

böyük olan qiymət olmadığı üçün və yuxarıda qeyd etdiyimiz qaydaya əsasən #DIV/0! Erro-

runu verib.  

D7= AVERAGEIFS(D3:D6, D3:D6, "<>tamamlanmayıb", D3:D6, ">80") – D sütunu üz-

rə D3-dən D6-ya qədər olan qiymətlərdən 80-dən böyük olan və “tamamlanmayıb”-dan fərqli 

olan qiymətlərin ortalamanı hesablayan funksiyadır. 

Təəssüflər olsun ki, Help sistemi hal-hazırda o qədər də aktual deyildir. Lakin orta mək-

təbdə bu mövzu şagirdlərə keçilərək və müəyyən tapşırıqlar verərək, dərsi maraqlı etmək və 

şagirdlərin sərbəst axtarış bacarıqlarını inkişaf etdirmək mümkündür.  
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Məqalənin aktuallığı. Help sisteminin hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrində, o cümlə-

dən də Azərbaycanda az yayılmasını və bundan daha geniş istifadəyə ehtiyac olduğunu nəzərə 

alsaq, məqaləni aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Bu sistemin öyrədilməsi ilə şagirdlərdə proqramlaşdırma ilə 

bağlı ilkin təsəvvürlər yaranır və sistemlə birlikdə işləyərək onu daha da əlverişli etmək müm-

kündür.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Orta ümumtəhsil məktəblərində bu mövzunu 

şagirdlərə keçmək və müəyyən tapşırıqlar verməklə, dərsi daha maraqlı etmək və məktəblilə-

rin sərbəst axtarış bacarıqlarını inkişaf etdirmək mümkündür.  
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Методика обучения справочной системы в  

MS Excel уроки школьного курса информатики 

 

Резюме 
 

В то время, когда технологии стремительно развиваются, всегда актуален вопрос о 

том, следует ли использовать в своих интересах возможности, которые они предос-

тавляют. Чтобы иметь возможность работать в любой системе, не выходя куда-либо, он 

предоставил нам функцию справки, которая, по мнению многих, действительно бес-

полезна. Узнать, как работает программа, можно через справочную систему, подать 

заявку на решение различных типов задач. 

 

A.A. Shikhalizade 

 

Methodology of teaching help system in  

MS Excel classes of school informatics course 
 

Summary 
 

At a time when technology is rapidly evolving, the question of whether or not to take 

advantage of the opportunities it provides is always relevant. In order to be able to work in 

any system without having to go anywhere, there is the Help feature that he gave us, which 

many people think is really useless. It is possible to learn how the program works through the 

help system, to apply for the solution of various types of problems. 
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Şagirdlər orta ümumtəhsil məktəblərinin 8 və 9-cu siniflərində Python proqramlaşdırma 

dilində işləmə bacarıqlarına yiyələnirlər. Python proqramlaşdırma dili son illər dünya reytin-

qində ən çox istifadə olunan proqramlaşdırma dilləri içərisində ilk 3-lükdə yer alır. 1991-ci il-

dən yaranan bu dil, 2000-ci ildən etibarən dəfələrlə öz versiyalarını yeniləmiş, istifadəçinin 

imkanlarını artırmaq üçün genişləndirilmişdir. Bu dildən günümüzdə bu qədər çox istifadə 

olunmasının əsas səbəbi onun digər dillərdən üstünlüyü ilə seçilir. Niyə Python dilindən isti-

fadə edirik? Günümüzdə Python proqramlaşdırma dilini zəruri edən əsas məqamlar aşağıdakı-

lardır:  

 Pythonun sintaksisi aydın və qısadır. Bu daha az kod ilə daha qarışıq sualların tez za-

manda həll edilməsi imkanı yaradır.  

 Proqramın yüklənməsi və kompyuterə quraşdırılması pulsuz və asandır; 

 Çoxlu sayda kitabxanaya sahibdir  və bu sayədə hərşeyi yenidən yaratmaq lazım olmur; 

 Portativdir, Python günümüzdə istifadə olunan bütün platformalarda işləyir. Windows, 

Mac OS, Linux kimi çox istifadə olunan əməliyyat sistemlərində quraşdırılma asanlığı ilə 

digər dillərdən fərqlənir.  

 İstifadəçilər proqram yazarkən birbaşa interpretatordan istifadə edə bilirlər; 

Bu məqalədə Python proqramlaşdırma dili və onun Turtle modulu  təhlil edilir. Python 

proqramlaşdırma dilinə ilk başladıqda birinci əməliyyat, proqramın yüklənməsidir. Hər keçən 

gün inkişaf edən Python versiyalarından ən son versiyasını (hal-hazırda Python 3.9.2) kompu-

ter göstəricilərinə uyğun olaraq seçilir. Proqramı instalyasiya etmək üçün https://www. 

python.org/ rəsmi saytından istifadə olunur. Proqram komputerə yükləndikdən sonra proqra-

mın piktoqramını iş masasına yerləşdiririk. Pythonda işləmək üçün bizə standart olaraq 2 pən-

cərə lazım olur. Biri mətn redaktoru, digəri Python tərcüməçisi. Mətn redaktoru vasitəsilə 

proqramı yazırıq daha sonra Python interpretator vasitəsilə yazılan kodun işləməsinin nəti-

cəsini görürük. Mətn redaktoru olaraq NotePad, Emacs, Gedit kimi proqramlardan istifadə 

oluna bilər. Mətn redaktoru ilə işləməyin müsbət tərəfi yazılan kodun siktaksisində hər hansı 

səhvə yol verilərsə, bunun asanlıqla dəyişdirilə bilməsidir. Komputerdə proqram quraşdırıl-

dıqdan sonra onu başladarkən qarşımıza İDLE mühitinin pəncərəsi çıxır. (Şəkil-1) 

mailto:a.mirzazade@arti.edu.az
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Şəkil 1. 

 

Proqram pəncərəsində Pythonda yazılacaq proqram üçün interpretator əmrlər sətrini, proq-

ramın adı və versiyası, digər məlumatlar yer alır. Daha aşağıda çağırış adlanan >>> simvollar 

yerləşir. Biz hər bir əmri bu 3 simvoldan sonra daxil edərək Enter klavişinə vuraraq icra edi-

rik. Digər tərəfdən İDLE işlətməyə başladığımızda onun File menyusundan New File əmri se-

çərək mətn redaktorunda işi davam etdirmək olar. Açılmış mətn faylını komputerin yaddaşın-

da saxlamaq üçün File menyusundan Save as əmri seçilir. Açılmış pəncərədə mətn faylının 

adını, tipini və yerləşmə yerini təyin etmək mümkündür. Proqram mətn redaktorunda yazıl-

dıqdan sonra işləməsi üçün F5 klavişindən və ya Run menyusunun Run module əmrindən 

istifadə etmək olar. Hər iki halda nəticə İDLE-da təsvir olunacaq. Yeni başlayanlar üçün 

kodların mətn redaktorunda yazılıb yoxlanılaraq İDLE mühitinə ötürülməsi tövsiyə olunur.  

Şəkil 2-də yeni mətn faylının yaradılması təsvir olunmuşdur. Mətn faylını yaratmaq üçün 

İDLE üzərində CTRL+N kombinasiyasından da istifadə etmək olar.  

 

 

 

  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

Şəkil 2. 

 

Yeni yaradılmış faylı komputerin yaddaşında saxlamaq üçün mətn faylının File menyu-

sundan Save as əmrini seçmək lazımdır. (Şəkil 3) 
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                                                                                                       Şəkil 3. 
 

Açılmış pəncərədən faylın yerləşəcəyi qovluğun adı, yeri və sənədin tipini qeyd etmək la-

zımdır. Sənədin uzantısı .py və ya .pyw kimi olur. Artıq proqram işləməyə hazırdır. Proqram 

pəncərəsinin başlıq sətrində proqramın versiyası, adı və yerləşdiyi diskin adı qeyd olunur. 

Ondan aşağıdakı sətirdə menyuların adları və iş sahəsi yerləşir. İş sahəsi standart olaraq 

açıldıqda yuxarı hissədə proqramın adı, versiyası və digər məlumatlar qeyd olunur.  

İlk öncə şagirdlər Python mühitində Turtle modulu əsasında aşağı siniflərdə mənimsədil-

miş Bağanın hərəkətlərini proqramlaşdırmağı öyrənirlər. Turtle modulu qrafik və şəkil çək-

mək üçün istifadə olunan əyləncəli moduldur. Əsasən uşaqlara proqramlaşdırmanı öyrətmək 

üçün istifadə olunan məşhur yollardan biridir. Bilindiyi kimi bağanın  hərəkət əmrlərini Pyt-

hon dilində yazarkən ingilis dilində qarşılığından istifadə edilir.  Forward (irəli), backward 

(geri), left(sol), right(sağ), width(qələmin eni), goto(get), color (rəng), penup (qələmi qaldır), 

pendown (qələmiendir), reset (ekranı təmizlə), shape (fiqur), shapesize (fiqurun ölçüsü) və s. 

Bir proqram yazaraq onun əyani istifadə qaydasını izah edə bilərik.  

Məsələ: Python proqramında Turtle 

modulundan istifadə edərək müxtəlif 

qrafiki elementləri əks etdirən proqram 

kodu yazın.  

Əvvəlcə Turtle modulunu aktivləş-

dirmək üçün import turtle əmrini daxil 

edirik. Daha sonra turtle modulundakı 

Turtle sinfindən test adında obyekt yara-

dırıq. Artıq test obyektini  istənilən koda 

daxil edərək müxtəlif fiqurlar yarada və 

istənilən dəyişikliklər etmək mümkün-

dür. Məsələn: çevrə çəkmək üçün aşağı-

dakı kimi yazılır və F5 (Run) əmrinə ba-

sılır. (Şəkil 4.) 

                                                                                                                             Şəkil 4 
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Yuxarıda verilmiş şəkildə turtle modunda yazılmış proqram kodu və onun sol tərəfdəki 

nəticəsi əks olunmuşdur. Ekrandakı təsviri təmizləmək üçün reset  komandasından istifadə 

olunur.  (Şəkil 5.) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Şəkil 5. 

   

Düzbucaqlı çəkmək üçün aşağıdakı kodu iki səviyyədə yazmaq mümkündür. (Şəkil 6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Şəkil 6. 
 

Yuxarıdakı kodda yazılmış forward (irəli) və left (sol) əmrləri düzbucaqlının çəkilməsi 

üçün lazım olan başlanğıc əmrlərdir. Belə ki,  düzbucaqlının tərəflərini əmələ gətirmək üçün 

forward (irəli), dönmə bucaqlarını təyin etmək üçün (left) istifadə olunur. Bu əmrləri 

backward (geri) və right (sağ) əmrləri ilə əvəz edərək yaratmaq mümkündür. Düzbucaqlının 4 

tərəfi və 4 bucağı olduğundan komandalar 4 dəfə təkrarlanır. Mötərizə daxilindəki addım sa-

yını fiqurun ölçüsünə uyğun dəyişdirmək mümkündür. Yazılmış bu kodu 8-ci sinif şagirdlə-

rinin Pythonla tanışlığı zamanı istifadə etmək olar. Lakin bu tipli məsələləri həll etmək üçün 

kodu yığcam şəkildə dövr daxilində də yazmaq mümkündür. Şagirdlər dövrlər anlayışını tanı-

dıqdan sonra kodu aşağıdakı kimi yazmaq daha məqsədə uyğundur. (Şəkil 7.) Aşağıdakı 

şəkildə 2 fərqli kodla hazırlanmış  şəkil təsvir olunub.  
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                                                                                                               Şəkil 7. 
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Funksiya anlayışı ilə tanışlıqdan sonra Turtle modulundan def istifadə edərək belə bir kod 

yazmaq olar. (Şəkil 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Şəkil 8. 

 

Məqalənin aktuallığı. Bu gün Python proqramlaşdırma dilinin Turtle modulu vasitəsilə 

az sətirli proqramlar yazaraq uşaqlar qrafiki təsvirlər yarada və dəyişdirə, mini oyunlar yarada 

bilərlər.   

Məqalənin elmi yeniliyi. Python proqramlaşdırma dilinin Turtle modulu və onun orta 

məktəb səviyyəsində tədris olunan mövzular əsasında müxtəlif səviyyəli proqramların tərtibi 

əks olunur.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Günümüzdə müxtəlif sahələrdə fəaliyyət gös-

tərən mütəxəssislər işin sadələşdirilməsi üçün proqramlaşdırma dilindən istifadə edir. Turtle 

modulu aşağı yaş səviyyəsində olan şagirdlərdə proqramlaşdırma dilində işləmə həvəsi və ba-

carığı yaradır, onların gələcəkdə düzgün peşə seçimində mühüm istiqamətverici rol oynayır.  
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А.Г. Мирзазаде  

 

Технология сравнительного обучения языков  

программирования в общеобразовательных школах 
 

Резюме 
 

В этой статье обсуждается язык программирования Python, изучаемый в 8-м и 9-м 

классах. Важность языка программирования Python для обоих классов, написание ис-

ходного кода, алгоритм решения математических задач и классификация языка Python 

отражены в методах сравнительного обучения. Сегодня предоставляется информация о 

прикладных областях языков программирования Python. 

 

A.Q. Mirzazade  

 

Technology of comparative teaching of programming  

languages in secondary schools 
 

Summary 

 
In this paper, the Python programming language taught in 8th and 9th grades is discussed. 

The importance of the Python programming language for both classes, the writing of primary 

program codes, the algorithm for solving mathematical problems, and the classification of the 

Python language are reflected in the comparative learning techniques. Today, information is 

provided on the application areas of Python programming languages. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 15.03.2021 
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VӀӀӀ sinfin “İnformatika” kursunda məntiq əməliyyatlarının  

müasir metodlarla öyrədilməsi metodikası 
 

Orxan Əli oğlu Ələkbərov 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: alekberovorxan33@gmail.com 

 

Rəyçilər: p.ü.e.d., prof. Ə.Q. Pələngov, 

                t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 

 

Açar sözlər: informatika, informasiya, kompüter, məntiq əməliyyatları, proqramlaşdırma 

Ключевые слова: информатика, информация, компьютер, логические операции, 

прорагммирование 

Key words: informatics, information, computer, logic operations, programming 

 

Hal-hazırda bütün dünyada informasiyalaşma prosesi gedir. O cümlədən ölkəmizdə bu 

proses sürətlə gedir. Bildiyimiz kimi yaşadığımız dövr informasiya dövrü və kompüterləşmə 

dövrüdür. Ona görə də kompüterləri idarə etməyi bacarmalıyıq. Müasir dövrdə demək olar ki, 

bir çox sahələrdə kompüterlərdən istifadə olunur. Buna görə də “İnformatika” fənninin tədrisi 

vacibdir. “İnformatika” fənnində tədris olunan mövzulardan biri də məntiqi əməliyyatlardır. 

Məntiqi əməliyyatların müasir metodlarla tələbələrə öyrədilməsi gələcəkdə proqramlaşdırma 

sahəsində tələbələrin böyük nailiyyətlər əldə etməsinə gətirib çıxarır. Bildiyimiz kimi, məntiq 

əməliyyatları daha çox riyaziyyat və proqramlaşdırma sahəsində istifadə olunur. Məntiq əmə-

liyyatları indiki dövrdə proqramlaşdırma sahəsində daha geniş tətbiq olunur. Yəni, məntiqi 

əməliyyatlar əksər proqramların hazırlanmasında böyük rol oynayır. Məsələn C, C++, C#, 

Python və s. proqramlaşdırma dillərində məntiq əməliyyatlarından geniş istifadə olunur. Biz 

bu mövzuda C və C++ dillərində istifadə olunan məntiq əməliyyatlarından bir neçəsi haq-

qında məlumat verəcəyik. Orta məktəbdə məntiq əməliyyatları əsasən VӀӀӀ sinifdə şagirdlərə 

öyrədilir. Məntiq əməliyyatları orta məktəbdə şagirdlərə ilkin anlayış kimi səthi öyrədilir. 

Məntiqi əməliyyatın nəticəsi Doğru (True) və ya Yalan (False) ola bilər. Çox vaxt nəticəni 

sözün baş hərfləri ilə işarə edirlər. Yəni, T (True) və ya F (False). Bəzən nəticəni “0” və ya 

“1” – lə göstərirlər. “0” o deməkdir ki, nəticə yalandır, “1” isə o deməkdir ki, nəticə doğrudur. 

Məntiqi əməliyyatlara çox vaxt bitlər üzərində əməliyyat da deyilir. 

Proqramlaşdırma sahəsində ən çox istifadə olunan məntiq əməliyyatları əsasən aşağıdakı-

lardan ibarətdir: 

1) And (&&) – “məntiqi və” əməliyyatı 

2) Or (||) – “məntiqi və ya” əməliyyatı 

3) Not (!) – “məntiqi inkar” əməliyyatı 

Bu məntiqi əməliyyatlar C, C++ proqramlaşdırma dillərində daha çox istifadə olunur. Yu-

xarıda qeyd etdiyimiz məntiqi əməliyyatlar Bool məntiqinə əsaslanır. Yəni, əməliyyatın nəti-

cəsi iki qiymətdən biri “Doğru” və ya “Yalan olur. 

Əvvəlcə “məntiqi və” (&&) əməliyyatı haqqında məlumat verək. “Məntiqi və” əməliyya-

tında iki operator iştirak edir. Bu əməliyyatda iştirak edən operatorlardan hər ikisi doğru olar-

sa bu zaman əməliyyatın nəticəsi “doğru” (1) olar. Digər hallarda əməliyyatın nəticəsi “yalan” 

(0) olur. Bu əməliyyatı cədvəl şəklində göstərək: 
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A B Nəticə 

0 0 0 

0 1 0 

1 0 0 

1 1 1 

 

Bu əməliyyatı daha aydın izah etmək üçün riyazi məntiqdən bir nümunə göstərək. 

Mülahizə 1: A- “3 sadə ədəddir”, 

Mülahizə 2:  B- “4 mürəkkəb ədəddir”. 

Burada  A və B verilmiş mülahizələrdir. Göründüyü kimi A və B mülahizələrinin hər ikisi 

doğrudur. Deməli A &&B əməliyyatının nəticəsi doğrudur. Çünki, hər iki mülahizə doğrudur. 

Başqa bir misal verək. Tutaq ki,  

Mülahizə 1: A-“15 3-ə bölünür”, Mülahizə 2: B-“8 3-ə bölünür” mülahizələri verilib. Bu-

radan göründüyü kimi birinci mülahizə doğrudur, ikinci mülahizə isə yalandır. Deməli A 

&&B əməliyyatının nəticəsi yalandır. 

İndi isə bu əməliyyatı C++ proqramlaşdırma dilində yazılmış proqram üzərində göstərək. 

int main() 

{ 

int a,b,c,d,S; 

cout<<”a, b, c ve d ədədlərini daxil edin”; 

cin>>a>>b>>c>>d; 

if (a>b&&c<d) 

{ 

S=a*b*c*d; 

} 

else 

{ 

   S=a+b+c+d; 

} 

return 0;            } 

İndi isə proqramın izahına keçək. Burada proqram icra olunarkən əvvəlcə a,b,c və d ədəd-

ləri daxil edilir. Daha sonra “if” operatoru yerinə yetirilir. İf operatorunun daxilində iki opera-

tor iştirak edir. Birinci olaraq a>b şərti yoxlanılır, daha sonra c<d şərti yoxlanılır. Bu şərtlərin 

hər ikisi doğru olarsa ekrana bu ədədlərin hasili çıxacaq, yox əgər şərtlərdən hər hansı biri və 

ya hər ikisi ödənməzsə bu zaman ekrana bu ədədlərin cəmi çıxacaq. 
İndi isə “məntiqi və ya” (||) əməliyyatını nəzərdən keçirək. Bu əməliyyatda da iki operator 

iştirak edir. “Məntiqi və ya” əməliyyatında iştirak edən operatorların hər ikisi yalan olduqda bu 

əməliyyatın nəticəsi “yalan” (0) olur. Digər hallarda bu əməliyyatın nəticəsi “doğru” (1) olur. 

Bu əməliyyatı aşağıdakı kimi cədvəl formasında göstərək. 
 

A B Nəticə 

0 0 0 

0 1 1 

1 0 1 

1 1 1 
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Bu əməliyyat üçün riyazi məntiqə aid bir nümunə göstərək. 

Tutaq ki, 

Mülahizə 1: A- “5 3-dən böyükdür”, 

Mülahizə 2:  B- “16 5-ə bölünür”mülahizələri verilib. Göründüyü kimi birinci mülahizə 

doğrudur, ikinci mülahizə isə yalandır. Yuxarıda dediyimiz qaydaya əsasən A||B əməliyyatı-

nın nəticəsi “doğrudur”. Başqa bir misala baxaq. Tutaq ki,  

Mülahizə 1: A- “a hərfi samitdir”, 

Mülahizə 2:  B- “24 sadə ədəddir” 

mülahizələri verilib. Deməli, qaydaya əsasən A||B əməliyyatının nəticəsi “yalan” olar. 

İndi isə bu əməliyyatı C++ dilində yazılmış proqram əsasında izah edək. 

int main () 

{ 

int a,b,c,d,S; 

cout<<”a, b, c ve d ədədlərini daxil edin”; 

cin>>a>>b>>c>>d; 

if(a>b&&c<d) 

{ 

S=a*b*c*d; 

} 

else 

{ 

   S=a+b+c+d; 

} 

return 0; 

} 

İndi isə proqramın izahına keçək. Proqram icra olunarkən əvvəlcə ədədlər daxil edilir. Da-

ha sonra “if” operatoru icra olunur. Bu operatorun daxilində iki şərt (yəni, iki operator) var. 

Bu şərtlərin hər biri yoxlanılır və yoxlandıqdan sonra “məntiqi və ya” əməliyyatı icra olunur. 

Əgər bu iki şərtin hər ikisi ödənmirsə o zaman ekrana daxil edilmiş ədədlərin cəmi çıxacaq. 

Digər hallarda ekrana bu ədədlərin hasili çıxacaq. 

Not(!) inkar əməliyyatında bir operator iştirak edir. Yəni, bu əməliyyat bir operatorlu əmə-

liyyatdır. Bu operatoru cədvəl şəklində göstərək. 

 

A Nəticə 

0 1 

1 0 

 

Bu əməliyyatların hər biri proqramlaşdırma sahəsində vacib rol oynayır. Yəni, bu məntiqi 

əməliyyatlar gələcəkdə proqramçılara müəyyən proqramların yazılmasında kömək edir. 

Məqalənin aktuallığı. Yaşadığımız dövr informasiya və kompüterləşmə dövrüdür. Hal-

hazırda demək olar ki, bütün sahələrdə kompüterlərdən istifadə olunur. Buna görə də “İnfor-

matika” fənninin tədrisi vacibdir. “İnformatika” fənnində tədris olunan mövzulardan biri də 

məntiqi əməliyyatlardır. Məntiqi əməliyyatların müasir metodlarla tələbələrə öyrədilməsi gə-

ləcəkdə proqramlaşdırma sahəsində tələbələrin böyük nailiyyətlər əldə etməsinə gətirib çıxa-

rır. Məqalə də məhz bu kimi zəruri bir məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bi-

lərik. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə proqramlaşdırma sa-

həsində ən çox istifadə olunan məntiq əməliyyatlarının təsnifatı verilir və bu əməliyyatların 

ayrı-ayrı siniflərdə şagirdlərə mənimsədilməsi yolları göstərilir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Эпоха, в которой мы живем, - это эпоха информации и компьютеризации. Сегодня 

компьютеры используются практически во всех сферах. Поэтому важно преподавать 

предмет «Информатика». Одна из тем, изучаемых в «Информатике», - это логические 

операции. Обучение студентов логическим операциям современными методами ведет к 

большим достижениям в области программирования в будущем. В статье представлена 

классификация наиболее часто используемых логических операций в области програм-

мирования и показаны способы освоения этих операций студентам разных классов. 

 

O.A. Alakparov 

 

Methods of teaching logic operations by modern methods  

in the course “Informatics” of the 8th grade 

 

Summary 

 
The era we live in is the era of information and computerization. Today, computers are 

used in almost all areas. Therefore, it is important to teach the subject of "Computer Science". 

One of the topics taught in "Computer Science" is logical operations. Teaching students 

logical operations with modern methods leads to great achievements of students in the field of 

programming in the future. The article provides a classification of the most commonly used 

logic operations in the field of programming and shows ways to master these operations to 

students in different classes. 
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IV sinifdə “Hərəkətlər, dönmə, əksetmə, sürüşmə” mövzusunun 

tədrisində kompyüterin imkanlarından istifadə 
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XXI əsr yeni informasiya texnologiyaları əsridir. Yeni məlumat və ünsiyyət öyrənmə vasi-

tələri məktəb həyatının klassik simvollarını əvəz edir. İnformasiya texnologiyalarının sinifdə 

istifadəsi mövcud tədris texnologiyalarının təkmilləşdirilməsinə yönəlib, onlardan istifadə 

standart tədris metodlarını genişləndirir. Son illər təhsil sahəsində ibtidai siniflərdə bir sıra 

fənlərin tədrisində informasiya kommunikasiya vasitələrindən (İKT) istifadə olunur. O fənlər-

dən biri də riyaziyyat fənnidir. Riyaziyyatın tədrisi zamanı öyrənilən həndəsə elementlərinin 

şagirdlərə öyrədilməsi zamanı kompyüterin funksiyalarından istifadə olunur. Bu gün müəllim 

üçün kifayət qədər geniş informasiya texnologiyası vasitəsi mövcuddur. Məsələn: paket tət-

biqetmələrinin imkanlarından istifadə etməklə (Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, 

Publisher) müxtəlif materialları yaratmaq və tədris etmək mümkündür (2). 

IV sinifdə riyaziyyat fənnində tədris olunan mövzulardan biri “Hərəkətlər, dönmə, əkset-

mə, sürüşmə”dir. Bu mövzunu kompüterin imkanlarından istifadə edərək tədris etmək müm-

kündür. İlk olaraq mövzu ilə bağlı Microsoft PowerPoint proqramında təqdimat hazırlanır. 

Tədqimatda aşağıdakı materiallar öz əksini tapır: 

Mövzu: “Hərəkətlər, dönmə, əksetmə, sürüşmə” 

1.Dönmə: Hər hansı nöqtəsini tərpənməz saxlamaqla fiquru bu nöqtə ətrafında döndərərək 

yerini dəyişmək olar. 

 
2.Əksetmə: Fiquru düz xəttə nəzərən əksetdirməklə yerini dəyişmək olar. 
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3. Sürüşmə: Fiquru düz xətt boyunca istənilən istiqamətə sürüşdürməklə yerini dəyişmək 

olar. 

 
4. Bu hərəkətlərin təkrarlanması və növbələşməsi ilə naxışlar yaratmaq olar. 

 
Microsoft PowerPoint proqramında hazırlanmış təqdimatdan göründüyü kimi, şagirdlərə 

həm mövzu haqqında məlumat, həm də deyilənləri daha yaxşı qavramaları üçün şəkillər təq-

dim olunmuşdur. Microsoft PowerPointlə didaktik məqsədə ən yaxşı və ən təsirli şəkildə ca-

vab verən təqdimatlar yaratmağa imkan verir. PowerPoint təcrübəsiz istifadəçiyə belə öz 

kompyüter təqdimatını tez zamanda yaratma imkanı verir. Müxtəlif yaş kateqoriyalı məktəbli-

lər bu proqramdakı işi mənimsəyir və dərslərdə öyrəndikləri yaradıcılıq tapşırıqlarını yerinə 

yetirmək üçün istifadə belə edə bilərlər. Belə hazırlanmış təqdimatlar dərs zamanı kompyüter 

təqdimatlarının istifadəsi tədris materialını kompakt və rahat şəkildə təsvir etməyə, əvvəllər 

deyilənlərə qayıtmağa, şagirdlərin diqqətini mövzunun ən vacib məqamlarına yönəltməyə im-

kan verir. Mövzuları bu şəkildə böyük ekranda nümayiş etdirməklə əyani görüntünün təsiri 

daha çox olur. 

İnteraktiv lövhə bütün sinif üçün dəyərli tədris vasitəsidir. Müəllimlərə həndəsə elemenet-

ləri barədə canlı və cəlbedici şəkildə təqdim etməyə kömək edən əyani qaynaqdır. Müxtəlif 

multimedia mənbələrindən istifadə edərək məlumat təqdim etməyə imkan verir, müəllimlər və 

şagirdlər materialı şərh edə və mümkün qədər ətraflı öyrənə bilərlər. Fiqurların izahını sadə-

ləşdirə və mürəkkəb problemi başa düşməyinizə kömək edə bilər. İnteraktiv lövhədəki tapşı-

rıqların köməyi ilə öyrənilməsi çətin olan öyrənilən prosesləri görünən, əyani edə bilərsiniz. 
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Riyaziyyat tədris edilərkən, interaktiv lövhədə yerinə yetirilən tapşırıqlar, dəyişən şərtlərin ci-

simdəki dəyişikliyə təsirini müəyyənləşdirmək, tədqiqat qabiliyyətini inkişaf etdirmək üçün 

ən əlverişli vasitədir. Misal üçün, “Hərəkətlər, dönmə, əksetmə, sürüşmə” mövzusu ilə bağlı 

şagirdlərə aşağıdakı tapşırıq interaktiv lövhədə təqdim olunur: 

 
 

Şagirdlərin məlumatları görmələri üçün yaxşıdır. Bu cür modellər arasındakı əsas fərq on-

ların dinamik ola bilmələridir. Digər modellərlə birlikdə istifadəsi şagirdlərə dəyişiklik prose-

sini müşahidə etməyə və nəticəsini qeyd etməyə imkan verir. Tapşırıqların icrası mövcud bi-

liklərin tətbiqinə deyil, yenilərinin aşkarlanmasına, ümumiləşdirilməsinə yönəldilmişdir (1). 

İnteraktiv lövhələrin istifadəsi tədris prosesinə yeni keyfiyyət gətirir, çünki bu dərsin hazırlan-

masını və aparılmasını çox asanlaşdırır, həm də interaktiv lövhələrin meydana çıxmasından 

əvvəl mövcud olmayan imkanları açır. İnteraktiv lövhənizlə təchiz edilmiş proqramdan istifa-

də edərək markerin bir neçə vuruşu ilə fiqurlar çəkə bilər, daha sonra bu fiqurları hərəkət etdi-

rərək döndərə, sürüşdürə, əks etdirə bilərik. Lazım gələrsə, şəklin ölçüsünü dəyişdirə, çevirə 

və ya lövhənin başqa hissəsinə köçürə bilərsiniz. Bu həndəsi elementlərin tədrisi prosesində 

informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından istifadə tədrisdə vizualizmin daha səmə-

rəli istifadəsinə, öyrənilən həndəsi obyekt haqqında şagirdlərə daha dolğun və dəqiq məlumat-

ların çatdırılmasına, daha geniş metodoloji arsenalın tətbiq edilməsinə imkan yaradır. 

İnteraktiv lövhədən istifadə ilə müstəqil təhsil işləri daha səmərəli aparılır. Hər tapşırığın 

yanında yalnız cavabları deyil, eyni zamanda həll yollarını da yaza bilərsiniz. İşlərini yoxla-

yan zaman şagirdlər səhvlərini görür və dərhal düzəldirlər. Diqqətin konsentrasiyası artır, ma-

terialın anlaşılması yaxşılaşır (4). Riyaziyyat dərslərində həndəsə elementlərinin tədrisi zama-

nı interaktiv lövhədən istifadə pedaqoji cəhətdən müsbət əsaslandırılır, çünki həm müəllim, 

həm də şagirdlər üçün bir sıra üstünlüklər verir: 

1. Təqdimatlar və digər mənbələrdən istifadə etməklə materialın daha aydın, daha səmərəli 

və dinamik təqdimatını təmin etmək, hər hansı bir tətbiqetmə üzərində rəsm çəkmək və yaz-

maq, dərs zamanı qeydlər daxil olmaqla lövhədə şəkillər saxlamaq və çap etmək bacarığı za-

man; 

2. Müxtəlif əyləncəli və dinamik mənbələrdən istifadə edərək şagird motivasiyasının inki-

şaf etdirilməsi; 

3. Komanda işində iştirak etmək, fərdi və sosial bacarıqları inkişaf etdirmək üçün böyük 

imkanlar təmin etmək; 

4. Müxtəlif təlim tərzlərinin istifadəsi (müəllim xüsusi ehtiyaclara uyğun hər cür mənbə-

lərə müraciət edə bilər); 

5. Dərsin dinamik tempinin təmin edilməsi; 
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6. Öyrənilən materialın təkrarlanmasını təşkil etmək üçün istifadə edilmiş sənədləri şəbə-

kədə saxlamaq imkanı təmin edilməsi; 

7. Yadda saxlanan sənədlər əsasında öyrənilmiş materialın yoxlanılmasının sadələşdiril-

məsi; 

8. Müəllimlər tərəfindən hazırlanmış materialların təkrar istifadəsinin təmin edilməsi. 

İnteraktiv lövhə sinifdə istifadəsi bir çox müəllimin adi dərsdən müasir tədris səviyyəsinə 

problemsiz keçməsinə və uşaqların biliklərə uğurla yiyələnməsinə imkan verir. Əməkdaşlıq 

müasir təhsilin mərkəzindədir. İdeal olaraq, komanda (müəllim - şagird - valideyn) problemlə-

ri həll etməli, yeni fikirlər yaratmalı, vacib qərarlar verməlidir. İnteraktiv lövhə ilə işləmək hər 

hansı dərsi səmərəli komanda işinə çevirmək üçün lazım olan bütün vasitələri verir. Bundan 

əlavə, interaktiv lövhə tədqiqat, məlumat axtarışı və məlumatla işləmə analitik metodlarını 

gücləndirərək məlum tədris metodlarına müəyyən məqam gətirir. Qarşılıqlı təsir daha vizual 

və maraqlı, nəticədə daha təsirli olur. 

IV sinif şagirdinin psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq, İKT-dən istifadə olunan zaman 

aydın şəkildə düşünülməli və müəyyən normalar gözlənilməlidir. Təhsildə kompyüterdən isti-

fadə zamanı aşağıdakı istiqamətlərdə işlər görülməlidir: 

1. iş sənədlərinin elektron poçtda saxlanılması; 

2. İKT-dən istifadə edərək dərsin aparılması (dərsin müəyyən mərhələlərində bilikləri 

möhkəmləndirmək və nəzarət etmək, qrup və fərdi iş, sinifdənkənar fəaliyyət və valideynlərlə 

iş); 

3. didaktik tədris vasitəsi kimi; 

4. keyfiyyətə nəzarət monitorinqi; 

5. özünü inkişaf və özünütəhsil. 

Günümüzdə təcrübəsində dərslikdən başqa bir şey istifadə etməyən müasir müəllim təsəv-

vür etmək çətindir. Şübhəsiz ki, şagirdlərin təhsil hədəflərinə uğurla yiyələnməsində maraqlı 

olan bir müəllim müxtəlif didaktik vasitələrdən maksimum dərəcədə istifadə etməyə çalışacaq 

və bununla da öyrənilən materialın əlçatanlığını və aydınlığını artıracaqdır. İKT-nin aktiv isti-

fadəsi ilə təhsilin ümumi məqsədlərinə nail olur, ünsiyyət sahəsindəki səriştələr daha asanlıqla 

formalaşır. Həm də ənənəvi ibtidai təhsildə yeni informasiya texnologiyalarının tətbiqi, ibtidai 

sinif şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, öyrənmə müddətini fərqləndirməyə 

imkan verir, yaradıcı işləyən müəllimin təhsil məlumatlarını təqdim etmə metodlarını geniş-

ləndirməsinə, təhsil prosesinin çevik idarə olunmasına imkan verir, bu müasir dövrdə sosial 

baxımdan əhəmiyyətlidir və aktualdır (3). 

Beləliklə, İKT-nin istifadəsi nəticəsində məktəblilərin fərdi inkişafı baş verir. Onların təh-

sil fəaliyyəti sürətləndirilir. Kompyüter modellərindən istifadə edərək dərs apararkən didakti-

kanın əsas prinsipinə əməl olunur. Şagirdlər tərəfindən materialın optimal mənimsənilməsini 

təmin edən aydınlıq, emosionallığı artırır, şagirdlərdə hər cür düşüncə tərzini qavrayır və in-

kişaf etdirir. 

Məqalənin aktuallığı. IV sinifdə “Riyaziyyat” fənnində tədris olunan “Hərəkətlər, dön-

mə, əksetmə, sürüşmə” mövzusunu da kompüterin imkanlarından istifadə edərək tədris etmək 

mümkündür. Məqalənin aktuallığı da məhz bu mövzunu kompyuterin imkanlarından hansı 

formada istifadə etməklə şagirdlərə mənimsətməkdən ibarətdir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə IV sinifdə “Riyaziy-

yat” fənnində tədris olunan “Hərəkətlər, dönmə, əksetmə, sürüşmə” mövzusunu şagirdlərə aşı-

lamaq sahəsində kompyuterin əvəzsiz xidmətləri vurğulanmaqla, mövzunun təqdimatı zamanı 

istifadə olunacaq nəzəri materialların təsnifatı verilir, həndəsə elementlərinin tədrisi zamanı 
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interaktiv lövhədən istifadənin həm müəllim, həm də şagirdlər üçün üstünlükləri göstərilir, ey-

ni zamanda təhsildə kompyüterdən istifadə zamanı zəruri sayılan istiqamətlər sadalanır. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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С.Р. Гусейнли 

 

Использование возможностей компьютера при изучении 

геометрических элементов в IV классе 
 

Резюме 
 

В последние годы средства информации и коммуникации (ИКТ) использовались 

при преподавании ряда предметов в начальной школе. Один из таких предметов – мате-

матика. Многие компьютерные функции используются для обучения студентов геомет-

рическим элементам, изучаемым в математике. Активное использование ИКТ способ-

ствует достижению общих целей обучения, легче формируются коммуникативные на-

выки. Кроме того, применение новых информационных технологий в традиционном 

начальном образовании позволяет дифференцировать период обучения с учетом индии-

видуальных особенностей учащихся начальных классов, позволяет творческим педаго-

гам расширять методы подачи учебной информации, гибко управлять учебным про-

цессом. 

S.R. Huseynli 

Use of computer capabilities in the study of 

geometric elements in IV grade 
 

Summary 

 
In recent years, information and communication tools (ICT) have been used in the 

teaching of a number of subjects in primary education. One of those subjects is mathematics. 

Many computer functions are used to teach students the geometric elements learned in 

mathematics. Active use of ICT achieves the general goals of education, communication skills 

are more easily formed. In addition, the application of new information technologies in 

traditional primary education allows to differentiate the learning period, taking into account 

the individual characteristics of primary school students, allows creative teachers to expand 
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the methods of presenting educational information, flexible management of the educational 

process. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.05.2021 
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 PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ  
 

 COVİD-19-un gənclərdə yaratdığı psixoloji  

problemlər və onların aradan qaldırılması yolları 
                                                                 

Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova  

                                                                psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,                                                                                                                                                                       

                                                                          ADPU-nun baş müəllimi 
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Rəyçilər: psixol.ü.e.d., prof. Q.N. Qəhrəmanova, 

                psixol.ü.f.d., dos. E.M. Quliyev 

 

Açar sözlər: koronavirus, vaksin, karantin rejimi, intellektual yaş, emosional yaş, pande-

miya təhlükəsi, pozitiv 

Ключевые слова: коронавирус, вакцина, режим карантина, интеллектуальный воз-

раст, эмоциональный возраст, опасность пандемии, позитив 

Key words: coronovirus, vaccine, quarantine regime, intellectual age, emotional age, 

pandemic threat, positive 

 

Bütün dünyada həyəcana səbəb olan koronavirusla bağlı hazırda Azərbaycanda pandemik 

şərait davam edir. Koronavirus pandemiyası ilə mübarizədə Azərbaycanın uğurlarını şərtlən-

dirən amillərdən biri də cənab Prezidentin bu sahədə beynəlxalq əməkdaşlığa ciddi önəm ver-

məsi, mövcud beynəlxalq təcrübənin, xüsusi ilə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələ-

rini nəzərə alaraq bu bəşəri bəla ilə mübarizə strategiyasını düzgün müəyyən etməsi oldu.  

Dövlət səviyyəsində koronavirusun Azərbaycanda yayılmaması, əhalinin sağlamlığının 

mühafizəsi ilə bağlı bütün lazımi addımlar atılır, ən yüksək səviyyədə qabaqlayıcı tədbirlər 

görülür. Artıq 65 və 50 yaşdan yuxarı ölkə vətəndaşlarına COVİD-19 a qarşı vaksin vurul-

ması prosesinə başlanılmışdır.  

Bu gün əsas məsələ təşvişə qapılmamaq, heç bir əsası olmayan dezinformasiyalara inan-

mamaqdır. Görülən tədbirlərə baxmayaraq insanlarda qorxu-narahatlıq, depressiya, qəzəb və 

somatik şikayətlərə rast gəlinir (1).  

İnsanlarda yaranan bu duyğular birbaşa olaraq yaranmır, onlar insanda baş verən zəncirva-

ri bir reaksiyanın məhsuludur. Evə qapanmaq əsasən psixologiyası zəif insanlara daha çox tə-

sir edir. Mütəxəssislərin fikrincə, bu vəziyyət bitdikdən sonra insanlarda müxtəlif psixi prob-

lemlər yarana bilər. Buna görə də, yaşadığımız bu narahat duyğuları aradan qaldırmaq üçün 

atılmalı  bir sıra addımlar vardır.  

Bu dövrdə ailələrdə meydana gələcək şişirdilmiş psixoloji təsir ailədəki yeniyetmə və 

gənclərdə psixi sağlamlıq dərəcəsini ağırlaşdıra bilər. Bunun üçün:  

  İlk növbədə təşvişə düşməmək. Yetkin bir vəziyyətdə olmaq. Ekoloji təfəkkürü işə sal-

maq, baş verənlərə mümkün qədər uyğunlaşmaq. Enerjini bizdən asılı olmayan sahələrə sərf 

etməmək.  

  Koronavirusdan qorunmaq üçün özünü psixoloji tərəfdən hazırlamaq.  

  Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı qurumundan məlumatlarla tanış olmaq. Yalnız faktlara 

və təsdiq edilmiş informasiyalara etibar etmək. 
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  Qərargahın bütün tövsiyələrinə ciddi əməl etmək. Hər kəs nə qədər dövlət tərəfindən 

qoyulduğu qaydalara riayət edərsə, bir o qədər təhlükəsizlik olacaqdır. 

  Uşaqlarla ünsiyyət qurmaq. Koronavirusun xəbər yayımını yaşa uyğun məlumatlarla 

müzakirə etmək. 

  Ailədə uşaqlar bu müddət ərzində valideynlərinin öz hisslərini necə idarə etməyinə dair 

davranışlarını və duyğularını müşahidə edirlər. Təlaşlı davranışlar azyaşlı uşaqları və gəncləri 

qorxudur və travmaların yaranmasına səbəb olur. 

  Həddindən artıq bir əsəbilik, uzanan kədər, iş fəaliyyətinə və ya insanlararası münasi-

bətlərə mənfi təsir göstərən digər uzunmüddətli reaksiyalar hiss edən insanlar psixoloq və psi-

xoterapevtlərlə məsləhətləşə bilərlər. 

  Eyni zamanda həyatın davam etdiyini, çətin günlərin mütləq sona çatacağını, hər za-

mankı normal həyatımıza qayıdacağımızı da bir birimizə xatırlatmalı, ümid aşılamalıyıq.  

Əlbəttə, qeyd etmək lazımdır ki, karantinin özünün gətirdiyi psixoloji ab-hava var. Bunu 

digər xüsusi karantin rejimi ilə müqayisə etmək düzgün deyil. Burada konkret bir virus var. 

Hansı ki, bu insan həyatı üçün təhlükədir. Bu istiqamətdə mütəxəssislər mütəmadi olaraq in-

sanları maarifləndirirlər (2).  

Ən vacib olan məqam doğru düzgün məlumatların insanlara çatdırılmasıdır. Bu prosesdə 

dezinformasiyaların çox olması ən çox gənclər arasında narahatçılıqlar yaradır, onların psixi 

sağlamlığını təhlükə  altına  salır. Onlarda ruh düşkünlüyü, təşviş yaradır. İstənilən bir neqativ 

informasiya onların psixoloji durumuna təsir göstərır və əhval pozuntusu yaradır. Hər bir gən-

cin baş verən hadisələrə müxtəlif reaksiyası ola bilər. Hər bir gənc qarşılaşdığı hadisələrə görə 

fərqli travmalar ala bilər. Bu, əsasən həmin gəncin iradəsindən asılıdır, panik-atak, somatik 

depressiya, ölüm fobiyası, intihar hadisələri və sairə problemlər son zamanlar gənclər arasında 

daha çox müşahidə olunmaqdadır.  

Ailənin uzun müddət rejim şəraitində bir yerdə qalması da yeni ailədaxili münasibətlərin 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Bu da öz növbəsində ailəni təşkil edən fərdlərin hər birinin psi-

xoloji durumuna təsir göstərir.  

İnsan psixologiyasına ən çox mənfi təsir göstərən məqam qeyri-müəyyən vəziyyətdir. Pan-

demiyanın nə zaman sona çatacağı, normal həyatın nə vaxt qaydaya düşəcəyi ilə bağlı konkret 

fikrin olmaması, digər tərəfdən bununla bağlı bir çox fərziyyələrin irəli sürülməsi də gənclər 

arasında qeyri-müəyyənliyi daha da dərinləşdirir. 

Araşdırmalar göstərir ki, öz həyatının kənar amillərdən asılı olduğunu düşünən insanlar 

davamlı stressə məruz qalırlar və inamsız olurlar. Təbii ki, kənar amillərin bizim həyatımıza 

təsiri danılmazdır. Lakin həlledici rolu öz fikirlərimiz, reallığa münasibətimiz və şəraitə verdi-

yimiz reaksiyalar müəyyən edir. Pandemiyanın yayılması bizim iradəmizdən kənar baş versə 

də, yaranan yeni şəraitdə özümüzü və ailəmizi qorumaq, fəaliyyət və inkişaf imkanları axtarıb 

tapmaq bizdən asılıdır (3). 

Çətin şəraitdə öz həyatının məsuliyyətini öz üzərinə götürən, bəhanələrin arxasına gizlən-

məyən, şəraitə sürətlə uyğunlaşan, yeni səmərəli iş üsulları tapan və tətbiq edən, davamlı öy-

rənən və inkişaf edən insanın öz həyatı üzərində nəzarət duyğusu güclənir. Bu tip insanlar dai-

mi nikbin olur və başqalarına da müsbət təsir edir. 

Mediada intihar xəbərlərinin həddən çox işıqlandırılması gənclərdə intiharla bağlı şüuraltı 

düşüncə formalaşdırır və onların psixologiyasına psixoloji təsir göstərir. Unutmayaq ki, psixo-

logiyada “Verter effekti” deyilən bir simptom da mövcuddur. Mətbuatda bu məsələlər nə qə-

dər çox işıqlandırılsa, tez təsir altına düşən gənclərin arasında baş verən intiharların sayı da 

bir o qədər artacaqdır. 
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Kanada fizioloqu H. Selye demişdir: “Ölümə yaxın o adamdır ki, fikri ölümün yanında-

dır”! Ona görə də yeniyetmə və gənclərimizi bu fikirdən uzaqlaşdırmağa səy göstərməliyik (4, 

105). Məsələn: 

 Böhran dövründə hadisələrdən xəbərdar olmaq çox vacibdir, ancaq ifrat dərəcədə məlu-

mat oxuduqca insan daxili harmoniyasını itirir və daha az məhsuldar olur. 

 Xəbərlərə baxmaq səbəbini müəyyənləşdirmək lazımdır. Çox vaxt dəqiq bir səbəb olma-

dan lüzumsuz yerə saysız-hesabsız informasiya ilə beyin yüklənir. Xəbərləri niyə oxuduğu-

muzu dəqiqləşdirsək daha yaxşı olar: Narahat olduğumuz üçün, yoxsa, həqiqətən, baş verən-

lərdən xəbərdar olmaq üçün? 

 İdarə və nəzarət edə biləcəyiniz və edə bilmədiyiniz şeylərin siyahısını tərtib etmək. Tə-

sir edə bilməyəcəyin hadisələrə görə narahatlıq keçirməyin mənası yoxdur. Bir qələm və bir 

kağız parçası götürün və iki sütuna bölün. Onlardan birində nəzarətinizdə olan hər şeyi (məsə-

lən, xəbər istehlakı), digərində isə idarə edə bilmədiyiniz şeyləri sadalayın (məsələn, pande-

miyanın yayılma sürəti). Bu məşqi tamamladıqdan sonra xəbərləri daha az oxuyacaqsınız.  

 Hazırda işləməyən, özünə üçün maraqlı bir məşğuliyyət, maraqlı hobbi tapmalıdır.  

 Özünə meydan oxumaq: bu gün xəbərləri yalnız iki dəfə oxumaq və ya izləmək. Bu çox 

çətin ola bilər, ancaq səy göstərmək lazımdır. Xəbərləri az oxunan günlər ilə aramsız izlənilən 

günləri müqayisə etmək lazımdır. 

Koronavirus dövründə atılan ən mühüm addımlardan biridə Təhsil Nazirliyinin şagirdlərin 

və tələbələrin dərsdən kənarda qalmaması üçün mühüm addımlar atması oldu. Bugünki uşaq-

ların intellekti bu gün 20 il bundan öncə eyni yaşda olan uşağın intellektindən üstündür. Ən 

azından keçdikləri dərslərə, texnoloji vasitələrə diqqət etməklə bunu görmək olar. 

Psixologiyada İQ (intellektual yaş) və EQ (emosional yaş) deyilən anlayış var. Bu yaşlar 

insanda bərabər inkişaf etdikdə psixoloji dayanıqlılıq formalaşır. İQ (intellektual yaş) inkişafı-

na EQ (emosional yaş) inkişafı arasında tarazlıq qorunmadığı təqdirdə zaman keçdikcə insan-

da müxtəlif psixoloji problemlər yaranır. Ona görə də ailələrdə uşaqların EQ (emosional yaş) 

yaşını formalaşdırmaq istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır. EQ (emosional yaş) yaşı tə-

lim, tərbiyə ilə bərabər inkişaf etməlidir. Bu istiqamətdə həm ailə, həm məktəb, həm də müva-

fiq qurumlar birgə çalışmalıdır (6, s. 89).  

Karantin rejimi zamanı gənclər keçirdikləri emosional halları normal qəbul etməyi və 

emosiyalarına lazımi diqqət yetirə bilmələri üçün yaşlılar tərəfindən dəstək nümayiş etdiril-

məlidir. Gənc və yeniyetmələrlə müxtəlif mövzularda onlayn söhbətlər və müzakirələr apar-

maq da bu yönümdə təsirli vasitələrdəndir. Eyni zamanda: 

1. Fiziki vəziyyəti obyektiv və təmkinli qiymətləndirmək;  

2. Gün ərzində real hədəflər qoymaq və onların həllinə  nail olmağa çalışmaq; 

3. Öz emosiyalarını ifadə etməkdən çəkinməmək, duyğuları və ehtiyaclarımızı anlamağa 

zaman ayırmaq;  

4. Hər kəsə xoş gələn rahat fəaliyyət növləri ilə məşğul olmaq; 

5. Aktivliyinizi qoruyub saxlamağa çalışmaq;  

6. Üz-üzə görüşmədən sosial şəbəkədə vasitəsilə ünsiyyət qurmaq; 

7. Vəziyyətə təbəssümlə yanaşmaq. Mövcud vəziyyətdə hər bir təbəssüm və ürəyində gül-

mək insanı narahatlıq və məyusluqdan azad edə bilər;  

8. Ümidi itirməmək: gəncdə onun üçün vacib olan bir şeyə inam yaratmaq. 

9. Öz-özünə hesabat verməklə, problemləri düşünməmək, ətrafda baş verən hər bir hadisə-

yə pozitiv köklənməyə çalışmaq; 
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Pandemiya təhlükəsi bitəndən sonra da bu psixoloji problemlər yaşana bilər. Buna görə də 

indi bacardıqca yaxınlarımıza və ətrafımızdakı insanlara, gənclərə psixoloji cəhətdən dəstək  

göstərmək daha vacibdir.  

Gələcəyi pozitiv görən yeniyetmə və gənclər bu günki çətinliyi daha rahat keçirəcəklər. 

Çünki insanı həyata bağlayan onun hədəfləri, arzularıdır. Pozitiv tərəfdən baxsaq bu qədər na-

rahatlıq və qorxu bizi virus haqqında daha çox məlumat əldə etməyə və buna görə hərəkətə 

keçmək və özümüzü qorumaq yollarını araşdırmağa məcbur edir. 

Odur ki, xalqımızın hər bir nümayəndəsinə, ətrafına böyük sevgi, qayğı, hörmət və anla-

yışla yanaşmağı, hər bir vəziyyətdə dözüm, səbr və təmkinini qorumağı tövsiyə edirəm. Bu 

son dərəcə həssas məqamda hər yeniyetmə və gəncin daha çox qayğıya, diqqətə, və mərhəmə-

tə çox böyük ehtiyacı var. Gəlin bunları bir-birimizdən və onlardan əsirgəməyək!  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq pandemiya dövründə gənclərin keçirdikləri emosional 

halları normal qəbul etməyi və emosiyalarına lazımi diqqət yetirə bilmələri üçün yaşlılar tərə-

findən dəstək nümayiş etdirilməsi istiqamətlərinin araşdırılıb seçilməsi ilə bağlıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Pandemiya dövründə uşaqların İQ və EQ yaşının inkişaf etdiril-

məsi bir məqsəd kimi qarşıya qoyulması amilinə xüsusi diqqət yetirilməsi məqalənin elmi ye-

niliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən elmi yaradıcılıq işində bu mövzu 

ilə maraqlananlar, eləcə də ali və orta ixtisas məktəblərinin tələbə və magistrləri istifadə edə 

bilər.  
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Психологические проблемы, создаваемые COVİD -19  

у молодежи и способы их устранении 

 

Резюме 
 

Одной из актуальных проблем в настоящее время является пандемия «COVID-19». 

В задачи данной статьи входит выявление психологических особенностей ответствен-

ности во время карантина, показать, что карантин это а хороший шанс для приведения 

мыслей в порядок и других видов занятий.  

Можно сделать вывод, что «COVID-19» это не повод для паники, а карантин не по-

вод для депрессии. Слишком много переживаем, слишком серьезно воспринимаем. На-

до относиться ко всему проще, но с умом, без нервов, не впадать в панику, не брызгать 

агрессией, сохранить здравый смысл и радоваться жизнью. 

                                                                                  

http://www.science.gov.az/
https://book24.ru/brand/ast/
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G.H. Alikhanova 

 

Psychological problems created by COVİD -19 among young  

people and the ways to eliminate term 

 

Summary 

 
One of the pressing problems at the present time is the COVID-19 pandemic. The 

objectives of this article include identifying the psychological characteristics of responsibility 

during quarantine, to show that quarantine is a good chance for putting thoughts in order and 

other types of activities. It can be concluded that “COVID-19” is not a reason for panic, and 

quarantine is not a reason for depression. We worry too much, we take it too seriously. You 

need to treat everything easier, but wisely, without nerves, not panic, not sprinkle with 

aggression, keep common sense and enjoy life. 
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Подобно тому, как рушатся стены западной культуры и материализма, подобным же 

образом Истина, Праведность, Мир, Любовь и Ненасилие подвергаются разрушению. 

Наука и технология принесли человечеству не только прогресс, но и огромную опас-

ность.   

Граждане мира должны пробудиться и взять на себя ответственность за сохранение 

культурного наследия всего человечества. Чистый поток разума, сострадания и предан-

ности не должны угаснуть в сердцах человечества.  

Нация, которая не ратует за сохранение  своего культурного наследия, не сможет 

сохранить свое величие! Ответственность главным образом ложится на плечи так назы-

ваемых «образованных и просвещённых граждан».  

Как граждане мира здесь и сейчас мы должны понять, что: 

— на месте нынешнего плачевного состояния, царящего в науке и технологии долж-

но быть воздвигнуто новое здание, в котором будет здоровый синтез Востока и Запада.  

— человек должен очиститься от скверны  

— общее духовное наследие всего человечества должно быть восстановлено и за-

ново утверждено в сознании человека и анналах истории! 

Все это необходимо для того, чтобы грядущие поколения осознали, что разложение 

и смерть не напрасный процесс! Нынешнее поколение человечества, взрослые и осо-

бенно молодые живут в эпоху серьезных перемен. Они являются предвестниками но-

вой эры Духовного Ренессанса. Принимая все это во внимание, давайте взглянем на 

текущий сценарий. 

Несмотря на фантастический прогресс в области науки и технологии жизнь на земле 

далека от блаженства и мира. Войны, бомбардировки и прочие жестокости сегодня 

творятся человеком против самого человека. Человек сегодня вверг себя в пучину раз-

дора и невыразимой скорби! 

Природные бедствия также случаются с огромной интенсивностью, разрушая мир и 

счастья людей. Причина этого заключается в том, что Природа является отражением 

внутреннего состояние человека. Ненависть, зависть, ревность, вожделение, злоба, на-

mailto:puroshottama999@yandex.ru
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силие, преступление, терроризм, эгоизм и т.д. все это играет разрушительную роль в 

жизни человека. Природа также является отражением и отзвуком все этого. 

Хаос и упадок общечеловеческих ценностей как на индивидуальном, так и коллек-

тивном уровнях свидетельствует о том, что сегодня характер человека далек от идеала. 

Дисбаланс, укоренившийся в психике человека должен быть устранен. Плохой харак-

тер и испорченный ум должны быть исправлены. 

Все это есть очень важное напоминание того, что учителям необходимо пробудить-

ся и проверить свои ресурсы. Каково действие таков  и результат! Благие действия при-

носят счастья, плохие – страдания. Ошибки, совершенные в прошлом должны быть ис-

правлены. Ни один родитель не станет умышленно подвергать свое чадо в страдания. 

Ошибки, совершенные в прошлом из-за невежества человека должны быть устранены 

путем знания и внутреннего видения. 

 Исходя из вышеуказанных наблюдений и анализа, следует отметить, что необходи-

мо разрушить порочный круг гнева, ненависти, насилия и терроризма. Счастье и бла-

госостояние человека нельзя достичь одним лишь положением в обществе, властью, 

материальным изобилием. Необходимо заново обозначить цели образования: Образо-

вание для жизни, а не проживания. Образование необходимо, прежде всего, для 

жизни! Что мы подразумеваем под этим? Это значит, что помимо общепринятого по-

нимания целей и задач образования, направленных главным образом на обучение лю-

дей, зарабатывания на жизнь и воспитания хороших граждан общества, оно также 

должно наделять их хорошими качествами и привести к осознанию цели человеческого 

рождения. Образование должно помочь людям развить определенный склад ума и мо-

дель поведения, которые принесли бы им счастье и наполнили бы их жизнь смыслом и 

помогли достичь конечной цели.  

Люди должны избавиться от таких порочных качеств как гнев, жадность, ненависть 

и насилие и наоборот развить в себе хороший и благочестивый характер. Эти важные 

основы должны рассматриваться в качестве важной составляющей образования по все-

му миру. Никто не может отрицать, что Истина находится за пределами касты, цвета 

кожи, вероисповедания, страны или религии. Во всей Вселенной, начиная от мель-

чайшего атома, до гигантских галактик всюду можно видеть гармонию и порядок. Все 

работает по законам согласно определенным условиям и правилам. Во всем творении 

можно увидеть, царящий в ней порядок, начиная от одноклеточных организмов до 

сложного человеческого организма. Все планеты, звезды и галактики вращаются вокруг 

своей орбиты при этом, не сталкиваясь друг с другом. Разумное планирование и стро-

гая упорядоченность их элементов лежат в основе творения и поддерживают гармонию 

во Вселенной.    

Человек являющийся венцом творения наделен такими качествами, которые выдел-

яют его среди других живых существ. Человек обладает искусством и умственными 

способностями управления творением. Он также наделен свободой воли и сам способен 

строить свою жизнь как пожелает. Чтобы правильно сделать выбор в пользу той или 

иной деятельности, а также разумно построить свою жизнь человек наделен способ-

ностью различения и сознанием. Человек единственное живое существо на Земле, обла-

дающее способностью изменить самого себя посредством образования.  

Несмотря на то, что человек обладает всеми способностями, тем не менее, чтобы 

сохранить гармонию творения, человечество поставлено в определенные рамки и усло-

вия. Человек волен поступать, как ему заблагорассудится, но есть одно условие, кото-
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рому он должен подчиниться, ему придется столкнуться с последствиями своих дейст-

вий. 

Образование должно поднять уровень сознания человека. Человек должен понять, 

что существуют определенные Законы и Истина, которые управляют всем творением и 

человеческой судьбою. Жизнь на Земле станет лучше, если люди будут руководство-

ваться необходимыми знаниями и обладать правильным видением. Жизнь приобретает 

формы сообразно строю мысли человека. Ум – является основой это мира. Ум по при-

роде своей постоянно тяготеет к действию. Это излучение вызывает вибрации в каждой 

клетке, которые впоследствии приобретают форму физического вещества. Если ум не 

направить в нужную калию, то впоследствии он станет жертвой безнравственности, 

порочности, насилия и войны. Ум является инструментом, как освобождения, так и зак-

репощения человека. Поэтому недаром говорится, что человек кузнец своего счастья! 

Ошибки, совершенные в прошлом требуют переоценки системы образования и ее 

задач. Признание собственных ошибок - есть первый шаг на пути к мудрости! 

Посредством правильного образования, человек сможет сделать правильный выбор, 

который впоследствии принесет ему много радости и счастья. Счастье является резуль-

татом праведных действий, совершенных в прошлом, а несчастья и страдания наобо-

рот.  

Образование на основе общечеловеческих ценностей- это образование, которое учит 

не только Фундаментальным, Вечным и Универсальным Истинам жизни, но и также 

ставит человека на путь Истины и Праведности, благодаря которым он сможет обрести 

мир и счастье.  

Что подразумевается под понятием «Образование на основе общечеловеческих цен-

ностей»? Этот вопрос требует глубокого рассмотрения. В словаре понятие «Ценность» 

означает то, что «чего-то стоит» или качество полезное и имеющее ценность. Ценности 

отличаются друг от друга по степени ее вида и группы. Выбор ценностей зависит от 

требований и желаний вида или группы, членом которой мы являемся. Например, 

ценности обезьяны или скажем, кошки отличны от тех, которые имеются у человека. 

Вопрос заключается в том, какими ценностями мы руководствуемся по отношению к 

самим себе. 

Говоря о человеческих ценностях, следует отметить, что ОЧЦ это те качества, кото-

рые приносят благосостояние людям, как на индивидуальном, так и социальном уровн-

ях. Человек не живет в одиночку, он живет вместе с другими. Человек является членом 

большой группы или общества. Другими словами, ОЧЦ – это качества, которые при-

носят счастье и благосостояние людям и поддерживают гармонию во Вселенной.  

Все живые существа обладают общим инстинктом голода, жажды, сна, самосохра-

нения и продолжения рода. Способность различения, которая ведет человека к дости-

жению его цели в жизни, а именно самореализации и есть то качество, которое отли-

чает человека от животного. 

Качества, выбранные как ценные свойства человека должны быть универсальными, 

которые бы привели человека к самореализации, являющейся главной целью челове-

ческого рождения. Выбранные универсальные ценности должны быть применимы ко 

всем живым существам во всем мире. Таковыми ценностями являются: Истина, Пра-

ведное Поведение, Любовь, и Ненасилие. 

Образование не есть закладывания знания в душу, которая его не имеет, это всё рав-

но, что давать зрение глазам слепого. Способность к знанию заложена в каждой душе. 
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И подобно тому, как глаз поворачивается от тьмы к свету, душа должна повернуться от 

мирского становления к Истине. Образование должно быть искусством, дающим орие-

нтиры. Педагогам следует изобретать самые простые и наиболее эффективные методы 

для того, чтобы обратить душу к Свету Добродетели», - писал Платон. 

Образование должно поднять уровень сознания человека. Человек должен понять, 

что существуют определенный Законы и Истины, которые управляют всем творением и 

человеческой судьбой. Только при развитии пяти аспектов человеческой личности (фи-

зического, эмоционального, интеллектуального, психического и духовного) мы можем 

иметь гармоничную личность. Всемирная Организация Здравоохранения даёт следую-

щее определение здоровью человека: «Здоровье – это динамическое состояние полного 

физического, психического, духовного и социального благополучия, а не только от-

сутствие болезней и физических дефектов». Внешнее является отражением или тенью 

внутреннего мира человека.  

Негармоничная или психологически неуравновешенная личность вносит опустоше-

ние в умы людей сея смуту в обществе. То, что находится в уме не может быть подав-

лено. Рано или поздно это проявится. Поэтому необходимо начинать с самих основ – 

очищения мыслей. Какие мысли, таков и результат! Какой характер такая и судьба.  

Мысли являются источником действий. Мысли представляют собой сжатый сгусток 

энергии. Их излучение приводит все клетки в действие, которые в свою очередь соз-

дают необходимые химические вещества и энергию, приводящие к определенному зап-

ланированному ходу действий, а в конечном итоге к их материализации. Под комплекс-

ным развитием личности подразумевается гармоничное развитие всех аспектов чело-

веческой личности: главным образом, головы, сердца и рук. Образование должно учить 

двум вещам: что такое жизнь и как следует жить. Жизнь – это не просто существо-

вание.  

Жить нужно ради цели, идеала. Жизнь без идеалов ничего не стоит. Только характер 

и смирение могут придать жизни смысл. Венец образования – характер. Человек без ха-

рактера не может считаться образованным. Образование без характера приводит к мно-

гочисленным хотениям и желаниям и превращает героя в ноль. Образование без очи-

щения личности подобно воздушному змею, у которого оборвалась бечёвка. Образова-

ние без характера подобно лодке без руля – никто не знает, куда она нас доставит. Поэ-

тому нынешнее образование должно прежде всего способствовать развитию в ребенке 

добрых черт характера. Наряду с академическими дисциплинами студенты должны 

постигать науку самопознания, которая издревле считалась основой для гармоничного 

развития личности. Без понимания своей истинной природы человек никогда не сможет 

разумно использовать дарованные ему Свыше знания и таланты.  

Образование относится к усвоению внешней информации, а воспитание характера – 

к внутренней трансформации человека. Оно даёт человеческим ценностям проявиться 

изнутри. Только воспитание и образование на основе общечеловеческих ценностей пре-

дотвратит сползание человечества к неминуемой духовно-нравственной и, как неизбеж-

ное следствие этого, физической катастрофе. 

 Выход только один: в изменении человеком самого себя на основе общечеловечес-

ких ценностей. А это возможно только при наличии адекватной этой задаче, системы 

воспитания и образования, опирающееся на духовно-нравственные и культурные, наци-

ональные традиции в масштабах каждой страны и человечества в целом. Главной фигу-

рой этого процесса должен стать учитель-воспитатель, личным примером высокой 
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духовности, воздействующий на формирование человеческой личности.  

Актуальность статьи. Актуальность обусловлена спецификой поиска наиболее 

перспективных форм развития системы образования для максимально полного удовлет-

ворения потребностей и запросов современного общества. В рамках драматических и 

вовсе не всегда продуктивных перипетий реформаторского поиска, как на уровне Тео-

рии, так и на уровне практической реализации, длительное время происходит обсужде-

ние и – в ряде случаев – апробация возможного применения многочисленных парадигм 

и моделей организации и обеспечения образовательного процесса в средней и высшей 

школе. 

Научная новизна статьи. Научная новизна исследования заключается в постановке 

проблемы и решении её историко-теоретической задачи о тенденциях развития гумма-

нистической парадигмы и принципах ее проявления в системе высшего педагогичес-

кого образования. 

Практическая значимость и применеие статьи. Практическая значимость проб-

лемы определяется тем, что ее материалы и выводы могут быть использованы в науч-

ной, преподавательской, лекционной работе, в базовых курсах по философии, куль-

турологии, естествознанию. 
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R.Ə. Xəlilov 

 

Şəxsiyyətyönümlü təhsilin humanist paradiqmasi:  

ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan təhsil 

 

Хülasə 

 
Məqalədə şəxsiyyətin harmonik inkişafına töhfə verən ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan 

təhsil məsələləri araşdırılır. Eyni zamanda insanın əsl təbiətinin açılması vacibliyindən də 

bəhs edilir. Humanist təhsil və tərbiyənin əsas məqsədi, yenilikçi məktəb mühitində şəxsiyyə-

tin inkişafı istiqamətində vəzifələri yerinə yetirməkdir. Təhsil insanın şüurunu genişləndirmə-

lidir. İnsan dərk etməlidir ki, müəyyən qanun və həqiqətlər bütün yaradılış və insan taleyini 

idarə edir.  İnsanlar lazımi bilikləri rəhbər tutub düzgün görüşlərə malik olarlarsa, yer üzündə 

həyat daha yaxşı olacaqdır. 
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R.A. Khalilov 

 

Humanistic paradigm of personally-oriented education:  

education based on human values 

 

Summary 

 
 The article considers the issues of education based on universal human values that 

contribute to the development of a harmonious personality. It also deals with the importance 

of revealing the true nature of a human being. Education should raise the level of human 

consciousness. A person must understand that there are certain Laws and Truths that govern 

all creation and human destiny. Life on Earth will be better if people are guided by the 

necessary knowledge and have the right vision. 
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Müəllimlərin özünüaktuallaşdırmasının  

peşəkar “Mən obraz”ına psixoloji təsiri 
 

                                                Satibə Əfəndi qızı Fərhatlı 
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Açar sözlər: pedaqoji fəaliyyət, özünüaktuallaşdırma, özünüreallaşdırma, identifikasiya, 

özünəhörmət, özünüdərk 

Ключевые слова: педагогическая деятельность, самоактуализация, самореализа-

ция, идентификация, самоуважение, самосознание 

Key words: pedagogical activity, self-actualization, self-realization, iden-tification, self-

esteem, self-awareness 

 

Özünüaktuallaşdırma inkişaf edən şəxsiyyətin hərəkətverici qüvvəsi və mühüm tələbatıdır. 

Özünüaktuallaşdırmanı bir çox psixoloqlar müəyyən anlayışlarla, məsələn, E.From “yetkin 

şəxsiyyət”, Q.Olport “hiss”, E.Erikson “eqo identikliyi hissi”, A.Maslou “özünüaktuallaşdır-

ma” ilə ifadə etmişlər. Özünüaktuallaşdırma hər bir şəxsiyyətin imkanlarının: həyati məqsəd-

lərinin və dəyərlərinin reallaşdırılmasına cəhdi və qabiliyyətidir.  

A. Maslou özünüaktuallaşmaya gedən yolu təsvir edərkən bütünlükdə onun xarakteristika-

sını belə təsvir etmişdir: koqnitiv effektivlik, reallıqda komfort qarşılıqlı münasibətlər, özünü 

qəbuletmə, spontanlıq, təbiilik, avtonomluq, sərbəstlik, iradə, aktivlik və s. Özünüaktuallaşdı-

ran şəxsiyyət yenilik hissinə yiyələnməli, yüksək təəssüratlara malik olmalı, özünü identifika-

siya etməyi bacarmalı, insanlarla münasibətdə seçici və demokratik olmalı, habelə vasitəni 

məqsəddən, xeyirxahlığı bədxahlıqdan seçməyi bacarmalı və yumor hissinə malik olmalıdır. 

Alimin fikrincə, özünüaktuallaşma nadir hallarda mümkündür, ona görə də özünüaktuallaş-

ıran insanlar azlıq (təxminən 1%) təşkil edir. 

Özünüaktuallaşdırma konsepsiyasının tamlıqda izahı A. Maslou və K. Rodjersin  humanist 

nəzəriyyəsində şərh olunmuşdur. A. Maslou motivlərin təsnifatında ierarxik model təklif et-

mişdir. Həmin modelə aiddir: fiziki tələbatlar, təhlükəsizlik tələbatları, sosial əlaqələrə tələ-

bat, özünühörmətə tələbat, özünüaktuallaşdırmaya tələbat. Bütün motivlər içərisində əsas diq-

qəti psixoloq A. Maslou özünüaktuallaşdırma tələbatına yönəltmişdir. Bu tələbatı alim şəxsiy-

yətin inkişaf prosesi və mexanizmi kimi bütün potensialların reallaşmasına şüurlu cəhd kimi 

nəzərdən keçirir.  

Müvafiq şəraitdə özünüaktuallaşdırma təhriketmə və məişət dəyərlərinin reallaşmasında, 

insanın psixoloji tələbatlarının təminatında təzahür edir. K.Rodjersə görə, özünüaktuallaşdır-

manın mühüm şərti insanın başqa adamlarla birgə qarşılıqlı münasibətində, autentik fenomen-

də və empatiyada ifadə olunmuş xarakterdir. Fikrimizcə, özünüaktuallaşdırma psixi vəziyyət 

və proses, şəxsiyyətin mühüm cəhəti kimi nəzərdən keçirilməlidir. O, insanın özünütəkmilləş-

dirməyə, özünüdərkə, özünüreallaşdırmağa pozitiv cəhdidir. Alim qeyd edir ki, özünü-aktual-

laşdırma insanın “Mən konsepsiyası”nın reallaşması və uğurlara nail olma prosesidir. 

Özünüaktuallaşdırma eyni vaxtda həmin prosesin təhrikedicisi, həm də motivin inkişaf sti-

mulu kimi təzahür edir. Bu termin özünüreallaşdırma anlayışı ilə sıx surətdə bağlıdır. Birinci 
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halda söhbət müstəqil şəkildə potensialın reallıq səviyyəsində həyata keçirilməsindən, ikinci 

halda isə əşyavi formada onun mövcudluğundan gedir. Özünüaktuallaşdırma həmişə özünü-

reallaşdırmadan qabaqda gedir və onun zəruri şərti olur. 

Özünüaktuallaşma insanın meyllərini və potensialını reallaşdırmağa cəhdidir. O, şəxsiy-

yətin inkişaf prosesi olub onun imkanlarını, başqaları ilə aktiv fəaliyyətini həyata keçirmək 

prosesi olub insanın daxili planında (subyektiv), özünü-reallaşdırma isə xarici planında (ob-

yektiv) həyata keçirilir. 

E.F. Zeer peşəkar özünüaktullaşdırmanı şəxsiyyətin peşə aktivliyinin yüksək normativli-

yinin təzahüründə, müxtəlif növ inkişafetdirici psixoloji texnologiyaların iştirakında potensia-

lın aktivləşməsi yolu ilə peşəkarlığın inkişafının sürətlənməsi kimi nəzərdən keçirir (4, s. 39). 

Peşə fəaliyyətində peşəkar özünüaktuallaşdırma müəllimin özünü və öz şəxsi peşə yolunu 

və “Mən obraz”ını dərk etməsi imicin formalaşması, fərdi fəaliyyət üslubu qarşıya qoyulan 

məqsədlərə nail olmaqla reallaşır. Özünüaktuallaşdırmanın yarım komponentli strukturu sər-

vət dəyərlərinin mühüm əhəmiyyətini təsdiq edir. Onlar şəxsiyyətin strukturunda mühüm ele-

mentlərdən sayılır. O, insanın davranışını istiqamətləndirməklə obyektiv şəraitdə və şəxsiyyə-

tin subyektiv münasibətində ifadə olunur. 

Peşəkar özünüaktuallaşma tərəfimizdən müəllimin özünü peşədə axtarması, şəxsi peşə ro-

lunu, “Mən” obrazını, peşəkar imicini, peşə fəaliyyətinin fərdi üslubunu dərk etməsi, habelə 

yeni peşə vəzifələrinin qurulması, seçilmiş peşəyə potensialın reallaşmasına cəhd kimi nəzər-

dən keçirilir. N.V. Ovçarenko müəllim şəxsiyyətinin özünüaktuallaşdırmasını ali pedaqoji 

məktəblərin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biri hesab edirdi. Onun fikrincə, texnologi-

yalara şəxsi bələdləşmənin əsasında dioloji yanaşma qoyulmalıdır ki, o müəllim şəxsiyyətinin 

özünüaktuallaşmasını və özünütəqdimetməni müəyyən etsin” (5, s. 355). Alim qeyd edirdi ki, 

peşə fəaliyyətində müəllimin özünüreallaşdırması onun həyat tərzini və məqsədini həyata ke-

çirməkdir. 

Özünüaktuallaşdıran müəllimlər seçdikləri peşədə özlərinin dəyərlərini, maraq və qabiliy-

yətlərini reallaşdırmaq, bütün imkanlarını təkmilləşdirməyə cəhd göstərirlər. Belə şəxsiyyətə 

özünüinkişaf, yeni problemlərin həllinə hazırlıq, başqa insanları başa düşmək qabiliyyəti, so-

sial mühitdən asılı olmayaraq mühakimələrdə sərbəstlik, özünü və başqalarını qəbul etmək, 

qarşıda duran vəzifələrə bələdləşmə, peşəkar məşğuliyyət və s. aiddir.  

Peşə fəaliyyətində müəllim şəxsiyyətinin peşəkar özünüaktullaşdırmanın inkişafı növbəti 

dəyər xarakteristikasını təmin edir: ünsiyyət və birgə fəaliyyətdə özünü təzahür etdirmək im-

kanı, fikirlərini öz nöqteyi nəzərindən ifadə etmək, özünü dərketməyə və qabiliyyətini aşkar 

etmək peşə üçün zəruri olan xarakterik cəhətlərdir.  

Tərtib edilmiş xarakteristika müəllim şəxsiyyətinin əsas cəhdlərini (özünüdərki, özünütək-

milləşdirməni, özünüreallaşdırmanı, sosial əlaqə və münasibətləri) şərtləndirir. Peşəkar özü-

nüaktuallaşdırma hər bir müəllimin daxili fəallığı, peşə sahəsində özünütəkmilləşdirməyə da-

xilən pozitiv və yaradıcı cəhdi, eləcə də psixoloji yetkinliyi və səriştəliliyidir. Bu proses müəl-

limin öz şəxsi potensial imkanlarını dərindən dərk etməsi və onu real olaraq ətraf mühitdə 

gerçəkləşdirməsidir. O həm də müəllimin şəxsi və peşəkar yetkinliyi prosesidir.  

Deməli, özünüaktuallaşdırma müəllimin xüsusi idraki fəallığıdır və o şəxsi yaradıcılıqla 

bağlı verilmiş suallara cavablarda ifadə olunur. Belə fəallığın nəticəsi özünüdərk və özünütə-

yindir. Özünüaktuallaşdırmanı şərtləndirən amilləri daxili və xarici olmaqla iki yerə ayırırlar. 

Şəxsiyyətin özünüaktuallaşdırmasını şərtləndirən xarici şərtlərə empatiya və ətraf aləmdə 

onun üçün dəyərli olan insanlar tərəfindən başa düşülmə, qabiliyyət və potensial aid edilir.  

Bir sözlə, peşəkar özünüaktuallaşma psixi proses olub müəllim şəxsiyyətinin inkişafını və 
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təşəkkülünü, qabiliyyətlərini, psixoloji xüsusiyyətlərini, insanın təbii potensialını maksimal 

şəkildə araşdırılmasıdır. Odur ki, özünüaktuallaşdırma prosesi yalnız sosial şəraitdən, inkişaf-

dan və tarixi kontekstdən deyil, həm də insanın özündən, onun gələcəyindən və bir şəxsiyyət 

kimi təşəkkülündən asılıdır. Özünüaktuallaşdırma şəxsiyyətin inkişafının üsulu deyil, o inki-

şaf prosesinin özü olub mürəkkəb və fasiləsizdir.  

Peşə fəaliyyətində müəllimin özünüaktuallaşdırmasının nəticələrinin təhlili bir neçə mər-

hələdən keçir. Birinci mərhələdə müəllimin özünüaktuallaşdırmasının psixoloji məzmunu təh-

lil edilir. İkinci mərhələdə müəllimin peşəkarlığının istiqamətinin səviyyəsi, peşə sahəsində 

onların özünüaktuallaşdırmasının psixoloji məzmunu, təlim formaları araşdırılır. Üçüncü mər-

hələdə peşə istiqamətinin səviyyəsi ilə müəllimlərin özünüaktuallaşdırmasının və özünüreal-

laşdırmasının dərəcəsi arasında qarşılıqlı əlaqə göstərilir. 

Peşəkarlığa istiqamətlənmənin səviyyəsi müəllim şəxsiyyətinin motivasiya strukturuna və 

subyektiv nəzarət səviyyəsinə psixoloji təsir göstərir. Bu səviyyə nə qədər yüksək olarsa məq-

sədin, dəyərlərin və fikirlərin reallaşması bir o qədər yüksək olacaqdır. Özünüaktuallaşdırma 

müəllimlərin peşə fəaliyyətlərində tələbat bazası kimi onların şəxsiyyətinin tamlığına təsir 

edən uğurdur. Daha doğrusu o müəllimin uğurunun, “Mən konsepsiyası”nın, “Mən obraz”ının 

reallaşmasıdır.  

Tədqiqatçılar gender və peşəkar, müxtəlif statuslu sosial mədəniyyətə malik müəllimlərin 

özünüaktuallaşdımasının psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyən etmişlər. Şəxsiyyətin özünüak-

tuallaşdırması səviyyəsinə təsir edən xarici və daxili amillər araşdırılmışdır. Gender “Mən ob-

raz”ı müəllim şəxsiyyətinin sosiallaşmasının ilkin mərhələsində formalaşır və müvafiq “Mən 

obraz”larının formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətlərini müəyyən edir.  

“Mən Obraz”ları arasındakı əlaqə və ya ziddiyyətlər müəllimlərin özünüaktuallaşdırma 

dəyərlərində psixoloji uğurlarını ifadə edir. Peşəkar “Mən obraz”ı şəxsiyyətin aktiv sosial hə-

yatının çox hissəsində aparıcı olur. S.A. Drujilov peşəkar “mən konsepsiyası”nı müvafiq fəa-

liyyətin mütəxəssisi kimi bir insanın özü haqqında şüurlu, sabit bir fikir sistemi kimi müəyyən 

edir (2, s. 115).  

Özünüdərkin strukturunda müəllimlərin gender və peşəkar “Mən obraz”ının özünüaktual-

laşdırması və özünüreallaşdırması qarşılıqlı əlaqədədir. Gender və peşəkar “Mən obraz”ları 

arasındakı əlaqə nə qədər çox olarsa özünü- aktuallaşdırma və özünüreallaşdırma bir o qədər 

çox ifadə olunar.  Gender və peşəkar “Mən obraz”ları arasında əlaqənin yüksək səviyyəsi kişi 

və qadın müəllimlərinin özünüaktuallaşdırma, özünüreallaşdırma səviyyəsini peşəkar adapta-

siya mərhələsində yüksəldir.  

Özünüaktuallaşdırmanın və özünüreallaşdırmanın zəif olması, həyatdan narazılıqlar 10 il 

stajı olan qadın müəllimlərində daha çox müşahidə olunur. Qadınların müxtəlif “Mən ob-

raz”ları arasındakı ziddiyyətlər peşəyə adaptasiya mərhələsində deyil, peşəkarlıq mərhələ-

sində, qadın müəllimlərinin öz dəyərlərinin reallaşdırmasında çevikliyi aşağı səviyyədə olur.  

Tədqiqatçı alimlərdən: A.A. Qriqoryeva, Y.P. Povarenkov özünüaktuallaşdırmanın və 

özünüreallaşdırmanın uyğunluğunu, birgə fəaliyyəti öyrənərək müəyyən etmişlər ki, şəxsin 

özünüaktuallaşdırması və özünüreallaşdırması qarşılıqlı əlaqədədir, lakin bir-birini əvəz edən 

fenomenlər şəxsiyyətin təşəkkülündə müxtəlif vəzifələrin həllinə yönəldilir. Özünüaktuallaş-

dırma şəxsiyyətin daxili fəallığını əks etdirib şəxsi resurs imkanlarının öyrənilməsinə və 

müəyyən edilməsinə istiqamətlənir (48, s. 175).  

Konkret peşə fəaliyyətində şəxsiyyətin peşəkar özünüaktuallaşdırması onun əməyə hazırlı-

ğının özünüreallaşdırmasına zəmin yaradır. Özünüreallaşdırma real fəaliyyətdə özünün resurs 

imkanlarının aktiv şəkildə dəyişdirməyə yönəldən və onlardan optimal istifadə etməkdə ifadə 
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olunan şəxsiyyətin qabiliyyətidir. 

Peşəkar özünüaktuallaşdırma tərəfimizdən “özünü peşə daxilində” axtarma, özünün peşə-

kar rolunu, “Mən obraz”ını, peşəkar imicini, fərdi peşə üslubunu, habelə özü üçün peşə pers-

pektivlərini müəyyənləşdirmək kimi səciyyələndirilir.  

Təhsil və peşə fəaliyyəti müstəqil peşə fəaliyyətinin mərhələsini qabaqlayır. Peşə fəaliyyə-

tində müəllimlərin özünüaktuallaşdırması müvafiq psixoloji xüsusiyyətlərə malik olmaqla 

müvafiq “Mən obrazı”larının mühüm cəhətlərinin açıqlanmasına və dərkinə, o cümlədən yara-

dıcılıq potensialının təzahürünə kömək edir. Özünüaktuallaşdırma insanın özünə münasibətin-

də dəyişiklikləri əhatə etməklə psixoloji maneələrin optimal şəkildə aradan qaldırılmasını tə-

min edir. Şəxsiyyətin inkişaf mexanizmi kimi özünüaktuallaşdırma insanın potensialının mü-

hüm psixoloji xüsusiyyətlərə keçməsini şərtləndirir. Müxtəlif şəxsiyyət münasibətləri kon-

tekstində fərdi əlaqələr özünüaktuallaşdırma prosesində nəzərdən keçirilir. 

Cəmiyyətin inkişafının müasir mərhələsində özünüaktuallaşdırma müəllim də daxil ol-

maqla hər hansı bir şəxs üçün vacib və tələb olunan xüsusiyyətdir. Özünüaktuallaşdırma 

müəllimlərin davamlı fərdi inkişafını, potensialını, özünüdərkini və peşəkar səriştəliliyə malik 

olmasını təmin edir. Bütün bunlar pedaqoji fəaliyyətin təkmilləşməsinə və qarşılıqlı əlaqə pro-

sesində şagird şəxsiyyətinin inkişafına şərait yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Gender və peşəkar “Mən obraz”ları arasındakı əlaqənin yüksək sə-

viyyəsi müəllimlərin özünüaktuallaşdırma və özünüreallaşdırma səviyyəsini peşəkar adaptasi-

ya mərhələsində yüksəldir. Bu da məqalənin aktuallığını bir daha təsdiq edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə peşəkar özünüaktuallaşdırma şəxsiyyətin özünü 

peşədə axtarması, şəxsi peşə rolunu, “Mən” obrazını, peşəkar imicini, peşə fəaliyyətinin fərdi 

üslubunu, o cümlədən yeni peşə vəzifələrinin qurulması, seçilmiş peşəyə potensialın reallaş-

masına cəhd kimi nəzərdən keçirilir.Məqalədə müəllimlərin özünüaktuallaşdırmasının peşəkar 

“Mən obraz”ına psixoloji təsiri araşdırılmışdır. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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  С.Э. Фархатли 

 

Психологическое влияние самоактуализации  

преподавателейна профессиональный «Я образ» 

 

Резюме 

 
В научной статье отмечается, что самоактуализация является движущей силой и 

важной потребностью развивающейся личности. По мнению автора, профессиональная 

самоактуализация профессиональной деятельности осуществляется путем осознания 

учителем себя и своего личного профессионального пути, «своего имиджа», форми-

рования имиджа, индивидуального стиля деятельности, достижения поставленных це-

лей. В научной статье исследуется психологическое влияние самоактуализации учи-

телей на профессиональный «образа Я». 

 

S. A. Farhatli 

 

The psychologıcal effect of teachers 'self-actualızatıon  

on the professıonal "I am ımage" 

 

Summary 

 
The scientific article notes that self-actualization is a driving force and an important need 

of a developing personality. According to the author, professional self-actualization of 

professional activity is carried out through the teacher's awareness of himself and his personal 

professional path, “his image”, the formation of an image, an individual style of activity, 

achievement of the set goals. The scientific article examines the psychological influence of 

teachers' self-actualization on the professional “self-image”. 
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Характеристика внимания. Для рассмотрения указанной проблемы обратимся к 

ряду вопросов, имеющих непосредственное отношение к синдрому дефицита внимания 

[1]. Среди проблем психологии внимания существенное место занимает направлен-

ность внимания. Направленность внимания – это, прежде всего, фактор формирования 

мировоззрения. В условиях нормального психического развития не может быть ни од-

ной психической функции вне личностного формирования. Именно благодаря направ-

ленности внимания формируется система убеждений и мировоззренческих взглядов. 

Можно сказать, что во всех отдельных психологических проявлениях функции внима-

ния обязательно идёт взаимовлияние личностных характеристик. В этом плане стано-

вится ясным и характер проявления синдрома дефицита внимания. Исследователи под-

черкивают, что внимание следует рассматривать как сложное, интегральное образова-

ние, где личностный аспект выходит на первый план [2]. Универсальность функции 

внимания является наиболее благоприятным условием для формирования системы 

взглядов и отношений личности то есть его мировоззрения. 

Для становления системы взглядов особое значение приобретает такая характерис-

тика внимания, как направленность, то есть выборочное, но вместе с тем устойчивое и 

типичное для данного человека отношение к объектам определенного вида или класса. 

Чем устойчивее и сильнее направленность внимания на одни и те же объекты действии-

тельности, чем чаще они будут предметом восприятия, запоминания и интеллектуаль-

ной переработки. Отметим, что это имеет непосредственное отношение и к характеру 

формирования синдрома дефицита внимания. Устойчивая направленность является 

возможностью стимулирования активности личности. Как раз при психическом заболе-

вании, связанном с дефицитом внимания, такая устойчивая направленность отсутству-

ет. Что личность содержит в своём сознании, в системе взглядов и отношений, которые 

формируются при взаимоотношении со средой? Одной из задач воспитания личности 

является как раз формирование социально значимого содержания во внимании и его 

направленности. 

Направленность внимания содержит в себе такие элементы, как устойчивость и из-
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бирательность, имеет ряд и других внешних и внутренних признаков. Например, у под-

ростков это выражается в позе, характерном выражении лица, взгляда, повороты голо-

вы, то есть это определенные опорные ориентированные действия, закрепление кото-

рых способствует удержанию внимания на необходимом объекте [3, с. 113]. Как раз в 

случае с синдромом дефицита внимания много таких внешних признаков мы зафикси-

ровать не можем. 

К внутренним признакам направленности внимания относятся такие сложные пси-

хологические образования, как интерес, личностная значимость объекта действитель-

ности, самоконтроль [4, с. 235]. Исследователи считают, что самоконтроль выступает и 

как мощный регулятор, и как средство закрепления системы взглядов и отношений, 

средство, способствующие формированию устойчивости личности на определенные 

объекты, факты и ситуации. Есть определенные приемы самоконтроля. К ним отно-

сятся анализ, оценка общественных явлений, умение критически подойти к фактам и 

событиям, имеющим социальную значимость, умение доказать состоятельность того 

или иного общественно значимого события, умение найти достаточно веские аргумен-

ты в пользу своей точки зрения, готовность отстаивать свои позиции, вера в те или 

иные принципы. Всё это даёт возможность управлять процессом формирования миро-

воззрения личности. 

Для оценки устойчивости внимания, его направленности в психологии используется 

корректурная проба. Получаемый при этом экспериментальный материал возможно ис-

пользовать для количественного сопоставления. Как считает Н.Ф. Добрынин, оценка 

устойчивости внимания должна складываться из объёма, производительности, точнос-

ти выполнение задания и динамики этих показателей за весь период работы испытуе-

мого с корректурной таблицей [5]. Как определить правильность выполненной испы-

туемым работы? Для этого необходимо определить процентное отношение количества 

просмотренных символов за всё время эксперимента, вычесть ошибки к общему коли-

честву символов, содержащихся в корректурной таблице. В итоге появляется динами-

ческий ряд, где записаны  просмотренные символы на каждом временном интервале. 

Для анализа сущности и рассмотрения возможного преодоления синдрома дефицита 

внимания важно знать особенности развития внимания на разных ступенях онтогенеза 

человеческой личности.  

Как известно, в первые три года жизни формируется фундамент всех основных пси-

хических функций. Функция внимания, как регулирующего механизма психической 

деятельности, делает особенно интересным изучение его в момент появления и перво-

начального формирования. Именно это и представляет собой тот несомненный фактор, 

который влияет на становление болезни синдрома дефицита внимания. Об этом писали 

А.В. Запорожец [6], Т. Бауэр, Л.А. Венгер [7], другие исследователи. Функция внима-

ния, как регулирующего механизма психической деятельности, делает особенно Инте-

ресным изучение его на момент появления и первоначального формирования. Вместе с 

тем для изучения этого этапа нет необходимых условий. Речь идёт о том, что при про-

ведении экспериментально-психологических исследований на детях предшкольного 

возраста в наличии фактор отсутствия адекватных методов изучения внимания у детей 

этой возрастной группы.  

Вместе с тем психологи обращаются к помощи физиологов, врачей, а также смеж-

ных психологических отраслей для того, чтобы выявить здесь особенности развития 

внимания. Есть модификация таблицы Шульца и игры «выбор по образцу» [8]. В таб-
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лице вместо цифр использовались рисунки с изображением известных детям животных. 

Для выбора по образцу использовались предметы, различающиеся по цвету или форме. 

Непроизвольное внимание исследовалось, исходя из особенностей протекания ори-

ентировочно-исследовательской деятельности. Кроме того, непроизвольное внимание 

исследовалось, исходя из особенностей протекания реакции на новизну. Это пассивно-

оборонительная, индифферентная реакции. Также изучалась длительность сосредоточе-

ния, причём как зрительная, так и моторная [9]. 

Как видно из приведенной методики, в комплекс методов обязательно включены 

моменты исследования моторной активности и предметных операций при выполнении 

задания на внимание. При отборе методик обнаружилось, что использование только 

зрительного выбора не даёт полностью выявить функции и особенности их проявления 

во внимании, исследователи определили, что у детей в возрасте полутора лет индиви-

дуальные особенности избирательности внимания тесно связаны с продуктивностью 

кратковременной памяти. 

И сегодня остро дискутируется вопрос о том, является ли внимание самостоятель-

ным процессом или же оно есть аспект любой психической деятельности. Ответ на этот 

вопрос поможет при формировании методик в лечении заболевания синдрома дефицита 

внимания, в том числе и у подростков. 

Так, в современной когнитивной психологии сторонники теории внимания, как спе-

циального процесса блокировки или фильтрации, считают, что внимание есть самосто-

ятельный процесс [11]. Другие исследователи подчеркивают, что внимание есть прояв-

ление работы всей системы переработки информации [12]. В принципе по сегодняшний 

день эти две точки зрения поддерживаются отдельными группами исследователей. 

Именно решение этой проблемы, то есть ответ на вопрос того,  что является внима-

нием, также способствует ответам на многие вопросы, связанные с синдромом дефи-

цита внимания, проявляющегося фактически в каждой возрастной группе. Отметим, 

что большинство исследователей всё-таки предпочитают точку зрения о том, что вни-

мание – это основа всех психических процессов.  Здесь следует подчеркнуть ряд идей 

А.Н. Леонтьева о внимании [12], высказанных им в связи с анализом связи структуры 

сознания со структурой деятельности. В целом отсюда можно сделать вывод о том, что 

внимание можно рассматривать как всеобъемлющее и плодотворное проявление функ-

ционирования ведущего уровня организации человеческой деятельности. 

Понятно, что внимание это – направленность и сосредоточенность деятельности. 

Данный подход к понятию внимания позволяет анализировать внимание с позиции дея-

тельностных категорий, а также даёт возможность выявить физиологические механиз-

мы внимания для исследования его с помощью объективных индикаторов. На этой ос-

нове можно выявлять и анализировать большой круг фактов, связанных со вниманием, 

то есть его различных видов свойств и проявлений. Именно на этой основе возможно 

получение результатов экспериментальных исследований динамики внимания, в том 

числе связанной с его дефицитом. 

К вопросу синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Дети с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности затрудняются сконцентрировать внимание, 

импульсивны и зачастую чрезмерно активны. У некоторых детей появляются поведен-

ческие отклонения. У большинства детей симптомы проявляются в возрасте детского 

сада. Существенная часть детей (примерно 80%) продолжают страдать от синдрома во 

взрослом возрасте. 
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СДВГ распространенное явление, примерно от 5 до 10% учеников в возрасте 12 лет 

страдают синдромом дефицита внимания и гиперактивности. У мальчиков синдром 

проявляется в три раза чаще, чем у девочек, и сопровождается в основном импульсив-

ностью и чрезмерной активностью. Синдром дефицита внимания проявляется в равной 

степени, как у мальчиков, так и у девочек [13].  

Одним из направлений преодоления синдрома дефицита внимания является актив-

ное формирование внимания младшего школьника в реальных условиях. По этому по-

воду также были проведены многочисленные исследования, где в реальных ситуациях 

урока на основе исследования внимания как целостной структуры в контексте реально 

протекающего учебного процесса применялись различные методики обучения на ос-

нове экспериментального подхода [13]. Реальная практика показывает, что материалы, 

полученные в ходе различных экспериментальных исследований, сделанные здесь 

выводы не всегда могут дать необходимый результат в конкретной обучающей среде, в 

особенности в период подросткового возраста. С чем это связано?  

Прежде всего, здесь следует отметить отсутствие четкого представления о содержа-

нии внимания и его сущности. Об этом говорилось выше. Практика показывает, что 

процесс формирования внимания одинаково успешно протекает и при коллективной, и 

при индивидуальной деятельности. Следовательно, необходимо исследовать внимание, 

как в условиях групповой деятельности, так и индивидуальной. В целом на основании 

многочисленных исследований можно сделать вывод о том, что для улучшения вни-

мания школьника и для его успешного дальнейшего формирования необходим индиви-

дуальный подход при изучении внимания в целом. 

Прежде всего, следует учесть характер развития внимания в школьном возрасте. 

Давно известны этапы развития внимания [9]. Первый этап от 8 до 10 лет характери-

зуется прогрессивным и направленным развитием свойств внимания. Вместе с тем 

здесь организация свойств функций внимания происходит на разных уровнях. В этом 

возрасте очень развита избирательность внимания. Налицо интегральный характер вза-

имосвязей различных показателей внимания, причём это выражено как в форме органи-

зации свойств функции внимания, так и в достаточно высокой значимости коэффи-

циентов корреляции. 

На втором этапе, от 10 до 13 лет развитие внимание выражено в том, что имеет за-

медление прогрессивного развития функции. На этом этапе более ярко выражен разно-

направленный характер развития основных свойств внимания. Учёные определили, что 

здесь ведущее положение по уровню развития среди других свойств начинает занимать 

не только избирательность, но и объем внимания. Кроме того, в отличие от предыду-

щего этапа происходит реструктурирование, что выражено в уменьшении числа и тес-

ноты корреляционных зависимостей, а также в более элементарной форме организации 

свойств функции внимания. 

На третьем этапе от 13 до 16 лет вновь выявлен ускоренный, однонаправленный 

рост показателей свойств внимания. Большое место здесь занимает связь комплекса 

свойств внимания. Это избирательность, объем и устойчивость. Взаимосвязи здесь от-

личаются наибольшей интегрированностью функции. Это выражается в более эффек-

тивной форме организации свойств внимания, а также во возросшем числе и тесноте 

связи характеристик внимания при доминировании объёма избирательности при кор-

реляции свойств функции. В целом в развитии внимания в период школьного онто-

генеза явно виден неравномерный и гетерохронный характер их роста. Эти взаимосвязи 
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носят конвергентный характер [7]. 

Психологами, а также представителями других смежных научных направлений раз-

работаны ряд психофизиологических методик, в частности это регистрация вызванных 

потенциалов мозга, зрачковые реакции, КГП, ЭКГ, параметры внешнего дыхания, вре-

мени реакции и так далее. Всё это реализуется в процессе выполнения разных задач, к 

примеру, распознавание речевых сигналов при их одновременном дихотомическом 

предъявлении, распознавание цифр с различной степенью дефокусировки и времени 

предъявления, воспроизведение коротких интервалов времени и так далее. Всё это де-

лается на фоне действия акустического шума разной интенсивности или физической 

нагрузки [7]. В итоге была выявлена закономерность связи характера распределения 

внимания с уровнем общей активации, со сложностью деятельности, качеством дея-

тельности и уровнем мотивации. 

Причём при одновременном выполнении двух задач качество их выполнения взаи-

мосвязано. Повышение уровня внимания по отношению к одной из них приводит к 

пропорциональному изменению уровня внимания в другой. Сложность повышение 

уровня активации за счёт одной из них ведет к повышению качества выполнения и 

второй задачи. 

На сегодняшний день многие исследователи приходят к выводу о том, что проблема 

места и роли эмоций в учении о внимании  на уровне школьной деятельности ещё 

изучена недостаточно. Данное направление научных исследований особенно важно 

также при изучении синдрома дефицита внимания, поскольку именно эмоциональная 

сфера является наиболее ранимой в рамках формирования данного психологического 

заболевания. В качестве положительной учебно-познавательной мотивации следует 

указать на повышение действенности различных учебно-познавательных мотивов. Это 

определяет изменения в эмоциональных характеристиках деятельности, в частности это 

– эмоциональная насыщенность процессов принятия школьниками учебной задачи, вы-

бора способа решения задачи, выполнение частных учебных действий, осуществление 

самоконтроля и самооценки, и так далее. 

Выводы. Вопросы изучения внимания, как важной части психической деятельности 

человека, отражаются также и на решении ряда вопросов, связанных с выявлением и 

лечением, а также реабилитацией больных с синдромом дефицита внимания. Раннее 

распознавание способствует более успешному лечению данного заболевания. Как по-

казал анализ, вопросы внимания составляют важную часть психологической науки и 

смежных дисциплин с точки зрения выявления здесь аномалий и пороков развития. 

Актуальность статьи. Развитие человеческой личности непосредственно связано с 

важнейшими психическими функциями, среди которых ведущее место занимает вни-

мание. Если появляются здесь проблемы, то это становится серьезным препятствием 

для становления многих личностных качеств, социализации в целом. В особенности это 

касается подростков, переживающих важнейший период своей жизни. 

Научная новизна статьи. В статье обобщены последние психологические исследо-

вания синдрома дефицита внимания и гиперактивности, сделан вывод о том, что дости-

жения физиологии, психиатрии, технические средства по исследованию нейропсихоло-

гических функций дают возможность совершенствовать работу по лечению данного 

психического недуга. 

Практическое значение и применение статьи. Практика показывает, что из года в 

года растет число детей и подростков, отягощенных данным заболеванием. В этой св-
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язи рекомендации, связанные с ранним распознаванием болезни и применения наибо-

лее эффективных методов лечения составляют практическую значимость данного 

исследования. 
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Yeniyetmələrdə diqqət çatışmazlığı sindromunun  

nəzəri və praktik aspektləri 
 

Xülasə 
 

Məqalədə diqqət çatışmazlığı və hiperaktivliyi olan uşaqlar ilə iş baxımından diqqətin in-

kişaf xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmək üçün kompleksli yanaşmanın nəzəri şərtlərindən 

bəhs olunur. Xüsusi olaraq diqqətin mahiyyəti və istiqamətlənməsi, ontogenezin müxtəlif 

https://www.umj.com.ua/article/131889/
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mərhələlərində inkişafı, habelə diqqətlə bağlı zehni pozğunluğu müəyyənləşdirmək üçün 

müxtəlif metodikaların rolu kimi tədqiqatlarının vacib sahələri vurğulanır. 

 

M.A. Mehdi 

 

Theoretıcal and practıcal aspects of attentıon  

defıcıency syndrome ın adolescents 

 

Summary 

 
The article discusses the theoretical prerequisites for an integrated approach in identifying 

the features of the development of attention from the point of view of working with children 

with attention deficit hyperactivity disorder. In particular, such important areas of attention 

research as the essence and focus of attention, its development at different stages of 

ontogenesis, as well as the role of various techniques in identifying this mental disorder are 

highlighted. 
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Təlimdə istifadə olunan bütün multimedia vasitələri dərslik və dərs vəsaiti şəklində təqdim 

olunan didaktik tələblərə cavab verməlidir.  

Bu tələblər didaktik tədris prinsiplərinə uyğun olmalıdır. 

Tədrisin prinsipləri təhsil prosesinin ümumi məqsəd və qanunauyğunluqlarına uyğun ola-

raq məzmunu,  forma və metodlarını müəyyənləşdirən əsas müddəalardır.  

Təhsil prosesində bütün didaktik prinsiplər bir-birinə çox sıx bağlıdır və bəzən onlardan 

hansının tədrisin əsasını təşkil etdiyini  açıq şəkildə müəyyənləşdirmək olmur.  

Alimlərin əsərlərinə və pedaqoji təcrübələrinə əsaslanaraq multimedia tədris vəsaitlərindən 

istifadənin didaktik prinsiplərini ümumiləşdirək.  

Multimediyanı tədrisdə istifadə edərkən tədrisin əsas didaktik prinsipləri aşağıdakılardır:  

İnkişaf etdirici təlim prinsipi öyrənmənin fərdin hərtərəfli inkişafına, bilik və bacarıqların 

formalaşdırılmasına yönəldiyini düşünür. Bu zaman çətinlikliklərlə mübarizə aparmaq, mane-

ələri aşmaq, əlaqəni başa düşmək və öyrənilən hadisələri sistemləşdirmək lazım gəlir. Müəl-

lim hər bir uşağın inkişaf səviyyəsini bilməli, yaxın inkişaf aspektlərini təyin etməli, dəyiş-

kənlikdən istifadə etməlidir və bu biliklərə uyğun test tapşırıqlar tərtib etməlidir.  

Tərbiyə təhsili prinsipi təhsilin həyat idealları və sosial davranış seçimi üçün vacib olan  

əxlaqi və estetik keyfiyyətlərin inkişafına yönəldilmişdir.  

Sistemli və ardıcıl tədris prinsipi materialın müəllim tərəfindən təqdim olunmasının uşaq-

ların şüurunda tutarlılıq səviyyəsinə gətirildiyini, beləliklə uşaqlara biliklərin yalnız müəyyən 

bir ardıcıllıqla deyil, həm də bir-biri ilə əlaqəli olmasını təmin edir. Multimediya tədris vasitə-

lərindən istifadə edərkən əldə edilmiş biliklər arasında qarşılıqlı əlaqələr qurmaq, sadədən 

mürəkkəbə, yaxından uzağa, konkretdən mücərrədə keçmək, əvvəllər öyrənilmiş problemlərə 

yeni mövqelərdən qayıtmaq mümkündür.  

Elmi xarakter və əlçatanlıq prinsipi təhsilin elmi olması tələbi öndə gedənlərdən biridir. 

Uşaqlara tədrisdə multimediya istifadəsi, son elmi nailiyyətlər nəzərə alınmaqla, mənbənin 

təqdim etdiyi tədris materialının məzmununun dərinliyi, düzgünlüyü və elmi etibarlılığı de-

məkdir. 

Elmi prinsip təhsilin məzmununa elm tərəfindən dəqiq bir şəkildə qoyulmuş tədris mate-

rialının daxil edilməsini, uşaqların elmi konsepsiya və terminlərlə təchiz olunmasını və təbii 

hadisələrin (külək, qar, yağış) elmi cəhətdən etibarlı izahını və eyni zamanda cəmiyyətin hə-

yatındakı ən mühüm dəyişiklikləri özündə əks etdirir. Təhsilin ehtiyaclarına uyğun olaraq, 
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multimediya tədris vasitələrindən istifadə edərək tədris materialının mənimsənilməsi prosesi 

elmi biliklərin əsas metodları nəzərə alınmaqla qurulmalıdır: təcrübə, müqayisə, müşahidə, 

abstrakt, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, analiz və sintez. Ancaq biliklərin məzmunu, onlar-

la ünsiyyət üsulları uşaqların yaşına, inkişaf səviyyəsinə, təliminə, maraqlarına uyğun olmalı-

dır 

Əlçatanlıq prinsipi tələbələrin inkişaf xüsusiyyətlərinin nəzərə alınmasını tələb edir. Mul-

timediya vasitəsi ilə həyata keçirilən tədrisin əlçatanlığını təmin etmək tələbi məktəblilərin 

yaş və fərdi xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq tədris materialının nəzəri mürəkkəblik dərəcəsini 

və öyrənmə dərinliyini müəyyənləşdirmək ehtiyacı deməkdir. Bu materialın mənimsənilməsi-

nin uşaqlar üçün çətin  hala gəldiyi materialın həddindən artıq mürəkkəbliyi və həddindən ar-

tıq yüklənməsi qəbul edilməzdir.  

Fərdiləşdirmə prinsipi. Hər sinif iclasında müəllim hər uşağa bir insan kimi yanaşmağa 

çalışmalıdır. Multimediya tədris vasitələrindən istifadə olunan bütün siniflər uşağın əqli inki-

şafı, intellektual səviyyəsi, onun sinir sisteminin növü, maraqları, materialı mənimsəmə sürəti 

nəzərə alınmaqla qurulmalı və ona uyğun  səviyyədə  təqdim olunmalıdır.  

Görünürlük prinsipi təlimin effektivliyinin tədris materialının qavranılması və işlənmə-

sində hisslərin uyğun iştirakından asılı olduğunu bildirir. Bu prinsip, uşaqlarda cisim və hadi-

sələrin bütün duyğu üzvləri əsasında fikir və anlayışların formalaşmasına ehtiyac olduğunu 

ifadə edir. Bununla birlikdə, bu prinsip yalnız görmə qabiliyyətinə deyil, digər bütün hisslərə 

də ehtiyac olduğunu özündə əks etdirir. Hər hansı bir təəssüratın qəbul olunmasında duyğu 

orqanları nə qədər çox iştirak etsə, yaddaşda o qədər möhkəm yerləşmiş olur.  

Multimediya tədris vasitələrinin köməyi ilə əyani tədris vasitələrinin müəllimin sözü ilə 

birləşməsi yalnız müvafiq məlumatların səmərəli mənimsənilməsinə kömək etmir, həm də şa-

girdlərin idrak fəaliyyətini aktivləşdirir; nəzəriyyəni təcrübə ilə, həyatla əlaqələndirmək baca-

rığını inkişaf etdirir; texniki mədəniyyət bacarıqlarını formalaşdırır; diqqət və dəqiqliyi artırır; 

öyrənməyə marağı artırır və onu daha əlçatan edir. Ancaq dərsləri vizual materialla həddindən 

artıq yükləmək tövsiyə edilmir. Vizual vəsaitlərin həddindən artıq yüklənməsindən yaranan 

təəssüratların çoxluğu zehni işləmə prosesini çətinləşdirir və uşaqların bilik keyfiyyətinə aşağı 

salır. Vizuallaşdırmanın istifadəsi, bilik və bacarıqların formalaşmasına, düşüncənin inkişafı-

na töhfə verəcək dərəcədə olmalıdır. Buna görə də tədrisin vizuallaşdırılmasını təmin etmək 

tələbi öyrənilən obyektlərin, onların hissiyyat hissinin nəzərə alınması zərurəti deməkdir. 

Multimediya tədris vasitələrindən istifadə zamanı görmə qabiliyyətini təmin etmək tələbi, da-

ha yüksək səviyyədə həyata keçirilməlidir. 

Biliklərin mənimsənilməsinin gücü və uşaqların idrak qüvvələrinin hərtərəfli inkişafı 

prinsipi. Bu prinsip şagirdlərin tədris materialını o qədər hərtərəfli mənimsədikləri və biliklə-

rinin artırılmasını təmin edir. Həmçinim praktik problemləri həll etmək üçün istifadə edə bilə-

cəkləri bir tədris üsulu nəzərdə tutur. Elmin sürətli inkişafı mənimsəniləcək bilik miqdarının 

daim artmasına səbəb olur. Bu baxımdan, müasir pedaqogikanın mənimsənilməli olan tərəf-

lərə baxışı bir qədər dəyişir. Multimediya tədris vəsaitlərinin istifadəsi, uşaqların lazım olduq-

da öyrəndiklərini çoxaltmalarını və müvafiq bilikləri praktik fəaliyyətlərdə istifadə etmələrini 

təmin etməlidir. Yəni, təkcə dərin əzbərləməyi deyil, həm də yaddaşdakıları istifadə etmək ba-

carığını da olmalıdır. Müəllim onlara bilik fəaliyyətinə maraq, fəal münasibət göstərə bilsə, 

bilik möhkəm mənimsəniləcək və uşaqların inkişafına mübət təsir göstərəcəkdir.  

Həyatla əlaqə prinsipi. Bu prinsipin əsas xüsusiyyəti, uşaqlara nəzəriyyənin insan həya-

tındakı əhəmiyyətini, praktik fəaliyyətində mənalarını dərk etdirməkdir. Öyrənmə ilə həyat 

arasındakı əlaqə biliklərin şüurlu şəkildə mənimsənilməsi üçün vacib şərtdir. Müəllim və uşaq  
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proseslərin qarşılıqlı əlaqələrini qurmağı bacarmalıdır. Real həyatda, mühitdə, insanda, əşya-

lar və materiyanın mövcud münasibətlərində olanları dərk etməlidir. Bu prinsip sinifdəki və 

sinifdənkənar işdəki həyatdan müsbət nümunələrdən istifadə etməklə öyrənmə ilə həyat ara-

sındakı əlaqəni gücləndirməklə həyata keçirilir, bunun üçün mediadan istifadə etmək, televi-

ziya izləmək və radio yayımlarını dinləmək faydalıdır. Yuxarıda göstərilən didaktik prinsiplə-

rin hamısı multimedia tədris vəsaitlərindən istifadə edilərkən nəzərə alınmalı və onlar üçün 

metodiki tələblərə uyğun olmalıdır. 

Multimediya tədris vəsaitləri aşağıdakı metodiki tələblərə cavab verməlidir: 

1. Uşaqların təfəkkürünün konseptual, məcazi və təsirli komponentlərinin qarşılıqlı əla-

qəsi və münasibəti. Həqiqi texniki sistemlər və cihazların müxtəlifliyi, eləcə də işlərinin mü-

rəkkəbliyi səbəbindən materialın multimediya tədris vasitələrindən istifadə edərək təqdimatı 

uşaqların düşüncə tərzinin konseptual, obrazlı və effektiv komponentlərinin əlaqəsi və qarşı-

lıqlı münasibətinə əsaslanmalıdır.  

2. Elmi anlayışlar sisteminin iyerarxik bir quruluş şəklində əks olunması. Multimediya 

tədris vasitələri, elmi səviyyəli konsepsiyalar sisteminin iyerarxik bir quruluş şəklində əks 

olunmasını təmin etməlidir, hər səviyyəsi müəyyən bir fənlərarası mücərrəd səviyyəyə uyğun 

gəlməli və bunların həm bir səviyyəli, həm də səviyyələrarası məntiqi əlaqələrini təmin etmə-

lidir.  

3. Nəzarətli təlim tədbirlərinin həyata keçirilməsi. Təhsil multimedia tədris vəsaitləri, 

uşaqlara alqoritmik və evristik fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün  nəzarətli təlim hərəkət-

ləri həyata keçirmək imkanı yaratmalıdır. 

4. Sağlamlığı qoruyan hərəkətlərə uyğunluq. Multimediya tədris vəsaitlərinin hazırlan-

ması və istifadəsi üçün sağlamlığı qoruyan tələblər məktəblilərin kompüter avadanlığı ilə işlə-

məsi üçün gigiyenik tələblərə və sanitariya standartlarına uyğun olmalıdır. Multimediya tədris 

vasitələri uşaqların resursla sərf etdikləri vaxtın müvafiq kompüter avadanlığı ilə işləmək 

üçün sanitariya normalarını aşmaması üçün hazırlanmalı və istifadə olunmalıdır. Bu tələblərə 

əməl edilməməsi ya məktəblilər tərəfindən bəzi multimedia məlumatlarını qəbul etməməyə 

(yaş tələbləri vəziyyətində) ya da sağlamlığının pozulmasına (sanitariya və gigiyenik tələblər) 

səbəb olacaqdır. 

5. Fənlərarası. Multimedia, elmi-fənn, didaktik, fəlsəfi, pedaqoji, psixoloji, sosioloji təd-

ris proqramlarının tətbiqi zamanı təqdim edilməlidir. 

Beləliklə, multimediya tədris vasitələri aşağıdakı tədris prinsiplərinə uyğun olmalıdır: in-

kişaf təhsili, tərbiyə tədrisi, sistemlilik və ardıcıllıq prinsipi, elmi xarakter və əlçatanlıq prin-

sipi, fərdiləşdirmə prinsipi, görünürlük prinsipi, güc prinsipi biliklərin mənimsənilməsi və 

uşaqların idrak qüvvələrinin hərtərəfli inkişafı, həyatla əlaqə prinsipi. Multimediya tədris va-

sitələri, elmi konsepsiyalar sistemini iyerarxik bir quruluş şəklində əks etdirən, nəzarət olunan 

təlim hərəkətlərini yerinə yetirən, sağlamlığı qoruyan hərəkətləri və fənlərarası münasibətləri 

əks etdirən uşaq düşüncəsinin konseptual, xəyali və təsirli komponentlərinin əlaqəsi və qarşı-

lıqlı əlaqəsinin tələblərinə cavab verməlidir. Siyahıda göstərilən tələblər müəllimin mümkün 

qədər bilikləri uşaqlara ötürməsini mümkün edir. Bunun sayəsində uşaqların fərdi və yaş xü-

susiyyətləri nəzərə alınır, bunlar olmadan  təlim və təhsil prosesi  çətindir. Multimediya tədris 

vasitələrinin keyfiyyətinə dair didaktik prinsiplər və metodoloji tələblər nəzərə alınmaqla, 

multimedia vasitələrindən istifadənin səmərəliliyi artır, buna görə də təhsil prosesində multi-

media vasitələrindən istifadənin effektivliyini qiymətləndirmək üçün əsas klassik yanaşmaları 

nəzərə alınır.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq müasir təlim texnologiyasının istifadəsində daha səmə-
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rəli təlimin təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

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.  
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Psixodram metodu psixodram, sosiometriya və qrup psixoterapiyası konsepsiyalarını 

özündə cəmləşdirən üç tərəfli modelə əsaslanır. Psixodram Jacob Levy Moreno tərəfindən qu-

rulmuşdur. Moreno 1889-cu ildə Ruminiyanın Buxarest şəhərində anadan olub, lakin dərhal 

sonra ailəsi ilə birlikdə Vyanaya köçüb. Gənc tibb tələbəsi və şair təfəkkürlü Moreno, vaxtı-

nın çox hissəsini Vyana parklarında, uşaqlar arasında keçirirdi. Beləliklə, uşaqlar onun ilk 

“psixodramatik obyektləri” olmuşdur.  

Moreno uşaqları ətrafına toplayaraq, onların təsəvvürlərini əsir edən sehrli nağıllar yaratdı 

və ondan dərhal sonra uşaqların özləri yaratdıqları hekayələri və əfsanələri özbaşına oyun ha-

lına gətirdiyini və eyni zamanda hirs hisslərini bu müddətdə geridə qoyduqlarını müşahidə 

etdi. Uşaqlarla bu oyun münasibətləri onun “oyun” və “dramatik canlandırma” haqqında dü-

şüncələrinin əsasını təşkil etdi. 

Morenonun qabaqcılı olduğu bu ekzistensialist model, insanı özünəməxsusluğu, dəyişmə-

yə açıqlığı və özünüreallaşdırmanı idarəetmə qabiliyyəti ilə mümkün görür. Psixodram, güc-

lənmiş və genişlənmiş həyat prosesinin bir nümunəsi olaraq qrupun yerini ön plana çıxarır. 

Emosional boşalma, fikir və inteqrasiya irəliləyişləri həyatını oyuna çevirən fərd qədər qrup 

üzvlərini də əhatə edən bir çərçivədir. Moreno psixodramı dramatik metodlarla reallığı araş-

dıran bir elm sahəsi kimi ifadə edir. Nəticə olaraq, psixodram fərqli nəzəriyyələr sistemi üzə-

rində inkişaf edən və vahid nəzəri bir oriyentasiya şəklində qurulmadan yaradıcı fəaliyyətə üs-

tünlük verən yanaşma modeli kimi qəbul edilməlidir (1).  

Adaline Starr (1979) psixodramı “həyatın məşqi” kimi təsvir edir. Psixodram bir hərəkət-

dir, bir fəaliyyət terapiyasıdır; çünki həyatın özü fəaliyyətdən və ünsiyyətdən yaranır. Psixod-

ram terapevti psixodrama seansı zamanı fərdin öz dünyasını yenidən yaratmasına kömək edir. 

Fəaliyyətsiz bir həyat təsəvvür etmək mümkün deyil. Psixodramdakı fəaliyyət gerçəkliyi ol-

duğu kimi görməyin zəmanətidir. İnsan yalnız sözlərlə təsəvvür edilə biləcək və başa düşülə-

cək bir varlıq deyil. Psixoterapiyanı sözlərin məhdud dünyasından azad edən və fəaliyyəti əla-

və edərək yaxşılaşdıran psixodram olmuşdur (3).  

Psixodram “burada və indi”, spontanlığın, yaradıcılığın işlənməsi üçün bir qrup psixotera-

piya metodu olaraq “rol və qarşılıqlı təsir” nəzəriyyəsinə əsaslanır. Psixodram metodunun beş 

əsas elementi var: səhnə, qrup üzvləri, qəhrəman (baş rol icraçısı), dəstək eqoları (köməkçi 

aktyorlar) və rejissor (1).  
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Psixodram fərdlərə dramatik animasiya yolu ilə keçmiş və indiki problemlərini və kon-

fliktlərini ya da gələcəyə dair gözlənti, narahatlıq və çətinliklərini nəzərə alaraq hazırlanmaq 

və bununla mübarizə bacarıqlarını görmək və bunları sınaqdan keçirməyə imkan verən bir 

metoddur (2).  

Psixodram; dramatizasiya və ya başqa sözlə spontan teatrdan istifadə edərək hazırlanmış 

bir zehni terapiya - inkişaf yanaşmasıdır. Bu praktikanın məqsədi fərdlərin katarsis (emosio-

nal boşalma) təmin etmələri, anlayış qazanmaları və bunun sayəsində daha sağlam davranış-

lara meyl göstərmələridir. 

Rosenbauma (1965) görə, psixodram fərdin qavrayışlarının, hisslərinin, münasibətlərinin, 

narahatlıqlarının, yəni onun daxili dünyasının dram yolu ilə ifadə olunmasıdır. Məlum olduğu 

kimi, rəsm, musiqi, rəqs və dram terapevtik xüsusiyyətlərə malikdir və Moreno dramı mənəvi 

terapiyada istifadə edilə bilən bir texnikaya çevirmişdir. Shaffer və Lazarus'a (1952) görə, psi-

xodrama fərd haqqında məlumat vermək üçün də faydalıdır, lakin daha çox terapevtik və zeh-

ni problemlərin müalicəsində istifadə olunan yeni bir texnikadır. 

Psixodram fərdin kədər və narahatlığına səbəb olan problemini bir qrup qarşısında rol ki-

mi oynayaraq onu real həyatda olduğu kimi göstərir. Beləliklə, fərdə bunu etmək imkanı verə-

rək, hisslərini və reaksiyalarını üzə çıxarmaq və problemlərindən xəbərdar etmək baxımından 

təsirli bir terapiya metodudur (4).  

Psixodram fəaliyyətlə bağlı bir model olaraq yaradıcılıq və spontanlığa əsaslanır. Bu xüsu-

siyyətinə görə, uşaq və yeniyetmələrə tətbiq edilməsi olduqca uyğun bir metoddur (1).  

 

Uşaq və yeniyetmələrdə psixodram 

 

1920-ci illərdə Alfred Adler qrup üsullarından istifadə edərək uşaqları, valideynləri, qar-

daşlarını, müəllimləri və qiymətləndiriciləri bir araya gətirərək ev və məktəb problemlərinə 

həll tapmağa çalışdı. 

Adlerin tələbələri və həmkarları Rudolf Dreikurs və Eleanor Redwin Adlerin metodların-

dan istifadə edərək uşaqların sosial həyatla bağlı çətinlikləri aşmalarına rəhbərlik edən Chica-

go Uşaq Məsləhət Mərkəzini təsis etdilər. 

Uşaqların ruhi sağlamlığının ölçülməsi üçün psixodram metodunu tətbiq edən Dreikurs ol-

muşdur. Bu metodun tətbiqi uşaqların valideynləri iclasda olarkən oyun otağında oynayan 

uşaqlarla başladılmışdır. 

Yetkinlərdən fərqli olaraq, uşaqlarda psixodram köhnə münasibətləri bərpa etmək əvəzinə 

yeni münasibət formalarını inkişaf etdirməyə imkan verir. Uşağa sosial münasibətlərində 

fərqli, yeni və daha uyğun rollar almağa kömək edir. Uşaqlarda bəzi əsas bacarıqların forma-

laşmasında (məsələn: yeni bir təcrübəyə hazırlaşmaq, məktəbə başlamaq, düşərgəyə getmək, 

digər uşaqlarla səmərəli formada işləyə bilmək, doğmalıq münasibətlərini təşkil etmək), daha 

da əhəmiyyətlisi isə başqa uşaqlarla birlikdə əylənmələrində psixodramanın effektiv bir yeri 

vardır (1).  

Qrup uşaqların sərbəst və istədikləri rolları oynaya bilməsi üçün spontanlığın artırılması, 

digər rolların qəbul edilməsi və problemlərin həll edilməsinə əsaslanmalıdır. Psixodramatik 

praktikada uşaqlar yeni reaksiyalar inkişaf etdirməyi və uyğun olmayan davranışları daha 

müsbət variantlarla əvəz edərək düzəltməyi öyrənirlər. 

Uşaqlıq spontanlığın ən çox yayıldığı həyat mərhələsidir. Psixodramatik metodlar müxtə-

lif yaş qrupundan olan uşaqlara dəstək olmaq məqsədilə evdə, məsləhət mərkəzlərində, ambu-

lator və stasionar klinikalarda, eşitmə və nitq mərkəzlərində, uşaq bağçalarında, sinif otaqla-
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rında, yay düşərgələrində və s. kimi fərqli şəraitlərdə istifadə edilir.  

Uşaqlarda psixodramatik metodlar digər fəaliyyətlər, oyun və povest texnikaları ilə birləş-

dirilərək tətbiq edilə bilər. İstiqamətləndirilmiş fantaziya texnikaları, nağıllar, teatr tamaşaları, 

musiqi, rəqs, boyalar, rəngli qumlar, oyun xəmirləri, birgə rəsm, kuklalar və maskalar, kukla-

lar və kukla evi kimi vasitələr və isinmə texnikaları bir tərəfdən spontanlığı inkişaf etdirir, di-

gər tərəfdən isə uşaqdakı yaradıcı gücü hərəkətə keçirir. Eyni zamanda, özünü ifadə etmək, 

qruplararası bağlılığı yaratmaq, ziddiyyətli bölgələri tanımaq və həll etmək üçün bir mühit ha-

zırlanır. 

Uşaqlarla psixodram qrupları yaradarkən simptom oxşarlığı həmişə meyar kimi qəbul 

edilməməlidir. Məsələn, eyni qrupda bir araya gətirilən çox aqressiv uşaqlar, kəkələyən uşaq-

lar və ya asılı, qorxaq uşaqlar problemlər yarada bilər. 

Kiçik uşaqlar ilə işləyərkən vaxt qısaldılır, təxminən yarım saat kifayətdir. Uşaqlarla fan-

taziya və simvolik rollar daha asan öyrənilə bilər. Xəyallar, pantomimika, yetkin rollar (polis, 

həkim, müəllim kimi), televiziya qəhrəmanları və nağıl qəhrəmanlarını canlandırmaq uşaqla-

rın özlərini ifadə etmələri və duyğularını şifahi ifadə etmələrinə imkan yaradır. 

Uşaq və yeniyetmələrdə psixodramın emosional boşalmanı təmin etmək, dərin düşünməni 

inkişaf etdirmək, reallıqla üzləşmək və sınaqdan keçirmək, daha geniş rol repertuarına sahib 

olmaq, davranış dəyişiklikləri yaratmaq, böyümə və inkişafı təmin etmək kimi funksiyaları 

vardır. Bu kontekstdə daha geniş rol repertuarına sahib olmaqla yanaşı, uşaqlarda və yeniyet-

mələrdə seçim etmək qabiliyyəti inkişaf edir. Həyatın bir çox fərqli aspektləri üzrə təcrübə rol 

oynama davranışları sayəsində əldə edilir. Empatiya və eyniləşdirmə qabiliyyəti artır; özünü 

qavrayış təcrübələri zənginləşir və rol icra etmə rahatlığı yaxşılaşır  

Psixodramda problem uzun müddət müəyyənləşdirilmədən konkretləşdirilərək oyunla çat-

dırılır. Oyunda psixodram meneceri bədənin duruşuna, üz ifadələrinə və jestlərinə diqqət çə-

kir. Qeyd edilənlər şifahi olmayan ünsiyyət göstəricilərindən xəbərdar olmaq, fərdin özü ilə 

üzləşməsi və düşüncəni inkişaf etdirməyinin aparıcı addımlarıdır. 

Psixodramatik metodlar vasitəsi ilə daxili duyğuların müəyyənləşdirilməsinə, məqsədlərin, 

zəif və güclü tərəflərin, ehtiyacların və qorxuların ortaya qoyulmasına imkan yaradılır. Ego 

sərhədləri güclənir; inam, muxtariyyət, özünü ifadə etmə bacarıqları dəstəklənir. Psixodram 

uşaq və yeniyetmələrin öz davranışlarını bir obyekt kimi qiymətləndirmələrinə kömək edər-

kən, eyni zamanda bu davranışların başqalarına təsirlərini düşünməyə dəvət edir. Psixodram 

psixotik uşaqlarda və yeniyetmələrdə, onların davranış problemlərində travma sonrası stres 

pozğunluğu, uyğunlaşma (adaptasiya) problemləri, yemək pozuntuları, narkotik vasitələrdən 

asılılıq, kədərlənmə və şəxsiyyət qarışıqlığı yaşayan yeniyetmələrdə təsirli və sürətləndirici 

bir müalicə metodudur (1).  

Psixodram yaxşı başa düşüldüyü və düzgün istifadə olunduğu zaman insan davranışına fi-

kir, duyğu axını, inteqrasiya və dəyişiklik gətirən əhəmiyyətli dərəcədə təsirli bir üsuldur. Psi-

xodram fərdə somatik, psixoloji və sosial rolları daxilində bütöv bir şəkildə yanaşır. Moreno 

bundan başqa, özünün fərdi dar çərçivəsindən çıxan və kainatla birləşən insan haqqında danı-

şaraq üstün və inteqrativ rolları təsvir edir. 

Psixodram ilə bağlı aparılan tədqiqatların nəticələri göstərir ki, psixodram təkcə və ya dav-

ranış, psixoanalitik və ekzistensial psixoterapiya ilə birləşdirilərək düzgün təlim keçmiş tera-

pevtlər tərəfindən tətbiq edildikdə psixoterapiya sahəsinə kömək edən bir nəzəriyyə və metod-

dur. Psixodram inkişaf, böyümə və emosional öyrənmə baxımından çevikliyi və genişlənməsi 

ilə uşaq və yeniyetmələrin psixoterapiyası sahəsində təsirli bir metod kimi yer alır. 

Psixodram uşaq, yeniyetmə və yetkin insanlara aid fərqli problemlərlə çalışarkən istifadə 
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edilə bilər. Psixodram keçmiş xatirələrin yenidən səhnələşdirilə bilməsi, fərdin mövcud prob-

lemlərini nəzərə alaraq gələcəkdəki yeni vəziyyətlərə hazırlanması və birdən çox insanın həm 

özü, həm də digər insanların həyatına faydalı olmasına görə, çox yararlı bir terapiya metodu-

dur (5).  

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrdə cəmiyyətdə ortaya çıxan problemlərin uşaq və yeni-

yetmələr üçün də ciddi təsirlər doğurması, psixodram metodunun bu problemlərin həlli istiqa-

mətində faydalı bir metod olmasını ön plana çıxarır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Uşaq və yeniyetmələrin problemlərinin daha dəqiq öyrənilməsi 

və həll olunmasında psixodramın böyük təsirinin olduğu ortaya çıxır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Uşaq və yeniyetmələrdə müsbət yöndə müali-

cəvi təsirlərinin olması baxımından, psixodramdan psixokorrektiv metod kimi praktik psixo-

loqlar, psixopedaqoqlar, bakalavr və magistrantlar tələbələri yararlana bilərlər. 
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Г.А. Абилзаде 

 

Эффекты применения психодрамы на детей и подростков 

 

Заключение 

 
В статье представлена информация о методе психодрамы. Объясняется влияние пси-

ходрамы применяемой для детей и подростков. Показано, что психодрама - это метод, 

который позволяет людям драматически оживить прошлые и настоящие проблемы и 

конфликты или принимая во внимание свои будущие ожидания, беспокойства и труд-

ности, подготовиться к ним и увидеть свои навыки преодоления этих трудностей, а так-

же возможность испытать их. Отмечены моменты, которые следует учитывать при при-

менении психодрамы. При применении психодрамы следует учитывать некоторые мо-

менты. Подчеркивается, что психодрама формирует новые реакции наряду с терапевти-

ческими эффектами. На основании полученного результата установлено, что примене-

ние метода психодрамы на детей и подростков имеет положительные побочные 

лечебные эффекты. 

http://www.krmgelisim.com/kategori/bilimsel-calisma-ve-makaleler
https://www.oyamortansevi.com/psikodrama-makale
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G.A. Abilzade  

 

Effects of psychodrama method on children and adolescents 

 

Summary 

 
The article provides information about the method of psychodrama. The effects of the 

application of psychodrama to children and adolescents are explained. It is shown that 

psychodrama is a method that allows individuals to be prepared by way of dramatic 

animation, taking into account their past and present problems and conflicts or expectations, 

concerns and challenges to the future and to see the skills of coping with this and try them. 

The points to be considered when applying psychodrama are mentioned. It is emphasized that 

psychodrama, along with therapeutic effects, creates new reactions. Based on the results, it 

was found that the use of psychodrama in children and adolescents has a positive effect. 
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Проблема эмоций во все времена вызывала огромный интерес среди ученых на 

протяжении многих лет. Несмотря на многочисленные исследования зарубежных пси-

хологов (Вудвортс Р., Линдсли Д., Фресс, Рейковский Я., Изард К., Якобсон П., Вилю-

нас В., Ильин Е., Симонов П. и др.). Однако до сих пор проблема эмоций остается зага-

дочной и неясной. Причин этой общей «нелюбви» много. Причиной может быть и об-

щий характер современной культуры, трудность изучения этой проблемы, отсутствие 

точных научных методов исследования и т.д. Западный  и российские ученые отмечают 

невозможность изучения эмоций, поскольку в этой области имеются лишь разрознен-

ные знания. По мнению А.Н.Леонтьева, трудность изучения этой проблемы связано с 

недостаточно четкой дифференциацией эмоций, отличающихся друг от друга генети-

чески и функционально. Многие термины, как «аффект», «эмоция», «чувство» нередко 

отождествляются. Порой за чувства принимаются нравственные качества, самооценки, 

ощущения. Слово «чувство» в эпическом понимании используется широко. Например, 

когда мы обозначаем «ощущения», то говорим «чувство боли», говоря о самооценке 

«чувство собственного достоинства» или «чувство собственной неполноценности». 

Многоаспектность слова «чувства» проявляется и в таких словах как «чувствовать», 

«предчувствовать», «чувствительность». Например, мы говорим «я почувствовал», 

вместо «я ощутил», или «я чувствую» вместо того, чтобы сказать «я думаю». С другой 

стороны, говорят  об  «острых ощущениях», хотя речь идет об эмоции страха. Понятие 

«чувство» смешивается не только с ощущениями, но и с интеллектуальными процесс-

сами человека. С этим мы сталкивались не только в прошлом, оно имеет место и в нас-

тоящем.  

Чувства как эмоциональные отношения могут характеризоваться различными свой-

ствами: знаком отношений, интенсивностью, устойчивостью, широтой, генерализован-

ностью, дифференцированностью, обобщенностью, субъективностью, прочностью, глу-

биной. В зависимости от того, какая сфера социальных явлений становится объектом 

высших чувств их делят на три группы: интеллектуальные, эстетические и нравствен-

ные. Переживания, возникающие в процессе познавательной деятельности, называют 

mailto:genrl_office@mail.ru
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интеллектуальными (любознательность, любопытство, удивление). Чувства, которые 

связаны с переживанием, вызываемые красотой или безобразием воспринимаемых объ-

ектов, называются эстетическими (чувство возвышенного, трагического, комического, 

красоты, гармонии). 

Нравственными называются такие чувства, когда человек переживает соответствие 

или несоответствие своего поведения требованиям общественной морали. Эти чувства 

могут быть как положительными, так и отрицательными. Такие нравственные чувства 

как чувство доброжелательности, жалости, нежности, симпатии, дружбы, патриотизма, 

долга относят положительным. К отрицательным можно отнести чувство индивидуа-

лизма, эгоизма, вражды, зависти, ненависти и т.д. 

Одним из широко распространенных   чувств является зависть. Это чувство может 

часто приводить либо к тяжелым психическим и психосоматическим нарушениям, ли-

бо, находясь под запретом в обществе, является причиной, хотя отрицаемых психичес-

ких конфликтов. 

Зависть – сложное чувство, состоящее из разных чувств. Главными являются сле-

дующие корни зависти: это может быть стремление человека к равенству, как особое 

чувство справедливости, либо излишняя вера в судьбу и неверие в собственные силы, 

либо нелюбовь к людям и недоверие им. Причина зависти кроется и в самооценке, 

прежде всего в заниженной. Зависть таких людей это один из компонентов их ком-

плекса неполноценности. И наконец, это может зависеть, когда люди не могут извле-

кать пользу из поражений. Вместо того, чтобы относиться к жизни, как к игре, они 

слишком  серьезно и ответственно относятся к ней. И это играет  с ними плохую шутку. 

Они завидуют тем, кто живет  легко.  

Представление о зависти существовало в массовом сознании как обыденные пред-

ставления. Позже с общественной дифференциацией и ростом социального расслоения 

понятие зависти получило свое отражение в философии как явление в обществе со-

циального неравенства. В трудах многих известных древнегреческих философов упо-

миналось о зависти, где в большинстве случаев рассматривалось как чувство, имеющее 

«пассивный» характер и в то же время признавали ее «злобный» характер. Гесиод ука-

зывал на то, что зависть бывает «благой» и «порочной». Эту мысль позже развивал 

Аристотель. Более полное описание зависти встречается в работах Овидия «метамор-

фозы». Интересные факты явления зависти встречается и в античной мифологии. Для 

эллинов и римлян «зависть богов» - это акт справедливости. Зависть в отличие от смер-

ти, злом не признавалось. В примитивных культурах вера людей в «зависть богов» сох-

ранилась в виде защитных магических ритуалов. Со временем такое понимание древ-

них сменилось на нравственно религиозную. Понятие зависти и ревности многократно 

упоминается в Новом Завете, хотя в Ветхом завете оно отсутствовало. Зависть в хрис-

тианско-этическом понимании одна из семи грехов. Такие философы, как  Ф.Бэкон, 

Р.Декарт, Б.Спиноза, И.Кант считали зависть «отвратительным пороком»., «природной 

извращенностью». Философы нового времени объясняли мотивы зависти особенностя-

ми природы человека.  

По словам А.Шопенгауэра, зависть естественна для человека, но одновременно яв-

ляется пороком и несчастьем. Рассматривая труды философов в самые различные  исто-

рические эпохи, то можно отметить разрушительное действие зависти на человека. 

Кроме того, отмечалось, что зависть свойственна многим членам общества, а это при-

водит к разрушению целостности индивидов, приводит к конфликтам и мешает их раз-
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витию. В психологии вопросами изучения зависти стали сравнительно недавно. Если 

философы рассматривали зависть как деструктивное начало, то в психологии дается 

анализ как составляющей эмоциональной системы личности. В теории З.Фрейда и его 

последователей зависть предстает в Эдиповом конфликте в детско-родительских отно-

шениях. Социально-психологический аспект проявляется в работах А.Адлера, К.Юнга. 

Зависть, по Адлеру, связана со стремлением личности к превосходству. К.Юнг считал, 

что зависть приводит к «отрицательным негативным ценностям», как воля к власти, 

агрессия. Их Юнг называет «столь же великими, древними и изначальными демонами, 

как и Эрос». У Фромма зависть связана с понятием направленность личности. По 

мнению К.Хорни, зависть играет огромную роль в формировании неврозов.   Разницу в 

зависти здорового человека и невротика Хорни видит в том, что первый «сам хотел бы 

иметь», а невротик «сожалеет о том, что имеют другие». В современных психологи-

ческих концепциях также встречаются попытки  раскрыть психологическую природу 

зависти. По словам Бондаренко О.Р., в последнее время зависть представляется как 

«орган познания» глубинных стремлений личности или как стимул на требования 

своих прав в социуме.  В исследованиях К.Муздыбаева, зависть рассматривается как 

негативное явление, которое является деструктивным качеством. Изучая социальные 

группы, он выявил, что больше всего чувство зависти проявляют студенты к одногруп-

пнику. Кроме того в его исследованиях было установлено, что зависть у взрослых в 

течении их жизни максимального значения достигает от 18 до 24 лет, от 30 до 34 лет, от 

55 до 59 лет. Еще им было выявлено, что самую высокую склонность к зависти, про-

являли студенты, ориентированные на достижение, а самая низкая степень зависти у 

служащих государственного сектора экономики. Ильин Е.П. в своих исследованиях по-

казал внешние и внутренние факторы, приводящие к зависти. В первую очередь такие 

черты личности как эгоизм, себялюбие, тщеславие. Они относятся к внутренним фак-

торам, к внешним относятся близость статусного положения.  

Архангельская Л.С. изучала зависть в структуре отношений субъектов, имеющих 

трудности в общении. Лабунский В.А. были выявлены разные виды зависти такие, как 

«зависть-требовательность», зависть-стремление к превосходству», «зависть безнадеж-

ность». Автор отмечает, что зависть всегда сопровождается такими отрицательными 

переживаниями как ненависть, враждебность, агрессия. Соколова Е.Е., наоборот, счи-

тает, что завистливость может быть стимулом к самосовершенствованию личности. 

Бескова Т.В., изучая проявления зависти в межличностном взаимодействии, определи-

ла, что проявления зависти нейтрализуются и скрываются. Автор также считает, что о 

«белой» зависти говорят в лицо, а о «чёрной»  молчат. Кроме того Бескова Т.В., изучая 

проявления зависти в межличностном взаимодействии определила, что проявления 

зависти нейтрализуются и скрываются. Автор также считает, что о «белой» зависти 

говорят в лицо, а о «черной» зависти – молчат. Кроме того Бескова Т. Выявила, что не 

всегда субъект осознает собственную зависть, видимо от того, что она желает выг-

лядеть лучше перед самим собой. В ряде исследований зависть как  морально-этичес-

кого качества субъектов было выявлено, что завистливость определяет жизненную нап-

равленность личности. Было изучено и корреляционная зависимость между завистли-

востью личности уровнями самооценки, личностной конкурентоспособностью и коэф-

фициентом человечности. 

Говоря об исследованиях зависти в философии и психологии, однако имеются раз-

личия в подходах к данному понятию. Психологи раскрывают эмоциональное пережи-
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вание зависти, причем чаще с морально-этических позиций. В психологии можно выде-

лить две точки зрения в изучении проблемы зависти. Одна точка зрения – это связь за-

висти с самооценкой, вторая – считает, что зависть связана с неполнотой структуры 

«я». При первом подходе причинно-следственная связь между завистью и самооценкой 

рассматривается по-разному. Одни считаю, что причины трудностей самооценки зави-

сит от зависти. Другие считают зависть способом защиты самооценки. Третьи считаю, 

что зависть – это защита от заниженной самооценки. Однако ни один из этих подходов 

не раскрывает связи между завистью и самооценкой.  

Е.Т.Соколова, опираясь на исследования А.Н.Леонтьева, считает, что эмоциональ-

ной переживание зависти может возникать при 3-х условиях: при наличии у индивида 

противоречия между потребностью и возможностью ее реализации, при сравнении себя 

с другим человеком, успешно удовлетворяющем эту потребность, и в-третьих, при неу-

мении, отсутствии опыта самореализации. Психологические аспекты исследования за-

висти довольно обширны: она рассматриваются во взаимосвязи с гендерными, возраст-

ными, защитными механизмами, ценностными ориентациями, психологическим здо-

ровьем и т.д. Однако, следует отметить еще один аспект изучения этой проблемы в кон-

тексте служебных отношений.  

В ходе исследований было выявлено, что предметы зависти в служебных отноше-

ниях можно разделить на 2 группы: во-первых, связанные с процессом, условиями и ре-

зультатом, оценкой профессиональной деятельности. Например, если один сотрудник 

замечает успешность его коллеги в работе, т.е., как он продвигается по служебной лест-

нице, более талантлив, у него хорошая репутация, заслуживает поощрений, а с его сто-

роны они менее оценены. Ко второй группе относятся то, что не связаны с выполне-

нием служебных обязанностей. Например, внешний вид, молодость, здоровье, семей-

ное положение  и т.д. Завистью называют такое негативное отношение человека к ко-

му-то, который обладает чем-то привлекательным. Зависть двойственна: в ней прояв-

ляются два противоположных отношения: с одной стороны, положительное в предмету, 

а с другой – отрицательное, к его владельцу. В психологической структуре зависти вы-

деляют несколько компонентов: а) привлекательная вещь; б) воображение себя потреб-

ляющим ее; в) мысль о невозможности получить её; г) персонификация препятствия 

(владелец вещи); д) негативные эмоции к владельцу этой вещи. 

Завистливы те люди, для которых «мир вещей» важнее «мира людей». 

Зависть может проявляться разным путем. Например, из-за стремления получить 

желанный предмет, или из чувства справедливости или через готовность к устранению 

препятствий. По мнению ряда исследователей, зависть с момента возникновения про-

ходит несколько этапов: в начале положительная оценка какого-то предмета затем об-

раз владения этим предметом, следующее – это рассогласование образа с реальным по-

ложением дел и, наконец, негативная оценка переносится на владельца привлекатель-

ной вещи. Многие исследователи считают, что основанием зависти является особый ск-

лад психики человека. Завистливые люди воспринимают объективные трудности жизни 

нетерпимо. Эти люди неспособны посмотреть на себя критично, зато к другим повы-

шенная. У зависти кроме обидчивости есть еще ханжество. Зависть имеет свои истоки 

еще в животном мире. Это чувство связано как с подражание, так и ревностью. Сходст-

во зависти с ревностью в том, что оба эти чувства сопровождаются отрицательными 

эмоциями, постоянно проявляются и портят жизнь всем, а также сходна динамика их 

проявления.  
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Различие между ними состоит в следующем: ревность сложнее зависти. Основанием 

для ревности являются отношения, а не предметы. Кроме того, ревнуют своё, а зави-

дуют чужому. Если ревность можно рассматривать как нарушение своих прав, то за-

висть – это нарушение чужих прав. Поэтому зависть считается более агрессивным чув-

ством, нежели ревность. Ревность проявляется более откровенно, потому что, в отличие 

от зависти, которая считается более постыдным и унизительным чувством, а потому 

более скрываема. Зависть в отличие от ревности является более общественного значи-

мым качеством. 

Актуальность статьи. Зависть всегда была психологической проблемой. Изучение 

характеристик зависти всегда заставляло ученых серьезно задуматься, в связи с этим 

было проведено много научно-теоретического анализа, проведены различные исследо-

вания. То, что статья посвящена столь важной проблеме, определяет ее актуальность.  

Научная новизна статьи. Научная новизна состоит в том, что помимо обсуждения 

характеристик зависти, которая является сложной эмоцией, авторы анализируют уни-

версальные черты зависти на основе психологических исследований. В то же время 

подробно описываются структура, происхождение и стадии развития зависти, а также 

показаны сходства и различия между ревностью и завистью.  

Практическое значение и применение статьи. Статья может быть использована 

преподавателями высших и средних специальных школ, студентами и магистрами, 

докторантами, а также практическими психологами. 
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Həsəd aparmaq bir hiss kimi 
 

Xülasə 
 

Məqalədə mürəkkəb hisslərdən olan həsədin xarakterik xüsusiyyətlərindən danışılır. Müəl-

liflər psixoloji tədqiqatlara əsaslanaraq həsəd hissinin universal əlamətlərini təhlil edirlər. 

Məqalədə həsəd hissinin strukturunu, mənşəyi və inkişaf mərhələləri hərtərəfli xarakterizə 

olunur. Burada eyni zamanda həsəd və qısqanclıq hisslərinin  oxşar və fərqli cəhətləri də gös-

tərilir. 
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Envy as a feeling 

 

Summary 

 
The article discusses the characteristics of jealousy, which is a complex emotion. The 

authors analyze the universal symptoms of jealousy based on psychological research. The 

article comprehensively describes the structure, origin and stages of development of jealousy. 

It also shows the similarities and differences between feelings of envy and jealousy. 
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Azərbaycan ədəbiyyatında görkəmli şairlərin öz oğlanlarına nəsihətləri məşhurdur. Bu əla-

mətdar ənənə öz qaynaqları ilə Nizaminin adı ilə bağlıdır. 

Uşağın tərbiyəsində ailə münasibətlərinin rolu əvəzsizdir. Bu baxımdan nizami övlad-vali-

deyn münasibətlərinin, xüsusilə ata-oğul münasibətlərinin təhlilinə böyük əhəmiyyət verirdi. 

Dünya mifologiyasında Adəm-Həvva rəvayətlərinin özünəməxsus yozumu var. Nizami isə bu 

bənzərsiz əhvalatı “övlad eşqi” ilə bağlayır. 

Bu ideya “Xəmsə”nin bənzərsiz hekayətlərində özünəməxsus yönümdə səslənir. Övlad ar-

xadır, dayaqdır. Şair övladı “ruh dərmanı”, “ürək meyvəsi” adlandırır. Özünün təkcə balasını 

isə “ömrünün ilk gülü”, “ağzının ləzzəti”, “son piyaləsi” kimi səciyyələndirir, oğlu Məhəm-

mədi “kəlamının əkizi”, “əsərinin qardaşı” sayır. Nizaminin fikrincə, övladın iqbalı ona yar 

olsa, “ata sevincindən bəxtiyar olar”. Bu anlama görə: 
 

İnsan bu dünyada daima yaşar 

Yurduna bir övlad qalsa yadigar. 
 

Nizaminin əsərlərində özünəməxsus psixoloji-pedaqoji tutumu olan “qəlbin tərbiyəsi” ifa-

dəsinə təsadüf olunur. Qəlbin tərbiyəsi, ilk növbədə, uşağın hisslər aləminin, tələbat-motiva-

siya sahəsinin tərbiyəsidir. Nizaminin fikrincə, uşağın cismini “nazla, nemətlə”, “körpə qəlbi-

ni” isə “şüurla, hikmətlə” bəsləmək olar. Ata öz övladını sevə-sevə təkcə dünyanın hikmətlə-

rini deyil, həm də “ədəbdə hünər” öyrədir. “Uşaq tərbiyəsi” ilə valideynin adını “yeddinci gö-

yə” ucaldır. 

Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında qeyd edilir ki, uşağı kiçik yaşlarından düzgün 

tərbiyə etmək vacibdir. 
 

Övlad əyri bitən bir cavan budaq, 

Zənn etmə, qocalsa düzgün olacaq. 
 

“Xəmsə”də ata-oğul münasibətləri psixoloji incəliklə təhlil olunur. Xosrovun atası onu 

“şirin canından artıq” sevirdi. Onu öyüd-nəsihətlə böyüdürdü. Ancaq atasının buyruğu Xosrov 

üçün çox vaxt örnək olmurdu. Nizami quru, hisslərə arxalanmayan “nəsihət qanununun sə-

sini” sözün əsl mənasında psixoloji mənasında “pis səs” adlandırırdı. Xosrov öyüd-nəsihətə 

əməl etməyib şikar zamanı bir kəndlinin evində “keç məclisi” düzəldəndə, atası onu cəzalan-

dırır, hətta Xosrovun təxtini ev sahibinə hədiyyə verir. Xosrov isə “yaramaz iş tutduğunu” an-

mailto:m.nicat.04@gmail.com
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layır. Atasının onu “çox haqlı cəza verdiyini” başa düşür. Bu günah onu rahat buraxmır: Xos-

rov ah çəkir, əlilə başına vurur. Atasına yalvarır, xahiş edir k, onu əfv etsin. 

Nizami üçün ata-oğul münasibətləri mahiyyətcə şəxsiyyətlərarası münasibətlər idi. Onun 

fikrincə, bu münasibətlərin xarakteri təkcə atanın şəxsiyyəti ilə deyil, həm də oğulun şəxsiy-

yəti ilə şərtlənir. Oğul necə tərbiyə olunmalıdır? Hansı keyfiyyətlərə yiyələnməlidir? Şairin 

oğlu Məhəmmədin nəsihətlərində əslində bu özəmli psixoloji-pedaqoji suallara əsaslı cavabı 

verilmişdir. 

“Oğlum Məhəmmədə nəsihətlər” Azərbaycan ədəbiyyatında, psixoloji və pedaqoji fikir ta-

rixində ata nəsihətlərinin ilk və parlaq nümunəsi idi. Bu nəsihətlər Azərbaycan ailəsində 

önəmli olan “ata-oğul” münasibətləri kontekstində övladın həyat trayektoriyasının psixoloji 

mənzərəsini sistemli açıqlayırdı, köklü pedaqoji ölçülərə əsaslanırdı. İstər dünya, istərsə də, 

Şərq ədəbiyyatı, psixologiyası və pedaqogikasında bu nəsihətlər bənzərsizdir. 

“Xəmsə”nin beş ölməz poemalarından üçündə - “Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun” və 

“Yeddi gözəl”də Nizami oğlu Məhəmmədə nəsihətlə müraciət etmişdir. 

Şairin “Xosrov və Şirin” poemasında “Oğlum Məhəmmədə nəsihət”i də bu kontekstdə 

başlayır: 
 

Yeddi yaşlı balam, gözümün nuru! 

Dilimin əzbəri, qəlbim süruru. 

Ruzi verdi sənə o pərvərdigar, 

Üstündə mənim yox, onun adı var. 

Bu hilal dövründə gül, eyləmə qəm, 

Bir neçə gün elə mən də gülmüşəm. 

Bədr olan zamanda gözəl hilalın. 

Nur saçacaq göyə sənin camalın 

Bilik kəsb etməklə dünyanı qazan, 

Əsmanı oxu ki, məna alasan. 

Qaç o sözlərdən ki, mənasız, boşdur. 

İlahi elmlər öyrənmək xoşdur. 

Elə namuslu ol, desin hər görən, 

“Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən”. 
 

Nizami psixoloji cəhətdən son dərəcə maraqlı olan bir üslubda onu özünə başqa adamların 

gözüylə baxmağa çalışırdı. Eldə-obada isə namuslu və “ağıllı oğul” etalonu önəmli idi. “Xos-

rov və Şirin” poemasında göstərildiyi kimi: 
 

Elə namuslu ol, desin hər görən, 

Ağıllı oğluna, Nizami, əhsən!”. 
 

Ata-oğul münasibətlərinin xoş psixoloji ovqatı özünün səmimiliyi ilə diqqəti cəlb edir. Bu 

münasibətlər önəmli tərbiyə amili kimi dəyərləndirilməlidir. Onlar Nizami ailəsində bərqərar 

olmuş yüksək mənəvi-psixoloji iqlimi necə də əhatəli səciyyələndirir! 

Nizami “Leyli və Məcnun” poemasına oğlu Məhəmmədə nəsihəti bu sözlərlə başlayır: 
 

Sən, ey on dörd yaşlım, hər elmə yetkin! 

Gözündə əksi var iki aləmin! 

Yeddi yaşar oldun o zaman ki, sən, 
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Açıldın gül kimi, güləndə çəmən. 

İndi ki, çatmışdır yaşın on dördə, 

Başın sərv kimi durur göylərdə. 

Qəflətdə oynama, qeyrət vaxtıdır, 

İndi hünər vaxtı, şöhrət vaxtıdır. 
 

Nizami “Leyli və Məcnun” poemasındakı “nəsihət”ində psixoloji məharətilə oğlunu atanın 

adından sui-istifadə etməməyə çağırırdı: 
 

Ucalmaq istəsən, bir kamala çat, 

Kamala ehtiram göstərər həyat, 

Uşaqkən əslini sorsalar bir az, 

Ağac bar verəndə cinsi sorulmaz! 

Elə ki, böyüdün, belədir qayda 

Atanın adından sənə nə fayda? 
 

Nizami göstərir ki, əslini uşaqdan soruşurlar, 14 yaşında “başı sərf kimi” göylərdə duran 

bir oğlan uşağının isə “kamalına ehtiram edirlər”. Elə buna görə də onun üçün ata adının fay-

dası yoxdur. Psixoloji baxımdan son dərəcə maraqlı olan bu yozumda şair oğluna qiymətli 

məsləhətlər verir: ucalmaq istəsən, bir kamala çat; cəbhələrdən arslanlar kimi keç, yalnız öz 

hünərinin balası ol; xala hörmət elə; ədəbdə yaşa; “başına əfsanə düşdüyü zaman” bir anda 

“Allah qorxusunu unutma”; axırda utanıb xəcalət çəkməmək üçün “öz adına layiqli işlər gör...”. 

“Oğlum Məhəmmədə nəsihət” bütün məziyyətləri ilə yanaşı peşə yönümü, peşə seçiminin 

psixoloji-pedaqoji şərtlərinin açıqlanması kontekstində xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Nizami 

peşələr aləmində - “əyri cizgilər cədvəlində” peşə seçərkən Məhəmmədin məhz özünü şərh 

edib öyrənməsini ayrıca vurğulayır. Azərbaycan psixologiyası və pedaqogikasında peşə yönü-

mü nəzəriyyəsi və təcrübəsinin ilk səhifələri bəlkə də elə Nizaminin “Leyli və Məcnun” poe-

masındakı “oğlum Məhəmmədə nəsihət”də yazılmışdır. 
 

Fəqih olsan əgər itaətkar ol, 

Hiklədən, riyadan daim kənar ol. 

İsa mərifətli həkim olsa, - amma, 

İnsanı öldürən bir həkim olsa. 

Həm həkim, həm fəqih olsan sən əgər, 

Hamının yanında adın yüksələr, 

Həyat da, ölüm də qul olar sana, 

Səadət və şöhrət düşər payına. 
 

Şair “Leyli və Məcnun” poemasında xüsusi vurğulayır ki, bir elmi öyrənmək isədikdə, gə-

rək “hər şeyi kamil bilməyə” çalışasan. “Kamil palançı” yarımçıq paraqçılıqdan yaxşıdır. 
 

Məndən söyləməkdir, səndən eşitmək, 

Bir insan əliboş gəzməsin gərək. 
 

Məqalənin aktuallığı. Nizami Gəncəvi nəinki Azərbaycan, həm də dünya psixologiyası-

nın görkəmli nümayəndəsidir və onun psixoloji konsepsiyasının Azərbaycan psixologiyasının 

müasir nailiyyətləri baxımından tədqiqi aktual problem kimi əhəmiyyət kəsb edir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. XII yüzillikdə Azərbaycan psixoloji fikrində yaş xüsusiyyətləri 

mahiyyətcə yeni məsələ idi. Nizaminin bu məsələləri ayırd etməsi dünya psixologiyası tari-

xində də yeni, əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirilməlidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən praktik psixologiya təcrübəsində  

ailə və məktəb psixoloqları faydalana bilər. 
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К.А. Мамедова 

 

Совет отца сыну в произведениях Низами Гянджеви 
 

Резюме 
 

В современной психологии изучение человеческой жизни на стыке исторических и 

культурных перспектив выявляет характеристики человеческого возраста в различных 

контекстах в контексте исторических изменений. С этой точки зрения советы Низами 

Гянджеви своему сыну Мухаммаду являются бесценным источником. 

Каждый совет отца Низами Гянджеви имеет особое значение как уникальный фило-

софский, психологический и педагогический очерк. Впервые в истории азербайджанс-

кой психолого-педагогической мысли в совете отца систематически освещалась такая 

важная проблема, как воспитание мальчиков. 

 

K.A. Mamedova 

 

Father's advice to his son in Nizami Ganjavi's works 

 

Summary 
 

In modern psychology, he studies the human way of life at the crossroads of historical and 

cultural perspectives, reveals the characteristics of human age in different contexts in the 

context of historical changes. From this point of view, Nizami Ganjavi's advice to his son 

Muhammad is an invaluable source. 

Each of Nizami Ganjavi's father's advices has a special significance as a unique 

philosophical, psychological and pedagogical essay. For the first time in the history of 

Azerbaijani psychological and pedagogical thought, such an important problem as the 

upbringing of boys was systematically highlighted in the father's advice. 
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Müasir dünyanın inkişafında bir-birinə zidd olan iki əsas tendensiyanın qovuşması müşa-

hidə olunur - qloballaşma və qlokallaşma anlayışı ilə ifadə olunan regionalizasiya. Qloballaş-

ma prosesləri milli və beynəlxalq stabilliyin intensivləşməsinə səbəb olan əsas amillərdən bi-

rinə çevrilir. Hal-hazırda qloballaşma proseslərinin yaratdığı dəyişikliklər ailə münasibətlərin-

dən idarəetmə formasına qədər ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə təsir göstərir. Məhz belə 

ümumbəşəri dəyişikliklər fonunda böyük əhəmiyyət kəsb edən miqrasiya axınının intensivləş-

məsi də müşahidə olunur; miqrasiya tarixən xarakterik bir fenomen kimi yeni forma və xarak-

ter alır. 

Qlobal miqrasiya axınına, bir qayda olaraq, bir neçə dövləti əhatə edərək dünya dövlətləri-

nin sosial-iqtisadi və demoqrafik inkişafına əhəmiyyətli təsir göstərən əhali yerləşmələri aid-

dir. Əhalinin formalaşmasında və iqtisadiyyatın inkişafında miqrasiyanın rolu etdikcə artır. 

Bunu nəzərə alaraq, XXI əsri “qlobal miqrasiya əsri” adlandırmaq mümkündür (3). 

Qlobal miqrasiya prosesləri müasir dünyanın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Qloballaşma və 

texnoloji tərəqqi insanların geniş kütlələrinin hərəkətini müasir dövrün mütləq qaydalarından 

birinə çevirmişdir. İnsanların kütləvi köçü çox zaman müvəqqəti hal daşısa da, əhalinin müəy-

yən bir ölkədə daimi yaşaması məqsədi ilə müşayiət olunan miqrasiya prosesləri də əhəmiy-

yətli dərəcədə geniş miqyas almışdır. 

Ənənəvi olaraq  miqrasiyaya əhalinin yeni yaşayış məskəninə köçməsi ilə bağlı yerləşmə  

aid edilirdi. Qloballaşma dövründə bu proses nəinki daha da intensivləşdi, eyni zamanda daha 

rəngarəng şəkil aldı ki, bu da “miqrasiya” termininin çərçivəsinin genişlənməsi zərurətini ya-

ratdı. Bu gün  miqrasiyaya daha çox əhalinin işi, təhsili, turizm və kommersiya fəaliyyəti ilə 

bağlı yerdəyişməsi aid edilir ki, bu da daxili və beynəlxalq məzmun daşıya bilər. Onu da vur-

ğulamaq yerinə düşər ki, istənilən dövrdə dünya xalqlarının və regionların inkişafına təsir 

edən əhəmiyyətli miqrasiya axınları mövcud olmuşdur. Belə ki, Roma imperiyasının süqutu-

nun nəticəsi olan “xalqların böyük köçü” erkən feodal dövlətlərinin yaranmasına və müvafiq 

olaraq Avropanın etnik, mədəni və siyasi simasını kökündən dəyişdirilməsinə gətirib çıxardı.  

Bu gün miqrasiya artıq qlobal hadisədir. Demək olar ki, bütün dövlətlər nəinki miqrasiya 
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proseslərinin içərisindədir, hətta onların iqtisadi, siyasi vəziyyəti, mədəni həyatı, etnik-vətən-

daş tərkibi və bütövlüyü bu prosesdən asılıdır. Hazırda iqtisadi və informasiya axını ilə ya-

naşı, miqrasiya axını da dövlət və dünya ictimai münasibətlərinin quruluşuna və sisteminə tə-

sir edir: belə ki, problemin mövcudluğu bir çox suallar doğurur ki, bunların həlli çox zaman 

yalnız beynəlxalq səviyyədə mümkündür. 

Miqrasiya sosial dialektikanın təzahürlərindən biridir və buna görə də çox zaman sosial-

fəlsəfi cəhətdən araşdırılır. Miqrasiyanın sosial-fəlsəfi problematikası öz tərkibi etibarilə əsas 

fəlsəfi anlayış və kateqoriyalardan təşkil olunmuşdur (fəaliyyət, proses, həyatın obrazı, mə-

kan, zaman, varlıq, şəxsiyyət, hakimiyyət, mədəniyyət, sosial fərd, dövlət, tarix, hüquq, inki-

şaf, vətəndaş cəmiyyəti, siyasət, dəyərlər, maraqlar və s.). Bu müasir dövrdə sosial fəlsəfənin 

ümumfəlsəfi baxışlara müraciət etməsinin göstəricisidir. Prosesin əsas mahiyyəti miqrantların 

rifaha və təhlükəsizliyə can atması ilə bağlıdır. 

Miqrasiya problemlərinə sosial-fəlsəfi yanaşmanın məqsədi miqrasiya proseslərini anla-

maq üçün ortaq konsepsiya hazırlamaqdır. Miqrasiya fenomeninin ziddiyyətli qavranılması və 

eyni zamanda müasir cəmiyyətdə insanların hərəkətliliyinin artması şəraitində sosial fəlsəfə 

bizə sosial hərəkatların öyrənilməsi üçün konstruktiv metodoloji prinsipləri inkişaf etdirməyə 

imkan verir. Beləliklə, sosial-fəlsəfi araşdırmalar mühacir axınına dair müxtəlif şərhlərin və 

münasibətlərin nəzəri əsasına çevrilir. 

Sosial-fəlsəfi təhlil çərçivəsində miqrasiya mövzusu eyni zamanda sosial dinamikanın 

perspektivləri, mədəniyyətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin xüsusiyyətləri, miqrantların sosial-psi-

xoloji adaptasiyası və etnik identiklik problemi, onların yad etnik mühitdə tanınması və s. ki-

mi problemləri əhatə edir. 

Lokal və regional hərbi münaqişələr, təbii fəlakətlər və texnogen qəzalar, aşağı həyat sə-

viyyəsi, siyasi proseslər və s. miqrasiyanın səbəblərindəndir. İtalliyalı filosof Giorgio Ağam-

benə görə, mühacir hərəkatının kütləvi sayıldığı dövrlər I Dünya müharibəsindən sonra başla-

yır və üç milyona yaxın Avropalı öz ölkəsindən başqa torpaqlara köç edir (1, 47). 

BMT Baş Assambleyasının Ümumdünya İnsan hüquqları Bəyannaməsinin qəbulu ilə hə-

rəkət azadlığı hüququ beynəlxalq səviyyədə tanınmağa başlayır: “Hər bir insan hər bir döv-

lətin hüdudları daxilində sərbəst hərəkət etmək və özünə yaşayış yeri seçmək hüququna ma-

likdir” (6).   

XXI əsrin əvvəllərində miqrantarın sayının 97, bəzi mənbələrdə hətta 120 milyon nəfərə 

çatdığı qeyd olunur (2, 39).   

Qlobal çağırış olan miqrasiya miqrantların köç etdikləri ölkələrin stabil inkişafı üçün təh-

lükə hesab olunur. Miqrasiya probleminin sosial mahiyyətindən çıxış edərək  qeyd etmək olar 

ki, bütün mənfi sosial təzahürlər miqrasiyanı daima təqib edir. 172 ölkənin, o cümlədən Azər-

baycanın da daxil olduğu Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının əsas missiyası miqrasiya proses-

lərinin humanistləşdirilməsi və sadələşdirilməsidir  ki, təşkilat bu məqsədlə  yarandığı 1951-ci 

ildən etibarən 11milyon miqranta yardım göstərmişdir.  

Beynəlxalq miqrasiya problemi qloballaşan dünyanın gündəliyində duran prioritet məsə-

lələrdən biridir və demək olar ki, qloballaşmanın özüdür. Bildiyimiz kimi, qloballaşma döv-

lətlərin, xalqların birləşməsi, sərhədlərin itməsi prosesi və belə demək mümkünsə, vahid iqti-

sadi, siyasi, mənəvi məkanın yaranmasıdır. Qloballaşma prosesi sistemli xarakter daşıyaraq 

bütövlükdə cəmiyyəti əhatə edir, bəşəriyyətin yeni elmi-texniki nailiyyətlərdən bəhrələnməsi-

ni təmin edərək qadağaları aradan qaldırır.   

29-30 noyabr 2011-cil il tarixlərində Moskvada Miqrasiya və miqrasiya siyasətinin aktual 

problemlərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi Konfrans keçirildi. Konfransda ABŞ, Rusiya, 
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Serbiya, Tacikistan, Ukrayna, Belarusiyadan iqtisadçılar, sosioloqlar, tarixçilər, politoloqlar, 

demoqraflar iştirak edirdi.  Konfrans nümayəndələrindən olan Y.V. Sivkova görə, cari nəhəng 

yerdəyişmələrin qarşısını almaq mümkünsüzdür (4, 528).  

Miqrasiyanın müxtəlif səbəbləri içərisində sosial-iqtisadi faktorların xüsusi çəkisi var. La-

kin ayrı-ayrı dövrlərdə müxtəlif ölkələr üzrə miqrasiyanın səbəbləri kimi siyasi, milli, dini 

faktorlar birincilikdə yer alır. Təbii ki, miqrantın köç etməsinin səbəbi yaxşı həyat axtarışında 

olması ilə əlaqədardır.  

Ksenofobiya - əcnəbi qorxusu insanın tamamilə təbii və izah edilə bilən bir xüsusiyyətidir.  

Əvvəllər heç zaman rastlaşmadığı birisi ilə qarşılaşan fərd qorxu, maraq və narahatçılıq ya-

şayır. İstənilən cəmiyyət üçün miqrantlara, daha doğrusu, başqa ölkələrdən gələrək özləri ilə 

nəinki yeni bilik, bacarıq, hətta xüsusi dünyagörüşü və yeni stereotiplər gətirmiş əcnəbilərə 

qarşı maraq və qorxu hissləri xarakterikdir. Hər hansı ölkəyə köç edən miqrantların yeni bir 

cəmiyyətdə təzahürü say azlığı ilə müşayiət olunarsa, bu, bəzi anlaşma və rəğbətlə qəbul edi-

lir, lakin belə bir mövcudluq həddi aşdıqda, yerli əhali öz etnik kimliyinə təhlükə hiss etməyə 

başlayır və miqrantlar irqçilik problemi ilə üzləşməli olurlar.  

Digər bir tərəfdən, vəziyyət o zaman ağırlaşır ki, birdən-birə yad cəmiyyətdə peyda olan 

miqrant az bir zaman kəsiyində onun adət-ənənəsinə, məişətinə, mədəniyyətinə nüfuz edə bil-

mir: çox zaman sosial proseslərin iştirakçısı deyil, müşahidəçisi qalmaqda davam edir. Bu gün 

dünya böhranının ən inkişaf etmiş ölkələrdən də yan keçmədiyini nəzərə alsaq, bir çox hal-

larda mirqantların daha yaxşı yaşamaq ümidlərinin puç olduğu halların mümkünlüyü də istis-

na olunmur: iş tapmağın mümkünsüzlüyü, məişət problemləri ilə bağlı çətinliklər, yerli vətən-

daş kimi tam hüquqlarının olmaması və bunların nəticəsində - dərin depressiya. 

S. Hantington məşhur “Sivilizasiyaların toqquşması” əsərində dini və mədəni dəyərlərə 

söykənən fərqli sivilizasiyalar arasında münasibətlərin kəskinləşməsini diqqət mərkəzinə çə-

kir. Belə ki, etnik mədəniyyət, etnik dil, dini kimlik, digər etnik qrupların stereotipli qəbul 

edilməsi və s. məsələlər ziddiyyətli sosial-mədəni amillər kimi miqrantlarla onları qəbul edən 

cəmiyyət arasında etnik-milli sərhəd hesab olunur.  

Miqrasiya prosesləri təkcə əhalinin çox böyük kütləsinin həm ölkə daxilində, həm də ölkə 

sərhədlərindən kənarda yerdəyişməsinə səbəb olmur, eyni zamanda cəmiyyətin siyasi-iqtisadi  

həyatını dəyişir, ölkə və regionlarda əhali artımına, insanların demoqrafik davranış stereotip-

lərinə, əmək bazarlarında iqtisadi resurslara, ev sahibi hesab olunan cəmiyyətlərdə sosial gər-

ginliyin səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir.  

Qloballaşma demək olar ki, bütün dövlətlərin miqrasiya proseslərinə cəlb olunmasına gəti-

rib çıxarır. Qlobal miqrasiya pozitiv potensial ilə yanaşı sosial kimlik, etnik və mədəni iden-

tiklik, miqrantları qəbul edən cəmiyyətə inteqrasiya kimi ciddi ziddiyyətlərlə müşahidə olu-

nur. 

Avropa Birliyinin əsas ölkələri yüksək yaşayış səviyyəsi ilə seçilir ki, bu da oraya mühacir 

axınının əsas səbəblərindən biridir. Tolerant avropalılar qonaqlarını qəbul edərək onları yaşa-

yış şərtləri ilə təmin etdilər. Lakin mültikultural siyasət nəhəng qaçqın kütləsi qarşısında “çat 

verdi”. Mədəni “plüralizmi qorumağa və saxlamağa hesablanan bu siyasət (7) Avropa ölkələ-

rinin yerli xalqları ilə mühacirlər arasında sosiomədəni münaqişələrlə baş verən yeni problem-

ləri həll etmək iqtidarında olmadı. Vəziyyət, mühacirlərin yeni cəmiyyətə inteqrasiya olun-

maqdan imtina edərək anklav yerləşməkdə davam etmələri ilə daha da mürəkkəbləşir. Bəzi 

qruplaşmalar etnik-dini kimliklərini saxlamaqda radikallaşır və bunu yerli mədəniyyətə zorla 

tətbiq etməyə çalışırlar.  

Miqrant qruplarının yeni cəmiyyətə inteqrasiya etmək istəməməsinin iki yolu mümkün he-
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sab edilə bilər: 

1. Bu və ya digər məqsədə çatmaq, hər hansı hüququ əldə etmək üçün dinc, daxili səfər-

bərlik; 

2. Fundamentalizm, cəmiyyətdən uzaqlaşma, onunla hər hansı  əlaqədən imtina - məhz bu 

yol ən təhlükəli və münaqişəlidir. 

İkinci yolu Avropa Şurasının Fransa, Almaniya kimi ölkələrində müşahidə etmək müm-

kündür. “Üçüncü dünya” ölkələrindən köç edən mühacir çoxluğu bu dövlətlərin hökumətləri 

və yerli insanları üçün nəhəng bir problem yaratdı və yaratmaqda da davam edir. Müasir Av-

ropa iki mədəniyyət, iki dəyər və identifikasiya, ənənəvi (bağlı) və post-ənənəvi(açıq) sistem-

lərin toqquşması səhnəsinə çevrilməkdədir (8).   

Bu gün miqrasiya prosesləri həmçinin məcburən köçürülən insanların öz doğma yurdların-

dan məhrum olmalarına da yol açır. Bu mənada qlobal miqrasiyanın yaratdığı problemlər 

müasir dünyaya inteqrasiya edən və eyni zamanda işğalçı Ermənistan dövlətinin təcavüzünə 

məruz qalan Azərbaycan Respublikasından da yan keçməmişdir. Belə ki, Azərbaycan torpaq-

larının Ermənistan tərəfindən işğalının nəticəsi olaraq Suriyadan köç edən və dünyanın başqa 

ölkələrindən gələn ermənilər məcburi qaydada Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində məs-

kunlaşdırılır. Bu da beynəlxalq konvensiyalara ziddir (5).    

Qloballaşma dövründə miqrasiyanı səciyyələndirən cəhətlər aşağıdakılardır: 

— ölkələr və qitələr arasında olduğu kimi, ayrı-ayrı dövlətlərin daxilində də miqrasıyanın  

əhatə dairəsinin əhəmiyyətli dərəcədə genişlənməsi, 

— əvvəllər hərəkətsiz olan sosial-demoqrafik qrupların da miqrasiya proseslərinə cəlb 

olunması, 

— yeni miqrasiya formalarının yaranması, məsələn, işgüzar miqrasiyanın (biznes miqra-

siya) güclənməsi, 

— miqrasiya axınlarından trans-milli cinayətlərdə istifadə olunması və miqrantların cina-

yətkar şəbəkələrin qurbanlarına çevrilməsi, 
— “əvəzedici” miqrasiyanın mənfi təzahürü və milli miqrasiya siyasətinin dəyişilməsi (3, 79).   

Bu gün qloballaşma şəraitində miqrasiyanın sosial və iqtisadi nəticələri çox zaman cəmiy-

yətdə sosial gərginliyə, siyasi mübarizə vasitəsinə çevrilir. Buna görə də indi dünyada və ayrı-

ayrı ölkələrdə baş verən miqrasiya proseslərinın ayıq, dərin, obyektiv qiymətləndirilməsi hə-

mişəkindən daha çox vacibdir.  

Yekun olaraq onu deyə bilərik ki, qloballaşma şəraitində miqrasiya prosesləri həm miq-

rantları qəbul edən ölkələrdə, həm də onların tərk etdikləri regionlarda sosial-iqtisadi qurum-

ların, dilin, mədəniyyətin, davranış qaydalarının müxtəlifləşməsinə səbəb olur: milli sərhədlər   

milli birlikləri bir-birindən daha az ayırır, mədəni və etnik birlik artıq hər hansı millətin əvəz-

olunmaz əlaməti olmaqdan uzaqlaşır. Beləliklə, miqrasiyanın ölçüsü artıq milli dövlətlərin 

ənənəvi anlaşılması üçün problemə çevrilir. Qloballaşma tədqiqatçıları milli dövlətlərin məhv 

olunma təhlükəsi müddəalarını irəli sürsə də, dövlətlər miqrasiya siyasətinin həyata keçirilmə-

sində aparıcı rol oynamaqda davam edirlər. 

Məqalənin aktuallığı. Qloballaşan dünyada miqrasiyanın müasir ictimai sistemin spesifik 

hadisəsi olması ilə əlaqədardır. Miqrasiya prosesi sosial-tarixi, ictimai-iqtisadi və psixoloji 

amillərlə şərtlənir. Müasir cəmiyyətdə miqrasiyanın öyrənilməsi zamanı dünya nizaminin özü 

qlobal risk mənbəyinə çevrilir. Bir sözlə, məqalənin aktuallığı – qloballaşan dünyada miqra-

siya prosesinin mahiyyətinin sosial-fəlsəfi təhlilidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik qloballaşan və inteqrasiya olunan dünyada miqra-

siya prosesinin sərbəst yerdəyişmə  hüququnun reallaşma forması kimi kompleks halında nə-
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zərdən keçirilməsidir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri problemin daha dərindən 

araşdırılması zərurətilə bağlıdır. Məqalənin ideyasından praktiki fəlsəfi və sosioloji tədqiqat-

larda istifadə oluna bilər. 
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                                                                 Ф.С. Джабраилова     

 

Проблема мигрантов в глобализирующемся мире:  

социально-философский подход 

 

Резюме 
 

В статье анализируются миграционные процессы в эпоху современной глобализа-

ции и проблема мигрантов, не исключенных из этих процессов, с социально-фило-

софской точки зрения.  Автор попытался описать массовый поток мигрантов сегодня  и 

его проявления. В статье исследуются глобальная миграция, миграционная политика 

государств и социальные, экономические и политические последствия этой политики. 
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F.S. Jabraılova 

 

The problem of migrants in a globalizing world: 

a socio-philosophical approach 

 

   Summary 

 

The article analyzes migration processes in the era of modern globalization and the 

problem of migrants who are not excluded from these processes from a socio-philosophical 

point of view. The author tried to describe the massive flow of migrants today and its 

manifestations. The article examines global migration, the migration policy of states and the 

social, economic and political consequences of this policy. 
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                t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev 
 

Açar sözlər: torpaq, deqradasiya, münbitlik, mineral maddələr, makroelementlər, mikro-

elementlər, radioaktiv elementlər, təmizlənmə dərəcəsi, ekoloji problemlər, çirklənmə 

Ключевые слова: почва, деградация, плодородность, минеральные элементы, мак-

роэлементы, микроэлементы, радиоактивные элементы, степень очищения, экологи-

ческие проблемы, загрязнение 

Key words: land, degradation, fertility, mineral matters, makroelements, microelements, 

radioactive elements, degree of cleaning, ecological problems, to get dirty. 
 

Abşeronda neft yataqlarından istənilən şəkildə istifadə olunması, ətraf mühitin mühafizəsi 

şərtlərinə əməl olunmadan neft çıxarılması, neft, qaz, kimyəvi maddələr, güclü minerallaşmış 

radioaktiv və çirkli suların yerin səthinə axıdılması, landşaft sahələrinin çirklənməsinə səbəb 

olmuşdur. İllərlə neft və neft tərkibli çirkab suların absorbsiyası, filtrasiyası və landşaftın ayrı-

ayrı komponentlərinin çirklənməsi baş vermişdir. Neftin torpağın dərin qatlarına keçməsi qra-

vitasiya axını ilə olur. Abşeron Yarımadasının müasir torpaq strukturunun vəziyyəti göstərir 

ki, ərazinin yararlı torpaq sahələri geniş miqyasda təbii və antropogen amillərin təsirinə məruz 

qalmış və müxtəlif dərəcədə çirklənmişdir. Bu amillər nəinki torpaqların səthi və eləcə də  də-

rininə çirklənməsinə, eyni zamanda onların morfolojı-genetik xüsusiyyətlərinin və fiziki-kim-

yəvi xassələrinin dəyişməsinə, münbitlik göstəricilərinə mənfi təsir göstərmişdir.  

Abşeron yarımadasında boz-qonur və boz torpaqların növləri yayılmışdır. Mexaniki tərki-

binə görə torpaqlar: qumlu, gillicəli və ağır gillidirlər. Humısun miqdarı 1,5-2,0% arasındadır. 

Torpaqların səth hissəsi yüngül həll olan duzların ifrat miqdarı ilə səciyyələnir. Duzların miq-

darı 3%-dən çoxdur və xlor, sulfat və xlorlu-sulfatlıdır. Şor torpaqları meliorasiya və yuma 

vasitəsi ilə yaxşılaşdırmaq olar. Abşeron yarımadasının iqlimi əsasən mülayim isti və quru subtro-

pikdir. Ölkə əhalisinin 40%-i, sənaye potensialının isə 70%-i Abşeron yarımadasında yerləşir. 

Abşeron yarımadasında çirklənməyə görə torpaqların kateqoriyaları: 

1-ci kateqoriya torpaqlar üçün həm məkanda yerləşməsinə, həm də dərinliyinə görə müx-

təlif dərəcəli çirklənmələr səciyyəvidir: 

— Zəif çirklənmiş torpaqlar (10 sm-ə qədər) – 900 hek 

— Orta dərəcədə çirklənmiş torpaqlar  (25 sm-ə qədər) – 2000 hek 

— Çox çirklənmiş torpaqlar (25 sm-dən dərin) – 2256 hek 

— Neft tullantıları ilə örtülmüş torpaqlar – 4690 hek 

— Tam bitum altında qalmış torpaqlar – 197 hek sahədə yerləşir. 

2-ci kateqoriya torpaqlar sənaye, tikinti təsərrüfatı və məişət tullantıları altında qalan tor-

paqlar. Bu torpaqlar 1000 hek ərazini tutur. 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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3-cü kateqoriya torpaqlar – 8615 hek təşkil edir və müxtəlif karyerlər, boru kəmərləri 

üçün qazılmış açıq yarğanlar yerləşən torpaqlar. Torpağın neftlə çirklənmə səviyyəsi fon sə-

viyyəsindən 50–60 dəfə yüksəkdir. Ağır metalların torpaqda miqdarı beynəlxalq standartlar-

dan yüksəkdir, qurğuşun – 8, kadmium – 3, mis – 10, sink – 50 dəfə. 

Abşeron yarımadasının ümumi sahəsi 200 min hektardır, onun 33 min hektarı yararsız tor-

paqdır. Neftlə çirklənmiş torpaqların sahəsi 10,6 hektar təşkil edir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abşeron torpaqlarının texnogen çirklənməsi: 

1. Neftlə çirklənmə;  2. Suvarılmayan; 3. Subasarlar; 4. Bataqlıqlar; 5. Karxanalar; 6. İri 

sənaye müəssisələri: 7. Zibilliklər; 8. Göllər; 9. Bakı şəhərinin sərhəddi 

Çirklənmiş torpaqların 7,5 min hektarı Dövlət Neft Şirkətinin balansındadır. Ekoloji prob-

lemlər – müxtəlif ekoloji amillər nəticəsində təbiətin strukturunun və funksiyasının dəyişməsi 

nəticəsində yaranan problemlərdir. 

Abşeron yarımadasının neft-kimya sənayesinin tullantıları çirklənmiş ərazilərinin torpaq 

xassələri və Torpaq Ekoloji İndeksinə görə bal şkalası 

Torpaqlar Ballar 

Torpaq xassələrinə görə TEİ 

Təmiz boz-qonur 44 21,0 

Zəif çirklənmiş 42 16,8 

Orta çirklənmiş 34 7,7 

Çox çirklənmiş 30 3,5 
 

Beləliklə, Abşeron yarımadasının neft-kimya sənayesinin tullantıları çirklənmiş torpaqları 

100 ballıq şkalaya əsasən 44 bal götürülür, zəif çirklənmiş torpaqlar 42 bal, orta çirklənmiş 

torpaqlar 34 balla qiymətləndirilir. 

Abşeron yarımadasında torpaqların neftlə çirklənməsi ətraf mühitin sanitar-gigiyenik və-

ziyyətini pisləşdirir. Neftlə çirklənmiş torpaqlarda ağır metalların artmasına, insan orqanizmi 

üçün lazımi bəzi mikroelementlərin miqdarının normadan aşağı düşməsinə səbəb olur. Bu öz 

növbəsində müxtəlif xəstəliklərin (infeksion, endokrin sistemi xəstəlikləri, şəkərli diabet, sinir 

sistemi, allergik xəstəliklər və s.) artmasına səbəb olur. 
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Torpağın ağır metallarla çirklənməsinin sxemi: 

1. Çirklənməmiş torpaqlar; 2. Minimal çirklənmə; 3. Zəif çirklənmə; 4. Orta çirklənmə; 5. 

Güclü çirklənmə. 

Neftlə çirklənmiş ərazilərdə yaşayan əhali arasında müşahidələr göstərir ki, orqanizmdə 

müəyyən mikroelementlərin – yod, kobalt, mis, sink, molibden və s. çatışmazlığı, bəzən də 

artıqlığı meydana çıxır.  

Mikroelementlərin canlı orqanizmdə fermentlərin, hormonların, vitaminlərin və digər hə-

yat fəaliyyəti üçün mühüm olan birləşmələrin tərkibinə daxil olduğu üçün onların çatışmazlığı 

mühüm biokimyəvi prosesləri zəiflədir. 

Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarında mikroelementlərdən B, Mo, Cu, 

Mn üstünlük təşkil edir. Mikroelementlər, o cümlədən ağır metallar ətraf mühitin çirkləndi-

riciləri sırasında əsas yer tutur. Torpaq örtüyü kimyəvi maddələrlə çirkləndikdə rekultivasiya 

tədbirlərinə başlanılarkən, həmin torpaqların qiymətləndirmə şkalası məqsədəuyğundur. Re-

kultivasiya tədbirləri yalnız fiziki və kimyəvi proseslərin iştirakı ilə deyil, həm də bioloji pro-

seslərin fəal iştirakı ilə baş verir. 
Abşeron yarımadasında ekoloji mühitin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qəbul edilmiş proqram 

neftlə çirklənmiş torpaqların təmizlənməsi ilə yanaşı digər sənaye və məişət tullantılarının emalı 

və utilizasiyasını, sağlamlıq obyektlərinin inşası işlərinin aparılmasını və s. nəzərdə tutur. 

Abşeron yarımadasında çirklənmənin miqdarı 
Neft və qrunt 

suları ilə çirk. 

ərazilər (ha) 

Lay suları ilə 

çirk. ərazilər 

(ha) 

Sənaye və 

məişət çirkab 

suları ilə 

çirklənən 

ərazilər (ha) 

Bərk məişət 

tullan.ilə 

çirklənən 

ərazilər, zibil-

liklər (ha) 

Karxanaların 

neft qalıq 

məhsulları ilə 

çirklənən 

ərazilər (ha) 

Abşeron 

yarımadası 

üzrə çirk. 

ərazinin sahəsi 

(ha) 

Çirk-lə-

nən əra-

zilərin 

(poli-
qon-

ların) 

sayı 

Çirklə

-nən 

ərazi-

nin 
ümu-

mi sa-

həsi 

ha 

Ayrı-

ayrı-

lıqda 

çirk. 
əra-

znin 

sayı 

Çirk. 

ərazi-

nin 

ümu-
mi 

sahəsi 

ha 

Ayrı-

ayrı-

lıqda 

çirk. 
əra-

zinin 

sayı 

Çirk-

lən. 

ərazi-

nin 
ümu

mi 

sayı 

ha 

Ayrı-

ayrı-

lıqda 

çirk 
ərazi-in 

sayı 

Çirk. 

ərazi-

nin 

sahəsi 
ha 

Çirk-

ən 

ərazi-

in 
sayı 

Çirk-

ən 

ərazin

in 
ümu

mi 

sahəsi 

ha 

Çirklə

nən 

ərazi-

in 
sayı 

Çirk-

ən 

ərazi-

nin 
ümu

mi 

sahəsi 

ha 

916 985,28

9 

207 477,51 264 5796,

39 

20 197,81 32 3051,

39 

1439 15093

9 
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Abşeron yarımadasında neftlə çirklənmiş ərazinin monitorinqi, çirklənmənin səviyyəsini, 

gələcəkdə çirklənmə ehtimalını, bu çirklənmənin qiymətləndirilməsini və nəticələrin proqnoz-

laşdırılmasında kompleks məsələlərinin həll edilməsi qabaqcadan nəzərə alınmalıdır. 

Neftlə çirklənmiş ixtiyari ərazidə monitorinq işləri aparılmasınmzan əvvəl ərazinin geolo-

giyasına, genomorfologiyasına, hidrologiyasına, iqliminə, bitki və heyvanat aləminə, insanla-

rın təsərrüfat fəaliyyətinə, ərazinin mənimsənilmə dərəcəsinə, o cümlədən neft-mədən sahələ-

rində neftin və qazın çıxarılması tarixi, üsulu, çıxarılan neftin miqdarı, nəql etmə üsulları və 

harada emal olunması haqqında məlumatlar toplanılaraq araşdırıl-malı və təhlil olunmalıdır. 

Torpaq örtüyündə təbii və texnogen proseslər nəticəsində müəyyən pozulmalar baş ver-

mişdir. Bu pozulmaları aradan qaldırmaq üçün müxtəlif üsullardan istifadə etmək olar. Elə sə-

mərəli üsullardan istifadə etmək lazımdır ki, torpaq mikroflorası pozulmasın. Çünki torpaq 

mikroflorasının pozulması torpağın məhsuldarlığına çox ciddi mənfi təsir göstərir. Ona görə 

də bu problemin araşdırılması aktualdır. 

Məqalənin aktuallığı. Abşeron yarımadasında torpaq örtüyündə təbii və texnogen proses-

lər nəticəsində müəyyən pozulmalardan  danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə torpaq örtüyündə gedən pozulmaların aradan qaldırıl-

ması üçün istifadə edilən müxtəlif üsullardan bəhs edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə göstərilən metodlarla ətraf mühitin 

təmizlənməsində istifadə etmək olar.   
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 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 
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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.  



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 452 

M Ü N D Ə R İ C A T 
 

BAŞ REDAKTORDAN 

 

İstifadə edilmiş ədəbiyyatın biblioqrafik təsviri  

Библиографическое описание использованной литературы  

Bibliographic description of used literature .........................................................................3 

 

FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 

 
Rəqsanə Hidayət qızı Zeynalova. Tənqidçi şəxsiyyəti Şamil Salmanovun tədqiqat  

predmeti kimi  

Личность критика как предмет исследования Шамиля Салманова 

Shamil Salmanov's critical personality as a subject of research …………………………..6 

 

Jalə Ağaverdi qızı Xəlilli.  “Kalevala” dastanı ilə türk xalq qəhrəmanliq dastanları  

arasında bənzər motivlər-advermə motivi 

Похожие мотивы между «Калевала» и национальными героическими историями  

турецки - наминг мотив 

Sımılar motıves between Kalevala and the turkısh natıonal heroıc  

storıes – naming motive .....................................................................................................10 

 

Günel Bəxtiyar qızı İsgəndərova. İtirmənin hekayəsi: Uçurum və Solğun çiçəklər 

История потери: “Uçurum” и “Solğun çiçəklər” 

The story of the loss: “Uçurum” and “Solğun çiçəklər” …………………………………15 

 

Nurlana Famil qızı Bayramova. Diskurs nəzəriyyəsində nağıl diskursunun  

xüsusiyyətləri 

Особенности сказочного дискурса в теории дискурса 

Features of fairy tale discourse in discourse theory ……………………………………...21 

 

Səidə Maarif qızı Əliyeva. Öyrənənlərin şifahi nitqinin inkişafı üzrə işin linqvistik  

əsasları 

Лингвистическая работа по развитию устной речи учащихся основы 

Linguistic work on the development of learners' oral speech basics .................................26 

 

Məhbubə Tofiq qızı Umudova. Metaforların praqmatikası 

Прагматика метафоры 

The pragmatıcs of the metaphors ………………………………………………………...33 

 
Mirsadiq Mircəfər oğlu Cəfərov. Akademik yazida yarana bilən səhvlər və onların  

aradan qaldırılması yolları 

Ошибки, которые могут возникнуть в академическом письме, и способы их  

устранения 

Errors that can occur in academic writing and ways to eliminate them ............................38 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 453 

Arzu Vaqif qızı Əliyeva. Erkən dünyagörüşdə qadın metaforası 

Женская метафора в раннем мировоззрении  

Female metaphor in the early worldview ………………………………………………...44 

 

Mətanət Məhərrəm qızı Hüseynova. Cəmiyyətin iqtisadi maarifləndirilməsində  

televiziya jurnalistinin rolu 

Роль телевизионного журналиста в экономическом образовании общества 

The role of television journalist in the economic education of society …………………..51 
 

Günay Mətləb qızı Həsənova. İnternet mühitində ana deyimləri 

Заявления о словах матери в интернете 

Statements on mothers words on the internet …………………………………………….55 

 

PEDAQOJİ  ELMLƏR 

 

Səid Seidağa oğlu Həmidov, Mahmud Mahir oğlu İskəndərov. Təhsil müəssisələrində  

distant dərslərin təşkili 

Организация дистанционных занятий в образовательных учреждениях 

Organization of distance lessons in educational institutions ..............................................60 

 

Şəhriyar Məzahir oğlu Məcidov. Müəllimin tədris fəaliyyətinə verilən müasir tələblər 

Современные требования предъявляемые к учебной деятельности учителя 

Modern requırements for the teacher's educatıonal actıvıtıes ............................................64 

 

Könül Sahib qızı Hüseynova. Tələbələrin təlim nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsində  

reytinq sistemi 

Рейтинговая система оценивания учебных достижений студентов 

Rating system for assessing students' academic achievements …………………………..69 

 

Sevinc Leffk qızı Axundova. “Pedaqogika” fənninin tədrisinin optimallaşdırılması  

məsələlərinə dair 

К вопросу оптимизации преподавания предмета «Педагогика» в высших учебных  

заведениях 

On the issue of optimizing the teaching of the subject of Pedagogy in higher educational  

institutions ………………………………………………………………………………..75 

 

Lalə Azad qızı Abdullayeva. Fəal təlim metodu ilə keçilən dərslərin xüsusiyyətlərinə  

metodik baxış 

Методический обзор особенностей уроков, проводимых методом активного  

обучения  

Methodical review of the features of lessons taught by active learning method ………...80 

 

İranə Oqtay qızı Məmmədova. Pedaqoji ədəbiyyatda “innovasiya” anlayışının mahiyyəti 

Сущность понятия «новаторство» в педагогической литературе  

The essence of the concept of "innovation" in pedagogical literature …………………...84 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 454 

Xəyalə Qafar qızı Qənbərova. Tədrisdə multimedia texnologiyaları 

Мультимедийные технологии в обучени 

Multimedia technologies in teaching …………………………………………………….90 

 

Elnarə Ataməli qızı İsmayılova. Ali təhsil müəssisələrində “Valeologiya”nın tədrisi  

vəziyyəti 

Состояние преподавания валеологии в вузах  

The state of teaching valeology in higher education institutions .......................................94 

 

Şəbnəm Məmməd qızı Nərmanzadə. Tədqiaqtın aparılması mərhələsində İsikava  

metodunun tətbiqi 

Применение метода Исикавы на этапе исследования 

Application of the Ishikawa method in the research phase ………………………………99 

 

Əminə Baba qızı Qədimova. Gənclərdə ünsiyyət mühüm məsələdir 

Общение - важный вопрос для молодежи 

Communication is an important issue for young people ………………………………..103 

 

Vəfa Camal qızı Həsənzadə. Nitq etiketi universal dil hadisəsi kimi 

Речевой этикет как универсальное языковое явление 

Speech etiquette as a universal language phenomenon …………………………………106 

 

Ruqiyyə Akif qızı Tağıyeva. Tolerantlığın növləri 

Виды толерантности 

Types of the tolerance …………………………………………………………………..111 

 

Könül Fikrət qızı Qüdrətli. İbtidai sinif müəllimlərinin pedaqoji peşə mədəniyyətinin  

formalaşdırılmasının yol və vasitələri 

Пути и средства формирования педагогической профессиональной культуры  

учителей начальных классов 

Ways and means of forming the pedagogical professional culture of primary  

school teachers ………………………………………………………………………….116 

 

Dürdanə Cəmşid qızı Hüseynova. Fəal (interaktiv) təlimdə şagird nailiyyətinin  

qiymətləndirilməsi 

Активное (интерактивное) оценивание в обучении учащихся 

Active (interactive) assessment in student learning …………………………………….121 

 

Səma Faiq qızı Süleymanzadə. İbtidai siniflərdə oxu və yazının tədrisi məsələləri 

Проблемы обучения чтению и письму в начальной школе 

Problems of teaching reading and writing in primary school …………………………..125 

 
Dilarə Neymət qızı  Sultanova. I-II siniflərdə “Ana dili” dərsliklərində varislik  

prinsipinin gözlənilməsi 

Ожидание принципа наследования в учебниках по родному языку в I-II классах  

Expectation of the principle of inheritance in mother tongue textbooks in I-II grades ...129 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 455 

Fəridə Akif qızı Səfərəliyeva. İbtidai siniflərdə orfoqrafiya və оrfoepiyanın  

mənimsənilməsi yolları 

Способы освоение орфографии и орфоэпии в начальной школе  

Ways to master orthoepic and orthography in elementary school ...................................133 

 

Fidan Məhəmməd qızı Abdullayeva. Ümumtəhsil məktəblərinin I və II siniflərində  

leksik nöqsanların aradan qaldırılması yolları 

Способы устранения лексических недостатков в первом и втором классах  

общеобразовательной школы 

Ways to eliminate lexical deficiencies in I and II grades of secondary scholls ..............137 

 

Nigar Elşən qızı Muradova. İbtidai sinifdə şagirdlərin nitqində cümlə qurmaq üzrə  

aparılan işlərin əhəmiyyəti 

Важность построения предложений в речи учащихся начальной школы  

The importance of sentence construction in students' speech in primary school ……….141 

 

Aynur Firuz qızı Əlimuradova. I sinif şagirdlərinin pedaqoji adaptasiya nəzəriyyəsinin  

əsas müddəaları: məktəbə adaptasiya və dezadaptasiya məsələsi 

Основные положения теории педагогической адаптации первоклассников: проблема  

адаптации и дезадаптации к школе. 

The main provisions of the theory of pedagogical adaptation of first-graders: the problem  

of adaptation and maladaptation to school ……………………………………………...145 

 

Günel Əmirxan qızı Əmirxanzadə. İbtidai sinif şagirdlərinə İslam dəyərləri əsasında  

əxlaqi keyfiyyətlərin aşılanması 

Воспитание моральных качеств учащихся начальной школы на основе Исламских  

ценностей 

Inculcating moral qualities in primary school students based on Islamic values .............151 

 

Günay Nasir qızı İbadova. Kiçik yaşlı məktəblilərdə ictimai fəallığı inkişaf etdirmək  

üçün istifadə olunan metodlar 

Методы развития социальной активности младших школьников 

Methods used to develop social activity in young schoolchildren ...................................155 

 

Nərmin İlham qızı Zeynalova. Oyun məktəbəqədər yaşlı uşaqların formalaşması  

vasitəsi kimi 

Игра как средство воспитания дошкольников 

Play as a means of formation of preschool children ……………………………………159 

 

Roza Rövşən qızı Mirzə. Kiçikyaşlı məktəblilərin vətəndaşlıq tərbiyəsinin təşkil  

edilməsində məktəbin ailə ilə əməkdaşlığı 

Сотрудничество школы с семьей в организации гражданского воспитания  

юных школьников 

Cooperation of the school with the family in the organization of civic education of  

young schoolchildren …………………………………………………………………...163 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 456 

İnal Mübariz oğlu Ağazadə.  “Tarix”in tədrisində şagird şəxsiyyətinin hərtərəfli 

inkişafı probleminin tədqiqi məsələləri 

Вопросы исследования по проблеме всестороннего развития личности студента при  

преподавании истории 

Research issues of the problem of comprehensive development of the student's personality  

in the teaching of history ………………………………………………………………..167 

 

Turanə Fazil qızı İsmayılova. Ali məktəblərdə “Azərbaycan tarixi”nin interaktiv  

metodlarla tədrisində tələbələrin idrak fəallığının inkişaf etdirilməsinin əhəmiyyəti 

Важность развития познавательной активности студентов при преподавании  

истории азербайджана интерактивными методами в ВУЗах 

The importance of developing students' cognitive activity  in teaching the history of  

Azerbaijani by interact methods in universities ………………………………………...172 

 

Aysun Əlövsət qızı Əhmədzadə. Tarix dərslərində şagirdlərdə siyasi mədəniyyətin  

formalaşdırılması 

Формирование политической культуры у школьников на уроках истории 

Formation of political culture in students in history lessons ……………………………177 

 

Fidan Xaliq qızı Tanırverdiyeva.  “Azərbaycan dili” dərslərində dil qaydaları məzmun  

xətti üzrə işin təşkili 

Организация работы над содержательной линейкой языковых правил на уроках  

«Азербайджанский язык» 

Organization of work on the content line of language rules in “Azerbaijani language”  

lessons …………………………………………………………………………………..180 

 

Elnurə Fazil qızı Səfərova, Nazimə Nizami qızı Əliyeva. İbtidai siniflərdə “Həyat  

bilgisi” fənninin tədrisində sosioloji bilik və bacarıqların öyrədilməsi imkanları 

Возможности обучения социологическим знаниям и навыкам в преподавании  

предмета познание мира в начальных классах 

Opportunities to get sociological knowledge and skills in teaching the life sciences  

discipline in lower grades ……………………………………………………………….183 

 

Təranə Əsgər qızı Tağıyeva. “Həyat bilgisi” dərslərində kiçik yaşlı məktəblilərdə termin  

və anlayışların formalaşdırılması metodikası 

Методика формирования терминов и понятий у младших школьников при изучении  

предмета «Познание мира» 

Methodology of formation of terms and concepts of younger school children  

in science classes ………………………………………………………………………..189 
 

Səbinə Ataməli qızı İsmayılova. VIII–IX siniflərdə “Biologiya”nın tədrisində təlimin  

texniki vasitələrindən istifadə üzrə işin didaktik əsasları 

Дидактические основы работы по использованию учебных пособий при обучении  

биологии в VIII-IX классах общеобразовательных школ 

Didactic bases of work on the use of teaching aids in teaching biology in VIII-IX grades  

of secondary schools ........................................................................................................195 
 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 457 

Rəna Ağamir qızı Əmirova, Savana Novruz qızı Zalova, Günel Fəxrəddin qızı  

Babanlı. Epidemiya modellərinin bəzi parametrlərinin statistik təhlili 

Статистический анализ некоторых параметров моделей эпидемии 

Statistical analysis of some parameters of epidemic models ...........................................200 
 

Svetlana Nadir qızı Əkbərova, Çiçək Yasəf qızı Qafarova. Atmosferin çirklənməsinin  

insanların sağlamlığı üçün yaratdığı risklərinin proqnozlaşdırılması haqqında 

О прогнозировании рисков загрязнения атмосферного воздуха для здоровья  

человека 

On forecasting the risks of atmospheric air pollution for human health .........................204 

 

Sabir İlqar oğlu Quliyev. V-VI sinif şagirdlərin fiziki tərbiyə dərslərinin pedaqoji- 

psixoloji xüsusiyyətləri 

Педагогические и психологические особенности занятий по физическому  

воспитанию учащихся V-VI классов 

Pedagogical and psychological features of physical education classes for students  

in grades V-VI ………………………………………………………………………….209 

 

İradə Əhməd qızı Əhmədova. Xarici ölkə bəstəkarları əsərlərinin yeri və əhəmiyyəti 

Место и значение произведений зарубежных композиторов 

The place and significance of works by foreign composers ……………………………213 

 

Səbinə Ramiz qızı Aslanova. Uşaq serebral iflici zamanı loqopedik müayinə, loqopedik  

işin xüsusiyyətləri və korreksion-pedaqoji iş sistemi 

Логопедическое  обследование, особенности логопедической работы и система  

коррекционно-педагогической работы при детском церебральном параличе 

Logopedic examination, features of logopedic work and the system of corrective- 

pedagogical work in children's cerebral paralysis ………………………………………217 

 

Владимир Викторович Беседа. Комплексная педагогическая диагностика осанки у  

детей с нарушениями психомоторики 

Psixomotor pozğunluqları olan uşaqlarda duruşun kompleks pedaqoji diaqnostikası 

Complex pedagogical diagnostics of posture in children with psychomotoric disorders 221 

 

Sevinc Latiq qızı Abuşova. Davranış pozuntusunun korreksiyasındaistifadə olunan bəzi  

metodlar 

Некоторые методы, применяемые при коррекции поведенческих расстройств 

Some methods used in the correction of behavioral disorders ………………………….235 

 

Səlbi Ağamehdi qızı Abasova. Uşaq serebral iflici zamanı oral-motor reflekslərin və  

artikulyasiyanın formalaşmasının pozulması 

Нарушение формирования артикуляции и орально-моторных рефлексов   

при церебральном параличе 

Impairment of the formation of articulation and oral-motor reflexes in cerebral  

paralysis …………………………………………………………………………………241 

 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 458 

Bəhrəm Bəhlul oğlu Əzizov, Mahir Qazax oğlu Mehdiyev, Tahir Malik oğlu  

Ağazadə. AnyLogic mühitində bank ofisinin imitasiya (simulyasiya) modelinin  

layihələndirilməsi nümunəsində ali məktəb tədris prosesində elektron dərs vəsaitinin  

tətbiqi 

Применения электронного учебного практикума в образовательном процессе Вуза  

на примере проектирования имитационной модели банковского отделения в среде  

AnyLogic 

The use of an electronic training workshop in the educational process of the University on  

the example of designing a simulation model of a bank branch in the AnyLogic ……...246 

 
Günel İlham qızı Babazadə. Promethean lövhələr və ondan tədris prosesində istifadə  

metodikası 

Доски Promethean и способы их использования в учебном процессе 

Promethean boards and methods of their use in the teaching process .............................262 

 

Toğrul Natiq oğlu Əliyev, Fərid Sübhan oğlu Əbilov. Təhsil prosesində biliklərin əldə  

edilməsi məsələlərinin həlli üçün verilənlər analizinin intellektual mexanizmlərinin tədqiqi 

Исследование механизмов интеллектуального анализа данных для решения задач  

получения знаний в процессе обучения 

Research of data mining mechanisms for solving problems of acquiring knowledge in the  

educational process ...........................................................................................................268 

 

Mətləb Hüseynqulu oğlu Ağayarov, Mehman Nəbi oğlu Sadiqov, Fəxrəddin  

Feyzullah oğlu Əliyev. Riyazi məsələlərin vektorlar metodu ilə həlli 

Решение математических задач векторным методом 

Solving mathematical problems by the vector method ....................................................272 

 

Fatimə Bəxtiyar qızı Bağırzadə. Bəzi triqonometrik funksiyaların qiymətlər  

çoxluğunun tapılmasının öyrədilməsi metodikası 

Методика обучения нахождению множества значений некоторых  

тригонометрических функций 

Methods of teaching to find the set of values of some trigonometric functions ..............278 

 

Nаzxаnım Rəhmаn qızı Sabirli. Sferаnın digər fiqurlаr ilə kombinаsiyаsı və onlаrа аid  

məsələlər 

Сочетание сферы с другими фигурами и их проблемы 

The combination of the sphere with other figures and their problems .............................283 

 

Qurban İsa oğlu Əliyev. Parametr daxil olan irrasional bərabərsizliyin həlli 

Решение иррациональных неравенств с параметром  

Solving irrational inequalities with parameter ………………………………………….288 

 

Şəhla İntiqam qızı Əhmədzadə. Güc gücləndiricilərinin komponentlərinin Multisim  

paketində modelləri 

Модели компонентов усилителя мощности в пакете Multisim 

Models of power amplifier components in Multisim package .........................................292 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 459 

Ramella Aqil qızı Qasımova. Kəsr rasional ifadələrin eyniliklə çevrilməsinin öyrədilməsi  

metodikası 

Методика обучения одновременному преобразованию дробных рациональных  

выражений 

Methods of teaching the simultaneous transformation of fractional rational  

expressions ……………………………………………………………………………...299 
 

Ülkər Nifdi qızı Murğuzova. Tam orta ixtisas məktəblərində “Riyaziyyat” fənninin  

tədrisində sinifdənxaric işlərin təşkili 

Организация внеклассных занятий по преподаванию «Математики» в ВУЗах 

Organization of extracurricular activities in the teaching of “Mathematics” in high  

schools …………………………………………………………………………………..304 
 

Muxtar Məhərrəm oğlu Paşazadə. Öyrədici xarakterli yeni elektron tədris vasitələrinin  

yaradılması və orta məktəb riyaziyyatına tətbiqi üzrə işin təşkili sistemi 

Система организации работы по созданию новых средств электронного обучения  

образовательного характера и их применению в математике средней школы 

A system for organizing work on the creation of new e-learning tools of an educational  

nature and their application to secondary school mathematics …………………………308 
 

Firədun Nadir oğlu İbrahimov, Könül Qurbanəli qızı Süleymanova. Metrik  

münasibətlərin tədrisi əsasında şagirdlərin mürəkkəb fəza təsəvvürlərinin  

formalaşdırılması 

Формирование сложных пространственных представлений студентов на основе  

обучения метрическим отношениям 

Formation of students’ complex space imaginations in  the base of teaching of metric  

relationship ……………………………………………………………………………...315 

 

Səbinə Araz qızı Mahmudova. Məktəb riyaziyyat kursunda vektor anlayışının yeri və  

daxil edilməsi 

Место и введение понятия вектора в школьном курсе математики 

The place and introduction of the concept of vector in the school mathematics course ..322 

 

Valeh Mahmud oğlu Məmmədov. Riyaziyyatın təlimində tarixi materiallardan istifadə 

Пути использование исторических материалов на уроках математики 

Ways to use historical materials in mathematics lessons ……………………………….328 

 

Ceyhun Bəşir oğlu Əlizadə, Musa Tapdıq oğlu Rzayev. Müasir informasiya  

texnologiyasının tədrisi yolları 

Способы обучения современным информационным технологиям 

Ways of teaching modern information technology ..........................................................331 

 

Кенуль Гамид кызы Алиева, Вусаля Абдулла кызы Сулейманова. Современные  

технологии способствующие повышению мотивации учащихся в изучении  

информатики 

İnformatikanın təlimində təhsilalanların motivasiyasını artırmağa kömək edən müasir  

texnologiyalar 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 460 

Modern technologies that help to increase the motivation of students of computer  

science …………………………………………………………………………………..336 

 

Zəhra Qadir qızı Əkbərli. İnformatika tədrisinin forma və metodları 

Формы и методы обучения информатике 

Forms and methods of teaching computer science ……………………………………..342 

 

Arzu Ceyhun qızı Ədilova. Web texnologiyalarin imkanlari və problemləri 

Возможности и проблемы веб-технологий 

Opportunities and problems of web technologies ............................................................346 

 

Mətanət Mətləb qızı Əhmədova. “İnformatika” kursunda multimedia  

texnologiyalarından istifadənin effektivliyini artıran pedaqoji şərtlər 

Педагогические условии, повышающие эффективность использования  

мультимедийных технологий в курсе «Информатике» 

Pedagogical conditions that increase the efficiency of the use of multimedia technologies  

in the course “Informatics” ……………………………………………………………..351 

 

Nigar Fəxrəddin qızı Əhmədli. Kompüter şəbəkələrində DNS paketləri və onlardan  

istifadənin əhəmiyyəti 

DNS пакеты в компьютерных сетях и польза от их использования  

DNS packets in computer networks and the importance of their use …………………..355 

 

Məltəm Tahir qızı Abdiyeva. Bulud texnologiyasinin formalaşmasının nəzəri-metodoloji  

əsasları 

Теоретико-методологические основы формирования облачных технологий 

Theoretical and methodological bases of formation of cloud technology ……………...360 
 

Çingiz Muxtar oğlu Həmzəyev. Kompüter qrafikasının növləri və kompüter  

qrafikası fənninin oyrənilməsində məqsəd 

Виды компьютерной графики и цели изучения Предмета компьютерная графика 

Types of computer graphics and the purpose of studying the subject of computer  

graphics ............................................................................................................................364 
 

Könül Faiq qızı Məlikova. Orta məktəblərdə Phyton proqramlaşdırma  

dilinin interaktiv metodla tədrisi texnologiyası 

Технология обучения языку программирования Phyton в общеобразовательных  

школах интерактивным методом 

Technology of teaching Phyton programming language in secondary schools by  

interactive method ............................................................................................................368 
 

Aytən Əli qızı Şıxalizadə. Məktəb “İnformatika” kursunun MS Excel dərslərində help  

sisteminin öyrədilməsi metodikası 

Методика обучения справочной системы в MS Excel уроки школьного курса  

информатики  

Methodology of teaching help system in MS Excel classes of school informatics  

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 461 

course ……………………………………………………………………………………374 

Aydan Qurban qızı Mirzəzadə. Orta ümumtəhsil məktəblərində Python  

proqramlaşdırma dilinin müqayisəli öyrədilməsi texnologiyası 

Технология сравнительного обучения языков программирования в  

общеобразовательных школах 

Technology of comparative teaching of programming languages in secondary schools .381 

 

Orxan Əli oğlu Ələkbərov. VӀӀӀ sinfin “İnformatika” kursunda məntiq əməliyyatlarının  

müasir metodlarla öyrədilməsi metodikası 

Методика обучения логическим операциям современными методами в курсе  

«Информатики» VӀӀӀ класса 

Methods of teaching logic operations by modern methods in the course “Informatics” of  

the 8th grade .....................................................................................................................388 

 
Səadət Rəhbər qızı Hüseynli. IV sinifdə “Hərəkətlər, dönmə, əksetmə, sürüşmə”  

mövzusunun tədrisində kompyüterin imkanlarından istifadə 

Использование возможностей компьютера при изучении геометрических элементов  

в IV классе 

Use of computer capabilities in the study of geometric elements in IV grade …………392 

 

 

PSİXOLOGİYA ELMLƏRİ  
 

Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova. COVİD-19-un gənclərdə yaratdığı psixoloji  

problemlər və onların aradan qaldırılması yolları 

Психологические проблемы, создаваемые COVİD-19 у молодежи и способы их  

устранении 

Psychological problems created by COVİD-19 among young people and the ways to  

eliminate term …………………………………………………………………………..397 

 

Риза Алихан оглы Халилов. Гуманистическая парадигма личностно-

ориентированного  

образования: образование на основе общечеловеческих ценностей 

Şəxsiyyətyönümlü təhsilin humanist paradiqmasi: ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan təhsil 

Humanistic paradigm of personally-oriented education: education based on  

human values ……………………………………………………………………………402 

 

Satibə Əfəndi qızı Fərhatlı. Müəllimlərin özünüaktuallaşdırmasının peşəkar “Mən  

obraz”ına psixoloji təsiri 

Психологическое влияние самоактуализации преподавателейна профессиональный  

«Я образ» 

The psychologıcal effect of teachers 'self-actualızatıon on the professıonal  

"I am ımage" .....................................................................................................................408 

 

Малахат Агадур кызы Мехди. Теоретические и практические аспекты синдрома  

дефицита внимания и гиперактивности у подростков 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 462 

Yeniyetmələrdə diqqət çatışmazlığı sindromunun nəzəri və praktik aspektləri 

Theoretıcal and practıcal aspects of attentıon defıcıency syndrome ın adolescents ……413 

Əzizə İlkin qızı Qafarova. Təlimdə istifadə edilən multimediya vasitələrinə dair  

didaktik tələblər 

Дидактические требования использования мультимедийных инструментов в  

обучении 

Didactic requirements for the use of multimedia tools in teaching .................................420 

 

Günel Allahverən qızı Əbilzadə. Psixodram metodunun uşaq və yeniyetmələrə tətbiqinin  

təsirləri 

Эффекты применения психодрамы на детей и подростков 

Effects of psychodrama method on children and adolescents .........................................424 

 

Акиф Алигусейн оглы Кулиев, Эльмира Рустам кызы Юзбашева. Зависть как  

чувство 

Həsəd aparmaq bir hiss kimi 

Envy as a feeling …..........................................................................................................429 

 
Könül Allahverdi qızı Məmmədova. Nizami Gəncəvinin əsərlərində atanın oğluna  

nəsihətləri 

Совет отца сыну в произведениях Низами Гянджеви 

Father's advice to his son in Nizami Ganjavi's works ......................................................435 

 
MÜƏLLİMİN ÖZÜNÜTƏHSİLİ ÜÇÜN 

 
Fəridə Səyədulla qızı Cəbrayılova. Qloballaşan dünyada miqrant problemi:  

sosial-fəlsəfi yanaşma 

Проблема мигрантов в глобализирующемся мире: социально-философский подход 

The problem of migrants in a globalizing world: a socio-philosophical approach ……..439 

 
İnsaf Kamil qızı Həmzəyeva, Elnarə Vaqif qızı Musayeva. Abşeron yarımadası və  

onun əsas xüsusiyyətləri 

Апшеронский полуостров и его основные особенности 

Absheron peninsula and its main features ………………………………………………445 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №2 2021(46)                           

 

 463 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texniki redaktor: Aləmzər Fətəliyeva 

Dizayn-operator: Sevda Quliyeva 

 

 

 

 

 

 

Yığılmağa verilmiş: 18.05.2021 

Çapa imzalanmış: 22.05.2021 

Kağız formatı: 27 x 18 

Çap vərəqi: 10,8 ç.v. 

Sayı: 200 nüsxə 

  

 

 

Jurnalın web səhifəsi: bgu.edu.az 

Elektron poçt ünvanı: bgu.bulleten@gmail.com; kamalsarvar@gmail.com 

Bakı, M.Sənani küç. 62 

Tel: (012) 595-30-02;  

(070) 569-77-59; (055) 213-64-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bgu.bulleten@gmail.com

	Abbasov, A.N. Pedaqoji internatura // Azərbaycan müəllimi. -2020, 22 avqust. – s. 6
	Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. A.M. Məmmədli,
	2. Вихрова О.Ю., СМИ как инструмент повышения финансовой грамотности взрослого населения РФ // Медиа альманах, 2018, №2.
	3. Иваницкий В.Л., Основные направления в проблематике российской прессы: экономика // Публикация в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ-АФ «СМИ в меняющейся России», 2006.
	5. Мингинос В.П.(б), Экономическая журналистика России (в оценках публицистики и науки) // Изв. Южн. федеральн. ун-та. 2014. № 3. С.191-199.

	4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması qaydaları // Kurikulum, 2009, № 3.
	E-mail: rena.suleymanova.2015@mail.ru

	1) Anlayışlar sadədən mürəkkəbə, konkretdən mücərrədə doğru gedən xətt üzrə mənimsədilməlidir.
	Ключевые слова: многомерная, сферы, kруг, призма, прямоугольный параллелепипед
	Ceyhun Bəşir oğlu Əlizadə
	Mingəçevir Dövlət Universitetinin müəllimi
	Musa Tapdıq oğlu Rzayev
	pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,
	Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
	E-mail: musa.rzayev.73@mail.ru
	İnformasiya texnologiyalarından tədris prosesində istifadənin məqsədəuyğunluğu onların köməyi ilə şagirdlərin elmi mahiyyəti, əlçatanlığı, görünmə qabilliyəti, şüuru və fəaliyyəti, öyrənməyə fərdi yanaşma, tədris metodları, formaları və vasitələrinin ...
	Ölkənin təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasının əsas məqsədi müasir informasiya mədəniyyətinə malik şəxsiyyətlər yetişdirmək, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitinin formalaşdırmaqdır. Bu mühit yeni informasiya texnologiyalarından istifadə...
	• Ölkədə təhsilin keyfiyyətinin artırılması
	• Yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması
	• Vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirməsi
	• Ölkənin təhsil sisteminin dünyanın informasiya, mədəniyyət və təhsil məkanına inteqrasiyasının təmin edilməsi.
	Dj.B.Alizade, M.T. Rzayev
	E-mail: zehra.akberli@gmail.com

	2. B. Evjen. Using JavaScript Along with ASP.NET, www.msdn.microsoft.com/en-us/library/aa479011.aspx
	3. PHP Vs ASP.NET: How to Choose the Right One, www.pixelcrayons.com/
	4. What is Ajax and where is it Used in Technology?
	5. http://www.seguetech.com/ajax-technology/
	6. The ultimate guide to SVG
	3. W3school Python Tutorial.
	К.Ф. Меликова
	Технология обучения языку программирования Phyton в общеобразовательных школах интерактивным методом
	Резюме
	В статье рассмотрены и проанализированы следующие статьи:
	Technology of teaching Phyton programming language
	in secondary schools by interactive method
	4. Your Guide to the Python 3 Interpreter.
	5. Python for Kids: A Playful Introduction to Programming.
	6. Teach Your Kids to Code: A Parent-Friendly Guide to Python Programming.
	7. Effective Python: 59 Ways to Write Better Python.
	E-mail: alekberovorxan33@gmail.com

	1. Мендельсон Э.  Введение в математическую логику. М., 1971.
	2. C++ programming

	COVİD-19-un gənclərdə yaratdığı psixoloji
	problemlər və onların aradan qaldırılması yolları
	Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova
	psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,                                                                                                                                                          ...
	ADPU-nun baş müəllimi
	E-mail: gülnare.alixanova @mail.ru
	Резюме (1)
	Ceyhun Bəşir oğlu Əlizadə, Musa Tapdıq oğlu Rzayev. Müasir informasiya
	texnologiyasının tədrisi yolları

	Технология обучения языку программирования Phyton в общеобразовательных
	школах интерактивным методом
	Technology of teaching Phyton programming language in secondary schools by
	interactive method ............................................................................................................368
	Gülnarə Həmzəbəyovna Əlixanova. COVİD-19-un gənclərdə yaratdığı psixoloji
	problemlər və onların aradan qaldırılması yolları (1)
	Психологические проблемы, создаваемые COVİD-19 у молодежи и способы их
	устранении

