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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  

 

Ağarəhim nəsrində süjet 
 

Seyfəddin Gülverdi oğlu Rzasoy 

AMEA Folklor İnstitutunda Mifologiya şöbəsinin  

müdiri, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor 

E-mail: seyfeddin_rzasoy@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. R.M. Əliyev, 

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

 

Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, nəsr, hekayə, əhvalat, toy, oyun, qurban, Ağarəhim, 

milli ənənə, milli xarakter, arxetp 

Ключевые слова: Азербайджанская литература, проза, рассказ, рассказ, свадьба, 

игра, жертвоприношение, агарахим, национальная традиция, национальный характер, 

архетип 

Key words: Azerbaijani literature, prose, story, story, wedding, game, sacrifice, 

Agarahim, national tradition, national character, archetype 

 

Yazıçı Ağarəhim (Rəhimov) yaradıcılığının geniş janr rəngarəngliyinə baxmayaraq, yara-

dıcı stixiyası etibarilə nasirdir. Nəsr stixiyası özünü ilk növbədə onun özünəməxsus təhkiyəçi-

lik üslubunda göstərir. Bu stixiya Ağarəhimin bir yaradıcı insan kimi fitrətdən gələn keyfiy-

yətidir. “Ağarəhim təhkiyəsi” adlanan hadisə onun ən müxtəlif janrlarda yazdığı əsərlərinin 

hamısında bu və ya digər şəkildə var. O isə bir yazıçı kimi zəngin bədii janr fakturası reallaş-

dırmışdır. Ə. Əsgərlinin yazdığı kimi, Ağarəhim ədəbiyyatın müxtəlif növ və janrlarında ya-

zıb-yaratmaqdadır. Bu baxımdan, onun epik və dramatik əsərləri qeyd oluna bilər. A. Rəhi-

mov yaradıcılığının janr tipinə diqqət yetirsək, onları belə ümumiləşdirmək olar:  

hekayələr (lirik-psixoloji, epik-analitik, didaktik, ictimai-siyasi); 

povestlər (lirik-psixoloji, etik-estetik, didaktik, ictimai-siyasi); 

romanlar (memuar-roman, roman-ailə, roman-tale, trilogiya, ictimai-siyasi); 

komediyalar (ailə-məişət, ictimai); 

dramlar (ailə-məişət, ictimai); 

esselər (lirik, fəlsəfi-əxlaqi, mənsur-psixoloji); 

konossenarilər; 

oçerklər; 

portretlər.  

Əlbəttə, belə bölgü şərtidir (5, s. 4).  

Zəngin nəsr yaradıcılığına malik olan Ağarəhimin bədii nəsr məkanındakı yerini və nəsri-

nin poetik “obrazını” müəyyənləşdirməyə çalışan T. Salamoğlu göstərir ki, “Ağarəhimin nəsri 

də ənənəyə güclü bağlılığı ilə 60-cılar nəslinin yaradıcılığını yada salır. Lakin 90-cı illərdə bə-

dii yaradıcılığa gələn yazıçının nəsri 60-cıların yaradıcılığını təkrar etmir. İlk növbədə ona gö-

rə ki, Ağarəhimin əsərlərində realizmin müxtəlif tarixi tiplərinin ənənələri özünə yer alır” (9, 

s. 42). 

Ağarəhimin nəsrinin poetik özünəməxsusluğu ədəbi-tənqidi fikir tərəfindən xüsusi qeyd 
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olunmaqdadır. N. Cəfərov onu öz əsərləri ilə “insan-ünsiyyət sıxlığının yaratdığı yeni tipli ic-

timai məsuliyyət üzərində düşünməyi tələb edən” yazıçı adlandırır (3, s. 7). B. Əhmədov Ağa-

rəhim yaradıcılığına, bir növ, narratoloji müstəvidə yanaşaraq, onu özünə məxsus oxucu audi-

toriyasına malik yazıçı hesab edir (4, s. 67). İ. Məmmədliyə görə, Ağarəhim “hadisələrə həya-

ti-fəlsəfi prizmadan və olduqca peşəkarcasına yanaşmaqla həmin müstəvidə ədəbi hadisə ya-

rada bilir” (6, s. 3). İ. Ağakərimov Ağarəhimin daxili monoloqlarını F. Dostayevskinin daxili 

monoloqları ilə müqayisə edərək yazır ki, “Ağarəhimin yaradıcılığında müstəsna rol oynayan 

daxili monoloqlar” Dostoyevskidəın fərqli olaraq, “fərdi deyil, ümumxalq, hətta bəşəri mahiy-

yət daşıyır” (söhbət burada əsla kimin daha uğurlu variant seçməsini vurğulamaqdan deyil, 

yalnız eyni ədəbi priyoma müxtəlif yanaşmaları göstərməkdən gedir)” (2, s. 78). 

Yazıçının poetik üslubu haqqında bütün bu deyilənlər onun nəsrinin ən dinamik mexanizm 

olan süjetdə dolğun şəkildə təcəssüm olunur. Bu, Ağarəhimin eyni zamanda bütün nəsrinə 

aiddir. Təbii ki, hər bir epik janr süjetinin öz poetik həcmi və onunla şərtlənən bədii-estetik 

“tutumu” var. Yəni roman süjeti ilə hekayə süjetinin poetik miqyas fərqləri var. Ancaq bütün 

bunlarla bərabər, hər bir yazıçının özünə məxsus olan süjet qurma keyfiyyətləri var və onları 

ifadə edən xassələr janr dəyişmələri zamanı yazıçının bədii  kimliyinin süjetdə ifadə olunan 

səviyyəsi kimi dəyişməz qalır. Bu cəhətdən, T. Salamoğlunun Ağarəhimin roman süjetlərinə 

münasibətdə müşahidə etdiyi ədəbi-estetik reallığı eyni dərəcədə onun hekayələrinə də aid et-

mək olar. Müəllif yazır ki, A. Rəhimovun romanlarında paralel süjetlərin sintezi, birinin o bi-

rini tamamlaması, daha çox isə müəllif dünyagörüşündən güc alan süjetin epik-obyektiv təh-

kiyə süjetinə müdaxiləsi estetik xüsusiyyət kimi özünü göstərir (8, s. 28). 

Süjet epik əsərin strukturunun ən mühüm ünsürüdür. O, sovet ədəbiyyatşünaslığının ümu-

miləşmiş tərifində deyildiyi kimi, “bədii əsərdəki hərəkətin məzmunun tərkibini təşkil edən 

hadisələr sistemidir” (10, s. 393). Süjet təkcə ədəbiyyatşünaslıqda deyil, eyni zamanda incə-

sənət və kulturologiyada, folklorşünaslıqda geniş yayılmış termindir (11, s. 121). Bu da öz 

növbəsində bədii mətnin mühüm struktur ünsürü olan süjetin gerçəkliyi inikasın poetik mexa-

nizmlərindən biri olduğunu göstərir. Başqa sözlə, “cisim və hadisə kimi qavranan dünya bədii 

əsərdə uyğun olaraq obraz və süjet kimi maddiləşir” (7, s. 37). Beləliklə, aydın olur ki, süjet – 

hərəkətin obrazıdır. Epik bədii mətnin canlılığı, diriliyi və cazibədarlığı süjetin daxili məz-

munu və dinamizmindən birbaşa asılıdır. Deyilənləri Ağarəhimin hər bir hekayəsində bu və 

ya başqa şəkildə müşahidə etmək mümkündür. Biz bu yazıda Ağarəhimin süjetqurma texnika-

sı və onun xüsusiyyətlərini “Toy əhvalatı” (1, s. 119-126) hekayəsi əsasında izləməyə çalışa-

cağıq. 

Əslində, Ağarəhimin bir çox əsərlərində olduğu kimi süjet elə hekayənin adından başlanır: 

“Toy əhvalatı”. “Əhvalat” – dilimizə ərəb dilindən keçmiş kəlmə kimi hərfi mənada “hallar” 

mənasındadır. “Hal-əhval” sözü də onunla bir məna yuvasına girir. Bu söz Azərbaycan ədəbi 

dilində “hadisə”, “olay” mənasında sabitləşib. Məsələn: “Başıma bu gün bir əhvalat gəldi”.  

“Əhvalat” elə bu məzmunda nitq folklorunun janrı rolunda da çıxış edir. Adamlar bir yerə 

(dükana, bazara, bir iş üçün hansısa idarəyə, səfərə və s.) gedib qayıdandan sonra onunla bağlı 

baş verənləri, rast gəldiyi hadisələri və s. danışırlar. Belə söyləmə mətnləri kimi əhvalat janrı-

na aiddir. Əhvalat burada, sadəcə, baş verənlərin təsvirindən ibarət olur. Lakin “əhvalat” eyni 

zamanda konkret bir hadisəni nəzərdə tutan söz-işarə (termin) kimi də işlədilir. Bu cəhətdən, 

“əhvalat” termini geniş və dar mənada olmaqla iki məna səviyyəsini əhatə edir: 

1. “Əhvalat” geniş mənada danışanın (nəql edənin), sadəcə, təəssüratlarını əks etdirir; 

2. “Əhvalat” dar mənada konkret bir hadisənin təsvirini nəzərdə tutur. 

Deyilənlər göstərir ki, əhvalat, ümumiyyətlə, elə süjet, yəni hadisə mənasındadır. Bu ba-
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xımdan, əhvalat janrı bilavasitə süjetli mətn, ümumən süjetdən ibarə olan mətn deməkdir. 

Ağarəhimin hekayəsinin “Toy əhvalatı” adlanması əsərin süjetinin birbaşa onun adından baş-

lanmasını göstərir. Lakin burada başqa bir mühüm məqam da vardır. 

Ağarəhimin bədii təhkiyəsi haqqında əvvəl yazdığımız məqalələrdən birində vurğuladığı-

mız kimi, onun yaratdığı mətnlər eksplisit və implisit məna planlarına malikdir. Eksplisit plan 

– mətnin üzdə olan, görünən səviyyəsi, implisit plan – mətnin görünməyən, alt qatda olan, aş-

karlanması, üzə çıxarılması tədqiqatçıdan rekonstruktiv təhlil tələb edən səviyyəsidir. Biz onu 

da qeyd etmişdik ki, hər bir eksplisit (aşkar) səviyyə özünün implisit (gizlin) səviyyəsinə ma-

lik olduğu kimi, həmin implisit səviyyənin özü də yenə implisit səviyyəyə malikdir. Bu qayda 

ilə eyni bir məna səviyyəsi özündən sonrakı üçün implisit səviyyəni, özündən əvvəlki üçün 

eksplisit səviyyəni təşkil edir. Beləcə, mətnlərin alt qatları sonsuzluğa qədər uzanır. Bu son-

suzluq mifin strukturu ilə bağlı olub, qapalı, təkrarlanan dövriyyəni təşkil edir. Həmin dövriy-

yədə istənilən məna səviyyəsi özünün alt qatına (səviyyəsinə) malikdir. Ağarəhimin bir yazıçı 

kimi düşüncəsi Azərbaycan ictimai şüurunun milli ənənələri ilə qırılmaz şəkildə bağlı olduğu 

üçün onun nəsrində aşkar və gizli mənaların belə semiotik düzümü yazıçının təhkiyəsinin sə-

ciyyəvi xüsusiyyətidir. Həmin semiotik konstruksiya özünün ilkin təcəssümünü elə hekayənin 

adında tapıb. Yazıçı hekayənin bütün məna və mahiyyətini “Toy əhvalatı” adında semantik 

sxemə, mikro-mətnə, başqa sözlə, mini-mətnə çevirib. Bu mənada hekayənin mətni ilə onun 

adı bir-birinin semiotik  proyeksiyası kimi çıxış edir. Yazıçı istedadı, daha konkret desək, 

Ağarəhimə məxsus bədii ustalıq (məna texnoloqluğu) ondadır ki, hakayədə təsvir olunan real 

“toy əhvalatı” ilə hekayənin adındakı “toy əhvalatı” arasındakı məna əlaqəsi Ağarəhimin təh-

kiyəsini mətnin yazıldığı müasir zamanın mifopoetik dərinliklərinə (köklərinə) qədər apara bi-

lir. Ağarəhim buna məhz “toy” konseptinin ritual-mifoloji kontinuumuna köklənməklə nail 

olur. 

“Toy” – milli dil ilə milli ictimai şüur arasında mövcud olan ən mühüm konseptlərdən bi-

ridir. Elə təkcə “Dədə Qorqud” dastanını yada salsaq, görərik ki, oğuz babalarımızın bütün 

həyatı – istər günlük, istər ömürlük – toyla başlanıb, toyla tamamlanır. Yəni oğuz babalarımız 

üçün həyat elə toydan ibarət idi: insan toyla doğulur, ömrü toylarla davam edir və kədər işa-

rəli toyla (yasla) da ölürdü. Toy Oğuz mifopoetik dünya modelində təkcə həyatı deyil, ölümü 

də öz içərisinə alan qapalı mövcudluq dövriyyəsi idi. Oğuz düşüncəsi üçün xarakterik funk-

sional konsept olan “toy” oğuzların nəvələri olan Azərbaycan xalqı üçün sakral düşüncə arxe-

tipidir. Bu cəhətdən, “toy” Ağarəhimin yaradıcılığında məhz əski arxetipik mənası ilə çıxış 

edir. Bu, onunla bağlıdır ki, milli düşüncə ənənələrinə bağlı olan Ağarəhimin yaradıcılığında 

milli reallıqlarla bağlı olan obrazların bütün hallarda implisit-gizli məna qatı var. Yazıçı öz 

hekayəsini “Toy əhvalatı” adlandırmaqla süjetin bir tərəfdən (eksplisit planda) toyla bağlı ol-

duğunu göstərirsə, o biri tərəfdən (implisit planda) süjetdə təsvir olunan əhvalatın milli düşün-

cə arxetipləri ilə təsdiqlənən universalizminə, etnopsixoloji həyat həqiqəti, milli müdrikliyi 

inikas edən yaşam formulu olmasına işarə edir. Təsadüfi deyildir ki, hekayənin elə birinci 

cümləsindən “toy”un insan ömrünün mənasını işarələyin konsepsiyası təcəssüm olunur:  

“Gülşad kişi oğlu Qəribin toy gününü ömrü boyu böyük intizar və həyəcan içərisində göz-

ləmişdi. Qazandığını, əlinə düşən pay-paranı əyin-boğazından kəsib oğlunun toyu, gəlininin 

bazarlığı üçün toplamışdı” (1, s. 119). 

Göründüyü kimi, oğlunun toyu Gülşad kişi üçün bütün ömrünün mənasıdır: o, həyatının 

hər bir anını, bütün mənəvi və fiziki gücünü toy amalına həsr etmiş, illərlə bu toyun həsrəti ilə 

yaşamışdır.  

Qeyd edək ki, Ağarəhimin hekayəsindəki bu “giriş” “Dədə Qorqud” dastanlarının “girişi-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 9 

ni” təsadüfən xatırlatmır. Dastanda boyların əksəriyyəti ya Bayındır xanın, ya da Salur Qaza-

nın qurdurduğu toy məclisinin təsviri ilə başlanır. “Dədə Qorqud” təhkiyəsi ümummilli təhki-

yənin universal modelidir. Əslində, bu təhkiyə modeli milli-ənənəvi düşüncə tərzi ilə bağlı 

olan hər bir Azərbaycan insanının düşüncəsində yaşamaqdadır. Ağarəhim bir insan kimi bü-

tün davranış göstəriciləri ilə milli insandır. Odur ki, “Dədə Qorqud”dan gələn təhkiyə arxetip-

ləri onun mətnlərində daima özünü göstərməkdədir. Bunu biz elə süjetin əvvəlindən görməyə 

başlayırıq. Bu, “Dədə Qorqud” dastanlarında özünü metafiziki reallığın “xəbərçisi” kimi gös-

tərən “yuxu” motividir. Dastanda “yuxu” gələcəkdə baş verəcək hadisələrin tranmediativ sxe-

mi, medial şifrəsi kimi təzahür edir. Süjet daha sonra həmin yuxunu reallaşdırmağa başlayır. 

Ağarəhimin hekayəsində təsvir olunan toyda da hər şey öz qaydası ilə getsə də, Qəribin içəri-

sində dərin narahatlıq var: “Ona elə gəlirdi ki, çox çəkməyəcək, işə-gücə yaramayan birisi bö-

yürdən çıxacaq, onun kefinə soğan doğrayacaq, qanını qaraldacaq, o da əsəbiləşəcək, gözlə-

nilməz bir qəbahət onu hansısa bəlaya, təhlükəyə sürükləyəcək, nəsə ağlagəlməz bir oyun ya-

radacaqdı” (1, s. 119-120). 

Qəribdəki bütün bu narahatlıqlara onun gecə gördüyü yuxu səbəb olmuşdu. Rusiyanın 

müxtəlif şəhərlərində birgə alver etdikləri dostu Nəsibin toya gəlib çıxmaması da onda yuxu-

dan doğan həyəcanını daha da gücləndirirdi.  

Toyun (eləcə də yazıçının toyla sinxronlaşdırdığı süjetin) “şirin yerində” Nəsibin maşını-

nın səsi gəlir. Dostunun gəlişinə çox sevinən Qəribin sevinci üzündə donur. Nəsib toya iki rus 

qızı ilə gəlmişdi. Bunlardan biri Nəsibin Rusiyadakı “sevgilisi” Marina, o birisi də Qəribin 

“sevgilisi” Larisa idi: “Qərib dilinə gətirməsə də, o, Larisa üçün, Larisa da onun üçün çox 

qəribsəmişdi. Ancaq indi ağlına da gətirməzdi ki, belə bir gündə, özü də kənddə Larisa ilə gö-

rüşəcək. Bəyi vahimə götürdü. Dili, boğazı qurudu” (1, s. 122). 

Qərib o qədər həyəcanlanır ki, bu həyəcanı gəlin də başa düşür: “Gəlin Qəribi dümsük-

lədi: – Özünü ələ al, – dedi” (1, s. 119-126). 

Qeyd edək ki, Ağarəhimin Qəribin şəxsində təsvir etdiyi həyəcan yalnız qəhrəmanın hə-

yəcanı kimi qalmır. Yazıçı böyük ustalıqla bu həyəcanı qəhrəmandan oxucuya ötürməyi baca-

rır. Bunun əsas səbəbi təkcə o deyildir ki, Ağarəhim bu əhvalatı real həyatdan alıb. Əslində, 

yazıçının yaradıcılığına bələd olanlar bilirlər ki, o, təsvir etdiyi hadisələri elə həyatın özündən 

götürür. Bu baxımdan, Qəribin başına gələn bu əhvalatın Azərbaycanın hansısa kəndində hə-

qiqətən də baş verdiyinə şübhə etmirik. Lakin məsələnin  mahiyyəti Ağarəhimin qurduğu sü-

jetin özünəməxsusluğundadır. O, süjeti hər bir ənənəvi Azərbaycanlı üçün xarakterik olan 

“əhvalat” üzərində qurmuşdur. Rusiyaya alverə gedən Azərbaycanlı kişilərin, demək olar ki, 

“hamısının” orada sevgilisi olur. Azərbaycanlı kişilərin əksəriyyəti pul qazanmaq üçün müsəl-

man ölkələrinə deyil, Rusiya, Ukrayna, Belarus kimi ölkələrə həm də bu səbəbdən “can atır-

lar”. Ağarəhim bir Azərbaycan yazıçısı kimi çox gözəl bilir ki, alverə, yaxud işləməyə gedən-

lərin, demək olar ki, hər birinin belə bir sevgi “dastan-əhvalatı” var və bir Azərbaycanlı bu 

“dastanla” öz ailə-uşağının yanında qarşılaşmaqdansa ölümü üstün tutar. Ağarəhim bu psixo-

loji məqamı Qəriblə bağlı süjetin altına məharətlə yerləşdirməklə implisit (gizli) məna planı 

yaradır və bununla öz oxucusunu da Qəribin düşdüyü “duruma” salmağı, onun həyəcanına 

“şərik etməyi” bacarır. 

Çadıra daxil olan Larisa “mənim ərim”, “mənim Qəribim” deyərək onun üstünə cumur və 

həyəcan içərisində Qəribi öpüşlərə qərq edir. Gəlin buna mane olmağa çalışsa da, idmançı 

olan Larisa onu vurur və gəlinin stuluna əyləşir. Gəlinin anası sınıq stulun qıçı ilə Larisanı 

vurmaq istəyir, zərbə Qəribə dəyir. Onun ürəyi gedir və al qana boyanır. Aləm bir-birinə qa-

rışır. Hərə bir hiss keçirir. Ağarəhim toyda olan dostların və yadların, doğmaların və bədxah-
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ların, təəssüb çəkənlərin və hadisəyə sevinənlərin, təəccüb edənlərin və tamaşa edənlərin və s. 

hamısının düşdüyü vəziyyəti Qəribin atası ilə anasının dialoqunda ümumiləşdirir: 

“Şövkət qarı: 

– Bu nə oyundu biz düşdük, a Gülşad? 

– Mən nə bilim. Onu doğduğundan soruş. 

– Kişi, gədə ölməyib ki? 

– Onu üz-gözünü yalayandan (Larisadan – S.R.) soruş. 

– Kişi, bəlkə, bu yuxudu? 

– Onu da erkək Tamamnisədən (gəlinin anası – S.R.) soruş” (1, s. 123). 

Süjetin kuliminasiyası bu dialoqla tamamlanır. Toy məclisi özünün semantik strukturu ba-

xımından “xaos” durumuna keçir: bütün nizam-intizam, kosmik sahman dağılır, məhv olur – 

qarğaşa yaranır. 

Ənənəvi düşüncədə hər bir xaos kosmosyaradıcı, yəni nizamı bərpa edən ritualla aradan 

qaldırılır. Ağarəhim də süjetdə yaratdığı bütün gərginliyi “oyun” ritualı ilə aradan qaldırır. 

Nəsib bütün bunların bir oyun zarafat olduğunu söyləyir: “Larisa yazıq Qəribi tanımır. Mən o 

qızı Samaradan Ağası üçün gətirmişəm. Ona sürpriz edəcəkdim... Mən toya gecikirdim. Qə-

ribin səbirsizliklə məni gözlədiyini də bilirdim. Biz birbaşa bura gəldik. Qız məndən Ağasını 

soruşdu. Mən də dili yanmış zarafatla ona Qəribi göstərdim. O da mənim zarafatımı başa 

düşmədi. Qəribin üstünə atıldı. Nəticə də belə alındı. İndi vurun, öldürün məni, bir qələtdi 

eləmişəm, Gülşad əmi...” (1, s. 124). 

Məqalənin aktuallığı. Yazıçı Ağarəhimin nəsri Azərbaycan nəsr məkanında özünəməx-

sus hadisədir. Onun nəsli milli ədəbi ənənələrin dərin qatlarına bağlılığı ilə xüsusi seçilir. Bu 

qatların üzə çıxarılması Azərbaycan milli nəsr stixiyasının qorunması və davam etdirilməsi 

baxımından son dərəcə aktualdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. “Toy əhvalatı” hekayəsinin süjeti başdan-başa ənənəvi davranış 

formulları üzərində qurulmuşdur. Yazıçı süjeti komik notlara kökləsə də, əsərdə Azərbaycan 

həyatının çox ciddi mənəvi reallıqları təsvir olunmuşdur. Bu reallıqların həm fərdi, həm də 

ümummilli planı var. Fərdi plan Qəribin həyatında təcəssüm olunursa, yazıçı, əslində, implisit 

planda Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin milli reallıqlarını təsvir edir. Ağarəhim bütün 

bunları süjetin eksplisit və implisit planlarına yerləşdirməklə hekayəni “novella” formatında 

təqdim edir. Ancaq süjet başdan-başa milli təhkiyənin arxetipləri üzərində qurulmuşdur. Bura-

da biz qədim Oğuz düşüncəsindən gələn “toy” və “oyun” arxetipləri ilə qarşılaşırıq. Hətta Qə-

ribin aldığı zərbədən başının qanaması da uzaq planda ritual konsepti olub, “qurban” arxetipi-

nə bağlanır. Bütün bu arxetiplərdən məharətlə istifadə edən Ağarəhim eksplisit (zahiri) planda 

komik, implisit planda dramatik bədii reallıq yarada bilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin nəzəri əhəmiyyəti ondan bu is-

tiqamətdə yazılacaq əsərlərdə istifadə imkanları, prakitik əhəmiyyəti isə tədris prosesində 

istifadə imkanları ilə müəyyənləşir. 
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С.Г. Рзасой 

 

Сюжет в прозе Агарахима 

 

Резюме 

 
Сюжет «Свадебной истории» целиком построен на традиционных поведенческих 

формулах. Хотя сюжет писателя основан на юмористических нотах, в произведении 

изображены очень серьезные духовные реалии азербайджанской жизни. Эти реалии 

имеют как индивидуальные, так и национальные планы. Если индивидуальный план 

воплощается в жизнь чужого человека, писатель, по сути, описывает национальные 

реалии азербайджано-российских отношений в неявном плане. Агарахим представляет 

рассказ в формате «новеллы», помещая все это в явные и скрытые планы сюжета. Од-

нако сюжет целиком основан на архетипах отечественной истории. Здесь мы встре-

чаемся с архетипами «свадьба» и «игра» из древнеогузской мысли. Даже кровотечение 

из головы от удара постороннего - это в конечном итоге ритуальное понятие, связанное 

с архетипом «жертвоприношения». Агарахим, умело использующий все эти архетипы, 

может создать комикс в явном (внешнем) плане и драматическую художественную 

реальность в неявном плане. 

 

S.G. Rzasoy 
 

The plot in the prose of Agharahim 
 

Summary 
 

The plot of the "Wedding story" is based entirely on traditional behavioral formulas. 

Although the writer's plot is based on comic notes, the work depicts very serious spiritual 

realities of Azerbaijani life. These realities have both individual and national plans. If the 
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personal plan is embodied in the life of a stranger, the writer, in fact, describes the national 

realities of Azerbaijani-Russian relations in an implicit plan. Agharahim presents the story in 

a "novella" format, placing all this in the explicit and implicit plans of the plot. However, the 

plot is based entirely on the archetypes of national history. Here we encounter the archetypes 

of "wedding" and "game" from the ancient Oghuz thought. Even the bleeding of the head 

from a blow by a stranger is a ritual concept in the long run and is associated with the 

archetype of "sacrifice". Agharahim, who skillfully uses all these archetypes, can create a 

comic in the explicit (external) plan and a dramatic artistic reality in the implicit plan. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.05.2021 
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Художественное творчество это не только образная констатация фактов действии-

тельности. Оно немыслимо без воспроизведения внутреннего мира  героя, где читатель 

воистину живет с его переживаниями, радостями, муками… Иначе говоря, подлинное  

эмоционально-эстетическое воздействие художественного слова неизбежно реалиизу-

ется через чувственное  восприятие  фактов и событий, имеющих непосредственную 

связь с судьбой литературного персонажа. 

В истории мировой литературы, в том числе азербайджанской, по разному обраща-

лись к духовному облику изображаемого персонажа. Например, в средневековой лите-

ратуре это чаше всего осуществлялось с помощью диалога или монолога действующих 

лиц. Однако углубление в сентиментальные подробности все же связано главным обра-

зом с реалистической литературой. На наш взгляд, в начале XX века образцы, создан-

ные Диванбекоглы, могут служить настоящим примером для последующих поколений 

писателей национальной литературы.  

С середины прошлого века национальная проза все больше освещает внутренний 

мир своих персонажей. М.С. Ордубади, М. Ибрагимов, С. Рагимов, М. Гусейн, В. Ба-

банлы и другие писатели стремились дополнить портреты своих героев cих пережива-

ниями и раздумьями.  

В художественном стиле литературы 70-80-х годов обрисовка духовного мира лите-

ратурного героя приобретает  приоритетный характер. Каждый писатель, исходя из 

собственного видения, изображает действительность, где история, традиции и прочие 

национальные ценности представляются читателю через призму созданного им героя.  

Известный прозаик, драматург, ученый-педагог Агарагим принадлежит к числу 

именно таких художников слова. Однако у Агарагима собственный стиль и неповтори-

мая манера воссоздания внутреннего «тайника» своих героев. Мы неслучайно употре-

били слово «тайник». Маленькие герои Агарагима часто не могут делиться своими впе-

чатлениями, переживаниями. Эти дети, брошенные на произвол судьбы или детского 

дома обычно бывают несговорчивыми, к тому же не кому рассказать им о своих 

чаяниях. У агарагимовских героев старшего поколения свои «тайники». Собственно го-

воря, эти уже не тайники, скорее всего это самообличение или самопорицание как у 
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М.А. Сабира, где они своими действиями и речами достаточно полно обрисуют собст-

венный моральный облик. Однако в этом направлении в отличие от Сабира у Агараги-

ма есть и обличители со стороны, точнее со стороны народа. Хлесткие выражения ста-

рушки Зейнаб («Карта памяти сумасшедшего») достаточно полно раскрывают облик 

внешнего и внутреннего мира антиподов общества.  

Драматург, сценарист Агарагим своих героев рисует или представляет публике  как 

бы «во весь рост». Иначе говоря, единство внутреннего и внешнего в портрете его 

героев характеризуется предельно избыточностью («Волчонок»).  

Жизненных принципов Агарагима ни чем нельзя изменить, так же нельзя изменить 

творческих подходов к воспроизведению действительности, не зависимо от того, что 

происходило в общественной жизни. Писатель достаточно тесно связан с историей, 

традицией  родного народа. Говоря о преемственной связи в творчестве его, невольно 

вспоминается творческая манера Гусейна Джавида. 

B конце 20-х  и начале 30-х годов ХХ века когда в азербайджанской  литературе, в 

частности драматургии, тяжесть воспроизведения психологического облика переноси-

лась главным образом на внутренний монолог персонажа, у героях Г. Джавида наблю-

далась удивительная спаянность диалогов и раздумий. Вспомним хотя бы диалоги Ге-

роев «Хайяма» или «Хромого Теймура» и других пьес. Эмир Теймур в беседе с поэтом 

Кирмани, вопреки своей деспотического характера, честно излагает собственные физи-

ческие и моральные недостатки. Он называет поэта солнцем в стране тьмы, где силь-

ные, включая его самого миссию свою видят только в том, что бы смаять, растерзать 

других,  а слабые пресмыкаясь перед силой, ради собственной жизни, готовы на любую 

низость. 

Для художественного изображения характера у Агарагима огромный интерес пред-

ставляет сфера персонажа и содержание образа. Особенности персонажа проявляются в 

тексте через речевое выражение и его намерения, действия, высказывания, психологии-

ческое состояние, отношение к другим лицам, восприятие, переживания, интерпрета-

цию событий. Компоненты сферы персонажа могут быть представлены и во внешних 

его действиях и во внутренних переживаниях. 

В отличие от авторского психологического изображения, которое с равным успехом 

воссоздает как рациональную, так и эмоциональную сферу сознания и психики, внут-

ренний монолог, используется почти исключительно для изображения мыслей героев, 

для воспроизведения эмоциональной сферы, он менее пригоден. Наблюдения показыва-

ют, что у героев Агарагима ощущения, эмоции, настроения могут передаваться во внут-

реннем монологе двумя путями. Первый путь: если ту или иную эмоцию сам персонаж 

как-то осознал и включил в поток своей внутренней речи (т.е. во внутренний монолог 

введены и мысли персонажа по поводу его эмоционального состояния), который  до-

полняется звучной речью. В пьесе «Измена» все преступные элементы своими эмоция-

ми и подвохами, искренними и неискренними высказываниями (признаниями или ис-

поведами) всецело подчинялись внутреннему голосу собственной персоны. 

Агарагим - педагог достаточно чутко относится к жизненным проблемам беспомощ-

ных,  незащищенных персонажей, в то же время  он беспощадно раскрывает амораль-

ный облик антиподов общества, которые ради минутного наслаждения холоднокровно 

перечеркивают жизнь безвинных людей или ради роскоши, еще хуже удобства жерт-

вуют самих близких, родных. 

Агарагим как опытный психолог, психологическое состояние своего персонажа не 
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рисует одной или двумя красками (черной и белой). Иногда читатель встает перед дил-

лемой: кого винить в этой ситуации. Духовное терзание персонажа за собственные 

действия не оставляет читателя равнодушным, напротив, он становится соучастником 

пережитых им  страданий: мать купив сладости, отдает малолетнему сыну. Потом це-

лует его и говорит, что сильно любит его. Играя около матери, ребенок не подозревает, 

что вот-вот мать скоро бросит его навсегда. Однако он так же не подозревает о душев-

ных истязаниях молодой матери («Призраки чувств»). Гудрет мучительно обвиняет 

себя за то, что под давлением цензуры искажал истории собственной страны («Изме-

на»). 

В предыдущих беседах мы не раз отмечали о чрезвычайной роли внутреннего моно-

лога героя в творчестве Агарагима. В отличие от других авторов, где эти монологи 

имеют индивидуальный характер, у Агарагима эти монологи приобретают общенацио-

нальный, даже общечеловеческий смысл. Азербайджанский прозаик в качестве объекта 

изображения и анализа выбирает те опасные тенденции в психологии людей, которые 

направлены на разрушение национально-духовные ценности («Шепоты одиноког чи-

нара», «Призраки чувств», «Измена»…). Вспомним лихорадочное состояние мальчи-

ков, которые убивают заместителя директора детдома, посягавшего на честь девочек 

или мучительные переживания этих исколоченных девочек или же возьмем хотя стра-

дания матери за брошенного ею пятилетнего сына, которая после чего каждый день  

«умирает и воскрешается». 

Часто писатель сознательно оставляет простор читательским домыслам, представ-

ляя картину внутреннего мира персонажа не как законченную и абсолютную, а как наи-

более вероятную и лишь в некоторых деталях. Именно здесь незаменим психологичес-

кий анализ от лица другого персонажа или повествователя, не претендующего на 

абсолютность, а позволяющего дополнять и отчасти даже видоизменять нарисованную 

им картину. Не случайно обе формы психологического анализа – и от лица персонажа, 

и с помощью приема умолчания – применялись автором вместе. 

В прозе Агарагима очень сильно авторское вторжение в психологический мир героя 

или соучастие в этой достаточно сложной ситуации. Психоанализ автора не может ос-

тавлять читателя равнодушным. Авторская речь или лирические отступления его прозы 

звучат воистину обвинительным актом, криком души писателя-гражданина. В этих 

отступлениях Агарагим как искусный публицист вступает с читателем в доверитель-

ный разговор с ним делится своими опасениями, тревогами  о наших национально-ду-

ховных ценностях.  

Хотелось бы вышесказанному добавить, что основная функция психологического 

описания в прозе и публицистике – это анализ достаточно сложных, многогранных, 

многосоставных психологических состояний. Поэтому психологическое описание в 

них имеет тенденцию к увеличению своего объема. Краткое же, суммарное психологи-

ческое описание применяется писателем-психологом чем дальше, тем глубже. Оно на-

ходит широкое применение в сфере непсихологических раздумий. В этом плане не-

большая книга писателя «Свет, взошедший из могущества» (“Qüdrətdən doğan nur”) 

представляет огромный интерес. Это книга-эссе по сути дела признания  или исповедь 

писателя-гражданина, где он предельно искренен. Кстати, стиль и идейное зерно этой 

книги полностью соответствует авторской концепции всего его творчества. В изучении  

эстетических  воззирений  писателя она может иметь значимый вес. 

Иначе говоря, краткое описание внутреннего мира какого-то конкретного  героя не 
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дает ни необходимой динамики, ни достаточной нюансировки и индивидуализации 

психологических состояний всех персонажей. Оно явно тяготело бы к суммарному 

обозначению переживания отдельно взятого персонажа. Но у Агарагима внутренний 

монолог и психологическое авторское повествование – наиболее распространенные 

композиционно-повествовательные формы психологизма: они встречаются едва ли не в 

каждом произведении писателя. 

В конце следует добавить, что в творчестве Агарагима большой удельный вес пси-

хологизма, его особая динамичность, напряженность и важность с содержательной точ-

ки зрения, с одной стороны, и способность читателя самостоятельно анализировать 

внутренний мир личности, как реальной, так и вымышленной, – с другой, создавали в 

произведениях особую атмосферу, насыщенную психологизмом. Это выражалось в 

том, что писатель мог использовать и использовал  прием умолчания о процессах внут-

ренней жизни и эмоциональном состоянии героя, заставляя читателя самого произво-

дить психологический анализ, намекая на то, что внутренний мир данного героя, хотя 

он прямо и не изображается, все-таки достаточно богат и заслуживает внимания («Оди-

нокий чинар», «Измена», «Призраки чувств», «Отказ», «Брошенные»…). Иначе  говоря, 

на первый взгляд  возникает парадоксальная ситуация: образ строится психологически, 

но в иные моменты почти без применения собственно психологического изображения. 

Однако все эти перечисленные формы психологизма дают полную картину основных 

способов и приемов воссоздания психологического облика литературного героя 

писателя. 

Актуальность статьи. Актуальность статьи - обратить внимание на связь внутрен-

него монолога художественного персонажа с авторскими стихами в современной лите-

ратуроведении. В статье затрагивается проблема взгляда на происхождение факта пси-

хологизма из авторской концепции в той или иной степени с позиций современного ми-

ровоззрения. 

Научная новизна статьи. Научное новизна заключается в оценке внутреннего мира 

художественного героя, роли психологических процессов в нашей современной 

литературе в изучении идеи и содержания произведения в нашей современной прозе. 

Практическое значение и применение статьи. Статья предназначена для фило-

логов-исследователей, студентов и магистров вузов, а также широкой общественности. 
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Müasir nəsrdə psixologizm  məsələləri 

(Ağarəhimin yaradıcılığı nümunəsində) 

 

Xülasə 

 
Məqalədə müasir nəsrimizin tanınmış nümayəndəsi Ağarəhimin yaradıcılığında bədii qəh-

rəmanın daxili monoloqunun, bədii ricətlərin, habelə müxtəlif psixoloji məqamlarının bədii 

həlli ilə personajın mükəmməl portretinin yaradilması məsələsi araşdırılır. Tədqiqat prose-

sində  mənəvi sərvətlərimizin qorunmasında yazıçının əsərlərinin əhəmiyyəti də qeyd olunur. 

 

I.M. Aghakarimov 

 

Issues of psychology in modern prose 

(In the example of Agharahim's creativity 

 

Summary 

 
The article examines the issue of creating a perfect portrait of the character with the 

artistic solution of the inner monologue, artistic rhymes, as well as various psychological 

aspects of the artistic hero in the works of Agharahim, a well-known representative of our 

modern prose. In the process of research, the importance of the author's works in the 

protection of our spiritual values is emphasized. 
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Azərbaycanın ən böyük sənətkarlarından olan Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həm Azərbay-

canda, həm də dünya ədəbiyyatında özünəməxsus spesifikliyi ilə seçilmişdir. Dünya tədqiqat-

çılarının Nizami Gəncəvi ilə bağlı yekdil rəyi onun bütün dönəmini əhatə edən ana mövzuları 

təhlil etməsidir. Bura insan haqlarından tutmuş eşq, sevgi və ədalətli cəmiyyət mövzuları da-

xildir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında milli-mənəvi dəyərlərin ən yaxşı göstəricilərindən biri 

multikultural ənənələridir. Ümumən Nizami Gəncəvinin bütün yaradıcılığı milli-mənəvi də-

yərlərimizi əks etdirməkdədir. Humanist ideyalar, multikultural dəyərlər, tolerantlıq, dini dö-

zümlük  əsas komponetlərindəndir. Bu baxımdan “Yeddi gözəl” əsərini götürə bilərik. Orada 

müxtəlif xalqları təmsil edən obrazlar nə qədər fərqli millətləri təmsil etsə də, heç biri digə-

rindən üstün tutulmur. Bu mənada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığı dini, etnik və irqi ayrıseç-

kiliyi qəbul etmirdi. 

 

Bunu aşağıdakı  misralarda açıq-aşkar görə bilərik: 

Zəncinin zahiri qaradır, ancaq, 

Sən ağzından çıxan saf sözlərə bax. 

Zənci dəmir kimi qara, parlaqdır, 

Üzü qaradırsa, ürəyi ağdır. 

 

“Yeddi gözəl” əsəri kimi biz “Sirlər xəzinəsi” əsərində də biz  milli-mənəvi dəyərləri ön 

planda görürük. Bu baxımdan şair “Sirlər xəzinəsi” poemasında dini zəmində ayrı-seçkilik 

aparmır, bütün dinlərə obyektiv bir münasibət bildirir. Xristian dininin peyğəmbəri ilə islam 

dininin peyğəmbərinə bərabər baxır, yalnız dinindən asılı olmayaraq müdrik hökmdar axtarır. 

Nizaminin müdrik, ədalətli hökmdar, kamil insan axtarışı “İsgəndərnamə” əsərində də özünü 

geniş büruzə vermişdir. İnsanları digər canlılardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən biri ola-

raq Nizami dilə insanlarla bir dövrdə baş verən insanın formalaşması prosesinin məhsulu və 

bu müddətdə ciddi rol oynayan bir hadisə kimi baxır. 
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Söz ruhdur, ruhun dərmanıdır, 

Ruhun yeganə müqəddəsliyi, bəlkə buna görədir? 

Söz həyat ipini göndərməsəydi, bir anlığa 

Ruh bu ipin başını harada tapacaq? 

 

Qədim zamanlardan bəri deyilən "İnsan bədəni ruhla birlikdə canlanır və ruhsuz insan bə-

dəni cansız bir nümunədir" ifadəsini o yuxarıdakı misralarda təsvir edir. Şair sözü bu mənada 

ruhla birlikdə saxlayır. 

Şairin milli-mədəni irsi təbliğ etməsi və ifadəsi baxımından söz çox önəmli yer tutur. M. 

Cəfər şairin dini və fəlsəfi fikirlərinə toxunaraq "Sirlər xəzinəsi" əsərindən bir nümunə verir: 

 

O vaxtdan bəri qələm, dağınıq incilər yazdı 

Dünyaya ilk dəfə gözlərini açdı sözlərlə. 

 

Şair sözün əvvəl mövcudluğundan danışır, bu sözlər həqiqətən dini şərhlərə uyğun olan 

köhnə səslərdir: “Başlanğıcda söz var idi və söz Tanrı idi. Bu da Tanrının başlanğıcındaydı. 

Hər şey onun vasitəsi ilə meydana gəldi və heç bir şey yox idi onsuz meydana gəldi”. 

Nizamidən sonra uzun müddət dilin, söz yaradıcılığı, el dili məsələlərinə toxunuldu. Bütün 

yaradıcılığı boyunca daim “söz nədir” sualı həmişə böyük şairimizi maraqlandırmışdır. 

Şairin fikrincə, sözlü bir rəngə sahib olmayan, gözə görünməyən və onu təsvir etmək 

mümkün olmayan mücərrəd bir anlayışdır. Nizamiyə görə,  söz ən qiymətli şey hesab olunur. 

"Sirlər xəzinəsi"ndən götürülən parçada sözlə bağlı deyilənlərə diqqət yetirək:  

 

Qələm bu dəfə sağ qaldı özdən yazdı, 

İlk hərfinə diqqətlə bax. 

Kainat bu şöhrəti yalnız sözlərlə qazandı 

Bu qədər danışdılar, dəyəri azalmadı. 

Taclar tac sahibini düşündü, amma 

Bəziləri bunu başqası kimi təfsir etdilər.? 

Qızıl yalnız adıdır. 

 

Bu misralardan da göründüyü kimi, şair qızıl və gümüşün söz qarşısında dəyərsiz olduğu-

nu düşünür, kəlamı taclara qarşı taclandırılır, kainata şöhrət gətirir, hər şeyin marağını və so-

nunu hesablayır, dəyərinin olduğunu göstərir heç azalmaz. 

Nizami “Yeddi gözəl” şeirində bu məsələyə toxunaraq sözün şərəfinə “Sözün tərifi və hik-

məti haqqında” adında bir şeir də həsr edir: “Söz həm yenidir, həm də köhnəsidir”. 

 

Söz zaman-zaman səslənir hey 

Varlığın anasının doğulmadığına inanın, 

Sözdən gələn gözəl oğul şahiddir, kainatdır. 

Ruh təmiz bir söz oldu, cövhər 

Xətifin xəzinəsi qədim zamanlardan deyir. 

 

Söz insan qəlbinin təzahürüdür. O sözdə məna və mahiyyəti, ifadə tərzinin insan psixolo-

giyasını, həyata baxışı, insanlara olan münasibəti ilə əlaqələndirirdi. 

Düşüncəsi, ağlı sağlam olan biri, lazımsız sözləri deməz əlbət. Bu düşüncələrlə əlaqələri 
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əxlaqi didaktik nəticəni çıxaran Nizami: “Tapılmaz dünyada pis söz daşıyan, olmasa pisliyi 

sevən” sözləri ilə pis niyyətli, həm pis söz özündə ehtiva edən insanları pis cövhər olaraq ad-

landırır: “Kimin kökü pis cövhər olarsa əgər, pis sözlər daşar, pis sözü eşidər”. 

Şairin düşüncəsi ilə, bundan ötrü söz öz sirlərini hər kəsə bildirmir, çünkü sözdən, onun 

dərin mənasından anlaşılma dərəcəsi müxtəlifdir. Şairə görə, söz onun qiymətini bilənlər 

üçün, ondan yerində haqqınca istifadə etməyi təmin edir. Söz yüksək və müqəddəs olaraq gö-

rənlər üçün istehsal qaynağıdır. 

 

Söz xəyalpərəstlərə nurunu saçmasa da, 

Üzündəki pərdəyi onlara açmasa da, 

Bizlər ki, aşiqiyik söz yazanın biriyik. 

Tək onun ölçüsüyük, tək onunla diriyik. 

 

Humanizmin öncüllərindən biri kimi dönəmimizə gəlmiş şairin əsərləri həm də yüksək in-

sani keyfiyyətlərin bir dostudur. Naturalizmdən uzaq olan romantik qanadlarla yazılmış bu 

əsərlər topluma məxsus ən gözəl, ən yüksək əxlaqi keyfiyyətləri nəsillərə  təqdim edən nadir 

sənət nümunəsidir. 

Nəticə olaraq, ümumiyyətlə, dahi Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin bütün yara-

dıcılığında, o cümlədən digər poemalarında da zəngin milli-mədəni irs, mənəvi dəyərlər öz 

əksini tapmışdır. “Humanist şair müxtəlif dinlərə mənsub bu qəhrəmanların heç birinin milliy-

yətinə, dini görüşlərinə qarşı çıxmır, fərqli fikir və mədəniyyətlərə göstərilən hörmətlə yana-

şır. Nizami vahid din ideyasını irəli sürməklə xalqlar, millətlər, milli etnik qruplar, tayfalar 

arasında mövcud olan münaqişələrə son qoymaq istəyir. Nizami xalqların adını çəkərək də 

onların mənsubiyyətinə hörmətlə yanaşır. O qara dərili zəncini açıq qəlbə və möhkəm xüsu-

siyyətə malik oldugunu qeyd edərək irqi mənsubiyyəti əsasında insana qiymət verməkdən çə-

kindirir”. Bu düşüncə axını Nizaminin xalqımızın multikultural ənənəsini, düşüncə tərzini saf 

əxlaqını necə özündə ehtiva etdiyini açıq aşkar göstərir. 

Nizami Gəncəvinin yekun olaraq yaradıcılığındakı milli və mənəvi dəyərləri aşağıdakı ki-

mi qruplaşdıra bilərik: 

1) Multikultural yanaşma, xalqların dostluğu, insanların bərabərliyi, bu baxımdan xalqımı-

zın daşıdığı özünəməxsus müsbət keyfiyyətlər. 

2) İdeal hökmdarın müsbət cəhətlərinin verilməsi, insanların əxlaqi keyfiyyətlərinin tanı-

dılması. 

3) Yaradana olan ilahi eşq fonunda, saf məhəbbətin tərənnümü. 

4) Vətənsevərlik, türk xalqlarının  keyfiyyətliliyinin tərənnümü. 

5) Ümumbəşəri sülh, zülmlə mübarizə, haqq-ədalət mövzularının tərənnümü. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə toxunulan mövzu Nizami Gəncəvi yaradıcılığında milli 

və mənəvi dəyərlərin təhlilinə aid edilmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərimiz bizim soykökümüz-

dür. Milli-mənəvi dəyərlər nəticə etibarı ilə Nizami yaradıcılığında ən vacib amillərdən biri-

dir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Nizami Gəncəvinin 

əsərlərində milli-mənəvi dəyərlərə bir daha əhatəli şəkildə baxılmış, nümunələr əsasında təhlil 

edilmişdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu istiqamətdə tədqiqatlar aparan 

elmi əməkdaşlar, ali təhsil müəssisələrində təhsil alan bakalavr və magistrantlar, eləcə də dok-

torantlar faydalana bilər. 
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Национальные нравственные ценности  

в творчестве Низами Гянджеви 

 

Резюме 

 
Статья посвящена анализу национально-нравственных ценностей в творчестве Ни-

зами Гянджеви. В статье разъясняется значение слова и языкового творчества на основе 

конкретных фактов, взятых из произведений Низами Гянджеви, анализируется словес-

ный мир Низами, значение слов как единое целое. Составляющая национальных 

нравственных ценностей – один из важнейших фактов в творчестве Низами. 

                              

A.Y. Alakbarova 

 

National-moral values in the works of Nizami Ganjavi 

 

Summary 

 
The article deals with the analysis of national and moral values in Nizami Ganjavi's works. 

The article explains the value of words and language creation based on concrete facts taken 

from Nizami Ganjavi's works, analyzes Nizami's world of words, meaning of words, as a 

component of national moral values. It is one of the most important facts in Nizami's work. 
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Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycan dramaturgiyasında yaratdığı bir-birindən dəyərli 

sənət nümunələri dünyaca məşhur əsərlərlə yanaşı addımlamağa layiq unikal nümunələrdir. 

Dramaturq insanların avamlığını, fanatik dindarları, hələ həddi buluğa çatmamış qızları mü-

qəddəs şəxslə qohum olmaq xatirinə uçuruma itələyən qohumları İskəndərin dili ilə kəskin şə-

kildə tənqid edir. ”Molla Nəsrəddin”in dili ilə daha çox səsləşən İskəndərin nitqi məntiqi ardı-

cıllıq, sual və nida cümlələrinin bolluğu ilə başqa bir məzmun və forma qazanır. Obrazın nit-

qində yerli-yerində istifadə edilmiş təkrarlar isə əsərə ağırlıq vermədiyi kimi, nisbətən ahəng-

darlıq da qatır. 

Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyasında fərqli məqamlardan biri də ünvanlı, yaxud 

müraciət formalı monoloqların üstünlük təşkil etməsidir. Bəzən monoloqlar insana deyil, hər 

hansı əşyaya, ədəbi detal kimi götürülmüş obyektlərə də yönəlmiş olur. 

“İskəndər (kitaba). Tanıyıram səni. Mən də səni bir az oxumuşam. On beş il bundan irəli 

həmin otaqda mən də səni oxumuşam (oxuyur)” (2, s. 136). 

İskəndər qardaşı ilə nitqini tamamladıqdan sonra Cəlalın oxuduğu kitabı əlinə alaraq keç-

mişi xatırlayır. Şərab şüşəsinin arxasında nə qədər gizlənməyə çalışsa da, bu səhnə İskəndərin 

daxilindəki narazılıqları, gizli sirləri açmaq baxımından dramaturq tərəfindən qurulmuş kiçik-

həcmli monoloq nümunəsidir. Həcm etibarilə qısa olsa da, ideya-estetik məzmunu və bir sıra 

xüsusiyyətləri ilə bu nitq əsəri daha da əlvanlaşdırır. Monoloqun insana deyil, cansız əşyaya-

kitaba müraciətlə söylənməsi də İskəndəri öz fikirlərini dilə gətirməyə sövq edən əsas amillər-

dəndir. Ətrafında onun fikirləri ilə razılaşmayan, onun gördüklərini görməyən, gözlərindən 

cəhalət pərdəsi asılı olan insanların düşüncələri ilə razılaşmaqdansa ona cavab vermək iqtida-

rında olmayan bir vasitəni seçməsi də məhz buna görədir. Onun bu hərəkəti ətrafdakılar tərə-

findən dəlilik, keflilik kimi qiymətləndirilsə də, içindəkiləri dilə gətirdikdən sonra daxilində 

yaranan rahatlıq onu heç bir “ağıllı”ya, “oxumuşa” əhəmiyyət verməməyə vadar edir. Yuxarı-

da verilmiş nümunə qəhrəmanın ona keçmişi xatırladan kitaba əsərin gedişatında göstərdiyi 

reaksiyasıdır. 

Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgiyasına məxsus olan hər bir əsərdə tiplərin əksəriyyəti-

nin nitqlərinin aydınlığı, qısa və lakonikliyi oxucu ilə ünsiyyətə, informasiyanın təsir gücünün 

artmasına şərait yaradır. Müəllif dram əsərlərində dialoqların təşkili zamanı tiplərin sadə, özü-
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nəməxsus dillə ifadəsinə, personajların səciyyəvi xüsusiyyətlərinin öz nitqləri vasitəsilə ay-

dınlaşdırılmasına  çalışmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyasındakı dialoqlar və 

monoloqlar bu gün də öz dəyərləri, dərin məzmunu və təsir gücü ilə əhəmiyyətini qoruyub 

saxlamaqdadır. Dramaturqun “Ölülər” pyesindəki replikalar ifadəliliyi, təsirliliyi ilə yadda qa-

landır. İskəndər dramaturqun replikaları ilə əsərin bütün süjet xəttinə təsir edən, hər bir gülü-

şündə kinayə və “acı sarkazm” (1, 204) duyulan, cəmiyyət tərəfindən kefli, dəli kimi qəbul  

edilsə də bundan deyil, qəlb gözü ilə gördüklərindən əzab çəkən, mənəvi-emosional sarsıntılar 

keçirən bir obrazdır.  

Bu vaxta qədərki ziyalı obrazlarından fərqlənən İskəndər öz arzu və istəklərinin reallaşma-

sında, eləcə də irəvanlıları gözləyən ciddi təhlükə qarşısında onları əzmkarlıqla  və qətiyyətli 

şəkildə xəbərdar edib oyatmaqda nə qədər zəif və iradəsizdirsə, Şeyx Nəsrullah kimi saxtakar-

lığı ruhanilik adı altında gizlədən İsfahan lotusuna kim olduğunu söyləmək üçün şərab şüşə-

sindən güc alacaq qədər aciz bir obrazdır. Əsərdə təsirli, ifadəli replikalara lirik elementlərin, 

lirik sözlərin əlavə edildiyi səhnələrdə hərəkət dayanır. İskəndərin qardaşı Cəlal və bacısı 

Nazlı ilə olan səhnələrində hərəkətlər lirik ifadələr, sözlərlə əvəzlənir. Cəlalla İskəndər arasın-

dakı dialoqda həm intellektual elementlər, həm də emosional incəliklər özünü göstərir.  

İskəndərin dialoqunda sözlərin ahəngi ilə yanaşı jest və mimikalar da böyük əhəmiyyət 

daşıyır.  

“Qəhrəmanın daxili gərginliyini dialoqda pauza-susma anlarında duymaq olur” (4). Xüsu-

silə Nazlı ilə bağlı səhnələrdə onun replikalarından əvvəl susma anını görürük. Qəhrəmanın 

səssizliyi bir çox məna daşıyır. İskəndər susmaqla bəzən deyəcək bir sözü olmadığını, bəzən 

mövzuya fikir bildirmək istəmədiyini, bəzən isə etirazını bildirir.  

İskəndərin Şeyx Nəsrullahla olan dialoqu niyyət və duyğuları gizli saxlamanı, təmkinliyi, 

səbirliliyi tələb edən vasitəli dialoqdur. Onların tanışlığının ilk səhnəsindəki qarşılıqlı dialoq-

ları replikaların fərqliliyi ilə seçilir. Bu dialoqlarda İskəndərin replikaları dərin məzmunu, 

məntiqi düşüncələri, sözü yerində ustalıqla və məharətlə işlədərək yığcam və lakonik cavablar 

verməsi ilə seçilir. 

İskəndərin ifşa və ironiya ilə dolu olan replikalarında, xüsusilə konflikt səhnələrində is-

tehzalı gülüş diqqət çəkir. Cəmiyyətdə hər kəsin hörmətlə, ehtiramla qəbul etdiyi şəxslərlə nit-

qində İskəndər replikalarını adətən eyni sonluqla tamamlayırdı. “Mən ölüm əl ver! Lotusan, əl 

ver! ”ifadəsi onun nitqində tez-tez təkrarlanırdı. “Təkrar əsərdə hərəkətin ritminin artırır, tək-

rarlanan söz və ya ifadənin psixoloji məzmununu dərinləşdirir. Bu təkrarlar bəzən açıq, bəzən  

isə gizli məzmun daşıyır” (3). 

İskəndərin replikalarında açıq-aşkar eyham, ironiya, kinayə hissi duyulsa da, Şeyx Nəsrul-

lahla son səhnədəki dialoqunda vasitəsiz nitqdən daha çox sirrlərin gizləndiyi, mətnaltı məna  

ifadə edən dialoqdur. 

İskəndər obrazını C. Məmmədquluzadənin “Dəli yığıncağı” əsərindəki Molla Abbasla mü-

qayisə etsək, yanılmarıq. Hər iki obraz ətrafda baş verən hadisələr qarşısında öz varlıqlarını 

unudub tamamilə başqa bir insan olmuşlar. Lakin hamı tərəfindən kefli və dəli kimi qəbul  

edilən bu insanlar öz daxili aləmlərində kim olduqlarını unuda bilməmişlər. 

Molla Abbasın dialoqları lirik elementlərin, emosional çalarların zənginliyi ilə İskəndərin 

replikaları ilə oxşarlıq təşkil edir. Dialoqdakı lirik elementlər qəhrəmanı dərk etmək üçün bə-

zən çətinliklər yaradır. Lakin dramatik  qəhrəman qarşısındakı insanların onu asan və tez başa 

düşmələrini və beləliklə məqsədə tez nail olmağı arzu edir. İskəndərlə müqayisədə Molla 

Abbas təmkinli, azdanışan, öz ruhi vəziyyətlərini, hiss və duyğularını gizlətməyi bacarırdı. 

Belə olduğu halda doktor Lalbyuz kimin ağıllı, kimin dəli olduğunu aydınlaşdırmaqda çətinlik 
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çəkirdi.  

“Molla Abbas. Hə, belə məəttəl qalarsan ha? Elə bilirsən dəlilərə həkimlik eləmək hasand 

işdi? Hə, bizi ələ salıbsan, ya özünü ələ salıbsan? Sən ki, bu camaatın dilini bilmirsən, indi tap 

görüm dəli kimdi, ağıllı kimdi? Hə, niyə məəttəl qalmısan? Niyə lal olmusan, cənab Lalb-

yuz?” (2, s. 55). 

Molla Abbasın dəlilərlə olan dialoqu izahetməni tələb etməyən məlumatlandırıcı xarakter 

daşıyan dialoqdur. O, kəndin bütün dəlilərini ətrafına toplayaraq dəli dilində onlara moizələr 

oxuyur. Molla Abbasın həmin səhnələrdəki replikalarında həm emosional, həm də intellektual 

incəliklərə rast gəlinir. 

İskəndərlə Molla Abbasın dialoqlarındakı fərqli məqamlardan biri də onların qarşı tərəfə 

olan münasibətidir. Həmsöhbətinə qarşı həssaslıq, fikirlərini rahat ifadəetmə qabiliyyəti, kəs-

kin zəka, hazırcavablıq, qarşında duran insanı dinləmək bacarığı mükəmməl dialoqun qurul-

masında əhəmiyyətli amillərdəndir. Bu amillər İskəndərin dialoqunda özünü göstərsə də, Mol-

la Abbas əksinə qarşısındakının nitqinə fikir verməyən, ciddi söhbətlər zamanı mövzu ilə heç 

bir əlaqəsi olmayan replikalarla, yersiz mimika və jestlərlə tərəf müqabilini usandıran bir ob-

razdır. 

Molla Abbasın nitqində hiss və həyəcanların daha qabarıq əks etdirilməsi nəzərə çarpır. 

Söhbət zamanı ani olaraq qəh-qəhə çəkib bərkdən gülür, bəzən isə ağlaya-ağlaya gözünün ya-

şını silir. Onun nitqində danışıq dili ilə yanaşı bədən dili də aktivdir. O, əl-qol hərəkətləri, bü-

tün bədəni ilə hadisəyə reaksiya verir, baş və əl hərəkəti ilə deyilənləri qəbul edir, rədd edir, 

razılaşır, inkar edir, bəzən də daxili gərginliyini qarşı tərəfə əks  etdirməyə çalışırdı. Nitqi ilə 

ağıllı obrazı yaradan Molla Abbas heç  kəsin şübhələnməməsi, Pırpız Sonanı tək qoymamaq 

üçün söhbət zamanı oynayır, mayallaq aşır, beləliklə, ətrafda dəli olduğuna şübhə qalmır. Dia-

loq zamanı bəzən acıqlı və hirsli, bəzən isə xüsusi intonasiya, avazla səslənən replikalar onun 

nitqini fərdiləşdirir. 

C. Məmmədquluzadənin dramaturgiyasının tədqiqi və təhlili zamanı dramatik dialoq haq-

qında məlumat verilsə də, əsərin qəhrəmanlarının dramatik nitqləri dram nəzəriyyəsinin qay-

dalarına əsasən müqayisə edilməmişdir. Yuxarıda İskəndər və Molla Abbasın dialoqlarını mü-

qayisə etməkdə əsas məqsəd onların düşüncə və davranış tərzlərindəki oxşar və fərqlilikləri 

göstərməklə bərabər, vasitəli və vasitəsiz dialoq, dramatik nitqin təşkilində bədii təkrarın və 

remarkanın rolunu nümunələrlə izah etməkdir. Eyni zamanda dialoqda danışıq dili ilə bədən 

dilinin ahəngdarlıq təşkil edərək mükəmməl dramatik nitq yaratdığını da göstərməyə cəhd et-

mişik. 

Məqalənin aktuallığı. Cəlil Məmmədquluzadənin dramaturgiyası hər zaman ədəbiyyatşü-

naslıq üçün əhəmiyyətli olmuşdur. Dramaturqun yaradıcılığı bir çox aspektlərdən araşdırılsa 

da, zəngin ədəbi irsə müraciət hər zaman öz aktuallığını qoruyur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında ilk dəfə Kefli İs-

kəndər və Molla Abbasın müqayisəli dramatik nitqini təhlil edərkən remarka, replika, pauza-

nın da rolu qeyd edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəblərin filologiya fakültə-

lərində dərs vəsaiti, ədəbiyyat nəzəriyyəsi ixtisası üzrə köməkçi vəsait kimi, eləcə də öyrə-

nilən əsərlərin səhnələşdirilməsində istifadə edilə bilər.  
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Ш.Ш. Алиева 

 

Представление Кефли Искандера и Моллы Аббаса  

в контексте драматической речи 

 

Резюме 

 
  Выступающий и слушатель не всегда в одном и том же виде в речевом процессе. 

Во время речевой речи говорящий и слушающий человек почти идентичен: дает воп-

росы, ответы, речь и интервью. В другой форме слушания слушатель не вмешивается в 

интервью интервьюера из-за необходимости или отсутствия возможности. Такой 

комментарий и слух создают диалектические и монологические формы. 

  По сравнению с диалогической речью диалектический монолог прост с точки 

зрения структуры. Идея выражается одним человеком в широком или сжатом виде. 

Оратор не имеет обратной связи с интервьюером (или интервьюерами). Цель речи по 

монологии - передать сообщение любому другому контенту, используя ключевые ком-

муникативные типы (описательный, верительный, комментирующий, спецификацию). 

Это организованная, запрограммированная речь. То есть он предпочитает говорить то, 

что должен сказать, определяет объем, характер выражения, выбирает форму заявки 

для конкретного человека или аудитории, языковые материалы, уровень интервьюера 

(интервьюеров) и его впечатления от как влиять на него. 

 

Sh.Sh. Aliyeva 

 

Presentation of Kefli Iskander and Molla Abbas 

 in the context of dramatic speech 

 

Summary 

 
The speaker and the listener are not always in the same form in the speech process. During 

a speech practice speaking and listening person is almost identical: gives questions, answers, 

speaking, and interviewing. In another form of listening, the listener does not interfere with 

the interviewer's interview because of the need or the lack of opportunity. This kind of 

commentary and listening creates dialectic and monologist forms. 

Compared with the dialogical speech dialectic monologue is simple in terms of structure. 

The idea is expressed by one person in a broad or concise way. The speaker does not have any 

feedback with the interviewer (or interviewers). The goal of the menology speech is to convey 
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a message to any other content using the key communicative types (descriptive, verification, 

commenting, specification). This is an organized, programmed speech. That is, he prefers to 

say what he is supposed to say, determines the scope, character of the expression, chooses the 

application form for a particular individual or audience, language materials, the level of the 

interviewer (interviewers), and his impressions on how to influence it. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 30.08.2021 
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XX əsrin əvvəllərində ədəbi cərəyan kimi formalaşan romantizm cərəyanının ən görkəmli 

nümayəndələrindən biri də Məhəmməd Hadidir. Fəlsəfi, subyektiv idealizm düşüncələri ilə 

seçilən M. Hadi yaradıcılığında azadlıqla məhrumiyyət, millətlə Vətən, həqiqətlə xəyal, cəha-

lətlə maarif vəhdət şəklində işlənmişdir. Əsasən ictimai məzmunlu əsərlər yazan şairin yaradı-

cılığının proloqu isə azadlıq-hürriyyət-pəriyi-vicdandır. Milli romantizm ünsürü olan hürriy-

yət bu mənada tək işlənmir, bununla yanaşı vətən, millət, əməl (inqilab), din, sədaqət, başqa-

laşma və maarif kimi rəmz tipologiyaları da işlənmişdir. Deməli, Məhəmməd Hadi romantiz-

mində millilik həm mövzu, həm də obraz şəklində təhlil edilməlidir. Çünki, romantizmin tə-

məlində insan ruhunun açılmamış tərəfləri ələ alınır. Həm həqiqət və xəyali, həm keçmiş və 

gələcək, həm əməl və düşüncə... 

Kamran Əliyev romantizmi təhlil edərkən fərd və millət azadlığı problemini, romantizmdə 

insanın bir fərd və millət kimi azadlığı ideyasının qoyuluşu məsələsinə konkret prizmadan ya-

naşmışdır. Romantikləri azadlığı milli və mənəvi azadlıq kimi başa düşdüyünü, bu idrakın 

özündə də gerçəklik və mövcud cəmiyyət, onun eybəcərlikləri və bütün bunlara qarşı etiraz, 

üsyan başlıca amil kimi qiymətləndirmişdir (1, s. 41). Romantizmdə millət və milli azadlıq bir 

kökdən gələn və müştərək tarixi keçmişi yaşadan insan cəmiyyətidir. Primordializmdə isə 

millilik iki mənanı ifadə edir. Biri əvvəldən var olan, digəri isə ilk yaradılan. Bir sistem şək-

lində ələ alsaq, millilik “təbii”, “bioloji” və “mədəni” olmaqla üç yerə ayrıldığını görə bilərik.  

Mədəni baxış bucağında milləti başqalarından ayırdığı düşünülən din, dil və ortaq keçmiş ki-

mi xüsusiyyətlər romantizmin əsas fərqləndirən cəhətləri olmuşdur. Məhəmməd Hadi də yara-

dıcılığında başqalarını xüsusi vurğu ilə diqqət mərkəzinə çəkir. Burada əsas məqsəd etnik cə-

miyyət kimi ayırıcı xüsusiyyətlər deyil, şərq və qərb ayrılığı, cəhalət və mövhumatdır. Tərəq-

qiyi-sənaye şeirində bu nöqtəyə diqqət çəkən şair şərqdəki geriliyi cəhalətdə, qərbdəki inkişafı 

isə maarifdə görür.  

 

Açıldı babi - təməddün yədi – sənaye ilə, 

Müzəyyən oldu cahan hilyəyi – bədaye ilə. 

Miləl müxabirə fikrindədir kəvakib ilə, 

Biz isə əlləşirik, ah, kim məvakib ilə. (2, s. 47) 

 

Mədəniyyət qapısının sənaye inkişafının köməkliyi ilə açılmasını vurğulayan Hadi, Fran-

sadakı sənaye inqilabının əhəmiyyətinə diqqət çəkərək cəmiyyətin oyanışına can atır. Qərb ar-
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tıq istəklərinə yetmiş, bizim isə xurafat ixtira edərək həsədxanaya həbs olunmuşuq.  

Artıq dil, din və tarixi keçmiş birliyi primordializmin əsrarını açmır. Romantizm cərəya-

nını da bu mənalar çərçivəsində məhdudlaşdırmaq hesab edirik ki, düzgün olmaz. Çünki, ro-

mantizm iqtisadi, siyasi və sosial güclərin təsiri ilə ortaya çıxmış fəlsəfi cərəyandır. Təsadüfi 

deyil ki, Dədə Qorqud dastanında, Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sində, Füzuli lirikasında, Xəqani 

yaradıcılığında lirik- romantik motivlər spesifik metodlarla qarşımıza çıxır.  

İ.Berlin “Romantikliyin kökləri” əsərində romantizmi təhlil edərkən insanı tarixi fakt kimi 

mərkəzə alır. Sosial baxımdan insanların bir-birinə necə bənzədiyini, hansı məqsədlərə qulluq 

etdiyini, məqsədinə çatmaq üçün hansı vasitələrdən istifadə edib-etməməsini göstərməyə ça-

lışmışdır (3, s. 48). Beləliklə, fərdi düşüncə məhsulunu daha geniş mənada bir millət, bir döv-

lət kimi təhlil edir. Bu mənada romantizmin fərqli ölkələrdə fərqli zamanlarda, ancaq oxşar 

hadisələrin təsiri ilə cücərmişdir. Romantizmin köklərində isə jus soli, yəni siyasi və torpağa 

bağlı güclərin təsiri daha qüvvətlidir.  

Brubaker bu məqama diqqət çəkərək romantik dövlət anlayışının özəyində mədəni-etik 

anlayışın yatdığını vurğulamışdır (4, s. 32). Məhəmməd Hadi yaradıcılığında da milli ideal 

anlayışının sadəcə eyni dildə danışmaq, eyni torpaqda yaşamaq, milli məktəb, milli mətbuat, 

milli ədəbiyyat anlayışından ibarət olmadığını açıq-aşkar görmək mümkündür. Şairin Türkiyə 

və Cənubi Azərbaycan hürriyyətinə həsr olunmuş “İranın hürriyyət qəhrəmanlarına”, “Ey mü-

tribeyi dövr təməddün”, “Şərareyi ruh”, “Osmanlıların inqilabi- əxiri və hürriyyət əsgərlərinin 

şanlı zəfəri” adlı şeirlərində bu aşkarlıq özünü göstərir, milli ideal məhdud çərçivədə qalmır. 

Necə ki, Alman milli ideologiyasının məhv edici və zərər verici xüsusiyyətlər daşıyırdısa, 

Azərbaycanın tərəqqisinə qarşı yönəlmiş feodal ideologiyalar da M. Hadi yaradıcılığında tən-

qid edilirdi. Bəlkə buna görədir ki, M. Hadinin romantik yaradıcılığında ictimai məzmunlu 

şeirlər, saf məhəbbət və təbiət təsvirləri də xalqın mənəvi ehtiyaclarına qulluq edir. Klassik 

şeir ənənəsi üslubunda romantik ovqata və poetikaya uyğun olaraq ictimai mətləbə və maarifə 

xidmət edir. Zülmə, haqsızlığa, cəhalətə qarşı güclü bir etiraz hisləri özünü göstərir.  

 

Qaldıq əlində bir sürü ərbabi-vəhşətin, 

Olduq əsiri pəncəyi-qəhrü müsibətin! 

Hər səmtdən atılmadadır tiri-cangüdaz, 

Yoxdur önün alan bu xədəngi-fəlakətin! (2, s. 106) 

 

Hürriyyət axtarışında olan şairin iztirabları klassik ənənədən sıyrılaraq yeni müstəvidə; və-

tən, millət, əməl şəklində qarşımıza çıxır. Birinci şəxsin cəmində xitab edərək fərdin milli dü-

şüncəsini yüksəltməyə çalışır. Üsyan etirazları Rəbbin özünədək çatdırılır. Bu üsyankar əhval- 

ruhiyyəli monoloqda millətin qurtuluşu üçün onun fərdlərinin birləşməsi tövsiyə olunur (5, 

58). Buradakı monoloq şairin qarşılaşdığı acizanə vəziyyətinin proqramlaşdığı nitqidir. Əl-

verişli şərait və psixoloji vəziyyət seçən şair, monoloji çıxışını hər hansı bir obraza və ya oxu-

cuya deyil, bir başa cəmiyyətin özünə yönləndirir. İstiqamətləndirici monoloqu ilə cəmiyyəti 

konkret mövzu ətrafında birləşdirməyə çalışır. Bu mənada Məhəmməd Hadi yaradıcılığında 

hürriyyət və millət motivi həm də sintaktik funksiya daşıyır. Şeirin ahəngdarlığını artırır, fikri 

qüvvətləndirir. Yeni forma və məzmuna bürünür. Şair vurğulamaq istədiyi mövzunun konkret 

cəhətlərini ön plana çəkərək məzmuna müvafiq forma verir. Beləliklə, məzmunla formanı bir- 

birilə əlaqələndirərək yeni obraz yaradır. Hürriyyət, inqılab, istiqlal və əməli yeni priyom və 

üsullarla zənginləşdirir, söz sənətinin novatorluğunu təsdiqləyir. M. Hadi yaradıcılığında söz 

mənadan aslıdır. Məna məzmunu, söz isə öz növbəsində formanı ifadə edir. Klassik ənənənin 
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forma və məzmunundan sıyrılaraq dövrün milli idealını mənalandırır. Orta əsr ədəbiyyatında-

kı mistik məzmunlu mərsiyə və müsibətnamələrin əvəzinə, Hadinin dünyəvi kədəri mənalan-

dıran “Təranəyi-qəmpərvəranə”, “Dünya sahəyi-qəmdir” və s. kimi qəsidələrində lirik “mən” 

in dilindən deyilsə də, bu şeirlərdə “özündən daha qabaq, daha artıq xalqını, vətənini düşünən 

namuslu vətəndaşın”, Hadinin öz sözləri ilə desək, “dünyada bədbəxtanə yaşayan arifin” kə-

dərli düşüncələri ümumiləşdirilmişdir (2, s. 11).  

Ümumiyyətlə, M. Hadi yaradıcılığında hürriyyət motivi həm aşiqdir, həm sevgili yar, həm 

anadır, həm övlad, həm fərddir, həm cəmiyyət. Bütün insani xüsusiyyətlərin bir məfhuma 

yükləndiyi predment-obrazdır. Lirik-psixoloji ovqatı oxucunun təxəyyülünə və təsəvvürünə 

nüfuz etdirərək hürriyyətin parlaq şüalarını ülviləşdirir.  

 

Hürriyyət, o şahin deyil a hər kəsə mail, 

Seyd etdiyi ərbabi-fəzaildir, əfazil. 

Alçaqları seyd etməyə amadə deyildir, 

Ülviyyətə məftundur, üftadə deyildir. (2, 405) 

 

Yeni obraza bürünən hürriyyət, hər kəsə meyl etməyən şahindir. O şahin ki, ancaq fəzilət 

ərbabına sahib, ülviyyətə vurğundur. Bu gerçəklik detalı misrada ikiqat iş görür. Romantik şa-

hinin də ucalıqda uçmasına inamı artırır, o biri tərəfdən uçmaq, ülviyyət məkanı adətən ro-

mantik xəyalın qərar tutduğu məkandır. O məkanda belə, ovlamağa o, ancaq özü kimi “dilbər 

dil” arayır (5, s. 19). 

Milli romantik ünsürün əsas qaynağı “ümid”dir. Ümid müştərək amalın yox olub, can sı-

xıntılarının baş qaldırdığı zaman fərdin kimə və hara müraciət etməli? Nəyə sığınmalı? Sual-

larına cavabdır. Qaba və amansız dövrdə millətin müsibət içində yaşamasının gotik çalarlara 

bürünməsidir. Gotik fiction qorxu, ölüm və zaman kimi motivləri əhatə edən romantik ədəbiy-

yat məhsuludur və bizi özümüzdən daha üst səviyyəyə aparır. Yəni, çirkinlik içində gözəlliyə, 

əzab içində ümidə yol açır. Məhəmməd Hadinin yaradıcılığındakı ümid də bu mənada gotik 

fictiondur. Mövcud ictimai reallıqla barışmayan şair nəzərlərini daim işıqlı gələcəyə dikir. 

Qaranlığa işıq gətirir, cəhaləti maarifləndirir, “vicdan pərisi”ni müstəmləkə altından xilas edir, 

qorxu və can sıxıntısını ümid seli ilə birləşdirir. İctimai azadlığı xüsusi həssaslıqla izləyən 

şair, poetik nikbinliklə hüznün üzərinə örpək salır, hürriyyətin əbədiliyini yeni çalarlarla, özü-

nəməxsus məcazlarla vəsf edir. Sanki, poetik tapıntı kimi təşbeh və bənzətmələrlə ümidin es-

tetik mənasını açmağa çalışır. Ümidi “şən afət” deyib vəsf edən şair, romantizmdə xüsusi yeri 

olan bədii təsvir və ifadə vasitələrini poetik cazibədarlıqla yeni mənada və ictimai məzmunda 

təqdir edir. Yeni məna çalarları və məzmunca yeni ifadələr yaradaraq bədii dili zənginləşdirir, 

onu vəcdə gətirir.  

Özəyində coşqunluq yatan romantizmdə vətən, millət, inqilab və hürriyyət milli ideologi-

yanın kulminasiya nöqtəsidir. Fərdin mənəviyyatında oyatdığı təlatümlərin təsviridir. Bu coş-

qunluğun dili hüzünlü, ahəngi iniltilidir. Şairin dili ilə desək “ətşan”dır. Bu ətşanlığın səbəbi 

isə cəhalətdə yatır. Mürəkkəb məcazların köməyi ilə zəmanənin və cəmiyyətin problemlərini 

dəf edərək fəlsəfi dərinliklərlə kamilliyə çağırış edir. Təzadlar içində vətənin halına ağılar 

söyləyərək romantik-fəlsəfi monoloqlar təsiri bağışlayır, gur səslə vətəndaşları xilasa-ayıqlığa 

çağırır. Deməli milli ideologiyanın ayaqda durması üçün maariflənmək əsas şərtdir. “Maarif 

olmasa, qabilmi incilayi-vətən” deyərək dərmansız olan millətin vətənə imdad olmayacağı hə-

qiqətini açır. Təsadüfi deyil ki, öz fərdi üslubu ilə seçilən sənətkar romantik-publisistik üs-

lubda yazıb-yaratmışdır. Maarif millətin mükəmməlliyidir, istiqbalıdır, taleyidir, istiqlalıdır. 
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Romantiklərə görə hər bir sahədə maarif insanlığın şəfa dərmanı, bütün qapıların açarıdır. 

Maarifdə intibah isə məktəbdən keçir.  

 

Övladi-vətən etmək üçün bizdə təali 

Məktəblər açıb kəsb edəlim elmü kəmali! (2, s. 21) 

 

Vətən övladının tərəqqisinin elm, kamal sahibi olmaqda görən romantik sənətkar, əslində 

özü bir müəllimdir. Ədəbi yaradıcılığında dərin fəlsəfi-estetik izlər buraxaraq Məmməd Cəfə-

rin də qeyd etdiyi kimi cəmiyyət problemlərinin həllində ağlın qüvvəsinə, maarifçilik ideal-

larına arxalanaraq yaradıcılıq metodunun əsas məfkurəvi fəlsəfi prinsiplərindən yararlanmış-

dır (6, s. 10). Millətin maarif-lənməsində digər milli romantizm ünsürü kimi dini-islam aspek-

tinə də üz tutur. Maariflənməyin “əmri- peyğəmbər” olduğunu cəhalətin əsil səbəbinin Quranı 

bilməməkdə yatdığını nəzərə çatdırır. İnsaniyyət və islamiyyət nöqteyi-nəzərindən bəyənilmiş 

cəhətlərin mübhəm qalmasına boyun əymək, zülmün maarifi məhv edən, vətəni isə ətşan edən 

vasitə bilir.  

Məqalənin aktuallığı. M. Hadi yaradıcılığında azadlıqla məhrumiyyət, millətlə vətən, 

dinlə ümid, cəhalətlə maarif vəhtəd şəklində işlənərək Azərbaycan ədəbiyyatının milli roman-

tik ünsürlərini yeni müstəviyə qaldırmışdır. Özəyində coşqunluq yatan romantizmdə vətən, 

millət, inqilab və hürriyyət milli ideologiyanın kulminasiya nöqtəsidir. Bu coşqunluğun dili 

hüzünlü, ahəngi iniltilidir. Milli ideologiyanın ayaqda durması üçün maariflənmək əsas şərt-

dir. Millətin maariflənməsində milli romantizm ünsürü kimi dini-islam aspekti dayanır. Müəl-

lim mövqeyindən çıxış edərək yeni bir kədər lirikası meydana gətirir. Yeni məna çalarları və 

məzmunca yeni ifadələr yaradaraq bədii dili zənginləşdirir, onu cuşa gətirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məhəmməd Hadi yaradıcılığının “milli romantik ünsürlər” kon-

tekstində təhlil edilməsi ona yeni məna çalarları qazandırmışdır. Yeni romantik obrazların 

canlanması: hürriyyət, istiqlal, əməl, maarif, ümid və dinin yeni priyom və üsullarla təhlili 

Məhəmməd Hadinin novatorluğunu təsdiqləyir, ədəbi nümunələrilə yazı və həyat arasındakı 

əlaqələrin tərcüməsi kimi çıxış edir. Bədii təsvir və ifadələr vasitəsilə milli romantik ünsürlər 

ədəbiyyatda mövzu obyektinə çevrilir.  

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

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

 

Элементы национального романтизма  

в творчестве Мохаммеда Хади 

 

Резюме 

 
В творчестве М. Хади свобода, нация, родина, религия, надежда, просвещение ис-

пользуются в форме единства и подняли на новый уровень национальные романти-

ческие элементы азербайджанской литературы. Родина, нация, революция и свобода 

составляют кульминацию национальной идеологии в том романтизме, который лежит в 

ее основе. С точки зрения учителя, это создает новую грустную лирику. Он обогащает 

художественный язык, создавая новые смысловые оттенки и новые выражения в со-

держании. 

 

G.B. İsgandarova 

 

 

Elements of national romanticism in  

the works of Mohammad Hadi 

 

Summary 

 
In M. Hadi's work, freedom, nation, homeland, religion, hope, enlightenment are used in 

the form of unity and raised the national romantic elements of Azerbaijani literature to a new 

level. Homeland, nation, revolution and freedom are at the culmination of the national 

ideology in the romanticism that is at its core. From the teacher's point of view, it creates a 

new sad lyric. It enriches the artistic language by creating new shades of meaning and new 

expressions in the content. 
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Dünya ədəbiyyatı 20-30-cu illərdə modernist meyllərin böyüyüb inkişaf etdiyi ictimai mü-

hitə çevrildi. Klassik tərzinin özülündən dağılması köhnə incəsənəti yeniləşdirmək, təzədən 

işləmək üçün zəmin yaradırdı. Çünki o, insanların və cəmiyyətin tələblərinə cavab verə bil-

mirdi. Beləliklə, ədəbiyyatda və incəsənətdə futurizm, dadaizm, sürrealizm və s. kimi formal 

istiqamətlər meydana çıxırdı. Onlar ağır müharibələr nəticəsində normal həyat tərzini itirmiş 

insanın iztirablarının obyektiv göstəricisindən törəyib inkişaf edirdi. Modernist ədəbiyyat əv-

vəl sabit və izahı olan dünyanı indi başa düşə bilmir. Sanki hansısa naməlum qüvvələr onu 

qanlı insan yığını və coşqun su burulğanına atmışdı. O sadəcə dərk etdi ki, dünyada heç də hər 

şey sabit deyil. 

Sabitləşmə dövründə əksər ziyalılar subyektiv idealizmin fəlsəfi nəzəriyyələrinin bərpa-

sında məmnunluq hissi tapırlar. Onlar idrak qanunlarından və kobud realizmdən bezərək, ağ-

lın idarə olunmadığı dünyada insanın təhtəlşüur impulslarını araşdırıb üzə çıxarmağa səy gös-

tərir, şəxsiyyətin tam müstəqilliyinə can atırdılar. 

Beləliklə, ədəbiyyatda “şüur axını” ifadəsinin zəmnini hazırlayan filosoflar yetişməyə baş-

ladı. Avstriyalı həkim psixiatr Ziqmund Freyd öz çoxillik təcrübəsi əsasında XX əsr ədəbiy-

yatında şəxsiyyət konsepsiyasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərən psixoanaliz nəzəriyyə-

sini yaradır. Freyd psixoanaliz nəzəriyyəsini nevroz xəstəliyinin müalicəsi metodundan insan 

şəxsiyyətinin ən dərin səviyyədə dərkinin universal metoduna çevirdi. Lakin Freyd subyektiv 

idealist filosofdur. O iddia edir ki, insani hərəkətlərin əsasında instinktin gizli qüvvələri giz-

lənir - şövq, ölüm qabağı qorxu, viran etmək ehtirası. Freyd insanın şüuruna qarşı instinkti və 

təhtəlşüuru qoydu. İnsanın psixi təəssüratlarına əsaslanan Freyd təhtəlşüur və instinktlər dün-

yasına nüfuz etməyi başlıca məqsəd sayırdı. O, bu, üsulun insani hərəkətləri izah edə biləcə-

yinə əmin idi. 

Ədəbiyyatda Freydin  ideyalarının təsirini (sevgi-nifrət, cazibə-itələmə, dostluq-həsəd) əs-

rin mədəni paradiqmasına daxil olan seksuallığın reabilitasiyasında, insanın hərəkətlərində 

instinktivliyə və təhtəlşüurluğa olan yüksək diqqətdə görmək olar. 

Freydin şagirdi və davamçısı olan isveçli psixoloq və psixiatr Karl Qustav Yunq arxetip – 

sabit və demək olar ki, heç dəyişməyən insan davranışlarının stereotipi anlayışını yaratdı. 

Onun təhtəlşüur səviyyəsində, qədim miflərin arxaikliyi, bədii obrazların qorxularının ibtidai 

ovsunlamaq mərasimlərinin parçalarının saxlandığı psixi layda meydana çıxmasını deyir. Bə-
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dii mədəniyyət əsrinə Yunq tərəfindən yaradılan insanın doğulduğu və mövcud olduğu əvvəl-

ki nəslin təcrübəsini daşıyan təhtəlşüurluq anlayışı geniş daxil oldu. Kollektiv təhtəlşüurluq 

insan mədəniyyətinin bütün tarixinin universal dili, şifrəsi, kodu kimi simvolika və arxetip 

şəklində dururdu. 

Bədii ədəbiyyatda Yunqun irəli sürdüyü maska ideyasını amerikan psixoloqu Uilyam 

Ceymsin davam etdirmişdir. Ceymsə görə, normal insanın şüurunda bir neçə ipostasiya möv-

cud ola bilər və təcrübədə bir insanın digər insanların fikirlərini qiymətləndirməsi kimi müx-

təlif ictimai görünüşə malikdir. 

Modernistlər tərəfindən Freyd nəzəriyyəsi ilə fransız idealist-filosofu Anri Berqsonun in-

tuitivizm fəlsəfəsi qovuşdurulur. Öz əsərlərini hələ XIX əsrdə çap etdirən A. Berqson öyrədir 

ki, insan həyatında obyektiv şüur deyil, məhz intuitiv şəkildə duyulması mümkün olan təhtəl-

şüurluq təyinedicidir. Kiçik çaya müxtəlif qeyri-iradi assosasiya və xatirələr kimi tökülən və 

yalnız tədricən dərk edilən şüur axını Berqsonun fikrinə görə, həm filosof üçün, həm də müəl-

lim üçün tətqiqat obyekti olmalıdır. Yalnız intuisiya bilavasitə həqiqəti dərk etməyə imkan 

verə bilər və bu dərk etmə ətraf mühiti duyma və rasional qavrama prosesindən xaricdə baş 

verir. Berqsonun təlimi insanın zehni, idraki qabiliyyətinə olan etibarsızlıqdan doğur. Psixi-

kanın dərin proseslərini ağıl izah edə bilmir, buna yalnız intuisiya qadirdir. Dil də, Berqsona 

görə daxili təəssüratların bütün çalarlarını ifadə etmək iqtidarında deyil, ədəbiyyatda gerçək-

liyin təhlili psixi vəziyyətin bədii təsviri ilə əvəz olunur. 

“Şüur axını” XX əsr modernist ədəbiyyatında assosiasiyaların, nizamsızlığın qovuşması, 

sintaksisin qırılması vasitəsilə şüurun mental həyatının bilavasitə canlandırılmasını iddia edən 

üslubdur. Qeyd etdiyimiz kimi “şüur axını” anlayışı amerikan filosofu Uilyam Ceymsin adı 

ilə bağlıdır. O hesab edirdi ki, şüur fikirlərin, hisslərin, təəssüratların, assosasiyaların daima 

bir-birinin yolunu kəsdiyi axın və ya kiçik çay kimidir və yuxuda baş verdiyi kimi qəribə bir 

şəkildə bir-birinə qarışır, «Şüur axını» özü ilə şifahi nitqi, daxili monoloqu yamsılayan for-

manı təqdim edir. «Şüur axınının elementləri ilk dəfə rus ədəbiyyatında F.M.Dostoyevski və 

L.N. Tolstoy yaradıcılığında öz əksini tapmışdı. Dərmanların arasıkəsilmədən istifadəsinin tə-

siri altında şüuru dəyişkən vəziyyətdə olan Anna Kareninanın ölümqabağı monoloqu şübhəsiz 

şüur, axınını təmsil edirdi. 

Ədəbiyyatda “şüur axını” məktəbini ingilis-irland yazıçısı Ceyms Coys yaratmışdır. “Şüur 

axını” yazı texnikası kimi fikir və təəssüratların xaosunu, şüurun ən cüzi hərəkətlərini canlan-

dıran məntiqsiz daxili monoloqu təmsil edir. Bu, ardıcıllıqla əmələ gələn, bir-birini əvəzləyən 

və məntiqsiz üst-üstə yığılmalarla dolan fikirlərin sərbəst assosativ axınıdır. XX əsrin əvvəl-

lərində şüur axını üslubunun ilk və aparıcı nümayəndələri Ceyms Coys və Marsel Prust hesab 

olunurdu. C.Coysun «Uliss» romanında söhbət Blum və Dedaldan, Mollidən getdikdə şüur - 

təhtəlşüur özü ilə bir neçə şüur axını təqdim edir. Mollinin son monoloqunun yekun fraqmen-

tindən nümunə gətiririk: “Ah o aşağıdakı dəhşətli qaynar sel Ah dəniz od kimi qırmızı dəniz 

və möhtəşəm qürub çağları və Alameda bağlarmdakı əncir ağacları və həm də bütün gözəl kü-

çələr və çəhrayı sarı mavi evlər qızılgül xiyabanları və yasəmən ətirşah kaktuslar və mən ca-

van qız idim və Dağ gülü otduğum Hibraltar və mənim əndəlis qızları kimi saçıma sancaqla-

dığım al qızılgüllər və ya laləni taxmaq və həm də onun məni Mavritaniya hasarı yaxınlığında 

necə öpməsi və mən fikirləşdim bu və ya digəri fərqi yoxdur və onda mən ona gözlərimi işarə 

etdim ki, o yenə soruşsun və onda o məndən soruşur ki, mən hə demək istəyirəm hə mənim 

dağ çiçəyim və mən əvvəlcə ona elə sarındım ki, o mənim sinəmi onların ətlini hiss etdi və 

onun ürəyi dəlicəsinə döyünürdü və hə dedim hə mən hə istəyirəm” 

Coysdan fərqli olaraq Prustun “şüur axını” daha analitik xarakter daşıyır, o nizamsız daxili 
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monoloqu ötürməyə ən az dərəcədə can atır. Prustun şüur axınının fəlsəfi əsası Ceyms yox. 

Berqsondur. “İtirilmiş vaxtın axtarışından” romanlar silsiləsindən birincisi olan “Svana tərəf” 

romanından bir parça nümunə gətirək: “Lakin hətta bizə məişət xırdalıqları nöqteyi-nəzərindən 

yanaşılsa da, hər bir kəsin ticarət müqaviləsi və ya vəsiyyətnamə ilə tanış olmaq ixtiyarında 

olduğu kimi biz nə isə bir xarici tamlıq, dəyişməzlik ifadə etmirik; insanın xarici görünüşü 

bizim onun haqqında fikirlərimizin törəməsidir. Hətta belə bir sadə akt olan «tanışı görmək», 

xeyli dərəcədə intellektual aktdır. Biz onun simasını bizdə artıq təşəkkül tapmış təsəvvürlərlə 

tamamlayırıq və bizim cızdığımız ümumi xətlərdə bu təsəvvürlər şübhəsiz ən əhəmiyyətli rol 

oynayırlar”   

XX əsrin digər yazıçıları «şüur axınını» daha mülayim, bir qədər sadə istifadə etmişlər – 

onların sırasına Uilyam Folkner və Tomas Mann daxildir. Folknerin «Qəzəb və səs-küy» ro-

manının bütöv birinci hissəsi səfeh Benci Kompsonun eşitdikləri və gördüklərinin ardıcıl eti-

raflarının yazılması kimi qurulub, bu o dövrlər üçün ikiqat, xüsusi eksperimental “şüur axını” 

idi: «Mən ağlamıram, lakin dayana bilmirəm. Mən ağlamıram, yer öz yerində durmur və mən 

də ağladım. Yer hey yuxarıya çıxır və inəklər də yuxarıya doğru qaçırlar. Ti-Pi ayağa qalx-

maq istəyir. Yenə, yıxıldı, inəklər üzüaşağı qaçırlar. Kventin mənim əlimi tutur, biz anbara tə-

rəf gedirik. Lakin anbar gedir və biz də onun geri qayıtmasını gözləməli olduq. Mən görmə-

dim anbar necə qayıtdı. O, bizim arxamızdan qayıtdı və Kventin məni inəklərin sağıldığı yer-

də təknəyə oturtdu. Mən təknədən yapışıram. O da gedir, lakin mən tutmuşam. Yenə inəklər 

qapının yanından üzüaşağı yüyürdülər. Mən dayana bilmirəm. Kventin və Ti-Pi üzüyuxarı 

yellənir, dalaşırlar. Ti-Pi aşağıya getdi. Kventin onu yuxarıya dartır. Kventin Ti-Pini vurur. 

Mən dayana bilmirəm». 

“Şüur axını” termini U.Ceymsin əsərlərində meydana gəldi ki, o, burada “şüurun bütün 

halqalarının ardıcıllıqla düzüldüyü zəncir deyil, çaydır” fikrini inkişaf etdirirdi. C.Coysun 

“Uliss” romanı təhkiyə sənətinin ən yüksək zirvəsi elan edilmişdir. Bu müəllifin öz qəhrə-

manlarının şüuruna daxil olmağa, onların fikir, hiss və assosiasiya axınlarını bərpa etməyə ça-

lışdığı möhtəşəm əsərdir. Odissey və onun səyahətləri haqqında qədim dünya bilgim ərzində 

Dublinə səyahət edən dublinli burjua Blum, onun arvadı Merion və rəssam Dedalın heka-

yəsində Coys tərəfindən həyata keçirilib. “Uliss” Homerin “Odisseya”sına oxşayan on səkkiz 

epizoddan ibarətdir. Bu romanı “bu günlərin dahi əsəri”, “möhtəşəm, fantastik, özünə görə 

tayı-bərabəri olmayan, ekssentrik dahinin qəhrəmanlıq eksperimenti” (S.Sveyq), “kollektiv 

təhtəlşüurluğun ifadəsi” və əsrin mənasızlığı (K.Yunq), «popart üslubunda dil oyunu” 

(X.Kenner), «modernist estetikanın İncili» (E.Qaniyeva) adlandırırdılar. Romanın geniş mə-

kanında qəhrəmanlar üçün tipik olan beş yüz səhifədə yalnız bir gün - 16 iyun 1904-cü il ba-

rəsində söhbət açılır; tarix müəllimi, intellektual Stiven Dedalus, xristianlığı qəbul etmiş yə-

hudi, reklam agenti Leopald Blum və onun arvadı müğənni Merion (Molli). Qəhrəmanların 

şüur labirintlərini araşdıraraq Coys onları demək olar ki, şüur axının müxtəlif modifikasiya-

larının köməyi ilə rentgenə salınmaya manız qoyur. Coys ən xırda təfərrüat ilə qəhrəmanların 

nə etdiyini, nə barədə düşündüyünü təsvir edir, onların şüur axınını, daxili monoloqlarını ötü-

rür, onları hərəkətə gətirən şüurdan asılı olmayan impulsları izləməyə can atır, hər bir qəhrə-

mana xas olan erotik kompleksin mürəkkəbliyini açıb göstərməyə çalışır. Onlarla səhifə Blu-

mun, Merionun və Dedalusun qarışıq fikirlərinin gedişini təsvir edir. Coys durğu işarələrini 

rədd edir, baş hərflərdən istifadə etmir, səsyazma priyomlarından bəhrələnirdi. Bəzən Blumun 

fikirlərinin natamamlığını və qeyri-müəyyənliyini göstərərkən, Coys sadəcə olaraq söz və ifa-

dələri kəsərək bunu oxucunun düşüncəsinə həvalə edir. 

Öz yaradıcılığında psixoloji romanın imkanlarının müxtəlifliyini nümayiş etdirən V. Vulf 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 35 

da “şüur axını” məktəbinin davamçılarından biri kimi qəbul edilmişdir. Onlar ictimai mühit-

dən təcrid olunmuş insanın psixoloji həyatını öyrənməyi öz sənətlərinin məqsədi hesab edir-

dilər. Ətraf mühit onları yalnız qəhrəmanların şüurunda əks olunan zamanda maraqlandırırdı. 

V.Vulfun bütün romanları şəxsiyyətin dərinliyinə doğru özünəməxsus səyahətdir ki, bunu 

oxucu qəbul edə və etməyə də bilər, lakin diktə edə bilməz. Vulf cəsarətli eksperimentçi kimi 

psixoloji təhlilin dərinliklərinə vararaq, insanda mənəvi başlanğıcın hüdudsuz dərinliklərinin 

üzə çıxarılmasına can atmaqla sənətdə yeni yollar axtarırdı.  

Ədəbiyyatda hər bir yeni dövrün həllinə can atdığı əsas problem - insan və cəmiyyətin 

qarşılıqlı münasibəti problemidir. XX əsrdə bu canatma ictimai-siyasi və ideoloji mübarizənin 

gərginliyi ilə yeni bir mərhələyə qədəm qoydu. Bu problemi modernistlər “şüur axını” priyo-

mu ilə özünəməxsus tərzdə həll etməyə çalışırdılar. Modernist ədəbiyyatda insan təsviri prin-

sipləri hər zaman mübahisəyə səbəb olmuş, onlar şəxsiyyətin tədric edilməsini, fərdiyyəçiliyi 

qəti surətdə təsdiqləyirdilər. Modernistlər üçün cəmiyyətin incəsənətdə hər hansı bir rol oyna-

ası haqqındakı fikirlər yad idi və onlar incəsənətin həyat üzərində üstünlüyünü bəyan edir, öz 

əsərlərində sosial problemlərin həll edilməsindən imtina edirdilər. Bununla bağlı modernist 

əsərlərin baş qəhrəmanları cəmiyyətin bir üzvü olmaqdan boyun qaçırır və gerçəkliyin real 

mənzərəsini subyektiv açıqlamalarla əvəzləyirdilər. 

Məqalənin aktuallığı. “Şüur axını” modernist nəsrin aparıcı yer tutan anlayışlarından bi-

ridir. Bu metod yazıçılar tərəfindən XX əsrin əvvəllərindən müasir dövrümüzədək effektiv şə-

kildə istifadə edilmişdir və tez-tez sərbəst yazma olaraq da adlandırılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bir sıra filosofların “şüur axını” ilə bağılı analitik 

mövqeləri sərgilənir. Jeyms Joys, Marsel Prust, Virciniya Vulf kimi yazıçıların sərbəst axan 

nəsr ideyası nümunələr üzərində təhlil edilmişdir. 

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

elmi axtarışlarının qaynağına çevrilə bilər. 
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Д.Ш. Алиева 

 

Аналитический характер «потока сознания» в прозе 

 

Резюме 

 
В статье представлена информация об особенностях метода «потока сознания» в мо-

дернистской литературе, возникшего в первой половине ХХ века. Мы говорим о влияя-

нии этого приема на развитие жанра романа. Вводная часть статьи посвящена модер-

низму, лежащему в основе модернистского романа, и таким концепциям, как модерн и 

https://librebook.me/list/person/james_joyce


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 36 

модернизация. Модернизм как метод в литературе сочетает в себе экзистенциализм, 

кубизм, сюрреализм, абстракционизм, авангард, импрессионизм и другие течения. Че-

ловек больше не отражает дары природы, а проявляет свою индивидуальность, сосре-

дотачиваясь на самых разных вещах. В основном разделе исследуются особенности 

«потока сознания» и влияние романного стиля на роман. В начале ХХ века разнонап-

равленная сюжетная линия в жанре романа стала заменяться внутренними психологи-

ческими описаниями. В произведении «поток сознания» вышел на первый план как 

метод художественного развития, обеспечивающий внутренний динамизм. 

 

D.Sh. Aliyeva 

 

The analytical nature of the "stream of consciousness" in prose 

 

Summary 

 
The article provides information about the characteristics of the "flow of consciousness" 

method in modernist literature, which emerged in the first half of the 20th century. We talk 

about the impact of this reception on the development of the novel genre. The introductory 

part of the article focuses on modernism, which forms the basis of the modernist novel, and 

concepts such as modernity and modernization. Modernism as a method in literature 

combines existentialism, cubism, surrealism, abstractionism, avant-garde, impressionism and 

other currents. Man no longer reflects the gifts of nature, but promotes his individuality by 

focusing on a variety of things. The main section examines the features of the "flow of 

consciousness" and the influence of the novel style on the novel. In the early twentieth 

century, the multi-directional plot line began to be replaced by internal psychological 

descriptions in the novel genre. In the work, the "flow of consciousness" has come to the fore 

as a method of artistic development that provides internal dynamism. 
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В конце XX столетия в европейской литературе произошли существенные измене-

ния. Это отразилось как на условиях развития культуры и искусства, так и мышлении 

прогрессивных писателей. Пересмотр нравственно-эстетических ценностей приводит к 

принципиально иному, то есть более пристрастному отношению к личности. Начинает-

ся процесс разрушения традиционных художественных форм, законов и функциональ-

ных систем. По мере освоения мировоззренческих основ и базовых принципов совре-

менной европейской литературы возникает необходимость в познании истоков слож-

ной культурно-эстетической общности. Решение этой проблемы осложняется, прежде 

всего тем, что постмодернизм, как и некоторые другие смежные течения и направления 

в Европе, в первую очередь позиционируют себя в качестве принципиально нового эс-

тетического образования, завершающего большой литературно-художественный цикл. 

Считаем, что в этот цикл вполне органично вписываются произведения П. Модиано.  

Хотелось бы отметить, что именно в его творчестве получили развитие уникальные 

темы памяти и беспамятства, осложнённые поисками родовых корней, в конечном 

итоге завершающиеся погоней за призраками. Это отличительная особенность его ху-

дожественного почерка, в целом вписывающегося в ныне популярную и влиятельную 

концепцию европейского литературного постмодернизма.  

Как отмечает Т.М. Норец: «Творчество Патрика Модиано затрагивает острые со-

циальные проблемы, в частности проблему человеческой личности и цивилизации, ко-

торая выражается в теме жестокости войны. Несмотря на внешнюю призрачность и 

неопределенность как сюжетной линии, так и героев его произведений, Модиано нашел 

свой способ изображения действительности. Художественный мир его героев во мно-

гом отражает путь поиска самого автора» [3, c. 28]. В  произведении «Утраченный мир» 

поток событий происходит в разные времена, причём, порою очень отдалённые друг от 

друга. Автор играет этими периодами, а герои, невольно либо осознанно помещённые в 

различные эпохи, словно шифруются.  

Надо отметить, что Модиано показывает, как в естественно реальный исторический 

процесс поисков утраченных корней обязательно может вмешаться некоторая доля неп-

редсказуемости событий, рок, фатум или, во всяком случае, непреднамеренность ситуа-

ций. Во-вторых, порою отголоски центрального мотива «Утраченного мира» иногда 
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приобретают выраженный мистический характер. Видный французский писатель и 

журналист Жиль Пудловски в статье «Modiano le magnifique» приводит по этому по-

воду высказывание самого писателя: «Быть может, возвращаясь к прошлому, я говорю 

лишь о нашей эпохе» [5, c. 28]. 

Не соглашаясь с трактовкой его произведений как «бегства от действительности 

только лишь в игровой форме», П. Модиано замечает, что он пишет для того, чтобы 

«бороться («lutten») с эрозией времени» [1, c. 7]. И ещё, «чтобы найти в вихре времени» 

(«tourbillons du temps»), в «текучем песке времени» («sable mouvante») свой якорь. В пе-

реводе на язык беллетристики, якорь – это не просто морской механизм, а стоянка че-

ловека, в которой он, осев, может приобрести новый смысл жизни. Читатель понимает 

из высказываний писателя, что говорить об игре только в целях игры – явная лите-

ратурная натяжка.   

Важно подчеркнуть, что при всех отмеченных случаях П. Модиано в «Утраченном 

мире» и других произведениях отдаёт себе отчёт в том, что любой исторический про-

цесс или приключенческий сюжет разворачивается в реальном, а не вымышленном вре-

мени. Так, случайная знакомая Гайза – мадам Кармен Баен неожиданно называет цент-

рального героя «Утраченного мира» сыном своего давнего друга – Бернарда Фармера. 

Однако парадокс заключается в том, что сам Эмброуз отца своего не помнил, хотя пос-

ле слов своей знакомой и задумывается над поиском этого человека. Но этот поиск ни к 

чему не приводит, так как самой личности не существует. Итак, вырисовывается погоня 

за призраком. Но его всё же продолжают искать как мадам К.Баен. Так и Эмброуз. При-

мечательно, что погоня сопровождается частыми сомнениями мадам Кармен, её внут-

ренними терзаниями.  

П.Модиано в этой повести пишет: «…И тут на героя вдруг нахлынули волны памя-

ти», и он, сопоставляя разрозненные факты, неожиданно путается: «Я это или не я?». 

(Сравним: Ги Ролан в «Улице тёмных лавок» по истечении некоторого времени сомне-

вается в своём подлинном имени и сам себя спрашивает: «Когда же и что со мной слу-

чилось? В те далёкие времена, когда я был не Роланом, но Педро Макэвой?») [2, c. 87].  

Далее, в «Утраченном мире» приводится длинный перечень экскурсии и лекций, чи-

таемых профессорами французских университетов. Причём, в последнем случае с под-

робным указанием времени их проведения. В отличие от реалистического толкования 

тех или иных фактов, событий и явлений, в рамках постмодернизма – важным стано-

вится внимание к сугубо внешним данным. Список экскурсии и лекций, время и место 

их проведения не связано с сюжетом. Назначение такого рода списков состоит в беско-

нечном продлении самого себя. По строгому рассуждению, это шаг назад на пути нор-

мализации отношений между читателем и героями. 

Фабула «Утраченного мира» свидетельствует о том, что не только самим поискам 

родовых корней нет конца, но они безнадёжны. Центральный герой – Эмброуз Гайз по-

началу ищет близких, затем своё призвание в жизни, наконец, самого себя. Но, во-пер-

вых, на длинной дистанции этих поисков нет никаких остановок. Во-вторых, даже если 

они имели место быть на подсознательном уровне мышления героя, всё равно они 

носят неудовлетворительный характер. Превратности судьбы в конце повести приводят 

центрального героя – Эмброуза Гайза к весьма печальным результатам. Он буквально 

напоминает параноика, мечтающего ухватиться за «невидимое» и «несбыточное». Ро-

довых корней он так и не нашёл, преданных друзей тоже не обрёл. В полной простра-

ции он уже больше не именует себя Эмброузом. Поражает также маниакальная забыв-
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чивость героя. Парадокс его поисков заключается в том, что он чаще помнит более от-

далённые от него события. Как  же обрести вновь «Утраченный мир»? Нет ли в повести 

с самого начала тонкого указания Модиано на то, что поисковая деятельность – это 

только мираж, иллюзия?  

Однако встаёт вопрос: а сможет ли центральный герой повести – Эмброуз Гайз об-

рести былой утраченный мир? Для него прошлое, как подчёркивается в произведении, 

представляется «тенью», тёмным, словом, окутано туманом. Сам же герой, пытается 

рваться к свету. Однако упомянутая нами игра света и теней всё равно даёт о себе знать 

чуть ли не в каждом эпизоде его жизни. Как говорит Жак Деккер (он же Гайз), «Прош-

лое для меня – это и есть только прошлое и не люблю его я вовсе ворошить» [2, c. 174].  

Но примечательно, что прошлое как основа настоящей повести и всего творчества 

Модиано нередко носит, если так можно выразиться, «гипотетический» оттенок. Оно 

тесно связано с начальной точкой философских размышлений автора по поводу утраты 

не только личных, родственных корней, но и современной ему цивилизации. Только не 

радужной, не обнадёживающей, а пагубной, гибнущей агонией. Эта формула сопро-

вождает не только эту повесть, но и всё творчество Модиано. 

Обратим внимание на немаловажный нюанс в сюжетной канве «Утраченного мира» 

и других сочинений Модиано. Речь идет о соединении двух времён в одном. То есть это 

единое и неразрывное понятие. Люди живут в настоящем, а ощущают себя в прошлом. 

Или обратная картина: отправляясь в прошлое, герой чувствует себя словно находя-

щимся в сегодняшнем дне. Итак, два времени сливаются в одном. Но прошлое, как уже 

отметили, темно, а свет, к которому стремятся действующие лица «Утраченного мира», 

брезжит образно выражаясь, только в конце тоннеля.  

Такую необычную игру разными временными периодами необходимо объяснять 

созданием Модиано особого специфического эффекта живого и так называемого дейст-

вующего прошлого. То есть прошлого как живого организма, существующего для авто-

ра в каждый конкретный момент. Например, большая часть повествования «Утрачен-

ного мира» посвящена совместным поискам главного героя Гайза со своим компаньо-

ном Т.Карпантьери некоего господина Жоржа Майо.  

Выясняется, что Майо – это прошлое, причём, настолько отдалённое, что Модиано 

записывает его в разряд так называемого «давно прошедшего времени». По официаль-

ным сводкам, Майо несколько лет тому назад умер, однако он, словно призрак-фантом, 

появляется в разных районах Парижа. Так автором создаётся парадоксальный игровой 

эффект оживающего прошлого. С одной стороны, для ищущего (Гайз) прошлое умерло, 

так как он с течением  времени стал забывать всех своих близких. С другой стороны, 

умерший для него Майо неожиданно воскрешается в виде фантома. Мистика, входя в 

реальность, превращает мертвеца в живого, сближая тень со светом, прошлое с нас-

тоящим, точнее, сокращая между ними дистанцию. 

Тем самым ощущается присутствие прошлого на авансцене нынешней жизни Гайза 

и Майо. С одной стороны, это достоверные факты, сообщаемые автором со слов воспо-

минаний главного героя. С другой стороны, реальность Майо в современных условиях 

также призрачная, зыбкая, ненадёжная. И даже в репликах героев недосказанность пе-

реходит в некую нравственно-эстетическую категорию. Впрочем, в данных обстоятель-

ствах выполняемую немаловажную эмоциональную и смысловую функции. Например, 

в результате многочасового преследования Эмброузом Гайзом – Майо у читателей нео-

жиданно может возникнуть ощущение, что первый гоняется за призраком, «невидим-
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кой». В этом весьма увлекательном процессе «гонки-преследования» автором умело ис-

пользуется типично постмодернистская художественная деталь.  

В данном случае эта деталь у Модиано означает признание существования призрака 

как преследуемого (Майо), так и самого себя, то есть преследующего. Это находит своё 

выражение в словах Гайза. Он в ужасе про себя шепчет: «Это что, машина-призрак, 

вечно скользящая по ночному и уже почти вымершему городу Парижу?» [2, c. 193]. 

Или другой пример из той же повести: «… а сидит кто-нибудь вообще за рулём ма-

шины марки «Ланги»? Может я и сам постепенно теперь превращаюсь в призрака, 

гоняющимся за таким же фантомом?» [2, c. 193]. 

Следует отметить специфическую структуру «Утраченного мира». А именно, в нём 

нет разделов, делений на главы, повествование идёт одним сплошным текстом, что в 

целом не характерно для художественных произведений любых жанров. Однако, на 

наш взгляд, этому есть своеобразное объяснение. Повесть представляет собой закон-

ченный расширенный абзац. 

В «Утраченном мире», читателя волнуют «кошмары фашистской оккупации». В  

них Модиано видит первопричину современных трагедий и катаклизмов не только в 

Европе, но и во всей мировой цивилизации. Некоторые сугубо частные детали в «Ут-

раченном мире» нередко трансформируются в драму всего человечества. Дело в том, 

что от остатков оккупантов когда-то спасался и сам Эмброуз Гайз, и его память, кото-

рую Л. Андреев назвал «ангажированной», то есть в данном случае непреходящей или, 

по крайней мере, долговременной, живо зафиксировала картины немецких погромов. 

По словам Т.М. Норец: «В своих произведениях Патрик Модиано описывал самые 

непостижимые человеческие судьбы, связанные с периодом немецкой оккупации и в 

связи с этим желание понять жизнь своих родителей, особенно отца, с которым он 

престал общаться с середины 60-х годов. Отсюда и автобиографичность большинства 

его романов» [3, c. 15]. 

Герой произведения Эмброуз Гайз сталкивается не с оккупантами из далёкого 

прошлого, а с «потребительской цивилизацией» современной ему действительности. 

Поэтому внутреннего успокоения герой нигде не находит. В итоге он уезжает из Па-

рижа, в котором ничего не добился в плане поисков своих близких и в конце повести 

даже задаётся риторическим вопросом: а надо ли ему вообще было приезжать в Париж? 

Патрик Модиано в «Утраченном мире» открытым текстом перечисляет негативные 

черты характера одиозных личностей. Это, главным образом, политики-шантажисты и 

продажные теоретики-экономисты – а также все, кто, по мнению писателя, находятся 

во власти идеологических штампов и профашистских воззваний.      

Так в цепи «автор – герой» появляется особый слог, специфичный для повестей Мо-

диано. Это: сжатость реплик в крайней степени, сжатость в повествовании, нетерпи-

мость к высокопарным словам, риторике, излишней сентиментальности. В отдельных 

фразах, как правило, звучит отрывистость, неоднократно повторяется лейтмотив по-

гони за призраками, причём, чаще всего в бытовом, приземлённом значении этого явле-

ния. Звучащий диалог приобретает черты шероховатости, неровности, возникает под-

текст, который очень трудно спутать со стилем другого французского писателя.  

Автор играет словами, эпатируя читателей, когда пишет: «Если б не та эпоха, я б 

вообще не родился [2, c. 6]». Парадоксальное обыгрывание широко известного выра-

жения: «Если бы я мог заново родиться, то начал бы жизнь с нуля и всё бы сделал по-

другому». В «Семейной хронике» герой-рассказчик встречается с неким Д. в Лозанне 
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(1965 год). И следует обратить внимание на магию дат. Под литерой Д. скрыт герой, ко-

торый во время войны (1941-1944) был фашистом и работал в гестапо на территории 

Франции. Между тем автор, родившийся в 1945 году, его без труда узнаёт. То есть дитя 

на втором году жизни знает и помнит человека. Игра цифрами является воплощением в 

реальность неосуществимого. В произведении «Улица темных лавок» Ги по поводу од-

ной важной для него встречи спрашивает: «А в какие же годы это произошло?». На что 

его собеседник Эртер отвечает: «Не знаю, да все мы путаемся всегда в датах». И далее 

уже совершенно откровенно наблюдается игровой характер: «До потопа – во всяком 

случае [2, c. 3].    

В «Бульварном кольце» главный герой в поисках отца специально отправляется в 

своих умозрительных воспоминаниях в далёкую и непознанную современниками эпо-

ху, чтобы «отыскать затерявшиеся родовые корни» [2, c. 3]. И вновь неудача; отправ-

ляется герой, казалось бы, в «светлое будущее», а возвращается в проклятое прошлое. 

Не радует и промежуточное звено, так как нет никакой реальной надежды на нормаль-

ное существование в настоящем. Так, с помощью преходящих и случайных фактов Мо-

диано в «Утраченном мире» и других аналогичных по тематике повестях прокладывает 

и путь к самому себе, происходит растворение его личности в другой эпохе. 

Как отмечает Т.М. Норец: «Герои Патрика Модиано не имеют ничего общего с 

конкретными людьми, они призрачны, почти спектральны, часто связаны с драматичес-

кими событиями, они бродят в поисках утраченной памяти по улицам Парижа, изучая 

его как загадку, по следам людей, в реальности которых начинает сомневаться чита-

тель. Автор пытается дать читателю ключи к пониманию этого странного призрачного 

мира, живущего по своим законам. Этот завораживающий туманный литературный 

пейзаж служит писателю местом игр в прятки с читателем. Его романы это всегда 

сложности в восприятии как сюжетной линии, так и самого стиля писателя» [3, c. 16]. 

Объективно автор и его реальные либо вымышленные персонажи всё же стремятся 

заглянуть в будущее, а также пытаются жить настоящим, но прошлое бередит их раны. 

Отсюда и афористическое выражение Модиано, что героев преследуют «Тени Прошло-

го». Хотелось бы отметить, что многое из созданного Модиано выдержано в границах 

постмодернистского мировидения. Поэтому что он называет их «сумеречным светом» 

сегодняшнего дня, явно выражая намерение связать эти призрачные тени с современ-

ностью. К сожалению, по мысли автора «Утраченного мира», игра света и теней у него 

завершается в пользу последнего. Однако в любом случае нацеливание на наши дни, 

думается, примечательно для творческой манеры его письма. С одной стороны, этот 

приём даёт автору возможность с критических позиций понять и оценить недалёкое 

прошлое, хотя и в рамках постмодернистского видения.  

К примеру, если в реалистических произведениях события, как правило, следуют 

одно за другим в определённой последовательности, то в «Утраченном мире», напро-

тив, цепь как бы размыкается. С другой стороны, история и современность у Модиано 

оказывается скрещённой единой мыслью. Одна цепочка идеи теснит другую, словно в 

джойсовском «потоке сознания». При  прочтении анализируемой повести  мы невольно 

приходим к мысли, что их правильнее называть непрерывным мерцанием параллель-

ных миров, и вход в двери непознанного мы отыщем на пересечении нескольких Сю-

жетных линий одновременно. 

Поражает воображение игровой диапазон «Утраченного мира». Например, такая 

примечательная деталь. Гайз ищет знакомых сослуживцев не столько по реальным и 
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достоверным фактам, сколько выуживает информацию из весьма сомнительных источ-

ников. Например, в повести время от времени фигурируют фальшивые паспорта, под-

дельные документы и вымышленные имена.  

Хотелось бы отметить, что фальшивые документы, включённые в сюжет «Утрачен-

ного мира» как игровые элементы, становятся яркими приметами памяти и времени. 

Физически их можно ощущать лишь в тех случаях, когда предметы и вещи не только 

выражают «отсутствие» человека, но также становятся следами, сообщениями извне. 

Их функции своеобразны и парадоксальны. Они, если так можно сказать, «вырази-

тельно молчат», но и хранят в себе ответы, которые так необходимы его персонажам.  

Вот почему вышеуказанное в «Утерянном мире» обращение к справочникам, архи-

вам, старым альбомам, фотографиям и т.д. – это приметы памяти и прошлого времени, 

как и особенность художественной манеры П.Модиано. Его подход к действительности 

индивидуально-авторский. Например, на основе случайно сохранившихся архивных до-

кументов Патрик Модиано выстраивает судьбу Доры Брюдер. «Не могу сказать, сразу 

ли узнала Дора Брюдер об аресте отца. Думаю, что нет. В марте она еще не вернулась 

домой на бульвар Орнано» [2, c. 82]. По крайней мере, это можно предположить по 

немногим следам, оставшимся в архивах полицейской префектуры» [2, c. 83]. 

Таким образом, документы, справочники принимают одушевлённый характер. Нар-

яду с героями, они тоже включаются в игру. С помощью архивных источников автор 

устраивает свадебное путешествие одной из пар («Дора Брюдер»). Свинг Трубадур 

(«Ночной дозор») коллекционирует старые журналы, справочники, ежегодники, бюл-

летени и иного рода материалы. Виктор Хмара (повесть «Вилла «Грусть») хранит ста-

рые письма и афиши; повествователь Модиано (из «Доры Брюдер») поднимает старые 

архивы в поисках нужных документов, следов, чтобы оживить умолкнувшие голоса, 

возродить прошлое в особом сплаве реальности, прозрений и художественной фан-

тазии. 

Любопытно, что информация, заложенная в предметах, вещах, звуках, запахах, не-

сет в себе игровые импульсы, нужные для актуализации образов тяжёлого прошлого: 

«Как будто от аромата знакомых духов, во мне пробудились вдруг тяжкие воспомина-

ния о некоторых проделках Жоржа Майо» [2, c. 61]. Для Степы де Джагорьева толчком 

к воспоминанию становится слово «эмиграция»,  для Уолдо Бланта – фотография Гэй: 

«Нужно внимательно посмотреть на фотографию, и мало-помалу все вернется» [2, c. ].  

Нужный образ начинает обрастать подробностями: «Ее звали Гэй... Гэй Орлова... 

Она эмигрировала с родителями в Америку» [2, c. 44]; «Вы знаете, мы с ней были же-

наты...» [2, c. 60], она боялась старости и покончила жизнь самоубийством; «Она была 

блондинка... с зелеными глазами...» [2, c. 62]. Ступеньки, хранящие звуки шагов («Ули-

ца…»), куртка Жаклин («Из глубин забвения»), плащ Жизель («Цирк идёт»), статуэтка, 

выигранная на конкурсе красоты («Вилла «Грусть»), объявление в старой газете («Дора 

Брюдер») становятся одновременно и эхом тяжёлых прошлых времен и сиюминутными 

островками стабильности для кочевников.  

В оригинальной трактовке Ж.П. Аметты это выглядит, как «теневая сторона игро-

вых форм» [4, c. 77]. Ж.П. Аметта не даёт дополнительных комментариев. Полагаем, 

что он использует известный в лингвистике приём метонимического переноса явлений 

или объектов на живые факторы, образы, субъекты. Если фальшивка – значит, по ло-

гике, теневая сторона вопроса.  

От них – распространителей этих фальшивых документов как в этой повести, так и 
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других протягиваются нити к ищущим героям: Гайзу, а также Патошу («Смягчение 

приговора»), Жану Морено («Детская раздевалка»), Луи и Одиль («Молодость»), Инг-

рид и Риго («Свадебное путешествие»), которые отрекаются от своего сомнительного 

прошлого. Но они, являющиеся, так сказать, «светлым пятном» французского высшего 

аристократического общества, попадают в теневой круг. Среди так называемых, по Мо-

диано, «маргиналов» высшего общества выступают в произведении шантажисты, бес-

честные, продажные журналисты, старые легионеры, неумелые волонтёры, сумасшед-

шие, проститутки. Все они, как утверждает Аметта, «хотят отмежеваться от круга сом-

нительных личностей, живущих одним днем, в своей игре беснующихся на зловещем 

карнавале фантасмагорической французской истории» [4, c. 11]. 

Но одновременно, Ж. Аметта, используя целый хоровод эпитетов, связанных с иг-

ровой деятельностью, на наш взгляд, упускает одну немаловажную деталь. Почему все 

эти бесчестные личности или люди с пониженной социальной ответственностью бес-

прецедентно кружатся на карнавале национальной истории?! Отчего игра светотени 

почти всегда завершается победой последнего? Прежде всего, потому, что их к этому, 

как пытается нам объяснить сам писатель, подталкивает судьба. Им в первую очередь 

изменяет память. Так, Эмброуз Гайз («Утраченный мир»), Люсьен («Августовские вос-

кресенья») и некоторые другие герои стремятся забыть совершенный ими «сомнитель-

ный», жестокий поступок, откреститься от жизненных реалий.  

При всех своих достоинствах Эмброузу Гайзу (в целом герою положительному или, 

во всяком случае, рефлектирующему) трудно смело посмотреть правде в глаза. Нап-

ример, в «Утраченном мире» Жан Деккер, к сожалению, бросает в беде девушку, на ко-

торую падает подозрение в убийстве. Далее, в «Вилле «Грусть» персонажи пытаются 

забыть любимых, которые их бросили, в «Августовских воскресеньях» и в «Улице Тем-

ных лавок» они стараются забыть, что именно по их вине мошенники похитили Силь-

вию и Дениз.  

Примеров можно привести очень много. Таким образом, в произведениях П. Модиа-

но замыкается порочный круг, связанный с игрой света и тени. Хотя, повторимся, что 

эти примеры не свидетельствуют о беспросветном пессимизме Модиано. Но всё же, как 

видим, скука, безрадостное существование, поражение в поисках родовых связей берут 

верх. Жанрово-стилистические особенности произведений П. Модиано требуют даль-

нейшего изучения. 

Актуальность статьи. Радикальные сдвиги в способах творческой самореализации 

некоторых видных европейских писателей, изменение стилевого спектра современной 

культуры симптоматично вызывают к жизни попытки нового теоретического осмысле-

ния происходящих событий. В этом свете исследование творчества известного предста-

вителя французской литературы П. Модиано, изучение проблем, затронутых в его про-

изведениях, является актуальным в настоящее время. Изучение творчества писателя 

также важно с точки зрения ознакомления с французской постмодернистской литера-

турой конца ХХ века. 

Научная новизна статьи. Исследуемая соискателем проблема не получила на се-

годняшний день своего научного освещения в азербайджанской критико-монографи-

ческой литературе. В этом смысле впервые предпринята попытка раскрытия некоторых 

аспектов постмодернистского творчества французского писателя П.Модиано. 

Практическая значимость и применение статьи. Практическое значение статьи 

заключается в том, что ее основные научные положения и выводы могут быть исполь-
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зованы в ходе изучения творчества П. Модиано и некоторых других европейских пи-

сателей-постмодернистов на рубеже веков. Также материалы статьи можно применить 

на соответствующих лекционных курсах филологических и исторических факультетов 

вузов, при составлении учебников и учебных пособий по зарубежной литературе ХХ 

века. 
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R.F. Əsədzadə 

 

P. Modianonun yaradıcılığında “itirilmiş yaddaş” axtarışı 

 

Xülasə 
 

Məqalədə P. Modianonun yaradıcılığında “itirilmiş yaddaş” anlamının araşdırılmasına 

cəhd göstərilmişdir. İstehzalı detektivin oyun və digər elementləri fransız yazıçısı P. Modiano 

yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərindən biridir. P. Modianonun əsərlərində real hadisələr bir 

dövrdən digərinə keçidlə müşayiət olunur. Real dünya asanlıqla virtual dünyaya çevrilir. 

P. Modiano əsərlərində adətən fantasmaqoriya vəziyyəti yaradır. Ümumiyyətlə, bu, avropa 

postmodernist yazıçıların paradoksal dünyagörüşü çərçivəsinə daxildir. Belə bir vəziyyət 

müəyyən şəkildə şəxsiyyətin mənəvi-əxlaqi mühitinə təsir edir. Modiano, əsərin qəhrəmanları 

ən kəskin və ağrılı problemlərdən “gizləndikdə” oyun və fantasmagorik formalara müraciət 

edir. Başqa sözlə, Modiano oxucuya oyun və ya simvolik formalarda üst-üstə düşən üstüör-

tülü gerçəkliyi təklif edir. 

 

R.F. Asadzader 

 

The search for “lost memory” in the works of P. Modiano 

 

Summary 
 

The article attempts to explore the concept of  “lost memory” in the works of P. Modiano. 

The game and the elements of the ironic detective story are one of the central features of the 

work of the French writer P. Modiano. In the works of P. Modiano, real events are 

accompanied by transitions from one era to another. The real world easily turns into a virtual 
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world. 

P. Modiano creates in his works, usually, situations-phantasmagoria. In general, this is 

part of the paradoxical worldview of European postmodern writers. This situation has a 

certain effect on the spiritual and moral atmosphere of the individual. Modiano resorts to 

playful and phantasmagoric forms, when the characters of the work “hide” from the most 

acute and painful problems. In other words, Modiano offers the reader a veiled reality in 

playful or symbolic forms. 
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1988-ci ildə Moskvada SSRİ çərçivəsində Sovet Türkoloqları Komitəsinin rəhbərliyi ilə 

təşkil olunmuş XIV plenum müasir türk dillərinin korpusunun yaradılması üçün həlledici rol 

oynamışdır. Sözügedən plenumda türk dillərinin maşın fondunun yaradılması ideyası irəli sü-

rülmüş və bu istiqamətdə görüləcək tədbirlər planı müzakirə olunmuşdur. Qurultayda qərara 

alınmış planlardan biri türk dillərinə aid qrammatik, leksikoqrafik, üslubi-statistik məlumat-

ların toplanması, müqayisəli-qarşılaşdırma metoduna əsasən sistemləşdirilməsi və türk dilləri 

haqqında istənilən məlumatı dolğun çatdıracaq qaydalar sisteminin işlənib hazırlanması ol-

muşdur. Türk dillərinin maşın fondunun təsis olunması üçün elmi tədqiqatlar mərkəzi Qaza-

xıstanın SSR Elmlər Akademiyasının Dilçilik institutu seçildi və ilkin olaraq tədqiqat obyekti 

kimi birhecalı sözlərin struktur-fonetik müxtəlifliyi ön plana çəkilmişdir. Burada əsas məqsəd 

türk dillərində olan sözlərin qrammatik formalarının yaranma proseslərini izləmək idi. Bu pla-

nın sonrakı mərhələsində həm ümumtürk dil sistemini, eyni zamanda hər bir konkret türk dili-

ni modelləşdirməyə icazə verən, bir çox funksiyaları özündə ehtiva edən Türk Dillərinin Ma-

şın Fondunun (TDMF) yaradılması nəzərədə tutulurdu. 

Ayrı-ayrı türk dilləri üçün maşın fondunun yaradılması ideyasının irəli sürülməsi və inkişafın-

da R.Q.Piotrovski, A.M.Şerbak, V.Q.Quzevin xidmətləri böyükdür (1, s. 38). 

Türk Dillərinin Maşın Fondunun (TDMF) yaradılması qarşısında duran ilkin olaraq başlı-

ca məsələ ulu türk dilinin rekonstruksiyası olmuşdur. Bu mürəkkəb prosesin araşdırılması aşa-

ğıdakı məlumatların toplanması zəruri idi:  

• türk dillərinin birhecalı söz köklərinin müxtəlif növləri barədə struktur-fonetik informa-

siya; 

• morfem siyahıları; 

• sintaktik əlaqələri əks etdirən sxemlər; 

• affikslərin qrammatik tezaurusu; 

• konkret dillərin fonetik, qrammatik quruluşu barədə analitik göstəricilərin toplusu (1, s. 

37). 

Belə ki, birinci mərhələdə türk dillərinin linqvistik bankının yaradılması qarşıya qoyulan 

başlıca məqsədlərdən biri idi və bunun üçün ümumtürk və dillərarası fonomorfoleksik-seman-

tik təhlil problemlərinin öyrənilməsi işin  əsas həlledici mərhələsi idi. 

İkinci mərhələdə isə bir çox funksiyaları özündə birləşdirən TDMF-in yaradılması nəzərdə 

tutulurdu. Sözügedən fond istifadəçilər üçün həm ümumtürk, həm də hər bir konkret dil sis-
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temini modelləşdirərək yararlı bir sistem şəklinə salınmalı idi. TDMF-in əsas bloklarını lek-

sik, qrammatik, fonoloji və morfonoloji bloklar təşkil edirdi. 

Türk dilinin milli korpusu 

Türkiyə türkcəsi üzərində edilmiş digər tədqiqat korpusu “Türkçe Ulusal Derlem” – Türk 

Dilinin Milli Korpusudur. TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) tə-

rəfindən dəstəklənən bu layihə Mersin Universitetinin Dilçilik bölməsinin tədqiqatçıları tərə-

findən hazırlanmışdır. 2008-ci ildə başladılan bu işin ilkin versiyası 2012-ci ildə istifadəyə 

təqdim edilmişdir. 50 milyon söz tutumlu, 1990-2009-cu illər arasında müxtəlif sahələrdə 

95% yazılı, 5% şifahi nümunələri olan balanslı, qarışıq (yazılı-şifahi), sinxron və ümumi bir 

korpusdur. 2018-ci ildən oflayn oara fəaliyyət göstərir (2). 

Bu korpus örnək olaraq dünyanın ən qabaqcıl korpusu sayılan Britaniya Milli Korpusunu 

(BMK) əsas götürmüşdür. Ümumiyyətlə, korpusun hazırlanmasında bir çox qabaqcıl elmi 

mərkəzlərdə hazırlanmış, mükəmməl korpusların qurulma təcrübəsindən yararlanılmışdır.  

TUD türk dilini təmsil etmək gücünə malik, balanslaşdırılmış, türk yazılı və şifahi mətnlə-

rini əhatə edən türk dilinin ilk məlumat-sorğu korpusu hesab oluna bilər. TUD layihələndiril-

diyi zaman korpus tərtibində təməl olaraq qəbul edilmiş prinsiplər əsas götürülmüşdür. Bu 

prinsiplər bunlardır: korpusun dili təmsil etmə gücü, mətnlərin balanslaşdırılması, mətnlərin 

seçildiyi qaynaq və örnəklər, dildə baş verən dəyişikliklərin nəzərə alınması, mətnlərin məlu-

matvericilik cəhətinə diqqət yetirilməsi. TUD 20 illik zaman kəsiyində  dildə mövcud olan 50 

milyon söz və ya söz-formanı təmsil edir. Burada şoxlu sayda müxtəlif sahələrə məxsus, fərq-

li janrlarda yazılmış şifahi və yazılı mətnlər əks olunmaqdadır. Bəhs etdiyimiz mətn nümunə-

ləri 4442 qaynaqdan götürülmüş, 9 fərqli mövzu sahəsini, 39 dil növünü (elmi əsərlər, mək-

tublar, romanlar, bloqlar və s.) əhatə edir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, bəzən korpusların yaradılması tam sistemli və mərkəzləşdirilmiş 

şəkildə aparılmır. Komputer mühəndisləri və ya həvəskarlar internet resursları əsasında və ya 

online ensiklopediyalardan yararlanaraq dil korpusları yaratmağa cəhd göstərirlər. Hazırda in-

ternet məkanında yüzlərlə belə korpuslara rast gəlmək mümkündür. 

Yuxarıda qeyd olunan korpuslardan biri də dilçilik və sosial elmlərlə bağlı elmi məqalələ-

rin yayımlandığı Vikipediya saytından götürülmüş, 42 milyon sözün əsasında yaradılmış  

Turkish Wac korpus-sorğu sistemidir. 

Bundan əlavə, TurCo adlı internet qaynaqlarına əsaslanan başqa bir korpus da vardır ki, on 

fərqli internet səhifəsindən yararlanır. Bu korpus 44 milyon söz və söz birləşmələri bazası 

əsasında yaradılmışdır. 

Boun korpusu digər korpuslardan fərqli olaraq Türkiyə ərazisində ən çox oxucu kütləsinə 

sahib 3 fərqli qəzeti ehtiva edən 4 müxtəlif altkorpusdan və 423 milyon sözdən ibarət bir kor-

pusdur (3). 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Türkiyə dilçi alimləri ən gözəl örnək olaraq korpus yaradı-

cılğında Britaniya Milli korpusundan (British National Corpus) yararlansalar da Azərbaycan 

və bir sıra Keçmi SSR-i tərkibində olan dövlətlər Rus Dilinin Mili korpusunu örnək kimi gö-

türürlər. Bu həm də o səbəbdən qaynaqlanır ki, vaxtilə SSR-i tərkibinə daxil olan türk xalqla-

rının maşın fondu ilə bağlı bir neçə layihələr həyata keçirilmiş və Rusiya tərkibində yaşayan 

xalqlar üçün indi də bu sahədə işlər Rusiya Elmlər Akademiyası tərəfindən görülməkdədir. 

Qazax dilinin milli korpusu  

SSRİ məkanında türk dillərinin maşın fordunun yaradılması ilə bağlı bir neçə ciddi müza-

kirələrin getdiyi bir dövrdə artıq Qazax dilinin milli korpusunun formalaşması ilə bağlı bir ne-

çə əsaslı addımlar atılmışdır. Bundan əlavə, türk dillərinin maşın fondunun yaradılması ilə  
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bağlı keçirilmiş II ümumittifaq konfransda qazax dilçiləri formal təhlil sitemləri üzrə apardıq-

ları nəzəri və təcrübi araşdırmalar əsas götürülərək bu işlər üzrə təşkilatçılıq Qazaxıstan Elm-

lər Akademiyasının Dilçilik İnstitutuna həvalə olunmuşdur. O vaxtdan qazax dilçiləri korpus 

dilçiliyi sahəsində bir çox səmərəli işlər görmüş və bir çox uğurlara imza atmışlar. 

Məlumdur ki, hər bir dil xüsusi və fərdi quruluş və struktura malikdir. Ona görə də, hər 

hansı dünya dilləri üzərində keçirilən korpus yaradıcılığı ilə bağlı təcrübələri hər dilə tətbiq et-

mək mümkünsüz görünür. Lakin məsələnin elmi qoyuluşunu və ideyasını bütün dünya dillə-

rinə modifikasiyalarla tətbiq etmək olar. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, korpus istifadəçiyə  

elə təqdim edilməlidir ki,  istifadəçi ondan istifadə etməklə həmin dilə xas  özəl cəhətləri əldə 

etmək imkanına malik olsun və korpus həmin linqvistik informasiyanın istifadəçiyə təqdim 

olunma formasıdır. Qazax dilinin milli korpusu zəngin mənbələr əsasında formalaşmışdır.  

Qazax dilçiliyində qazax dili mətnlərinin statistik işlənməsi ilə bağlı A.K.Jubanovun təd-

qiqatları elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. Tədqiqatçı görkəmli qazax yazı-

çısı M.Ayezovun “Abay jolı” romanını linqvostatistik baxımdan tədqiq etmişdir və belə qəna-

ətə gəlmişdir ki, “Abay jolı” romanında təxminən 466 sözişlətmə (söz-forma) işlənmişdir. Ya-

zıçının dilində istifadə olunmuş düzəltmə feillərin 64 faizi mənşəyinə görə feildir. Onların 91 

faizi növ şəkilçilərinin köməyi ilə düzələn feillərdir. Nəzərə almaq lazımdır ki, eyni feil əsa-

sına üç və ondan çox növ şəkilçisi birləşə bilər ki, bu da qazax dilinin özəl xüsusiyyətlərindən 

hesab oluna bilər (1, s. 55). 

Bununla yanaşı, Qazax dilçilərinin məhz statistik lüğətçilik sahəsində göstərdikləri əzm-

karlıq məxsusi olaraq qeyd olunmalıdır. Statistik lüğətlərdə toplanan maraqlı məlumatlar, söz-

süz ki, milli korpusda elə şəkildə yerləşdirilmişdir ki, istifadəçilər onları əldə etməkdə heç bir 

maneə ilə qarşılaşmasınlar. 

Qazaxıstan milli korpusunun formalaşmasında görkəmli qazax yazıçısı Auezovun 20 cild-

lik kitabının müstasna rolu olmuşdur. Belə ki, həmin kitabın hər cildi üçün əlifba tezlik lüğət-

ləri hazırlanmış və elektron formata salınmışdır. Tədqiqatın da fərqli cəhəti də ondan ibarətdir 

ki, istənilən dilçi istənilən söz-formanı kontekstdə, elektron və ya kağız formatda əldə edə bi-

lər. Bu cür konkordanslar istifadəçilərdə həmin yazıçının dili  haqqında daha geniş təsəvvürlər 

formalaşdırır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən 20 cildlik kitabda 3 milyon söz-for-

ma toplanmışdır.  

Bundan əlavə, qazax dilinin milli korpusunda qeyd edilməli əsas həlledici məqamlardan  

bir də 10 cildlik qazax dilinin izahlı lüğətidir. Lüğətə daxil edilmiş hər bir lingvistik vahid 

leksik mənanı, morfoloji strukturu, sintaktik funksiyanı linvistik işarələnmə vasitəsi ilə istifa-

dəçiyə çatdırır.  

Yaxın gələcəkdə qazax dilinin milli korpusunu ehtiva edəcək xüsusi lüğət blokunun yara-

dılması nəzərdə tutulur. Buraya M. Auezerin 20 cildlik kitabı, 10 cildlik izahlı lüğət, bundan 

əlavə qarammatik lüğət, fərqli janrlar üzrə tezlik lüğətlərinin daxil edilməsi nəzərdə  tutulur.  

Qırğız və qazax mətnlərinin statistik metodlarla tədqiqi sahəsində T.Sadıkov və B.Şarşem-

bayevin tədqiqatları da böyük maraq doğurur. Bu iki tədqiqatçının çoxillik zəhmətinin nəti-

cəsi olan və 2011-ci ildə Ankarada Türk Dil Kurumu Yayınları tərəfindən çap olunmuş 1647 

səhifədən ibarət “Manas destanı. Kırgızca-türkçe büyük dizin” sözlüyünü xüsusi qeyd etmək 

olar. Bu araşdırma türk dillərinin müştərək dil korpusunda yerləşdiriləcək material kimi 

önəmlidir. Bir milyondan çox misradan ibarət dastanın sözlüyünün tərtibi yeni texnoloji vasi-

tələrin köməyi olmadan mümkün olmazdı. Dastanda işlənmiş sözlərin qrammatik formadan 

lüğət vahidi formasına  gətirilməsi işləri də yerinə yetirilmişdir (4, s. 18). 

İstənilən bir dilin milli korpusunda olduğu kimi, qazax dilinin də milli korpusu yaradılar-
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kən zəngin proqram təminatına əsaslanması nəzərdə tutulur. Həmin proqram təminatı əsaslı 

linqvistik təhlil aparmağa imkan verməlidir. Bəhs etdiyimiz həmin linqvistik təhlilliərə avto-

matik morfoloji, sintaktik, semantik təhlillər daxildir. Tam təhlilin həyata keçməsini təmin 

edən sistem linqvistik prosessor funksiyasını həyata keçirir.  

Başqırd dilinin milli korpusu  

Başqırd dilinin maşın fondunun formalaşması 2003-cü ilə təsadüf edir.  

Başqırd dilinin maşın fondu xüsusi olaraq dilçilər, müəllimlər, tələbələr və yuxarı sinif şa-

girdləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Fonda xüsusi məlumatlar bazası yerləşdirilmişdir. Məlu-

matlar bazasında və proqram təminatında sorğuların işlənməsi və yerinə yetirilməsi məqsədi 

ilə interfeyslər yaradılmışdır. İnterfeys “birləşmə, təmas, əlaqə yeri, üsulu” mənasında işlənir. 

Əgər fərdi kompüterin, proqramın funksiyasının interfeysi dəyişməz qalırsa, həmin obyektin 

digər obyektlərlə qarşılıqlı təsir prinsiplərini dəyişdirmədən onun özünü modifikasiya etmək 

olar. Məsələn, Windows proqramlarında interfeys eynidir. Beləliklə, interfeys dedikdə – isti-

fadəçinin müxtəlif qurğularla ünsiyyətdə istifadə etdiyi vasitələr başa düşülür (5, s. 87). 

Başqırd dilinin korpusu 20 milyon sözü ehtiva edib “online” olaraq https://bashcorpus.ru/ 

saytında yerləşdirilmişdir. Sözügedən saytda korpusa belə tərif verilir: “Korpus, elektron şə-

kildə axtarış imkanı olan mətnlər toplusudur.” Burada sözlər qrammatik xüsusiyyətləri və rus  

dilindəki tərcümələrinə görə axtarış edilə bilər. Bundan əlavə saytda Başqırd dilinin şifahi 

korpusu, Başqırd poetik korpusu, Başqırd dilinin dil ehtiyatlarının kataloquna link vasitəsilə 

keçid üçün də imkanlar yaradılmışdır (6). 

Başqırd dilinin maşın fondu 7 məlumat bazasını özündə birləşdirən altfondlardan ibarət-

dir: 

➢ əsas kartotekalar altfondu; 

➢ leksikoqrafik altfond; 

➢ qrammatik altfond; 

➢ əlyazmaların kataloqu altfondu; 

➢ qədim çap kitablarının kataloqu altfondu; 

➢ təcrübi-fonetik altfond; 

➢ dialektoloji altfond  (7, s. 57). 

Əsas kartotekaların altfondu 100000 söz və düzəltmələrdən ibarətdir ki, bu kartoteka dilin 

leksik bazası haqqında  ən zərurui informasiyanı verir. İddia edilir ki, həmin katoteka dilin bü-

tün qatlarını ehtiva edir. Bu kartotekada sözün aid olduğu nitq hissəsi, etimologiyası, tarixiliyi 

və ya arxaikliyi, və ya neologizm olub-olmaması, dialekt və ya ədəbi dilə məxsusluğu, şəxsiz 

və ya şəxsli, ümumi və ya xüsusui olması haqqında ətrafı informasiya yerləşdirilmişdir. 

Leksikoqrafiya altfondu başqırd dilinin müasir lüğət fondu əsasında yaradılmışdır. Bu alt-

fondda 500000 lüğət vahidi ilə bağlı çap olunmuş məqalələr öz əksini tapmışdır. Bunlara tez-

lik lüğətləri, ikidilli, terminoloji, sinonim, omonim, frzeoloji, onomastik və s. lüğətlər aiddir. 

Təcrübi-fonetik altfond başqırd dilinin sait və samitlərinin  artikulyasiya səciyyələrini əks 

etdirir. Burada 8000 fonetik vahidin əks olunduğu fonetik lüğət yer almışdır. 

Qədim çap kitablarının kataloqu altfondu 200 dən çox vahidi əks etdirən iki kataloqla təm-

sil olunmuşdur. Sözügedən kataloqlar əlyazmaların  başlığını (rus dilinə tərcümə ilə), başlığın 

transliterasiyasını, əsərin müəllifini, müəllifin adını (transliterasiya olunumuş şəkildə),  həmin 

əlyazmanın üzünü köçürən şəxs barədə məlumatı, əsərin köçürüldüyü ili, həcmini, formatını, 

səciyyəsini, annotasiyasını, əlyazmanın kim tərəfindən tapıldığını və təhvil verildiyini, dilini 

(ərəb, qədim türk, osmanlı və s.), paleoqrafiyasını, harada saxlanıldığınıı, şifrəsini və s. kimi 

məlumatları özündə əks etdirir. 
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Dialektoloji altfond 3 müstəqil bazanı özündə ehtiva edir. Bunlara leksik, kartoqrafik, 

tekstoloji bazalar aiddir. 

Başqırd dilinin maşın fondunun yaradılması ilə bağlı qazanılmış təcrübələr və toplanmış 

dəyərli  materiallar korpusun hazırlanmasında çox böyük əsaslı dəstəyi  təmin etməklə yanaşı, 

həm də, bununla bağlı aparılan işləri daha da sürətləndirdi. 

Hazırda korpusda XX əsrin əvvəllərindən indiyə qədərki dövrü əhatə edən 63 müəllifin 

579 əsərinin elektron variantı hazırlanmış, ümumi həcmi 9277754 söz-forma (sözişlətmə) re-

daktə olunmuşdur. Həmin mətnlər 1981-ci ildə qəbul olunmuş başqırd dilinin yeni orfoqrafi-

yasına uyğunlaşdırılmışdır. Hazırda başqırd dilinin milli korpusunun periodika (qəzet, jurnal), 

folklor mətnləri, rəsmi-işgüzar və elmi mətnləri əhatə edən altkorpuslarının yaradılması işlə-

rinə başlanılmışdır (7, s. 50). 

Dilçilərin bir dili hərtərəfli öyrənmələri üçün ilk növbədə korpus lazımdır. Ancaq korpu-

sun faydası təkcə bundan ibarət deyil. Birincisi, korpus dili qorumağın bir yoludur. Sözlüklər 

və qrammatika kitabları sözlərin işlənmə yerini və stilistikanın bütün nüanslarını nəzərə ala və 

təsvir edə bilmirlər. Ancaq korpus belə nüansları əks etdirir. 

İkincisi, korpus bir istinad mənbəyidir.  

Üçüncüsü, korpus bir dil öyrətmək üçün istifadə edilə bilər. Nümunə olaraq, yuxarıda adı 

çəkilən saytda (https://bashcorpus.ru/) rus dili milli korpusunun təhsildə istifadəsi ilə bağlı ya-

radılan saytına keçid üçün link təqdim olunur . 

Dördüncüsü, korpus dil ilə müasir intellektual qurğu sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsini tə-

min edir: orfoqrafiya yoxlama sistemləri, faktların avtomatik çıxarılması sistemləri və s.   

Ümümiyyətlə, korpus filoloji baxımdan istənilən milli dillə bağlı  ən etibarlı məlumat əldə 

etməyə imkan verən ən dolğun mənbə sayılır. Korpusun inkşafı müasir kompüter texnologi-

yalarının inkşafı ilə bağlı paralel aparılmalı və korpus dilçiliyi ilə bağlı görülmüş işlər hər bir 

dövlətin milli dilinə olan ehtiramını əks etdirdiyindən hər bir dövlət bu işdə daha səriştəli ol-

malı və daha çox maliyyə vəsaiti ayırmalıdır. 

Məqalənin aktuallığı. Korpus linqvistikasının gələcək inkişafı onun bütün kompüter dil-

çiliyi məsələlərini özündə birləşdirə biləcəyini istisna etmir. Müasir dövrdə türk dillərini eh-

tiva edən hər bir milli korpusun yaradılması ən ümdə məsələlərdəndir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Başqırd, Qax və Türk dillərinin korpuslarının formalaşmasının  

başlıca prinsipləri və inkşaf xüsusuiyyətləri araşdırılır. Bundan əlavə bu sahənin inkşafı ilə 

bağlı müəyyən tövsiyələr verilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatdan əldə edilən  nəticələr  türk dillə-

rinin korpusları ilə bağlı araşdırmlarda tətbiq oluna bilər. Bundan əlavə, məqalədən bu dillə-

rinin tədrisi zamanı da doktorant, dissertatnt və magistrantlar yararlana bilərlər. 
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Н.Ш. Алекперова 

 

Национальные корпусы на турецких языках 

 

Резюме 

 
Корпусная лингвистика - одна из самых актуальных тем в лингвистике в последние 

годы в связи с развитием компьютерных технологий. В статье освещается работа ряда 

тюркских языков (турецкий, казахский, башкирский) в области языка. Рассмотрена ра-

бота, проделанная в связи с созданием корпуса на этих языках, и история шагов, пред-

принятых в этом направлении. Кроме того, обсуждается важность корпусного твор-

чества в настоящем и будущем. В статье также объясняется основа, на которой строит-

ся каждый корпус, и конкретные характеристики этих оснований. В то же время нацио-

нальный корпус каждого языка нуждается в дальнейшем улучшении, и теперь повсед-

невное развитие компьютерных технологий предоставляет лингвистам широкие воз-

можности для серьезных шагов в этом направлении. 

 

N.Sh. Alakbarova  

 

National corpora in Turkish languages 

 

Summary 

 
Corpus linguistics is one of the most relevant topics in linguistics in recent years due to 

the development of computer technology. The article highlights the number work done by 

Turkic languages (Turkish, Kazakh, Bashkir) in the field of language corpora. It looks at the 

history of the work done to establish corps in these languages and the steps taken in this 

direction. In addition, the importance of corpus creativity in the present and future prospects 

are discussed. In addition, the article explains the base on which each corpus is established 

and the specific characteristics of these bases. At the same time, the national corpus of each 

language needs to be further improved, and now the day-to-day development of computer 

technology provides ample opportunities for linguists to take serious steps in this regard. 
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Yer və zaman problemi insan həyatında xüsusi yer tutur. Biz bilirik ki, hər bir obyektin 

özünəməxsus yer və zaman forması var. Yer və zaman kateqoriyaları dünyanın qavranılması-

nın ayrılmaz tərkib hissəsidir. Zaman kateqoriyası (temporallıq) və yer kateqoriyası (lokallıq) 

dilin bütün mənalı səviyyələrinin vasitələrində müxtəlif formalarda reallaşır. Yer və zaman 

haqqında təsəvvürlər mədəni-tarixi şəraitdən asılı olaraq dəyişir.  

Məqalənin əsas məqsədi koqnitiv dilçilikdə mövcud olan yer və zaman konseptlərini və 

mövcud olan fərqli yanaşmaları nəzərdən keçirməkdir. Bununla əlaqədar məqalədə əsas təd-

qiqat metodu olaraq təsviri və müqayisəli-təsviri metodlara müraciət edilir.  

Tədqiqatın əsas məzmunu. Bildiyimiz kimi, koordinat şəbəkəsi zaman, məkan, dəyişiklik, 

səbəb və s. əsas universal kateqoriyaların köməyi ilə formalaşır. Bu kateqoriyalar temporal, 

lokal, fərdi və referent strukturları kimi qəbul edilir. Bu strukturlar sayəsində mətni mətndən 

kənar reallıqla əlaqələndirmək mümkün olur. Hər bir belə struktur  morfoloji, leksik, söz əmə-

lə gətirmə səviyyələrinin dil vasitələrinin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Dil vasitələrinin belə bir 

qarşılıqlı təsiri sayəsində ayrı-ayrı nitq parçaları vahid bir bütövlükdə birləşdirilir.  

Yer konsepti və mövcud olan fərqli yanaşmalar. Məkan həcm və uzunluq  ilə xarakterizə 

olunan materiyanın mövcudluğunun obyektiv formasıdır. Obyektləri məkansız təsəvvür et-

mək çətindir. Nəyin “birinci”, nəyin “ikinci” kimi fəaliyyət göstərdiyinə dair nəticə çıxarmaq 

çətindir: məkan cisimlər ilə və ya məkandakı cisimlər. 

          OBYEKT(CİSM) ..................................................................MƏKAN 

                                                                    YER 

Sxemdən də göründüyü kimi, yer anlayışı həm bir cisim anlayışı, həm də məkan anlayışı 

ilə sıx bağlıdır. 

E.S. Yakovleva yazır: məkan cisimlərin sadə bir qabı deyil, əksinə onlar tərəfindən quru-

lur (8, s. 20-21).  

A.Y.Qureviç orta əsrlərdə məkanın xüsusi bir şəkildə başa düşüldüyünü və belə bir anlayı-

şın mövcud olmaması haqda yazır: spatium - uzunluq, aralıq, lokum- isə müəyyən bir cismin 

əhatə etdiyi yeri nəzərdə tutur (6, s. 15-16). Buradan belə çıxır ki, dilin xarakterik  xüsusiyyəti 

lokalizmdir. Göründüyü kimi, lokalizm – yer və məkan terminlərinin köməyi ilə istənilən mü-

nasibətləri ifadə etməyə kömək edir. Ümumiyyətlə, lokalizm insan nitqinin ən vacib kompo-

nentlərindən biridir.  
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Gerçəkliyin qırıldığını və insan cəmiyyətinin dil şüurunda əks olunduğunu bilirik. Qav-

rayış bütün mövcud bilik sistemlərinin qurulduğu insanın idrak fəaliyyətinin təməlidir.  

A.N.Leontiev qeyd edir ki, idrak problemi dünya obrazı psixologiyası problemi olaraq or-

taya qoyulmalı və inkişaf etdirilməlidir (7, s. 37).  

Dünya haqqında məlumat almaq üçün əsas kanal vizual qavrayışdır. Görmə sistemi görün-

məzi görünənə çevirmə qabiliyyətinə malikdir. İnsan beyni tərəfindən vizual məlumatların qə-

bulu və işlənməsi prosesinin iki vizual qavrayış modulunun işləməsi ilə əlaqəli olduğu təsbit 

edilib: biri cisimlərin, digəri - yerlərin qavranılmasını təmin edir.  Əşya və yer - bu iki növ ob-

yektiv gerçəklik insana hisslərin köməyi ilə verilir və dünyanın konseptual mənzərəsi bunların 

üzərində qurulur. 

Biz materiyanın gerçək olduğu, gerçəkliyin material olduğu bilirik. Duyğularla qavranılan 

hər hansı bir varlıq materialdır və yalnız material varlıqlar qavrayış obyektləri kimi çıxış edə 

bilərlər. Məkan materiyanın mövcudluğunun bir formasıdır, buna görə də hər hansı bir mate-

rial varlığın məkan təbiətini təyin etmədən onun persepsiyası və konseptuallaşması qeyri-

mümkündür. 

Məkan üç ölçü ilə xarakterizə olunur. Dildə isə əsas məkanın ölçüsü şaquli xətt olur. 

“Üfüqi” xətt anlayışı iki ölçünü əhatə edir: asimmetrik ön-arxa və simmetrik “sağ-sol”, birin-

cisi ikincisindən daha əhəmiyyətlidir. Başqa sözlə, dil baxımından məkanın koordinat oxları 

arasında aşağıdakı iyerarxiya mövcuddur: 1) şaquli, 2) frontal üfüqi (“ön-arxa”), 3) yan üfüqi 

(“sağ-sol”) .  

S. Svorou yazır: “İnsanlar məkanı koordinatlar sistemi vasitəsilə deyil, əksinə bu məkan-

dakı cisimlər arasında mövcud olan münasibətlər vasitəsi ilə dərk edirlər” (11, s. 8-15).  

E.S. Yakovleva yazır: “Məkan, cisimlərin sadə bir qabı deyil, əksinə, onlar tərəfindən qu-

rulur və bu mənada cisimlərə münasibətdə ikinci dərəcəlidir. Məkan tez-tez hiss olunduğun-

dan, onu dolduran əşyaların vasitəsi ilə qavranıldığından, “müşahidəçinin mövqeyi” və “qav-

rayışın xarakteri” kimi xüsusiyyətlər məkan münasibətlərini təsvir etmək üçün vacibdir (8, s. 

21).  

Azərbaycan, rus və ingilis dillərində mövcud olan yer zərflərinin müqayisəsi. Yerlər hə-

mişə obyektlərlə əlaqələndirilir: Harada? - Bakıda, kənddə. Məkanı ifadə etmək üçün biz bu-

rada və orada sözlərindən istifadə edirik. Bu sözlər subyektiv məkan münasibətlərinin ifadə-

sində böyük rol oynayır və müəyyən bir istinad nöqtəsinə nisbətən müəyyən bir məkan həd-

dini göstərirlər. 

Rus dilində də aşağıdakı yer zərflərinə rast gəlmək olar: 1) здесь, сюда, отсюда 2) там, 

туда, оттуда 3) везде, всюду, повсюду, отовсюду 4) где, куда, откуда 5) вдаль, вдали, из-

дали  

Azərbaycan dilində aşağıdakı yer zərflərinə rast gəlinir: 1) burada, bura, buradan 2) orada, 

ora, oradan 3) hər yerdə, hər bir yanda 4) harada, hara, haradan 5) uzağa, uzaqda, uzaqdan. 

İngilis dilində isə bu sözlərin aşağıdakı ekvivalentlərinə rast gəlmək olar: 1) here, from 

here 2) there, from there 3) everywhere 4) where, where from? 5) far away, from far away.  

Zaman konsepti və mövcud olan fərqli yanaşmalar. Dünyada baş verən hər hansısa bir 

hadisə onun müddəti baxımından nəzərdən keçirilir. Bir hadisənin zaman parametri haqqında 

danışarkən zaman anlayışı ilə müəyyən bir hadisənin vaxtı arasında fərq qoyulmalıdır. Zaman 

insanın ətraf aləm, kainat və özü haqqında əsas elmi və gündəlik fikirlərindən biridir. 

Filosof - idealistlər öz əsərlərində zamanın materiyadan asılılığını inkar edirdilər, mate-

rialistlər zamanın obyektiv mahiyyətini və onun materiyadan ayrılmazlığını vurğulayırdılar. 

İnsanların zaman haqqında fikirləri həm mütləqdir, həm də nisbi. Mütləq dedikdə, zaman 
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hərəkət edən materiyanın əsas formalarından biri kimi başa düşülür, nisbi isə insanın zamanla 

bağlı fikirlərinin yarımçıq və dəyişkən olmasında ifadə olunur. 

Zaman hansı növ obyektlərə tətbiq olunacağına görə mənasını dəyişdirən bir kateqoriya-

dır. Həqiqi (fiziki) zaman və insan (tarixi, sosial, psixoloji) zaman var.  

Avqustin yazırdı: “Zamanın nə olduğunu başa düşürəm, amma mahiyyətini izah edə bil-

mirəm” (5, s. 183). 

İndi isə aşağıdakı məsələləri nəzərdən keçirək: 1) fiziki (obyektiv) zaman və qrammatik 

(subyektiv) zaman 2) qrammatik zamanın dil funksiyası 3) qrammatik zaman və qrammatik 

növ. 

A.Axundov obyektiv zamanı və qrammatik zamanı belə fərqləndirir. Obyektiv zaman bü-

tün xalqlar üçün eynidir, qrammatik zaman isə belə deyil. Alimin fikrincə, zaman obyektiv 

dünyada, şüurumuzdan asılı olmayaraq mövcuddur. Zaman obyektiv reallığın əsas formasıdır 

və nəhayət zaman və məkan materiya ilə birlikdə mövcuddur (1, s. 7). 

V. Xəlilov öz araşdırmalarında obyektiv zamanla qrammatik zaman arasında aşağıdakı 

fərqləri qeyd edir: 1) obyektiv zaman hissələrə bölünmür, nə başlanğıcı, nə də sonu var. O, 

bütöv və tam haldadır. Qrammatik zaman hissələrə bölünür: keçmiş, indiki və gələcək zaman-

lara. Qrammatik zamanın başlanğıcı və sonu var 2) obyektiv zaman ümumbəşəri anlayışdır. 

Bu zaman bütün xalqlara, millətlərə eyni dərəcədə xidmət edir. Qrammatik zaman isə fərddir. 

Hər bir xalqın özünəməxsus qrammatik zaman formaları vardır 3) qrammatik zamanın özü-

nəməxsus konkret ifadə formaları olduğu halda, obyektiv zamanın heç bir ifadə formaları 

yoxdur (2, s. 220). 

B. Rassel fiziki zamanı zehni zamana qarşı qoyur: “zehni zaman bir subyekt və bir obyekt 

(cisim) münasibətindən yaranan zamandır, ... fiziki zaman isə  cisim və cisim münasibətindən 

yaranan zamandır (10, s. 212). 

Bütün deyilənlərdən belə bir nəticəyə gəlmək olar: birincisi, zaman anlayışının təhlili ob-

yektiv vaxtı istisna edə bilməz. İkincisi, subyektiv zamanı təhlilində biz hisslərdən və yaddaş-

dan istifadə edirik, yəni hadisələr “keçmiş-indiki-gələcək” zamana uyğun, obyektiv zaman 

məsələsində isə eyni vaxtda və ardıcıllıqla cərəyan edir.  

B. Horf yazır: “Hər bir əşya şüurda mövcuddur və şüurdakı hər bir əşya  müəyyən bir 

məcmuda mövcuddur”. (13, s. 143). 

M.M.Baxtin qeyd edir: “Zaman əlamətləri məkanda aşkarlanır və məkan zamanla başa dü-

şülür və ölçülür.” (4, s. 235). 

 Zamanın hissiyyat təcrübəsi (görmə) əsasında yaradılan məkan anlayışları ilə sıx əlaqəsi 

var. Əgər ətraf aləmdə baş verən dəyişikliklər haqqında insanın heç bir anlayışı olmasa, za-

man onun üçün öz mahiyyətini itirir. Nəticə etibarilə, bir insan uzun müddət qaranlıq, səs ke-

çirməyən bir otaqda olarsa, zaman onun üçün dayanır, çünki zaman “hissinin” formalaşması 

üçün əsas rol  oynayan obyekt-məkan anlayışı yoxdur. Bu gün, dünən, sabah, dünən gecə, üç 

saat əvvəl kimi ifadələr onun üçün bütün mənasını itirir.  

İndi isə ənənəvi zaman oxuna nəzər salaq. 

 

                       KEÇMİŞ                             İNDİKİ                          GƏLƏCƏK 

                        ................................................X................................................... 

                                                           HAL-HAZIRDA 

Bir çox alimlər bu zaman sxemini belə izah edir: “İndiki zaman bu zaman oxunun başlan-

ğıc nöqtəsi kimi qəbul edilir və bu nöqtə başqa cür nitq anı və ya hal-hazırda (indi) adlan-

dırılır. KEÇMIŞ zaman dedikdə “danışıq anından əvvəl” vaxt (indiyə qədər) və GƏLƏCƏK 
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zaman dedikdə isə  - “danışıq anından sonra” kı vaxt nəzərdə tutulur. 

B.Taylora görə, “indi” sözünün mənası onun səslənmə anı ilə müəyyən edilir və hər son-

rakı səsləndirmədə bu “indi” artıq fərqli bir zaman deməkdir (12, s. 62). “İndi” sözün hər bir 

sonrakı ifadəsi fərqli bir zamanda baş verir, lakin bu o demək deyil ki, “indi” fərqli bir zamanı 

ifadə edir.  

R.Lanqakerə görə, əgər cümlədəki hər bir sonrakı sözün səslənməsi müəyyən bir anda baş 

verərsə, o zaman bütün cümlənin səslənməsi müəyyən bir müddət təşkil edən n anında baş ve-

rir. Danışığın vaxtı bir nöqtəyə deyil, məhdud bir prosesə uyğun gəlir (9, s. 286).  

İ. Tahirova görə, “zamanın axının hadisələrin uzaq gələcəkdən yaxın gələcəyə, yaxın gələ-

cəkdən indiyə, indidən yaxın keçmişə, yaxın keçmişdən uzaq keçmişə keçməsi kimi başa dü-

şülməlidir (3, s. 20). 

Nəticə. Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar: 

1) zaman subyektiv fenomendir. Keçmiş zaman yaddaşda, indiki zaman müşahidədə, gə-

ləcək zaman isə təxəyyüldə mövcuddur. Subyektiv zaman antroposentrikdir, çünki insan za-

manı özünə nisbətdə təyin edir. 

2) zaman obyektiv fenomendir. O insanın iradəsi və şüurundan asılı olmadan obyektiv 

mövcuddur. Zaman biristiqamətlidir – bütün hadisələr keçmişdən indiyə, indidən də gələcəyə 

doğru cərəyan edir və bu prosesi dərk edən insanların şüurundan asılı deyildir. 

Koqnitiv yanaşma çərçivəsində zaman onun insan tərəfindən qavranılması mövqeyindən, 

yəni dil kodu aspektində dərk edilir. Temporal dil strukturlarının araşdırılması mental forma-

ları obyektivləşdirməyə və insan şüuru və psixikası ilə dünyanın konseptləşdirilməsinə imkan 

verir. Beləliklə, zamanın dildə əks olunmuş koqnitiv modelləri mövcuddur. Bu modellər həm 

etnosun mədəni-idrakı təcrübəsi, həm də dilin xüsusiyyətləri ilə formalaşır. 

Məqalənin aktuallığı. Yer və zaman problemi illər keçməsinə baxmayaraq, koqnitiv dil-

çilikdə aktual problem olaraq qalır. Məqalədə bu problem milli dilçiliyin nümayənədələri tə-

rəfindən geniş işıqlandırılıb. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İlk dəfə olaraq ingilis, rus və Azərbaycan dillərində zaman və 

məkan anlayışlarının təhlilinə cəhd edildi. Kiçik tədqiqat işinin elmi yeniliyi zaman və məka-

nın ingilis, rus və Azərbaycan dillərində konseptləşdirilməsi probleminə kompleks yanaşma-

dan ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə ortaya qoyulan məsələlər koqnitiv 

dilçilikdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, məqalədən mühazirə və seminar dərslərində istifadə 

etmək olar.   
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Ф.Ф. Гулиева 
 

Проблема времени и места в когнитивной  

лингвистике и разные подходы к этому вопросу 

 

Резюме 

 
В данной статье анализируются такие концепты когнитивной лингвистики как 

время и место. Понятие места тесно связано и с понятием объекта, и с понятием прост-

ранства: подобно объекту, оно определяется через представление о части пространства. 

Место - это часть пространства, занимаемого объектом и ограничиваемая им. Отсюда 

следует, что характерной чертой языка является локализм – тенденция в период перво-

начального этапа существования человеческой речи выражать в терминах места и 

пространства любые отношения. Что касается времени – это категория, которая меняет 

свой смысл в зависимости от того, к какому роду предметов она приложима. Су-

ществует реальное (физическое) время и человеческое (историческое, социальное, пси-

хологическое) время. 

 

F.F. Guliyeva 

 

The problem of time and place in cognitive  

linguistics and different appr 
 

Summary 

 
The paper analyzes such concepts of cognitive linguistics as time and place. The concept 

of place is closely related to both the concept of an object and the concept of space: like an 

object, it is defined through the idea of a part of space. Place is the portion of space that an 

object occupies and is limited by. It follows that a characteristic feature of language is 

localism - the tendency during the initial stage of the existence of human speech to express 

any relationship in terms of place and space. As for time, this is a category that changes its 

meaning depending on what kind of objects it is applicable to. There is real (physical) time 

and human (historical, social, psychological) time. 

Redaksiyaya daxil olub: 16.07.2021 
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Azərbaycan dilinin materialları əsasında linqvostatistik metodlarla lüğətlərin tərtibi sahə-

sində artıq müəyyən işlər görülmüşdür. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilinin tezlik,  

əks  lüğətləri ilə yanaşı abidələrin (Kitabi-Dədə Qorqud) və klassiklərin (Məhəmməd Füzuli) 

dilinin linqvostatistik aspektdə tədqiqi ilə bağlı da araşdırmalar aparılmışdır. Həmin lüğətlər 

daha çox dilin leksik qatını əhatə etsə  də, mətnlərin öyrənilməsi ilə bağlı da istifadə oluna bi-

lər.  

İlkin təcrübə kimi həmin lüğətlər  və onların bədii mətnin leksik baxımdan tədqiqində isti-

fadə imkanları ilə tanış olaq. 

1.“Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğəti” (tərtibçilər – K. Vəliyeva, M. Mahmudov, V. Pi-

nes) Azərbaycan qəzet dili materialları əsasında tezlik lüğətinin tərtibi sahəsində ilk təcrübə-

dir. Lüğətdə leksik vahidlər işlənmə tezlikləri ilə birlidə qeyd olunmuşdur.  Bu tipli lüğətlər 

leksikanın statistik modeli kimi leksikologiyanın və leksikoqrafiyanın bir sıra nəzəri məsələlə-

rini təhlil etmək imkanı yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki, dilin leksik tərkibinin statistik tədqi-

qi nəticəsində əldə olunmuş məlumatlardan tipoloji təsnifatlarda, funksional və müəllif  üslub-

larının müəyyənləşdirilməsində, stenoqrafiyada, tədrisdə, maşın tərcüməsində, elektron lüğət-

lərin tərtibində, eləcə də nitq mədəniyyətinə aid araşdırmalarda istifadə oluna bilər. Haqqında 

danışılan lüğət ötən əsrin 70-ci illərində “ BESM-2” elektron hesablama maşınlarının köməyi 

ilə tərtib olunmuş, əlifba-tezlik və tezlik siyahılarından ibarətdir (2).  

2. “Azərbaycan dilinin tezlik lüğəti (söz kökləri) I cild (tərtibçilər – M. Mahmudov, Ə. Fə-

tullayev, S. Məmmədova və b.). Lüğətin annotasiyasında göstərildiyi kimi təqdim olunan tez-

lik lüğətinin tərtibi üçün Azərbaycan dilinin bütün üslubları təmsil olunmaqla təxminən 50 

milyona yaxın söz-formadan ibarət mətnlər linqvostatistik təhlilə cəlb olunmuşdur. Elmi, bə-

dii, publisist, rəsmi, məişət və s. üslublara dair materialların elektron variantlarının mövcudlu-

ğu tədqiqatın hərtərəfli olmasına və statistik seçmə baxımından etibarlılığına imkan yaratmış-

dır. Lüğətdə təxminən 12 minə yaxın söz kökü əhatə olunmuşdur. Lüğət–minimumların, danı-

şıq kitabçalarının hazırlanması, tədris materialının seçimi prosesində haqqında söhbət gedən  

tezlik lüğətindən faydalanmaq olar. Dilin sözəmələgətirmə tiplərinin, sözdəyişdirmə imkanla-

rının araşdırılması. orfoqrafiya və qrafikanın təkmilləşdirilməsi baxımından da bu lüğətin bö-

yük səmərəsi ola bilər (3). 

3. “Məhəmməd Füzulinin nəzm əsərlərinin əlifba-tezlik sözlüyü” (tərtibçilər – K. Vəliye-

va, M. Mahmudov, C. Rəhmanov, V. Sultanov). Kitabda görkəmli Azərbaycan şairi Məhəm-

mailto:n.valizade@mail.ru
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məd Füzulinin anadilli nəzm əsərlərinin əlifba – tezlik sözlüyü verilmişdir. Azərbaycan dili-

nin tarixinin öyrənilməsi baxımından araşdırma olduqca əhəmiyyətli mənbə kimi istifadə olu-

na bilər (7).  

4. “Kitabi Dədə Qoqqud”un statistik təhlili (tərtibçilər  K. Vəliyeva, M. Mahmudov, V. Pi-

nes, C. Rəhmanov, V. Sultanov). Kitabda dünya türkologiya elmində ilk dəfə olaraq Azərbay-

can xalqının qədim yazılı abidəsi “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının statistik tədqiqinin nəti-

cələri əksini tapmışdır. Kompüterlərin köməyi ilə alınmış siyahılar abidənin dili haqqında bir 

çox qiymətli nəticələr əldə etməyə imkan verir. Azərbaycan dilinin tarixini öyrənmək baxı-

mından araşdırma  olduqca əhəmiyyətlidir (4). 

6. “Azərbaycan dilinin əks əlifba lüğəti” (tərtibçilər M. Mahmudov, Ə. Fətullayev).  Azər-

baycan dilinin əks əlifba lüğəti orfoqrafiya lüğətinin sözlüyü əsasında tərtib olunmuşdur və 

təxminən 80 minə yaxın sözü əhatə edir. Adi lüğətlərdən fərqli olaraq əks lüğətlərdə sözlər 

başlanğıcdan sona doğru deyil, əksinə sondan başlanğıca doğru əlifba sırasına düzülür. Adi 

lüğətlərdə eyni başlanğıca malik sözlər, əks lüğətlərdə isə eyni sonluğa malik sözlər eyni 

qrupda yerləşir. Annotasiyada qeyd olunduğu kimi Azərbaycan dilçiliyində ilk təcrübə olan 

bu lüğətdən nəzəri dilçiliyin bir sıra məsələləri ilə əlaqədar, maşın tərcüməsi və mətnlərin for-

mal təhlili sistemlərində, tekstologiya və paleoqrafiyada, əlyazmaların oxunuşu və bərpası iş-

lərində, naməlum yazı sistemlərinin deşifrə olunması prosesində və qafiyə lüğəti kimi istifadə 

oluna bilər (1).  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz lüğətlərdə ən çox işlənən leksik vahidlərin bəzi ümumi xüsusiy-

yətlərini nəzərdən keçirək.   

   

Azərbaycan dilinin tezlik lüğətində yüksəktezlikli  50 söz: 

Və, ol(maq), bu, ed/et(mək), bir, ki, gör(mək), ilə, il, ver(mək), o,keç(mək), baş, de(mək), 

iş, üçün, bil(mək), öz, çox, dövlət, biz, ölkə, mən, kim, gəl(mək), gün, isə, yer, onlar, məlumat, 

sonra, çıx(maq), on, nazir, ara, prezident, göstər(mək), əsas, tərəf, art(maq), al(maq), yeni, 

böyü(mək), respublika, belə, bildir(mək), hər, qarşı, təşkil, qeyd. 

  

Azərbaycan qəzet dilinin tezlik lüğətində yüksəktezlikli 50 söz: 

Və, et(mək), bu, bir, yüz, o, ol(maq), il, partiya, ilə, sovet, min, ki, Azərbaycan, iş, üçün, 

doqquz, respublika, iyirmi, xalq, təsərrüfat, yer, çox, on, də, böyük, iki, da, sov.ikp, rayon, 

daha, məhsul, qurultay, bütün, beşillik, sahə, ver(mək), əmək, kənd, hər, ölkə, plan, 

kommunist, beş, mk, baş,  dövlət, gün, öz, yeni.  

“Kitabi-Dədə Qorqud”un statistik lüğətində yüksəktezlikli 50 söz: 

De(mək), ay(dır), bir, qara, qazan, nə, gəl(mək), ağ, xanım, bu, ol, oğul, mərə, dəxi, oğuz, 

yigit, kim, ol(maq), soyla(maq), mən, mana, gör(mək), at, ala, al(maq), oğlan, sən, kafər, bəg, 

üzəri(nə), var(maq), var, qız, san(a), qırq, ver(mək), gün, qoca, üç, bura, dəli, ər, söylə(mək),  

xəbər, görk, yer, qalın, yoq, adam, ilə. 

  

Məhəmməd Füzulinin azərbaycandilli nəzm əsərlərində yüksəktezlili 50 söz: 

Kim, ki, bir, ol, bu, ilə, ey, hər, nə,  ol(maq), eylə(mək), mən, var, həm, gər, yenə, et(mək), 

o, yox, tək. gül, qıl(maq), idi, can., çün( üçün), çox, eşq, gün, ta, min, içrə, q(ğ)əm, dəm, yar, 

və, gör(mək), göz, üzrə, könül, degil, hiç, xoş, necə, özgə, yüz, qan, nə, ah, ver(mək), ikən (6). 

Bu tezlik göstəriciləri mətnin leksik quruluşunun tədqiqi baxımından əhəmiyyətlidir. Qeyd 

etmək lazımdır ki, bəzən ayrı-ayrı leksik vahidlər də bütövlükdə müəllif üslubunun müəy-

yənləşdirilməsində  mühüm rol oynaya bilər. Yazıçı üslubunda bəzən müəyyən qəlib ifadələr, 
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məhəlli sözlər, dialekt və şivə ünsürləri az və ya çox dərəcədə öz əksini tapa bilər ki, bu da 

müəllif üslubunun müəyyənləşdiriməsi işində nəzərə alına bilər. Əlbəttə, onu da xüsusi vurğu-

lamaq lazımdır ki, müəllif üslubunun müəyyənləşdirilməsi sintaktik vahidlər səviyyəsində da-

ha qabarıq müşahidə olunur. Söz birləşmələri, sadə cümlə, yarımçıq və natamam cümlə tiplə-

ri, mürəkkəb cümlə, inversiya və digər yardımçı vasitələr bu prosesdə daha önəmli hesab olu-

nur.  

Lüğətlərin bir növü olan tezlik lüğətləri mətn daxilindəki sözlərin (söz formaları, söz bir-

ləşmələri) nömrəli şəkildə tətbiqi əsasında qurulur. Bu lüğətləri istənilən dildə sözlərin istifa-

dəsinin ədədi xüsusiyyətlərini verir. Lüğətləri, lüğətin və mətnin strukturundakı ədədi nümu-

nələri müqayisə etməyə imkan verir. 

Azərbaycan dilinin tezlik lüğətlərinin tərtibində elmi, bədii, publisist, rəsmi, məişət və s. 

üslublar nəzərə alınaraq tərtib olunmalı və bütün söz–forma linqvostatistik baxımından kom-

pyuterdə işlənməli, rəqəmlər, simvollar, təsadüfi sözlər və ya xüsusi adlar və s. burada öz ək-

sini tapmalıdır.  

Azərbaycan dilinin təxminən 90 illik lüğətçilik tarixi var. Azərbaycan dilçiliyinin bir çox 

sahələrinə aid qiymətli tədqiqatlar aparmış A.M. Qurbanov lüğətlərin əhəmiyyətindən danışa-

raq yazır: “Lüğətlər xalqın mədəni inkişafı və tələbatı əsasında meydana çıxmışdır. Belə ki, 

xalqın mədəniyyəti, dünyagörüşü artdıqca onun tələblərini ödəmək üçün müəyyən vasitəyə 

ehtiyac duyulur” (5). 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan dilinin tezlik, əks lüğətləri ilə yanaşı abidələrin və 

klassiklərin dilinin linqvostatistik aspektdə tədqiqi ilə bağlı da araşdırmalar aparılmışdır. Hə-

min lüğətlər daha çox dilin leksik qatını əhatə etsə də, mətnlərin öyrənilməsi ilə bağlı da isti-

fadə oluna bilər... Mətnin bədii təhlili ənənəvi lüğətlərlə yanaşı, statistik lüğətlərdən də müəy-

yən ideya və fikirləri əxz etməyə istiqamətlənməlidir. Belə olduqda mətnin təhlili daha dol-

ğun, elmi, hərtərəfli və məntiqi olacaqdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Yeni təlim metodlarından istifadə etməklə daha maraqlı və sə-

mərəli iş hazırlanmışdır. Nəzəri biliyin daha çox praktik əhəmiyyətindən danışılmış, strukturu 

və xüsusi metodları barədə məlumat verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Dilin potensial imkanlarından istifadə üsulları, 

formalarının öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ali təhsil müəssisələrində,  

magistratura və ya  doktorantura  səviyyəsində olan tələbələr üçün əlavə vəsait kimi istifadə 

oluna bilər. 
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Сфера составления словарей  

лингвостатистическими методами 

 

Резюме  
 

Вышеуказанное акцентирует важность научного значения изучения языка писателя 

математико-стилистическими методами. Очень полезно применение лингвостатисти-

ческих методов при всестороннем изучении языка писателя и письменных памятников 

(источников) в азербайджанской литературе и культуре. Используя опыт и теоретичес-

кие знания полученные в этой области в дальнейшем было бы полезно усилить иссле-

дования в области лингвостатистического изучения языка и стиля писателя, а так же 

памятников письменности. 

 

N.S. Valizadeh 

 

The field of compiling dictionaries  

by linguostatistical methods 

 

Summary  
 

The above is important in terms of once again highlighting the scientific significance of 

the study of the writer's language by mathematical and statistical methods. The application of 

linguostatistical methods in the comprehensive study of the writer's language and written 

monuments in Azerbaijani literature and culture is very useful. It would be useful to intensify 

research in the field of linguostatistical study of the writer's language and style, as well as 

written language monuments, using the experience and theoretical knowledge gained in this 

field. 
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Konsept - kollektiv şüurun diskret vahididir. Konsept insanın bilik və təcrübəsini inikas et-

dirən, mürəkkəb, çoxplanlı struktur təşkil edən mental vahiddir və hər bir dil daşıyıcılarının 

şüurunda milli-mədəni təsəvvürlər sistemidir. 

Konsept linqvokulturologiya kimi deyərkən onun «mədəniyyətin insan şüurunda əsas özə-

yi» olması dərk edilir. Konsept koqnitiv dilçiliyin əsas vahidlərindən biridir. Yeni olduğu 

üçün linqvokonseptologiya elmində xeyli sayda mübahisəli məsələlər ortaya çıxır, immanent 

mahiyyət, konsept tipologiyası onun mürəkkəb və çoxyaruslu strukturu, mental kimi problem-

ləri hələ də öyrənilməmiş qalmaqdadır. 

Konseptlər sosial inkişafla bağlı meydana çıxır. Bu inkişafla əlaqədar müxtəlif konsepsi-

yalar irəli sürülür. Yeni baxışlar tarixə, cəmiyyətə ciddi elmi şəkildə yanaşmaq imkanı yarat-

mışdır. Təbiəti dərk edən insan cəmiyyətinin qavranılmasına da şamil edilmişdir. İnsan haq-

qında (ontologiya), idrak haqqında (qnoseologiya) təlimlərdə insan problemi, xüsusilə onun 

mahiyyəti, təbiətdə tutduğu yeri, cəmiyyətdə mövqeyi, rolu məsələləri barədə təsəvvürlərin 

tarixi qədimdir. İnsan bir konseptual varlıq kimi diqqət mərkəzində olmuşdur. İnsan haqqında 

mövcud təsəvvürlər başlıca olaraq hipotez və fərziyyələrə əsaslanmışdır. İnsan haqqında müa-

sir elmi təsəvvürlər 300-400 il bundan öncə formalaşmağa başlamışdır. Bu təsəvvürlər koqni-

tiv davranış tələb etmişdir. Bu davranış isə mental təsəvvürlərə əsaslanmışdır. «Mental», 

«mentalitet» latın mənşəli olub, ağıl, təfəkkür, mənəvi tərz deməkdir. Həmin anlayış altında 

fərdi və kollektiv şüur, o cümlədən təhtəlşüurun hərtərəfli səviyyəsi nəzərdə tutulur. O, fərdin 

yaxud sosial qrupun hərəkət etmək, fikirləşmək, düşünmək, dünyanı müəyyən tərzdə qavra-

maq qaydaları və göstərişlərinin toplusudur. Əgər şəxsiyyətin mentalitetini, düşüncəsini nə-

zərdə tutsaq, o, insanın sosial mühiti, mədəniyyəti, ənənələri əsasında formalaşır və öz növbə-

sində onlara təsir edir. İnsanın mentaliteti öz başlanğıcını xalqın tarixi keçmişin sosial-mədəni 

ənənələrindən, dəyər örnəklərindən götürür. «Koqnitiv linqvistika özü mental yanaşmadır, 

ona görə ki, bu baxışda dilin mental xüsusiyyəti mövcuddur və dil koqnisiyanın tərkib hissəsi 

kimi təsvir olunur. Beləliklə, mentalitet reallığı qavramanın və dərk etmənin özünəxas yolu-

dur, bu da müəyyən fərdlərə, sosial və etnik qruplara məxsus olan şüur stereotipinin toplusu 

ilə müəyyənləşir» (1, s. 53). 

Dilin geniş və ciddi tədqiq olunası sahələrindən biri də konseptdir. «Hər bir elm sahəsinin 
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öz vahidi var. Koqnitiv linqvistikanın da ən kiçik vahidi konseptdir. Konseptin mental və ney-

roloji əsasları mövcuddur. Bu əsaslara görə insan öz aləmini dildə ifadə və təzahür etdirir (2, 

s. 4). 

Konsept termin-anlayışı bir sıra müəlliflər tərəfindən definisiya olunmuşdur. Konsept yad-

daşın, mental leksikonun, konseptual sistemin və beyin dilinin, dünya mənzərəsinin, biliklər 

kvantının əlverişli vahididir (3, s. 90); «Konsept təcrübənin insan yaddaşında saxlanılan mə-

naya malik, dərk olunan tipikləşmiş fraqmentlərin mental strukturudur» (4, s. 59); “konseptin 

əsas funksiyası təfəkkür prosesini təmin etməkdir. Konsept informasiyanı saxlayır, ancaq 

onun yaddaş vahidi olmasını hələ sübut etmək lazımdır” (1, s .35). 

M.V. Pimenova məqaləsində konsept tiplərini konseptual tədqiqat mərhələləri üzrə müəy-

yənləşdirmişdir. Onun fikrincə, konseptual təhlilin istiqamətləri iki mərhələdə funksionallaşır: 

1) dərketmə operativ (praktik, əməli, canlı) vahid kimi; 2) dil işarəsi dildə mental ifadə vasitə-

si kimi (5, s. 127-131). 

F. Veysəllinin fikrincə, koqnitiv strukturların ən kiçiyi konseptlərdir. Ümumi və yoxlanıl-

mış mənada konsept dünya haqqında bilikləri yadda saxlamaq funksiyasını yerinə yetirir (2, s. 

31). Təbii ki, bu mövzu rus-Avropa dilləri ilə müqayisədə Azərbaycan dilçiliyində nəzəri dil-

çiliyin tələbləri mövqeyindən araşdırılmamışdır. Bu sahədə rus dilçiliyində müəyyən aspekt-

lərin tədqiqinə rast gəlmək olur. A Babuşkin və M. Pisenova bu məsələnin nəzəri əsaslarını 

tədqiqat obyekti seçmişlər. Bu əsərlərdə öz yerini tapa bilmişdir (6; 5, s. 127-131). 

Bu mənada A. Babuşkinin fikirləri çox aktual səslənir, müəllif konsept tiplərinin tədqiqini 

intensivləşdirmək məqsədilə çıxış etmiş və bir sıra mülahizələr irəli sürmüşdür. 

Konsept tiplərinin sistemli təsnifatı həm də ümumiyyətlə konseptuallaşma prosesinin axıra 

qədər həll olunmamış bir sıra məsələlərinin və parametrlərinin üzərinə işıq salır, onların tiplə-

rini müəyyənləşdirməyə yardım edə bilir. Məsələ burasındadır ki, konsept tiplərini struktur-

semantik zəminində tədqiq etmək mümkündür. Və bu məqamda göstərilən konsept tiplərinin 

semantik strukturu və struktur semantikası kimi kateqoriyaların sistemli araşdırılması vəzifəsi 

aktuallaşır. Elementar konseptuallaşma zəminində bu məsələ öz qoyuluşunu və spesifik həl-

lini tapmaqdadır. Bununla belə, konsept tiplərinin semantik strukturu ilə əlaqədar həllini göz-

ləyən məsələlərdən hələ də qalmaqdadır. 

Konsept tiplərinin semantik strukturunu müəyyənləşdirməkdən ötrü bunların növləri ara-

sında təyin olunan diferensiasiyanı aparmaq, göstərilənlərin məntiqi və ya mətn xarakterini tə-

yin etmək lazım gəlir. Konsept tiplərinin semantik strukturunun əsasını məntiqi-dialektik əla-

qələr təşkil edir, digərləri köməkçi rol oynayır. Bu istiqamətdə konsept tiplərinin ümumi nəti-

cəyə gətirə biləcək təhlili aparılmamışdır. Həmin baxımdan aşağıdakı məsələlər mütləq aydın-

laşdırılmalıdır: 

Anlayış konsept tipi kimi. Anlayış - konsept, mahiyyətcə bir qədər predmet yaxud hadisə-

nin mövcud əlaməti, bu obektivdir, məntiqi məzmunun müəyyənləşdirilməsi deməkdir. Məs.: 

chamomile, ox-eye daisy (çobanyastıgı (romaşka) - anlayış kimi. Mürəkkəb çiçəklilər fəsilə-

sindən xırda sarı çiçəklər açan birillik ot-bitkidir. “Məğrur lalə, xumar nərgiz, həsrət bənövşə, 

çobanyastığı və başqa çiçəklər səhər nəsiminin ahəngilə yırğalanır…” “Bakı” qəzeti. (7, s. 

447). 

“Çobanyastığı tək boynun əyəndə, xəyalıma sən gəldin” (S.Əhmədli) Yazıçı burada “ço-

banyastığı” sözünü motivləşdirmiş, onu müqayisə predmeti kimi götürmüş və mədəni məna-

sını və konnotasiya xüsusiyyətini əks etdirə bilmişdir. 

Anlayış ona görə konsept tipidir ki, bu anlayışın söz formasında strukturu və təzahür for-

maları mövcuddur. Məhz hər bir konsept tipinin tədqiqində bu struktur və təzahür imkanları 
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nəzərə alınır. Anlayışların mental xüsusiyyətlərinin, stereotiplərinin müəyyənləşdirilməsi 

onun məzmununu, mədəni mənalarını və konnotasiyalarını, başqa sözlə, universal və ən spesi-

fik cizgilərini qeydə almaqdır. Həmin prosesdə anlayışın strukturu, təzahür formaları və defi-

nisiyası açılır. Konsept tipi kimi anlayışın hansı milli-mədəni səviyyəsininin kateqoriyallaş-

masından asılı olmayaraq, onu konseptual şəraitdə təyin edə biləcək özəlliklərin cəmini seç-

mək lazım gəlir. Linqvokulturologiyada konseptləşmiş anlayışa kafi və zəruri kimi həlledici 

əlamətlərin fərqləndirilməsi əsas götürülür. Həmin keyfiyyətlər bir tərəfdən anlayışın konsept 

tipi kimi digər anlayışlara yaxınlığını müəyyən edir, başqa bir tərəfdən isə həmin anlayışı ona 

yaxın olanlardan fərqləndirir. Misal üçün: «zona» konseptini götürək: 

“Zona” - ümumi ekoloji göstəricilər, xüsusi iqlim tipi, bitki aləmi, torpaq örtüyü, heyvanat 

aləmi ilə xarakterizə olunan ərazini ifadə edir. «Buzlaq zona» - daimi buzlaqlarla örtülmüş, ali 

bitki örtüyünə malik olmayan ərazi. «Meşəlik zona» - müxtəlif tipli meşələrlə örtülmüş ərazi-

dir. «Meşə-tundra zonası» - tropik qurşağa daxil olan ərazidir. «Səhra zonası» - quru konti-

nental iqlimə malik olan, çay sistemi olmayan, bitki örtüyü çox zəif inkişaf etmiş ərazidir. Bu-

radakı «zona» anlayışın konseptual mənası birincidə ümumi məzmun kəsb etməsi ilə bağlıdır, 

cinsi müəyyənləşdirir. Başqa anlayışlar isə sözügedən anlayışın növlərini təzahür etdirir. 

Anlayış konseptinin eyni yaxud yaxın xüsusiyyətlər kəsb etməsi onları bir qrupda birləş-

dirməkdə baza rolunu oynayır. 

Konseptologiya bir elm sahəsi olmaqla anlayışlar, onların məzmun və mahiyyəti, əlamət-

ləri, sistemləri və təsnifatları haqqında, anlayışların təsbit edilməsi, onların təyinatları barədə 

anlayışları ifadə etmək üçün dilin məntiqi vasitələri olmaq etibarilə sözlər haqqında biliklərin 

cəmidir. Dərketmə predmeti bu cür sıralanır: anlayış-təyinat-termin (söz)- indeksi. 

Anlayışın konsept tipi kimi təyin olunması müəyyən məqsədlər üçün aparılır. Lakin bütün 

hallarda anlayışın aşkar olaraq müəyyənliyinə üstünlük verilir. Konsept tipi kimi anlayışların 

dəqiq sərhədləri müəyyənləşdirilməlidir. Məs.: “qadın” konseptində onun təyini zamanı qü-

surlara rast gəlmək olur. Yəni, bu prosesdə kafi və zəruri  əlamətlər buraxılır, izafi əlamət əks 

olunur, əlavə şərh tələb edən digər anlayışlardan istifadə edilir, qapalı dairə şərti ödənilmir və 

s. 

Anlayışların konsept məkanında həcmini, onun mental mahiyyətini, onların iyerarxik ardı-

cıllığını müəyyənləşdirmək lazım gəlir. «Bu nəzərdə tutulan konseptin linqvokulturoloji əla-

mətlərini meydana çıxarır. Burada xalqın dünyagörüşü mühüm rol oynayır. Onun mentaliteti 

və dəyərləri üzə çıxarır» (8, s. 116) 

Həmin dəyərlərin ortaya çıxarılmasında müxtəlifsistemli dillərin müqayisəsi yolu da üstün 

proritetlərdəndir. Anlayış və dəyərlər konseptin başlıca əlamətlərini özlərində əks etdirmək 

gücünə malikdir. Milli-mədəni mətnlərdə qadın konsepti ilə bağlı mənalar mental prosesə da-

xil olur, bu «bilavasitə şüurda gedən prosesdirsə və onu təzahür etməyincə qiymətləndirmək 

mümkün deyilsə, konkret konseptin təzahürlərinin öyrənilməsi həm anlayışın özünə, həm də 

daşıdığı mənaların məcmusuna aydınlıq gətirməyə imkan verər. Bu baxımdan «qadın» kon-

septi xüsusi maraq kəsb edir. Bəşər tarixinin ən qədim konseptlərindən biri olan «qadın»ın cə-

miyyətdə, daha geniş götürdükdə, insan birliyində yeri bir tərəfdən daim dəyişmiş, digər tərəf-

dən isə müəyyən funksiyaları baxımından ya az dəyişmiş, ya da dəyişməmişdir» (9, s. 4). 

Təsəvvür konsept tipi kimi. Bunu ideya konsepti də adlandırmaq olar. «Bir şey haqqında 

dumanlı təsəvvür» = «to have an idea a notion. Təsəvvürə gətirmə, gözünün qabağına gətir-

mə, təsvir etmə, onun haqqında anlayış, məlumat vermək; xəyalına gətirmək; bu xüsusi obraz 

hissidir predmet-əşya və hadisələrin müxtəlif növündə; məs.: ümumi ev-hər hansı bir yaşayış 

obyekti, damın örtüyü, pəncərəsi, qapısı olan durumda. Təsəvvürəgəlmə, beləliklə, predmet 
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və ya hadisənin daxili əlamətinin məcmusunu, cəmini əks etdirir. Məsələn, «qonaq» (guest, 

visitor) leksik vahidinin mental, mədəni mənaları necə təsəvvür olunur? Paremiyalara diqqət 

edək: «Qonaq evin gülüdür», «Qonaq evin yaraşığıdır», «Qonaqsız ev - dəyirmansız daş kimi-

dir»; Qonaq-qaralı ev (hospitable, household) 

Semantik sahədə qonaq sözünün linqvokulturoloji perspektivi: Qonaq sözü atalar sözü və 

məsəllərin tərkibində, qonaqlama sözünün milli-mədəni aspektləri sosial baxımdan genişdir. 

Paremiya qruplarında işlənir. Qonaq açar söz kimi aktiv olaraq istifadə olunur. Frazeoloji 

vahidlərin tərkibində: qonaqlı ev, aforizmlərin tərkibində qonağı ağırlamaq; qonaq evi (qosti-

nisa, hotel), qonaq bileti, qonaqsevərlik, qonaqcıllıq, qonaqpərəstlik, qonaqpərvərlik, qonaq-

cıl, qonaq otağı, qonaq otağına məxsus mebel, sovqat, hədiyyə, pay (şirniyyat), mehmanxana, 

qonaq qalmaq, qonaq olmaq, qonaqlıqdan, qonaqlama, qonaq qadın (qız), ritual qonaqlama və 

s. 

«Qonaq» söz-konsepti ilə bağlı linqvokulturoloji mənalar: qonaqlamaq, mehmanxana, 

komfort (rahat) otaqlar, defisit mehmanxana, bahalı mehmanxana, komfortmebel və s. Həmin 

konseptlərin strukturu, göründüyü kimi, müxtəlifdir.       

Bir dilin bu konseptini digər dildəki ilə qarşılaşdıranda hər bir dilə xas milli-mədəni xüsu-

siyyətlər meydana çıxır. Təkcə leksik vahidlərin deyil, frazeoloji tərkiblərin, cümlələrin də 

quruluşunda bu vahidlər milli-mədəni informasiyaları ötürür. Bu yolla sözügedən konsept öz 

ətraf vahidləri ilə mədəniyyət elementlərini dildə əks etdirir. 

Sxem konsept tipi kimi. Sxem -  bu, predmet və hadisənin təfəkkür, düşüncə nümunəsidir, 

onun məkanı-kontur xarakteri mövcuddur. Məs.: insanın ümumi konturu (çevrə, dairə), kontur 

şəklində olan, kontur şəklində olan qırıq-qırıq, nöqtələrdən ibarət xəttli ev, hərəkətin trayekto-

riyası. Sxem abstraksiyanın dərəcəsini təyin edir, müəyyənləşdirir. 

Kosmik konseptlər. Konseptin tiplərindən biri də kosmik konseptlərdir. «Kosmik» (yun. 

osmikos). Kosmosa, fəzaya aid olan, kosmosda olan, kainatla bağlı olan. Kosmik uçuşlar. 

Kosmik fəza: geofiziki raketlərin köməyi ilə atmosferin yuxarı qatlarının və kosmik fəzanın 

tədqiqi davam etdirilir. İlk planetlərarası stansiyanın uçuşu uzaq kosmik rabitə mərkəzindən 

idarə olunur. Kosmik gəmi- kosmosu tədqiq etmək üçün kosmosa buraxılan xüsusi cihaz və 

qurğularla təchiz olunmuş gəmi növü. Kosmik toz-ulduzlararası fəzada dumanlıqlar əmələ 

gətirən ən xırda zərrəciklər. Kosmik şüuallar - fəzadan atmosferin yuxarı qatlarına düşən şüa-

lar. Planetlərarası uçuş xəttində günəş plazmasının öz kosmik şüaların xarakteristikaları ölçü-

ləcəkdir. Kosmik cisimlər - meteoritlər və ya onların qəlpələri; Kosmos - aləm, bütün kainat. 

Kosmosun fəthi. Kosmosa uçuş.- Yeni gəminin buraxılması kosmosda kompleks elmi-texniki 

tədqiqatlara dair proqramın mühüm mərhələsidir (10, s. 98). 

Bu konseptin adlandırma sıxlığı kosmoqoniya, kosmoqonik, kosmodrom, kosmoloji, kos-

mologiya, kosmonavt, kosmonavtika leksik-terminoloji vahidlərində də göstərir və bu anlayış-

ların sosial mühitdə qəbul edilmiş dəyərlər sistemi mövqeyini açır. Adlandırma sıxlığının çox-

luğu həmin konseptin və ətraf sözlərin linqvokulturoloji birliyinədən ötrü daha çox gərəklidir.  

Sosial konseptlər. Sosial konseptlər sosial hadisə və prosesləri hərtərəfli əhatə edir. Ən 

ümumi formada həmin konseptin məzmun və mahiyyəti budur ki, bəşər tarixi bir-birilə bağlı 

olmayan insan sivilizasiyalarının cəmindən başqa bir şey deyildir. Sosial konseptlər mədəni-

tarix tip yaradır. Mədəni-tarixi tiplərin yaxud sivilizasiyaların inkişafı üçün müəyyən şərtlər 

gözlənilməlidir. Sosial birliklərin bir-biri ilə ünsiyyətə girməsi üçün bir neçə dilin mövcud ol-

ması vacibdir: siyasi müstəqilliyin olması; hər bir mədəni-tarixi tipin orijinallığı. 

Beləliklə, insan təcrübəsinin kateqoriyallaşması və konseptuallaşması məsələsi də koqnitiv 

linqvitstikanın mərkəzi problemlərindəndir. Konseptuallaşma insanın prenatal dispozisiyasını 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 65 

(doğumdan əvvəlki narahatlığını) göstərir, mental konsept isə insanın ətraf aləmlə bağlı təcrü-

bəsini xarakterizə edir. Kateqoriyallaşma fikir predmetlərinə aiddir. Düşüncənin özü düşüncə 

predmetlərinin kateqoriyallaşması deməkdir.  

Məqalənin aktuallığı. Konsept tiplərinə ümumiləşmiş şəkildə konseptsfer də deyilir. Bu 

tiplər konseptlərin nizamlanmış cəmi, düşüncənin informasiya ilə yüklənmiş bazasıdır. Bu tip-

lər xarici aləmin şəkil, sxem, anlayış, freym, ssenari, qeştalt və s. də mövcud olan, mücərrəd 

məzmun və ümumiləşdirici keyfiyyətlərə malik əlamətləri inikas etdirən konseptlərdən ibarət 

təfəkkür sahəsini təşkil edir. Konsept tipləri arasında ciddi sərhəd müəyyənləşdirmək o qədər 

də asan deyil. Məqalədə bu mövzuya həsr edildiyindən onu aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə bəhs olunan konsept tiplərinin mühüm məntiqi-pred-

met məzmunu böyükdür və onların müəyənləşməsində linqvokulturoloji amillər mühüm rol 

oynayır. Təhlil obyekti olan dil vahidlərində şərtəndirilmiş xalq mədəniyyəti faktoru daha ge-

niş şəkildə əks olunmuşdur, bunlarda ümumilikdə aparılan tədqiqatın elmi yeniliyini təşkil 

edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə sosial və kosmik konseptləri koqni-

tiv vahid və struktur kimi tədqiq edilir, bir konsept tipi kimi araşdırılır, onun struktur-seman-

tik, leksik-koqnitiv əsasları müəyyənləşdirilir. Məqalədən bakalavr və magistr pilləsində təh-

sil alan tələbələr, konsept tipləri ilə məşğul olanlar həm nəzəri, həm də praktik baxımdan fay-

dalana bilər. 

 

Ədəbiyyat 

 
1. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвитика. Восток-Запад, 2007. 

2. Veysəlli F.Y. Koqnitiv dilçilik: əsas anlayışları və perspektivləri. Bakı: Mütərcim, 

2015. 

3. Кубрякова Е.С. Части речи с когнитивной точки зрения. М., 1977. 

4. Карасик В.И. Ввведение в когнитивную лингвистику. М., 2004. 

5. Пименова М.В. Типы концептов и этапы концептуалтного анализа. Вестник КГУ, 

кн.2, т.2, 2013, с.127-131  

6. Бабушкин А.П. Типи концептов в лексико-фразеологической семантике языка. 

Воронеж: Изд-во Ворон. Гос. Ун-та, 1996. 

7. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. IV cild, Bakı: Elm, 1987. 

8. Иванова С.В. Культурологический аспект языковых единиц. Уфа, 2002. 

9. Əhmədova Ü.Müxtəlifsistemli dillərdə «qadın» konseptinin linqvokulturoloji xüsusiy-

yətləri. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiyanı 

avtoreferatı, Bakı, 2018. 

10. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. III cild, Bakı: Elm, 1983. 

 

С.В. Новрузова 

 

Виды концептов и этапы концептуального анализа 
 

Резюме 
 

Вопрос о концепте и его типах еще не нашел своего решения в сравнительном пла-

не. Выявление национально-культурной и ментальной специфики типов концепта – од-
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на из важнейших проблем, стоящих перед наукой лингвокультурологии. 

В настоящее время в когнитивной лингвистике существуют разные типы единиц 

мышления - ментальные события, концептуальные типы, создающие конкретно-эмоци-

ональные образы. Отражающие знания и информацию, и возникающие в этом процессе 

типы концептов, подразделяются на две группы: «вербальные и невербальные». 

В данной статье на фоне размышления рассматриваются концепты «обычного 

уровня» и «высокого уровня». 

В статье социальные и пространственные концепты исследуются как когнитивные 

единицы и структуры. В статье рассматривается тип концепта, определяются его струк-

турно-семантические, лексико-когнитивные основы. Кроме того, определяются концеп-

туальный объем и схема таких  концептуальных типов как понятие и воображение. 

 

                                                                                               S.V. Novruzova 

 

Types of concepts and stages of conceptual analysis 

 

Summary 

 
The question of the concept and its types has not yet been resolved in a comparative sense. 

Revealing the national-cultural and mental specifics of concept types is one of the most 

important problems facing the science of cultural linguistics. 

Currently, in cognitive linguistics, there are different types of units of thinking mental 

events, conceptual types that create specific emotional images.  

Reflecting knowledge and information, and the types of concepts that arise in this process, 

are divided into two groups: “verbal and non-verbal”. 

This article explores the concepts of "normal level" and "high level". The article also 

explores social and spatial concepts as cognitive units and structures.      

The article examines the types of concept, defines its structural-semantic, lexical-cognitive 

foundations. In addition, the conceptual scope and schema of such conceptual types as 

concept and imagination are defined. 
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Dil haqqında elmin inkişafı dilin mahiyyətini düzgün dərk etməklə sıx surətdə bağlıdır. 

Həyatımızın elə bir hissəsi yoxdur ki, orada dildən istifadə olunmasın. Qədim zamanlardan bu 

günədək cəmiyyət özünün mövcudluğu, fəaliyyəti və inkişafı üçün dilə borclu olmuşdur. Belə 

qənaətə gəlmək olar ki, dil cəmiyyətin ayrılmaz bir parçası olub məhz burada reallaşır. 

Zaman-zaman insanlar arasında yaranan ünsiyyət ehtiyacı, söz demək zərurəti dilin hesabına 

ödənilir. İnsanlar arasında ən mühüm ünsiyyət vasitəsi olan dil eyni zamanda ictimai hadisə 

hesab olunur. Kifayət qədər mürəkkəb bir proses olan dilin tədqiqi, hərtərəfli araşdırılması və 

bu kimi digər məsələlərlə isə dilçilik adlanan elm sahəsi məşğul olur. Uzunmüddətli inkişaf 

yolu qət edən dilçilik yaxud digər adı ilə linqvistika elmi dil hərtərəfli təhlil etdiyi üçün onun 

müxtəlif sahələrinin yaranması kimi bir hal baş verir. Fonetika, dialektologiya, onimastika, 

etimologiya, leksikoqrafiya, morfologiya, etimologiya bu qəbildən olan elmlər sırasına daxil-

dir. Bu siyahıda leksikologiyanın xüsusi əhəmiyyəti var. Belə ki, müasir dilçilikdə bu sahə dil 

strukturunu öyrənməklə, müxtəlif dillərin tədqiqini həyata keçirir. Bu dillərdən biri də Hind-

Avropa dilləri ailəsinin German dil qrupuna mənsub olan ingilis dilidir. 

İngilis dilinin leksikologiyası. Linqvistikanın əsas sahələrindən biri olan leksikologiya dil 

haqqında elm kimi fəaliyyət göstərir və onun leksik tərkibini öyrənir. Bu elm sahəsi müəyyən 

edilmiş xüsusi metodlarla, üsullarla dilin müasir vəziyyətində və eləcə də tarixi inkişaf pro-

sesində lüğət tərkibini tədqiq edir. Sözlər, birləşmələr və bu kimi digər dil vasitələrinin istifa-

dəsi, dildə baş verən cari proseslərlə bağlılığı, onların mənşəyi və inkişafı kimi məsələlər lek-

sikologiyanın birbaşa maraqlandığı məsələlərdəndir. İngilis dilinin leksikologiyası kifayət qə-

dər mürəkkəb ünsürlərlə, dil vahidləri ilə zəngindir ki, bu da onun fəaliyyət dairəsinin geniş 

olduğunu göstərir (3). 

Leksikologiya sözlər, birləşmələr, söz qrupları, morfemlər və bu kimi digər dil vahidləri 

arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin edir. Bu termin ilk dəfə 1820- ci illərdə dilçilikdə işlənmişdir. 

Yunan sözü olub ’’lexis”söz, “logos”elm, təlim sözlərinin birləşməsindən ibarətdir. Bütün 

leksik və frazeoloji vahidlər söz haqqında elm olan leksikologiya vasitəsilə öyrənilir. Dilçi-
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liyin mühüm şöbəsi kimi leksikologiyanın əsas vəzifələri onun fəaliyyətində öz əksini tapır: 

sözlərin mahiyyətini müəyyən etmək; dil vahidləri arasında qarşılıqlı əlaqələri araşdırmaq; dil 

vahidlərinin xüsusiyyətlərini öyrənmək; söz qrupları və frazeoloji vahidlərin dildə rolunu 

müəyyənləşdirmək və s. (5, s. 9-10). 

Dilçilikdə ümumi və xüsusi leksikologiya də fərqləndirilir. Belə ki, ümumi leksikologiya 

ümumi dilçiliyin tərkib hissəsi olmaqla, istənilən dilə xas olan xüsusiyyətləri öyrənir. Xüsusi 

leksikologiya isə ayrıca götürülmüş bir dilin lüğət tərkibi, dil vahidləri, onların işlənmə arealı 

və s. haqqında məlumat verir.  

İngilis dilinin tarixi köklərini araşdırmaq və leksikologiyanın ondan bəhrələndiyini də bil-

mək lazımdır. Çünki, dil ilə bağlı bəzi məsələlər tarixi aspektlər nəzərə alınmasa başa düşül-

məsi xeyli çətinləşər. Müasir leksikologiya ingilis dilində söz yaradıcılığı, morfologiya, söz 

düzəltmə, sözlərin semantikası və s. kimi problemləri araşdırır. Bir elm sahəsi kimi leksikolo-

giya dilçiliyin digər qolları ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərir. Fonetika, qrammatika, üslubiyyat 

və yeni elm sahələrindən olan paralinqvistika, praqmalinqvistika və s. bu elmlərdəndir. 

Bir qrup alimlər bu fikri əsas götürür ki, yalnız qohum deyil, fərqli morfoloji xüsusiyyət-

ləri daşıyan dillər də müqayisə oluna bilər (2, s. 217-219). 

Leksikologiyanın elmlərlə əlaqəsi fonunda üslubiyyat xüsusilə fərqlənir. Çünki hər iki sa-

hə təqribən eyni problemlərlə maraqlanır. Sözlərin üslubi xüsusiyyətləri, məcazilik, çoxməna-

lılıq, ixtisarlar, qısaltmalar və bu kimi digər dil vasitələri üslubiyyat kimi leksikologiya üçün 

də əhəmiyyətli hesab olunur. Bu vasitələr dilin rəngarəngliyini təmin edərək, daha ifadəli nit-

qin formalaşmasına şərait yaradır. Məsələn, to close - to shut, to finish; famous - celebrated, 

popular - renowned; child - infant - bebe – kid (5, s.15-16). 

Digər bir əlaqə isə sosial dilçilik (mədəniyyətşünaslıq) ilə bağlı müşahidə olunur: dil mə-

dəniyyətin bir hissəsidir, insanların psixologiyasının əksidir. Cəmiyyətdə baş verən hər cür 

yenilik bu və ya digər dərəcədə insanlara təsir edir ki, bu da öz növbəsində dildə əks olunur. 

Yeni sözlərin yaranması, köhnə sözlərin dildən çıxması, çoxmənalılığın yaranması, bədii təs-

vir vasitələrinin istifadəsi bu amillərlə sıx bağlıdır (6). 

 

Sinonim sözlər çoxluğu və onların dildə fəaliyyəti 

 

Dilin lüğət tərkibində çoxlu sözlər mövcuddur və onlara müxtəlif mövqelərdən yanaşaraq 

qruplaşdırmaq, araşdırmaq mümkündür. Sözlər dildə işlənərək tədricən xalqın təfəkkür tərzi, 

təsərrüfatı, məişət həyatı ilə bağlı olaraq ilkin, həqiqi mənasını genişləndirir, yeni məna çalar-

ları qazanır, formasını dəyişir və s. Bu proses davamlı olduğundan sözlərin məna və forma 

münasibətləri də dəyişir. Belə ki, dildə mənaların şaxələnməsi, köçürülməsi, fərqli istiqamət-

lərdə dəyişməsi baş verir. Bəzən söz tamamilə öz həqiqi mənasından uzaqlaşır ki, bu halda 

leksikologiya ilə semasiologiyanın birgə fəaliyyəti əsas götürülür. Xüsusən çoxmənalılıqda bu 

elm sahəsinin tədqiqatları böyük önəm kəsb edir (1, s. 307). Ümumiyyətlə, leksikologiyada 

sözlər mənasına görə iki yerə bölünür: təkmənalı və çoxmənalı sözlər. Yalnız bir leksik mə-

nası olan sözlər təkmənalı sözlər adlanır. Bu sözlər hansı məqamda işlənməyindən asılı olma-

yaraq yalnız bir mənanı ifadə edir və monosemantik vahidlər adlandırılır. Monosemantik söz-

lər ingilis dilində azlıq təşkil edir. Əsas etibarilə belə təkmənalı sözlər terminologiyada işlə-

nən elmi terminlərdir. Məsələn, semasiology (semasiologiya), onomasiology (onomastika), 

geography (coğrafiya) və s. Təkmənalı sözlərlə müqayisədə ingilis dilində sözün çoxməna-

lılığı və ya polisemiyası daha geniş yayılmışdır. Sözlərin semantikasında baş verən dəyi-

şikliklər, eləcə də struktur xüsusiyyətləri polisemiyanın mənbəyi hesab olunur. Araşdırmalar 
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göstərir ki, sözlər müxtəlif situasiyalarda bənzər dil vahidləri ilə əvəz olunur. Məsələn, glass – 

güzgü, stəkan, barometr, şüşə; head – baş (bədən üzvü), hər hansı bir əşyanın başı, çayın baş-

lanğıcı, baş həkim və s. Digər tərəfdən sözlər zaman-zaman məcazi mənada da işlənərək dildə 

rəngarənglik yaradır. Məsələn, foxrot - tülkü yerişi,  rəqslərdən birinin adı; a lamp spot – di-

rək, sütun, uzun arıq adam və s. Polisemiya çərçivəsində ingilis dilində  homonymy (homo-

nim), paronymy (paronim), synonym (sinonim) və bu kimi digər dil vahidləri geniş işlənir.  

Bunların içərisində sinonimlər leksikologiyanıın zənginləşməsində xüsusi rolu olan çox-

mənalı sözlər kimi fərqlənir. Sinonmilər  barəsində ən qədim yazılı məlumatlar Yunan dilində 

yazılmış əsərlərdə öz əksini tapır. Aristotel başda olmaqla bəzi antik dövr müəllifləri bu leksik 

kateqoriya haqqında mülahizələr irəli sürmüş, onun dilçilikdə xüsusi çəkisindən bəhs etmiş-

dir. İngilis dili sinonim sözlərin dildə çoxluğuna, aktiv işlənməsinə görə dünyanın ən zəngin 

dillərindən biri hesab olunur. Belə ki, istənilən bir məfhumu adlandırmaq üçün kifayət qədər 

yaxınmənalı söz tapmaq mümkündür. Sinonimlər (yun.synonimon. "eyni cür adlandırma") –

linqvistikada müxtəlif cür tələffüz olunan və yazılan, ancaq eyni və ya oxşar mənaları olan 

sözlərdir. Sinonimlər nitq aktını zənginləşdirmək, nitqi daha axıcı etmək məqsədilə işlədilir 

və potensial imkanları ilə ingilis dilinin zənginliyini ortaya çıxarır. Sinonimlər arasında oxşar-

lıq olsa da, onlar öz fikri ifadə zənginliyi, müəyyən stillə bağlılığı və işlədilmə dərəcəsinə gö-

rə fərqlənirlər. Sinonimlər fonetik cildinə, səslənməsinə və eləcə də yazılışına görə fərqli, mə-

naca yaxın olan sözlərdir. Eyni məfhumu ifadə etməsinə baxmayaraq, yaxınmənalı sözlər siq-

nifikatına görə qismən fərqli məna çalarına və ümumiləşdirici mənaya malik olurlar (7). 

Sinonimləri təşkil edən sözlər eyni nitq hissəsinə aid olur və bu baxımdan cümlədə həm-

cins üzvləri yaratmaq üçün də istifadə oluna bilər. Məsələn, nice – beautiful – pretty - 

gorgeous (gözəl); teacher - instructor - educator (müəllim); quietly - silently - without a sound 

(səssizcə); seek- search - look for (axtarış etmək). İngilis dilində çox az miqdarda söz var biri-

digərini istisnasız olaraq həmişə əvəz edə bilsin. İstənilən halda biri-birini əvəz edə bilən sino-

nimlər mütləq sinonimlər adlanır. Məsələn, word formation – word building (söz yaradı-

cılığı); airman-flyer, flying man (təyyarəçi); smart - intelligent - clever (ağıllı) və s. Dilçilikdə 

bu sinonim sözlər dublet də adlanır. Digər qrup sözlər isə nisbi sinonimlər adlanır və onlar 

cümlədən asılı olaraq, bəzi hallarda bədiilik qazanaraq istifadə olunur. Məsələn, big - large 

(böyük, geniş, nəhəng) nümunələri ilə bunu aydın görmək mümkündür. A big house; com-

pany (böyük ev; şirkət), a large house; lion (geniş ailə; nəhəng şir). İngilis leksikologiyasında 

’’big’’ sifəti daha çox adi danışıq dilində (colloqual speech), ’’large’’ isə rəsmi danışıq di-

lində( formal speech) istifadə olunur. Qeyd edim ki, digər leksik kateqoriyalarla müqayisədə 

ingilis dilində sinonimlərin işlənmə tezliyi daha yüksəkdir və imkanları daha çoxdur. 

Yuxarıda deyilənləri ümumiləşdirsək, sinonimləri üç əsas qrupa bölmək mümkündür. 

Dilçilikdə bu xüsusda mövcud olan əsas təsnifat akad. V.V. Vinogradova məxsusdur. Belə ki, 

onun təsnifatına görə, sinonimlər 3 əsas qrupa bölünür:  

1. İdeoqrafik sinonimlər (ideographic synonyms) 

2. Mütləq sinonimlər (absolute synonyms) 

3. Üslubi sinonimlər (stylistic synonyms)         

V.V. Vinoqradovun təsnifatı sözlərin malik olduğu həqiqi və məcazi məna arasındakı 

fərqlərə nəzərən komplektləşdirilmişdir. Bu zaman sözlər arasındakı məna bağlılığı, danışıq 

dilində hansı formalarda istifadə olunması, əvəzetmə prosesinin dərəcəsi və s. kimi amillər 

əsas rol oynayır.  

1. İdeoqrafik sinonimlər. Bu qrupa daxil olan sözlər əsas etibarilə müxtəlif məna çalarlı-

lığı yaratmaqla, verilmiş ideyaları keyfiyyət baxımından da fərqləndirir. Bununla belə ideoq-
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rafik sinonimlər demək olar ki, yaxın mənaları bildirir. Burada daha çox ümumiyə yönəlmiş 

bir sxem özünü göstərir. Daha dəqiq belə sinonimlər bütün sözlər üçün  tamamilə eyni mənanı 

verməsə də, ümumi anlayışı ifadə etməyə imkan verir. İdeoqrafik sinonimlər qrup təşkil edər-

kən sözlərdən biri ümumi məna daşıyaraq əsas rol oynayır və digərləri üçün fikir axınını tə-

min edir. Məsələn, beautiful – fine - pretty - handsome (gözəl). Bu sözlərdən “beautiful’’ ən 

güclü mənanı ifadə edərək dominant söz kimi çıxış edir. Bütün hallarda bu sözü işlədərək mə-

nanı ifadə etmək mümkündür. Digərləri isə yalnız məhdud dairədə işlənə bilir. Digər bir nü-

munədə bu fərq daha aydın özünü göstərir: choose - opt - elect - select - pick (seçmək). Məna 

və fikirdən asılı olaraq bu sözlər dildə tamamilə fərqli formada  işlənirlər. Belə ki, burada 

“select” aparıcı söz çıxış edir. Geniş mənada hər halda bu söz istifadə olunduğu təqdirdə, di-

gərləri müəyyən bir konkret situasiya ilə bağlı olur. Məsələn, to select a gift (hədiyyə seç-

mək),  to opt for something (nəyəsə üstünlük vermək), to elect a president (prezidentə səs ver-

mək, seçmək), to pick new books (yəni kitablar seçmək, istifadə üçün saxlamaq). İdeoqrafik 

sinonimlər işlənmə tezliyinə və xüsusi əhəmiyyətinə görə fərqlənir (4, s. 28). 

2. Mütləq sinonimlər. Bu sinonimlər isə heç bir məna fərqliliyi olmadan biri-birini əvəz 

edə bilir. Yəni istənilən halda mütləq sinonimlər və ya digər adı ilə dubletlərə eynimənalı söz-

lər demək mümkündür. Məsələn, end - finish (bitirmək); absolute – complete - full (tam); 

accurate - actual - certain - authentic (dəqiq) və s. Mütləq sinonimlər ingilis dilində azlıq təş-

kil edir. Xüsusilə terminologiya sahəsində belə sözlərə rast gəlmək mümkündür. Məsələn, 

noun - substantive (isim); scarlatina - scarlet - fewer (qızdırma, hərarət); inflection – function-

nal affix (fleksiya) və s. Leksikologiyada bu terminlər həmçinin mükəmməl sinonimlər 

(perfect synonyms) adlandırılır. Bəzi mütləq sinonimlər hətta eyni üslubi laylarda da işləmə 

bilir. Məsələn, homleland - motherland (ana vətən) (5, s. 180). 

3. Üslubi sinonimlər. Adından da göründüyü kimi, bu qrup sinonimlər üslubi məqamlara 

görə fərqlənərək dilin müxtəlif laylarında işlənir. Məhz bu məqamda leksikologiyanın üslu-

biyyat elmi ilə qarşılıqlı əlaqəsi yenidən nəzərə çarpır. Üslubi sinonimlər tamamilə eyni mə-

nanı ifadə etsə də işlənmə məqamları fərqlidir. Bu kimi sözlər dildə rəngarənglik yaratmaqla 

daha effektiv nitq aktının qurulmasını təmin edir və əsas etibarilə şeir dilində istifadə olunur. 

İngilis ədəbiyyatında belə sözlər personajların nitqini fərdiləşdirmək üçün istifadə olunur. 

Bəzi üslubi sinonimlər qısaltmalar (shortening) vasitəsilə yaranır və dildə koloriti zənginləş-

dirir. Məsələn, cute - acute (zərif); tween- between (arasında); exam - examination (yoxlama); 

moment - mo (an); brolly - umbrella (çətir). Əksər hallarda qısaldılmış formalar adi danışıq 

dilində istifadə olunur. Ümumiyyətlə üslubi sinonimlər mənalarına görə yox, nitq prosesində 

tutduğu mövqeyə görə fərqlənirlər. Ədəbi dildə istifadə olunan poetik sözlər, arxaizmlər və 

digər dil vasitələri zaman-zaman öz alternativləri ilə əvəz olunur. Bu da dilin zənginləşməsi 

və sinonimlərin fəaliyyət dairəsini genişləndirir. Məsələn, maid - girl (qız); bliss - happiness 

(xoşbəxtlik); steed - horse (at); to quit - to leave (tərk etmək) . Göründüyü kimi bu sözlər eyni 

mənanı ifadə edir, lakin müxtəlif dil laylarında işlənir. Üslubi sinonimlər içərisində bir qrup 

sözlər var ki, dili qeyri - etik ifadələrdən, neqativ sözlərdən və kobud ifadələrdən mühafizə 

edir. Dilçilikdə belə sözlərə evfemizmlər deyilir ki, bunlar da sinonim kimi qəbul oluna bilər. 

Məsələn, garbage collector (zibil toplayan) - sanitation person (sanitar işçi); old person (qoca 

adam) - pensioner (təqaüdçü); ugly (çirkin) - unattractive (cazibəsiz); beggar (dilənçi) – 

homeless ( evsiz); to die (ölmək) – to pass-away (dünyasını dəyişmək) və s. 

Bu təsnifatdan başqa ingilis leksikologiyasında sinonimlər kontekstdən asılı olaraq daha 3 

qrupa bölünür: kontekstual (contextual), nisbi (relative) və ümumi (total) sinonimlər. 

Kontekstual və ya kontekstdən asılı olan sinonimlər adından da göründüyü kimi məzmun-
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la bağlı olub, digər hallarda sinonimlik yarada bilməyən sözlərdir. Danışıq zamanı və ya 

mətndə belə sözlərdən kifayət qədər istifadə olunur. Məsələn, to buy (almaq) və to get (əldə 

etmək) sözləri ayrılıqda tamamilə fərqli mənaları bildirir və sinonim kimi işlənə bilmirlər. La-

kin cümlə daxilində hər ikisi bənzər məqamları bildirmək üçün yaxınmənalı söz kimi qəbul 

oluna bilər. Məsələn: 1. Mary will go to the boutique in order to buy her shoes – Meri ayaq-

qabılarını almaq üçün butikə gedəcək. 2. Mary will go to the boutique in order to get her 

shoes – Meri ayaqqabılarını əldə etmək üçün butikə gedəcək. İngilis dilində kontekstual sino-

nimlər içərisində diqqət çəkən nüanslardan biri də sözlərin yalnız inkar formada yaxınmənalı  

kimi çıxış etməsidir. Belə sözlərə to stand (durmaq), to bear (dözmək) və to suffer (əziyyət 

çəkmək) kimi fellər nümunə ola bilər. Məsələn: 1. My father can’t stand his carelessness, 2. 

My father can’t bear his carelessness, 3.My father can’t suffer his carelessness. – Mənim atam 

onun laqeydliyinə dözmür, tab gətirə bilmir. Hər üç nümunənin tərcüməsi onu göstərir ki, 

inkar formada bu feillər sinonim kimi işlənə bilər (4, s. 29). 

Dildə elə sinonimlər də var ki, onlar yalnız müvafiq fikri ifadə etmək, incə məqamları 

fərqləndirmək üçün xüsusi hallarda istifadə olunur. Bu sözlər də müəyyən bir kontekstlə bağlı 

olur. Lakin kontekstual sinonimlərdən fərqli, yalnız bir halda, bir cümlə daxilində sinonimlik 

yarada bilirlər. Nisbi sinonim adlanan belə sözlər eyni mənanı müxtəlif çalarlarla təqdim edən 

üslubi vasitələr kimi də səciyyələndirilə bilər. Məsələn, gift - genius - talent sözləri cümlə da-

xilində yalnız ekspressivlik yaratmaq üçün işlənərək vergili, istedadlı kimi tərcümə oluna bi-

lər. Nisbi sinonimlər bu xüsusiyyətlərinə görə üslubi sinonimlərə bənzəyir. 

Ümumi sinonimlər isə öz növbəsində mütləq (abstract) və ya mükəmməl (perfect) sino-

nimlərə ekvivalent ola bilər. Belə ki, bu tipli sözlər də məzmundan asılı olmayaraq həmişə 

biri- digərinin əvəzi ola bilir. Eynilə mütləq sinonimlər kimi bu qrupda olan dil vahidləri də 

ingilis dilində nadir hallarda rast gəlinir. Əsas etibarilə terminlər öz aralarında sinonimlik ya-

radaraq müəyyən elm sahəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir. Məsələn, gopher – suslik (sünbül-

qıran). 

Sinonimlər dildə sinonimik cərgə (synonimic set/ row) yaradır. İngilis dili bu baxımdan da 

olduqca zəngin dil kimi tanınır. Belə ki, bu dildə təqribən 8000 sinonimik qrup vardır. Məsə-

lən, famous - celebrated - popular - illustrious, renowned - well-known (məşhur); good - fine- 

adequate - skilled - virtuous (yaxşı); joyous - joyful - blithe - cheerful -merry - contented - 

happy (xoşbəxt) və s. Bəzi hallarda çoxmənalı sözlər də bir neçə sinonimik cərgələrə daxil ola 

bilirlər. Məsələn ,fresh - original - novel - striking - up-to-date (yeni); fresh - another – dif-

ferent - new (fərqli). Bu zaman bir əşya, şəxs və s. eyni anda bir neçə sinonimlə əvəz oluna 

bilir. Sinonim sözlərdən biri digərlərinə nəzərən daha geniş mənaya sahib olmaqla domi-

nantlıq təşkil edir və nitqdə dəqiqliyi, ifadəliliyi qoruyub saxlayır. Belə sözlər sinonimik do-

minant (synonimic dominant) adlanır. Hər bir sinonimik qrupda belə bir ümumi mənanı ifadə 

edən söz olmalıdır. Məsələn, to leave - to quit - to clear out - to retire - to depart (tərk etmək, 

çıxmaq) cərgəsi üçün əsas söz ’’to leave’’dir. Çünki ümumi məna daşımaqla digər sözlər üçün 

aparıcı funksiya daşıyır. Digər bir nümunədə red - scarlet- purple - crimson (qırmızı) isə do-

minant söz ’’red’’ sifətidir. Bəzi hallarda dilçilər bu sözlərin böyük əksəriyyətinin Anglo Sak-

son - ingilis məşnəli olduğunu iddia etsələr də, bu dildə fransız mənşəli sinonimlər də üstün-

lük təşkil edir. Hətta bir  sinonimik sıra daxilində eyni anda ingilis, fransız və latın mənşəli 

sözlər də ola bilər. Məsələn, to ask (anglo sakson mənşəli), to interrogate (latın mənşəli), to 

question (fransız mənşəli) - sual vermək; to end( anglo sakson mənşəli), to complete (latın 

mənşəli), to finish (fransız mənşəli) - bitirmək (8). 

İstənilən dil vahidi kimi sinonimlərin də dildə işlənmə məqsədləri, vəzifələri var. Belə ki, 
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danışıq zamanı üslubi effekt və səlislik yaratmaq, lüzumsuz təkrarlara yol verməmək, fikrin 

daha təsirli, ahəngdar, dəqiq, ifadə edilməsi üçün rəngarəng sinonimlərdən istifadə olunur. Bu 

sözlər nitqin təsir gücünü artırmaqla yanaşı ekspressivlik yaradır ki, bununla da nitqdə incə 

məqamları daha rahat ifadə etmək olur. Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, sinonim 

sözlər dildə texniki aydınlığı təmin edir. Ümumiyyətlə belə sözlər geniş üslubi xüsusiyyətlərə 

malik olmaqla həm ingilis dilinin leksikologiyası, həm də üslubiyyatı üçün əsas rol oynayır. 

Sinonimlər vasitəsilə yaranan nitq prosesi daha maraqlı, axıcı olur bu və dinləyicilər tərəfin-

dən rəğbətlə qarşılanır. İngilis dilində ədəbiyyatda, lirikada, poeziyada da məna koloriti, ifa-

dəlilik yaratmaq məqsədilə yaxınmənalı sözlərdən istifadə olunur. Təsadüfi deyil ki, nitqimizi 

qüsursuz etmək üçün, fikir və hisslərimizi nəinki göstərmək hətta şüurlu şəkildə gizlətmək 

üçün belə dil vahidləri əvəzsizdir. Nitqin etik normalarını gözləmək, dil vahidlərindən ictimai 

nəzakət qaydalarına uyğun istifadə etmək üçün sinonimlərin müstəsna əhəmiyyəti vardır. Ey-

ni zamanda disfemizmlərin (dsymphemism - mənanı kobudlaşdıran sözlər) yerinə evfemiz-

lərin (euphemism - mənanı yumşaldan sözlər) işlənməsi də dilə xüsusi rəng, keyfiyyət gətirir 

ki, bu da sinonimlərin vasitəsilə baş verir. İngilis dilində  bəzi hallarda sinonimlər yalnız vur-

ğu yaratmaq məqsədilə  istifadə olunur. Məsələn:  He spoke to me bitterly and severely. Bura-

da “bitterly” və “severely” zərfləri cümlə daxilində sinonimlik təşkil edərək mənanın qüvvət-

ləndirilməsinə xidmət edir. Bir qrup sinonimlər isə dildə hazır ifadələr şəklində mövcud olub 

üslubi məqsədlərə xidmət edirlər. Daha dəqiq belə sinonimlər alliterasiyaya (alliteration) 

əsaslanaraq obrazlılıq yaradırlar. Məsələn, bag and baggage; safe and sound; calm and quiet 

kimi nümunələrdə tələffüz zamanı oxşarlığın yaranması və ya eyni səslərin sözün əvvəlində 

işlənməsi nitqdə ahəngdarlıq yaratmaqla sinonim sözlərin fəaliyyət dairəsini genişləndirir. 

Bununla belə bəzi söz cütlükləri, ifadələr öz həqiqi mənalarını itirir və yalnız üslubi məqam-

ları  gücləndirmək üçün dildə işlədilir. 

Digər dillərdə olduğu kimi ingilis dili üçün də sinonim sözlər çoxluğunun yaranması, ge-

niş istifadəsi və bu sözlərin mənbəyinin araşdırılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Sinonim-

lərlə kifayət qədər zəngin olmasına baxmayaraq, ingilis dili yalnız öz imkanları hesabına lüğət 

bazasını genişləndirə bilməz. Bu təbii hal bütün dillərə xasdır. Dilin lüğət tərkibinin zəngin-

ləşməsi fonunda sinonim sözlər də bu prosesdə fəal iştirak edir. Nəzərə alsaq ki, ingilis dilinin 

lüğət tərkibində külli - miqdarda belə söz var, deməli onun mənbələri tədqiq edilməlidir. 

Ümumi qaydaya görə sinonimlərin əsas mənbəyi alınmalar (borrowings), dialektizmlər (dia-

lectisms) və söz yaradıcılığı (wordbuilding) kimi qəbul olunmuşdur. İngilis dilində alınma 

sözlər böyük üstünlük təşkil edir ki, artıq bu sözlər aktiv lüğət fonduna daxil olaraq istifadə 

olunur. Xüsusilə Avropa mənşəli sözlərlə zəngin olan bu dil fransız, italyan, latın, yunan mən-

şəli gəlmə sözlərin təsirinə məruz qalmışdır. Tədricən belə sözlər istifadə dairəsini geniş-

ləndirərək yerli sözlərlə qaynayıb-qarışırlar. Bununla da dildə sinonim sözlərin xüsusi çəkisi 

artmış olur. Bəzən alınma sözlər yalnız öz aralarında, bəzən isə eyni anda müxtəlif dillərə 

məxsus sözlərlə sinonimlik təşkil edə bilirlər. Bununla belə ən geniş yayılmış formul milli 

mənşəli söz və hər hansı dildən gəlmə sözlər arasında qurulur. Məsələn, bodily (milli mənşəli) 

- corporal (latın mənşəli); rise (milli mənşəli)- mount (fransız mənşəli) və s. Bu tipli sino-

nimlik ingilis dilində “double scale’’ adlanır. Bəzi hallarda bir obyekti, məfhumu adlandırmaq 

üçün dildə 10 -dan çox sözdən istifadə olunur. Belə ki, Böyük Britaniya ədəbiyyatının ən 

məşhur əsərlərindən olan “Beawulf'’da qəhrəman sözünün 37, dəniz sözünün 17, döyüş sözü-

nün isə 12 sinonimi işlədilmişdir. Bu qədim ingilis dilində xüsusən də əsərlər üçün xarakterik 

bir hal olmuşdur. Hətta müasir ingilis dilində də belə hallarla qarşılaşmaq mümkündür. 

Məsələn, money (pul) sözünü bildirən 20-ə yaxın söz mövcuddur. Beans, bucks, the chips, the 
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needful və s. bu sözlərdən sadəcə bir neçəsidir (9). 

Sinonimlərin digər bir mənbəyi dialekt sözlər hesab olunur. Bu zaman yerli dialektizmlər 

tədricən danışıq dilinə daxil olaraq digər sözlərlə birlikdə işlənib sinonimlik yaradır. Məsələn, 

honey - hinny (bal); sister - tittie (bacı); cutty - naughty girl (dəcəl qız); bonny - pretty (gözəl) 

və s. Sinonim sözlər çoxluğunun dildə yaranma vasitələrindən biri də söz yaradıcılığı prosesi-

dir. Burada bir neçə məqam xüsusi fərqlənir: mürəkkəb fellərin, isimlərin, ifadələrin sinonim-

liyi. Məsələn, to choose - to pick out (seçmək);to enter - to go in (daxil olmaq); dreamer - 

star-gazer (xəyalpərəst); to hesitate -to be in two minds (tələsmək); to make a mountain out of 

a molehill - to exxagarate (şişirtmək). Dilçilikdə konversiya ( conversion) vasitəsilə sinonim 

sözlərin yaranması ən çox müşahidə olunan hadisələrdən biridir. Məsələn, to plant - plant 

(əkmək); to speak - speak (danışmaq); to accompany- accompany (müşayiət etmək) və s. 

Sinonim sözlər çoxluğunun ingilis dilində əhəmiyyəti bir çox amillərlə şərtlənir. Bu sözlər 

dildə işlədilən zaman danışanın dünyagörüşünün detallı şəkildə çatdırılması və ifadə olunan 

fikrin zənginləşdirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır. Həmçinin ingilis dilində for-

malaşmış əsas bacarıqlardan  olan - yazılı və şifahi bacarıqların inkişafında yaxınməanlı söz-

lər əsas rol oynayır. Belə ki, danışıq zamanı və ya yazarkən fikri daha axıcı, maraqlı və yad-

daqalan etmək istəyiriksə, təkrarlardan uzaqlaşıb daha effektiv nitq qurmaq istəyiriksə bu dil 

vahidləri düzgün və yerində işlədilməlidir. Nitqin emosional çalarlarla zənginləşməsinə və da-

ha estetik səslənməsinə verdiyi böyük töhfələrdəndir ki, ingilis dilində onlarla belə söz tap-

maq mümkündür. Digər bir vacib məqam xüsusilə akademik sahələrdə yazıçıların qarşılaşdığı 

plagiarizm problemidir ki, məqsədyönlü şəkildə seçilmiş sinonim sözlər bu problemin qar-

şısını almağa kömək edir. Bu zaman əsas fikir saxlanılır əvəzinə başqa yaxınmənalı sözlər is-

tifadə olunur ki, bu da köçürmə, eynilik kimi məsələləri aradan qaldırır. Dilçilikdə bu hadisə 

parafraz da adlanır. Araşdırdığım başqa bir nüans isə sinonimlərin nitq mədəniyyətində həl-

ledici rolu, dildə ekspressivlikin təmin olunması və semantik problemlərin uğurlu həlli ilə 

şərtlənir. Nəticə olaraq qeyd edə bilərəm ki, akad.L.V.Şerbanın da dediyi kimi ədəbi dildə 

manevr etməyin sərbəstliyini yalnız sinonimlər təmin edir. 

Məqalənin aktuallığı. Sinonimlər təkcə ingilis dilində deyil, bütün dillərdə şifahi və ya-

zılı nitqi zənginləşdirmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən verilmiş məqaləni 

aktual hesab etmək olar. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə araşdırılan problem 

təkcə nəzəri cəhətdən  deyil, eyni zamanda dilçiliyin  vacib məsələsinə düzgün praktik yanaş-

ma mexanizmini göstərir. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Лексикология английского языка занимает своеобразное место в современном язы-

кознании или (лингвистике). Данная статья посвящена именно этому разделу науки и 

одной из его основных составляющих речь идёт о деятельности синонимов в анг-

лийском языке. В частности, язык синонимов состоит из  многозначных слов, имеющих 

исключительное значение в обогащении виды, источники, основные функции, синони-

мические группы, и их значение в лингвистике место было интерпретировано с при-

мерами. 
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Summary 
 

 

The lexicology of the English language has a special place in modern linguistics. The 

article deals with this department of science and one of its main components synonymies  in 

English. Especially, the types, sources, main functions of the synonyms, synonymic rows and 

their place in linguistics haze been explained  with examples. These words are of exceptional 

importance of the enrichment of the language. 
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Lokativliyin ifadəsində sintaktik vasitələr xüsusi yer tutur. Bu vasitələr atributiv, obyekt 

və zərflik birləşmələrin, eləcə də sadə cümlələr (təktərkibli və cüttərkibli), həmçinin yer bu-

daq cümlələrinin elə hissəsini əhatə edir ki, onlar lokativ mənanı ötürsün. Özünün predmet və 

ya hadisənin mövcudluğuna işarə etməsinə baxmayaraq bu vasitələr bu və ya başqa dərəcədə 

məkan seminə malik olur. Sadə cümlənin semantik, eləcə də məntiqi propozisiya əsasında for-

malaşması sadə cümlədə hadisə propozisiyası (məkani, aksional və stataya) aşkara çıxır.  

Xəbər baş üzvlü təktərkibli və cüttərkibli cümlələr onların tərkibinə daxil olan, daha çox 

ekzistensional və aksional feillə birləşən yer zərfliyinə görə məkan mənasını öytürür. Bunu 

lokativliyi ifadə edən leksik, morfoloji və sintaktik vasitələr arasındakı əlaqə nəticəsində for-

malaşan səviyyələrarası kombinator vasitələr də təsdiq edir (9; 8).  

Müxtəlifsistemli dillərin məkan funksonal-semantik sahəsinə aid tədqiqatlarda önlük, qoş-

ma və hal formaları kimi qrammatik vasitələrin çoxluq təşkil etməsi aşkara çıxır (4; 5; 6).  

Moazzenin araşdırmasında göstərilir ki, fars dilində önlükləri, rus dilində isə önlüklü hal 

formaları lokativlik funksional sahəsində mərkəzi yer tutur (5).   

A.T. Rəşidovanın ingilis, rus və lak dillərinə aid tədqiqatında qoşmalı hal, önlüklü hal for-

maları araşdırılmış, müxtəlif linqvokulturologiyalarda məkan semantikasının ifadəsində uni-

versal və etnospesifik xüsusiyyətlərin üzə çıxarılma imkanı olması qənaəti hasil edilmişdir (6, 

s. 65). 

Rus və ingilis dillərində lokativlik kateqoriyasını təhlil etmiş V.V. Beskrovnoya belə bir 

nəticəyə gəlmişdir ki, bu funksional-semantik sahənin nüvəsinin tərkibinə statik önlüklər və 

məkani isimlər daxil olan sintaktik konstruksiyalar təşkil edir. Belə önlüklü substantiv birləş-

mələr sintaktik səviyyəyə aid olub kombinator vasitələrdir. Onların tərkibinə məkana gəlmə, 

orada olma və oradakı vəziyyətə işarə edən ekzistensional feilər daxil olur. V.V. Beskrovna-

yanın fikirlərinə görə, sintaktik – konstruksiyalarıda danışıq, istiqamətlənməmiş hərəkət, hal 

və fiziki qavrama feilləri də girir. Sadalanan feil qrupları statik məkan münasibətləri mənasını 

verir. Bu halda müəyyən məkan daxilindən kənaraçıxmanın olmadığını ifadə edən feillərdən 

istifadə edilir (4, s. 112).  

İngilis dilində məkanı ifadə edən önlük və önlüklü konstruksiyalar əsasən aşağıdakı se-

mantikaları əhatə edir: 1) məkan oriyentirinin səthində lokallaşma; 2) məkan oriyentirinin da-

xilində lokallaşma; 3) məkan oriyentirinin bilavasitə yaxınlığında lokallaşma; 4) məkan ori-

yentirinin hüdudlarından kənarda lokallaşma (4, s. 120-121). Bu cür lokallaşmalar real ger-

çəklikdə obyekt-məkan, subyekt-məkan münasibətlərinə uyğun gəldiyinə görə onların başqa 
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dillərdə, o cümlədən Azərbaycan dilində də ifadə vasitələri olmalıdır. Tədqiqat göstərir ki, 

Azərbaycan dilində qeyd olunan məqamlarda məkani hallar, qoşmalı birləşmələr, yer zərfləri 

istifadə olunur. Bu vasitələr məkan münasibətlərini bildirən strukturlar kimi çıxış edir. 

Azərbaycan dilinin hal və qoşmalı məkan formalarına ingilis dilinin önlüklü konstruksiya-

ları uyğun gəlir. Bu konstruksiyalar obyektin yerləşmə yerini göstərir. Həmin prosesdə bütün 

fəaliyyət ərzində məkan xarakteristikaları dəyişməz qalır. Lokallaşma zamanı təsvir olunan 

obyektlə oriyentirin qarşılıqlı yerləşməsi eyni cür qalır.   

Ə.Z. Abdullayev “Qatar Bakıdan axşam çıxdı. Moskva Bakıdan böyükdür. Söhbət Bakı-

dan düşmüşdü” cümlələrindən birincisində Bakıdan sözünün yer zərfliyi, ikinci və üçüncü 

cümlələrdə isə vasitəli tamamlıq olduğunu düzgün qeyd etmişdir (1, s. 149). Lakin məntiqi-

semantik planda məsələyə yanaşsaq, Bakı məkan məzmununu hər üç halda saxlayır. Təbii ki, 

qrammatik məkan və konseptual məkan fərqli anlayışlardır. Cümləni semantik təhlil etdikdə 

cümlə üzvlərini ayırıb konkretləşdiririk. Məkan münasibətlərini araşdırdıqda isə məsələyə bir 

qədər fərqli yöndən baxılır. Əgər yer zərfliyinin həmişə “yer” ifadə etməsi onun məkanla bir-

başa əlaqəsinə əsas verirsə, mübtəda, tamamlıq üçün belə birbaşa bağlılıq yoxdur. Belə cümlə 

üzvü funksiyasını yerinə yetirən sözün məkan ifadə etməsi onun mənasından irəli gəlir. Müb-

təda “kim?”, “nə?, “hara?” suallarına cavab verir və yalnız “hara?” sualına cavab verən müb-

təda funksiyasında işlənən sözün məkan bildirməsini iddia etmək düzgün deyildir. Onu da 

qeyd edək ki, Ə. Abdullayev özü də bu məsələyə qismən diqqəti cəlb etmiş və yazmışdır: 

“Belə cümlə üzvlərinin müəyyənləşməsində məkani-qrammatik hallarda işlənən isimlərin mə-

kan məzmunu və ya əşya məzmunu daşımasının əhəmiyyəti böyükdür. 

Misallar: 

1. Uşaq çarpayıdan yıxıldı. 

2. Uşaq atdan yıxıldı. 

Doğrudur, çarpayı əşyadır. Amma o, evdə (müvəqqəti də olsa) müəyyən yer tutur, məkan 

məzmunu qazanır. Buna görə də birinci misaldakı çarpayıdan sözü yer zərflik olur.   

İkinci cümlədəki atdan sözü tamamlıq vəzifəsi daşıyır, çünki at məkan məzmunu deyil, əş-

ya məzmunu daşıyır. Eyni fikri yönlük və yerlik hallarda olan isimlərin sintaktik vəzifəsi ba-

rədə də söyləmək olar. 

1. Oqtay kitabı portfelə qoydu. 

2. Oqtay kitabı şkafa qoydu. 

Portfel əşya məzmunu daşıdığı üçün o, tamamlıq kimi müəyyənləşir. Portfelin sabit yeri 

yoxdur (o bir yerdən asıla bilər, stolun üstündə, şagirdin əlində ola bilər və s.). Şkaf məkan 

məzmunlu olduğu üçün bu cümlədə yer zərfliyi olur (1, s. 150). Fikrimizcə, əşyalıq məzmunu 

burada həlledici amil deyil. Bunu at-çarpayı, at-şkaf, at-portfel qarşılaşdırmaları aparmaqla da 

təsdiq etmək mümkündür. Eyni zamanda çarpayının müəyyən yer tutması o demək deyil ki, 

portfel yer tutmur. Ola bilər ki, burada statiklik və dinamiklik amili də ortaya qoyulsun. Yatar 

da, maşında hərəkət edir və onların içində adamlar lokallaşır. Yaxud “uşaq hasardan yıxıldı” 

cümləsini götürsək, hasar məkanlı, əşyalı olur. Oxşar şəkildə “uşaq nərdivandan yıxıldı” şək-

lində qurduğumuz cümlədə nərdivanın əşya və ya məkan olmasını necə dəqiqləşdirmək müm-

kündür? Belə hesab etmək olar ki, məkan münasibəti üçün lokallaşma vacib şərtdir. Qramma-

tik baxımdan sözün vasitəli tamamlıq və ya yer zərfliyi olması onun məkan funksiyasını ye-

rinə yetirməsi üçün zəruri və kafi şərt ola bilməz.  

Cümlədə yer zərfliyinin mövqeyinin dəyişməsi cümlənin semantikasına təsir göstərir. Bu 

baxımdan konkret və abstrakt semantikalı lokativləri fərqləndirmək lazım gəlir. Bir sıra loka-

tivlərin cümlədəki yeri modallığın ifadəsinə təsir göstərir. Lokativlərin cümlədəki yerinin se-
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mantikaya təsirini öyrənmək üçün onları cümlədə fərqli mövqelərdə - əvvəldə, ortada və son-

da işlətməklə semantik dəyişimləri müəyyənləşdirmək lazım gəlir.  

Bəzi lokativ situasiyaların ifadəsi zamanı hal formaları ilə qoşmalı konstruksiyaların sino-

nimliyi aşkara çıxır. Lokallaşmanın ifadəsi zamanı məkani hallarla yanaşı, semantik cəhətdən 

bu hallarla qarşılıqlı təsirdə olan feillərin də rolu nəzərə alınmalıdır. Məkan münasibətlərinin 

əsas tipi kimi yerləşmə və hərəkəti xüsusi ayırmaq lazımdır. Azərbaycan dilində hal və qoş-

malı feillər məkan münasibətlərinin ifadəsində nisbi fəalliqla seçilirsə, ingilis dilində önlüklü 

forma məhsuldardır. Hər iki dildə yer zərflərinin işlənməsi də geniş yayılmış vasitədir. Bəzi 

dillərdə məkan münasibətlərinin ifadə olunmasında inessiv, slativ, lativ, prolativ, bir sıra hal-

larda ablativ və dativ də istifadə olunur. Məkani qoşmalar adlara qoşularaq feillə birlikdə xü-

susi konstruksiyalar əmələ gətirir.  

Germanistikada ənənəvi olaraq iki növ məkan münasibəti fərqləndirilir: 1) istiqamət mü-

nasibəti – directional relations; 2) məsafə münasibəti – distance relations. Bu münasibətlərdən 

birincisi external və internal olmaqla iki növə bölünür. Daxili (internal) oriyentir daxilində, 

xarici (external) oriyentirdən kənarda olmaqla bağlıdır. Məsafə (distance) münasibətində 

predmetin oriyentirdən hansı uzaqlıqda olması nəzərdə tutulur.  

İngilis və Azərbaycan dili vasitələri ilə ifadə edilməkdən asılı olmayaraq lokativlik situasi-

yası eyniliyini saxlayır. Çünki məkan münasibətləri dil vasitəsi ilə təyin edilmir, dil vasitəsi 

ilə təsvir, yaxud ifadə olunur. İngilis dili üçün subyekt-predikat-lokativ, Azərbaycan dili üçün 

subyekt-lokativ-predikat sıralanması səciyyəvidir.  

İngilis dilində cümlə daxilində komponentlər arasında əlaqə dil vasitələrinin bir-birinə ya-

naşması yolu ilə reallaşır və feil-önlük-ümumi halda olan isim şəklində özünü göstərir. Azər-

baycan dilində məkani hallardan biridə olan isim – feili ardıcıllığı əsasdır.  

Analitik tipli olan ingilis dilini cümlənin qrammatik quruluşunda məntiqi düşüncə tərzi, 

ciddi təyin olunmuş, yalnız üslubi məqsədlə pozula biləcək söz sırası səciyyələndirir. Azər-

baycan dilində bu məntiq elementlərin yerləşmə qaydasında deyil, onlar arasındakı münasi-

bətlərdə, qarşılıqlı əlaqədə və daxili məzmunda özünü göstərir. Ona görə də ingilis dilində lo-

kativ situasiya strukturu (subyekt, predikat və lokalizator) daha konkret və formalıdır, onda 

elementlərin ardıcıllığı dəyişmir. Azərbaycan dilində isə belə dəyişmələr mümkündür.  

Beləliklə, ingilis dilində məntiqi komponentlər sintaktik formalara daha çox uyğun gəlir. 

Azərbaycan dilində məzmun planı struktur keyfiyyətləri üstələyir və sintaktik quruluşa sər-

bəstlik verir. Azərbaycan dilində sintaksislə morfologiyanın qarşılıqlı əlaqələri daha güclüdür.  

İngilis dilində məkan münasibətlərinin minimal ifadə vasitəsi önlüklü substantiv konstruk-

siyalı feili birləşmələr (feil+önlük+isim) və ya zərfli postpozitiv birləşmələrdir. Bu dildə loka-

tivlik önlük kateqoriyasına əsaslanır və önlüklər statiklik və dinamiklik qarşılaşdırmasını üzə 

çıxarmır. Bəzi tədqiqatlarda ingilis dilində predikatı loaktiv cümlələrin mərkəzi hesab edilir. 

Bu fikrə görə, bu dildə lokativ situasiyanın strukturu lokativ semantik predikatlarda cəmləş-

mişdir. Lokativlik semantik kateqoriyası özünün dil təqdimatında predikat hüdudlarından kə-

nara çıxaraq zərflik münasibətləri dairəsinə keçsə də məkan münasibətlərinin açılmasında pre-

dikat təyinedici rol oynayır, geniş potensial birləşmə imkanlarına malik olur.  

İngilis dili önlüklərinin çoxmənalı, onların birləşmələrinin çoxvariantlığı məkan mənaları-

nın mürəkkəb subkateqoriallaşmasını şərtləndirir. İngilis dilinin nəzəri qrammatikasında loka-

tivlərin bütün müxtəlif növləri iki əsas qrupda birləşdirilir: 1) statik mənalı feillərlə işlənən 

lokativlər; 2) dinamik məkanyönlü feillərlə işlənən lokativlər. 

Statik məkan tələb edən feillərə to stay, ti lie, to sit, to be, to stand və s. aiddir. to stay Ten 

hours for a dollar an' a half, an' ya can't stay on the place. Got to burn gasoline gettin' there."   
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"You stay out here a little while, an' if you smell any roses, you come let me smell, too."  

to lie, 'Again, if two lie together, then they have heat: but how can one be warm alone?  

And when this last food was gone, they stared at the gray water; and in the night they did 

not lie down for a long time.  

to sit A wash boiler rested on its side against the wall; and a collection of boxes lay about, 

boxes to sit on, to eat on.  

to stand A human being wouldn't live like they do. A human being couldn't stand it to be 

so dirty and miserable. Göründüyü kimi, bu feillərlə işlənən sözlər yer zərfliyi olub yerləşmə-

ni ifadə edir.  

İngilis dilində önlüklərin məkan ifadə edən zərflərlə birləşməsi səciyyəvi haldır. Statik ön-

lüklərlə daha çox deyktik zərflər (here, there) işlənir. Bəzən “zərf+önlük” birləşməsi ayrıca 

zərflin (over here=here) mənasını verirsə, bəzi hallarda yeni məkan münasibəti ifadəsini tapır 

(here – burada; along here – bu istiqamətdə).  

İngilis dilində məkan münasibətlərinin ifadəsi zamanı dildən xaric məkan təsəvvürləri də 

spesifik rol oynayır. Bu cəhət dildə özünü göstərir. Dünyanın dil mənzərəsi təkcə ayrı-ayrı dil 

vahidlərinin əsasında duran konseptlərlə təyin olunmur. Bir sıra halların standart vizual təsəv-

vürü başqa, şəkildə təqdimatlara yol açır. Linqvokultruroloji mahiyyət daşıyan bu məsələ elə 

semantik hadisə kimi özünü göstərir ki, obyektin müəyyən situasiyada necə təsəvvür olunması 

əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan dilində quş ağacda oturur, yaxud quş budaqda oturur. Əslində, 

bu zaman quşun budağın üstündə və ya ağacın hansısa budağının üstündə oturması nəzərdə 

tutulur. İngilis dilində There is a bird in a tree (hərfi tərcümədə: Ağacda quş var) konstruk-

siyasından istifadə edilir. Əslində, Azərbaycan dilində “ağacda quş var” demək də mümkün-

dür. İngilislər minik maşınına müəyyən tutumu olan nəqliyyat vasitəsi kimi baxırlar. A man is 

in a car. Azərbaycan dilində də “maşında adam var”, “adam maşındadır” deyimləri mümkün-

dür. İngilislərdə avtobusa səth kimi yanaşırlar. Ona görə A man is on a bus. Azərbaycan di-

lində bu məqamda yalnız avtobusun içində olmaq nəzərdə tutulur və yerlik hal şəkilçisindən 

istifadə edilir.  

Bir sıra hallarda cümlənin özü obyektin lokallaşma yerini ifadə edir və bu feilin hesabına 

reallaşdırılır.   

“The dog doesn`t go”. İt getməyəcək. Bu cümlədə “buradan” sözü olmasa da təsəvvür olu-

nur. “Getmək” feilinin inkar forması qalmaq mənasını verir ki, bu da məkanı dəyişməmək 

məzmunu əmələ gətirir.  

Bir sıra cümlələrdə bilavasitə məkan ifadəsini tapmasa da feil hadisənin, hərəkətin müəy-

yən məkan daxilində baş verməsi aşkara çıxır. Məsələn:  

I’ve ben looking for him for three years – Mən üç ildir onu axtarıram. Azərbaycan dilinə 

hərfi tərcümədə “mən üç ildir onun üçün baxmışam” konstruksiyası alınır ki, onun məzmu-

nunda da “hara” sualına cavab verəcək məkan barədə təsəvvür yaranır. “Axtarmaq” feili də 

harada axtarmaq mənasını aktuallaşdırır. Qeyd olunanlar onu göstərir ki, məkan münasibətlə-

rin sintaktik ifadə formalarında semantik xüsusiyyətlər də əhəmiyyətli rol oynayır. Onu da 

qeyd edək ki, məkan münasibətlərinin ifadəsi mürəkkəb sintaktik bütövün ümumi mövzusun-

dan, yaxud mikromövzudan da irəli gələ bilər. Bu cür halların mövcudluğu məsələnin mətn 

dilçiliyi səviyyəsində tədqiqini tələb edir.   

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlifsistemli dillərin məkan funksonal-semantik sahəsinə aid 

tədqiqatlarda önlük, qoşma və hal formaları kimi qrammatik vasitələrin çoxluq təşkil etməsi 

məqalənin aktuallığını təmin edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Lokativliyin ifadəsində sintaktik vasitələrin öyrənilməsi və araş-
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dırılması məqalənin elmi yeniliyini təşkil edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr tələbələr, 

müəllimlər, tədqiqatçılar və digərləri tərəfindən düzgün istifadəsinə yardımçı ola bilər.  
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Л.Т. Мугалова 

 

Средства синтаксического выражения пространства  

в разных системных языках 
 

Резюме 
 

В статье исследуются средства синтаксического выражения пространства в различ-

ных системах языков. Исследования показывают, что синтаксические средства зани-

мают особое место в выражении локальности. Эти инструменты охватывают атрибу-

тивные, объектные и наречные комбинации, а также простые предложения (единствен-

ное и множественное число), а также части предложений места, которые передают зна-

чение места. Несмотря на то, что они указывают на наличие предмета или события, эти 
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средства имеют более или менее пространственное значение. Формирование простого 

предложения на основе семантического, а также логического суждения раскрывает 

суждение события (пространственное и осевое) в простом предложении. Аналитичес-

кий тип английского языка характеризуется логическим мышлением в грамматической 

структуре предложения, строго определенной последовательностью слов, которая нару-

шается только в стилистических целях. В азербайджанском языке эта логика не в пор-

ядке элементов, а в отношениях между ними, во взаимодействии и во внутреннем со-

держании. В английском языке структура локативной ситуации более конкретна и фор-

мальна, тогда последовательность элементов не меняется. Такие изменения возможны в 

азербайджанском языке. 

 

L.T. Mugalova 

  

Means of syntactic expression of space  

in different system languages 
 

Summary 
 

The article examines the means of syntactic expression of space in different systems of 

languages. Research shows that syntactic means have a special place in the expression of 

locality. These tools cover attributive, object, and adverbial combinations, as well as simple 

sentences (single and double sentences), as well as parts of place sentences that convey a 

locative meaning. Despite the fact that they indicate the existence of an object or event, these 

means have a more or less spatial meaning. The formation of a simple sentence on the basis of 

semantic as well as logical proposition reveals the proposition of events (spatial and axial) in 

a simple sentence. 

The analytical type of English is characterized by a logical way of thinking in the 

grammatical structure of the sentence, a sequence of words that is strictly defined, violated 

only for stylistic purposes. In the Azerbaijani language, this logic is not in the order of the 

elements, but in the relations between them, in the interaction and in the internal content. In 

English, the structure of the locative situation is more concrete and formal, then the sequence 

of elements does not change. Such changes are possible in the Azerbaijani language. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.06.2021 
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Açar sözlər: müraciət formaları, müraciət formalarının funksiyaları, neqativ müraciətlər, 

pozitiv müraciətlər, metafora müraciətlər, vulqar müraciətlər 
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ращения 

Key words: forms of address, function if the form of  address, negative  address, positive  

address, metaphorical address, vulgar address 

 

Hər bir şəxs mənsub olduğu sosial qrupun əsas xüsusiyyətlərinin daşıyıcısıdır. Bu xüsusiy-

yətlərə uyğun olaraq, sosial qrupun və qrupa mənsub olan üzvlərin sahib olduqları xüsusiyyət-

lər və düşüncə tərzləri kimi stereotipi müəyyən etmək mümkündür. Bununla bərabər, stereo-

tiplərin ümumiyyətlə mənfi bir keyfiyyətə sahib olacağına dair bir fikir mövcud olsa da, bu 

vacib əlamət sayılmır. Bir sosial qrupa və ya onun üzvlərinə qarşı müsbət stereotiplərin ola 

biləcəyini vurğulamaq lazımdır, ancaq müsbət stereotiplərin də nəticə baxımından mənfi olma 

ehtimalı nəzərdə tutulmalıdır. Onu da qeyd edək ki, stereotiplər zamana davamlı olub çox 

yavaş dəyişəndir. Qeyd edək ki, bir sosial qrupa aid olan müsbət və ya mənfi fərqlənməyə 

xidmət edən stereotiplər hər zaman dəqiq, rasional deyildir. Əslində stereotipər çox vaxt  irqi, 

dini, cinsi və etnik kimi müəyyən sosial kateqoriyalara aid sosial anlayışlarla əlaqələndirilir.  

Bundan başqa, əksər stereotiplər mövcud olan güc və status məsələsini əsas götürür.  

1. Müraciət formalarının əsas vəzifələri. Müraciət sözünün bir neçə izahına diqqət yetir-

mək vacibdir: 

1. Müraciət istər şifahi, istərsə də yazılı  nitqdə qarşı tərəfə üz tutaraq söylənilən söz, çağı-

rış kimi işlənir. “Qardaş, vaxtın varsa bu gün bizə gəl, kasıb komamızın qonağı ol” (İ. Əfən-

diyev). Ta üzün şəmindən iraq düşmüşəm pərvanə tək, Yanıram Leyli nəhar, ey nuri narım, 

qandasan? (İ. Nəsimi) 

2. Xahiş, iltimas, rica mənasında işlənən müraciətlər fərqli emosional çalarları ilə seçilir: 

Ala gözlüm, səndən ayrı gecələr, Bir il kimi uzun olur, neyləyim? (N. Rəfibəyli). Şayiə yayıb 

söz gəzdirənlər! Bəsdir məni boğaza yığdınız (F.  Dərgahov). Sən, ey bu torpağın əziz insanı, 

De qələmin hanı, kağızın hanı?(S. Vurğun). 

Qeyd olunan mənalara diqqət yetirdikdə bir daha aydın olur ki, müraciət nitqin istiqamət-

ləndiyi obyektdir və bu müraciət hər şeydən əvvəl həmsöhbətin diqqətini cəlb edərək onu ad-

landırır və nitq prosesinə daxil olmağa yönəlir. Bədii mətnlərdə emosiyaların ifadə vasitələ-

rindən biri də müraciət formalarıdır. Müraciət formaları cümlədə və mətndə ekspressiv-emo-

sional çalarları yaratmaqda çox güclü qrammatik vasitələrdən biridir. 

Müraciət formaları dilçilikdə “xitablar” adı ilə öyrənilir. Xitablar  eyni zamanda qiymət-

verici, -xarakterizəedici üslubi fiqurlardır. Xitabların danışanın nitqində yalnız qrammatik 
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funksiyası yoxdur, onun əsas funksiyası danışanın münasibətini ifadə etməsidir.  

N.İ. Formanovskaya danışanın nitq fəaliyyətini iki yerə ayırmışdır: müraciət olunanı ad-

landırmaq və çağırmaq. Tədqiqatçı qeyd etmişdir ki, bir sıra dillərdə müraciəti formalaşdıran 

çağırış halı deyilən xüsusi qrammatik vasitələr mövcuddur (12, s. 186).  

2.2. Müraciət formalarının funksiyaları. Müraciət formalarının xüsusiyyətləri ilə yanaşı 

onun bir sıra funksiyaları da vardır. Bu funksiyalara çağırış, diqqəti cəlbetmə, təyin qəbul edə-

rək mürəkkəbləşib qiymətləndirmə, əlaqə yaratma funksiyası, təsir etmə funksiyaları vardır. 

Hər bir funksiyanın özünəməxsus əlamətlər vardır. Bu əlamət onun qrammatik xüsusiyyətinə 

görə yox, intonasiyasına görə məlum olur. 

Qeyd edək ki, çağırış funksiyası nitq prosesində həmsöhbətə istiqamətlənmiş olub onun 

rolu ilə bağlıdırsa, adlandırma funksiyası nəzakətlə, hörmətlə bağlı özünü göstərir. “...yəni 

müraciəti kim və hansı şəraitdə edir, həmsöhbətlər hansı münasibətdədir” (7, s. 4). Çağırış 

funksiyası ancaq müraciətin ünvanını göstərir. Belə ki, ünsiyyət prosesində müraciət zamanı 

çağırışın qarşı tərəfə aid olduğunu adresat anlayır. Nitqin başqa şəxsə deyil, məhz ona ünvan-

landığını başa düşür. Məs: Barat: Yoldaş sədr, çıxardarsınız bu qatarın məsələsini müzakirə-

dən (C. Cabbarlı). Yaşar: Ey kimsən? Nə edirsən? Dayan deyirəm sənə. (C. Cabbarlı)/Asya: 

Ay qiz, Xurşid, bir bura gəl (C. Cabbarlı). 

Nümunələrdən göründüyü kimi Baratın, Asyanın, Yaşarın nitqlərində istifadə oluna müra-

ciətlər çağırış məzmunu daşımaqdadır. 

Müraciətin digər funksiyası diqqəti cəlbetmədir. Bu funksiyanin əsas məqsədi müraciət 

olunan adresatın diqqətinin cəlb edilməsidir. Belə ki, biz adresata çatdırmaq istədiyimiz fikri, 

birbaşa, onun bütün diqqətini öz nitqimizə cəlb edərək söylədiyimiz nitqə marağını artırırıq.  

Bir sıra dillərdə müraciət formaları məhz leksik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Azər-

baycan dilində yaşından, cinsindən, yaxud daşıdığı vəzifə və ya tutduğu mövqedən asılı ola-

raq qarşıdakı obyektə, subyektə müraciət bir qayda olaraq xüsusi sözlərlə edilir.  Bu sözlər isə 

leksik-semantik baxımdan fərqlənirlər. 

Müraciət formaları müxtəlif səbəblərdən növlərə bölmək olar. Bəzi tədqiqatçılar müraciət 

formalarının növlərini bir müəllifin dilində işlənən müraciət formalarına əsasən bölmüşlər. 

Poetik dildə işlənən müraciət formaları  aşağıdakı formada bölmüşdür: “ a) müraciətin ünvanı  

baxımından xitabın növləri b) xitabarın ifadə vasitələri və quruluşuna görə növləri, c) xitab-

ların sinonimliyi və həmcins xitabalr, d)mətn daxilində xitabların işlənməsi məqamları (4, s. 

164). 

2.3. Müraciət formalarının leksik-semantik növləri. Bəzi tədqiqatçılar müraciət formalarını 

leksik-semantik baxımdan fərqli növlərə ayırmışlar.      

D. E. Rozental müraciət formalarının aşağıdakı üslubu növlərini göstərmişdir: 1) xitab- 

metaforlar; 2) xitab-metonimiyalar; 3) xitab-perifrazalar; 4) xitab-ironiyalar; 5) xitab-tək-

rarlar; 6) ritorik xitablar; 7) xitab-məsələlər; 8) folklor xitablar; 9) arxaik xitablar (15, s. 260-

261). 

Müraciət formalarını işlənmə məqsədinə görə müsbət, mənfi, neytral, dəbdəbəli və s. xü-

susiyyətlərinə görə növlərinə ayırmaq olar. 

Biz müraciət formalarının növlərini təyin edərkən mətnlərdə hansı funksiyasını yerinə ye-

tirməsi, dil stereotipi kimi götürmənin səbəblərini nəzərə alaraq növlərə ayırmağın tərəfdarı-

yıq. Bunun əsas səbəbi isə müraciət formalarının dildə hansı mənalarda işlənməsi ilə bağlıdır. 

Müraciətin ən parlaq və ən geniş  yayılmış forması həmsöhbətə müraciətdir. Çünki biz in-

sani fərdi əlamətinə, sosial roluna görə, ona olan şəxsi münasibətlərimizə və ya onunla ara-

mizda olan münasibətə görə adlandırırıq. Bu baximdan müraciət formalarını daşıdığı funksi-
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yaya görə yox, həmsöhbətlə aparılan prosesi adlandıraraq müxtəlif növlərə bölmək olar: 

1. Alqış və qarğış formasında olan müraciət formaları. 

2. Yaşla bağlı müraciət formaları 

3. Cinsi mənsubiyyətlə bağlı müraciətlər -qadına və kişiyə aid müraciət formaları 

4. Hisslərlə bağlı- emosionallıq bildirən müraciət formaları 

5. Qohumluq münasibəti bildirən  müraciət formaları 

6. Vulqar müraciət formaları 

Müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən müraciət formalarında əsasən adresata-müraciət olu-

nan subyekt və ya obyektə yönləndirilmiş olur. Alqış və qarğış müraciət formasının bir ço-

xunda adresat çox zaman yaxınlarına müraciət etmiş olur: 

1. “Qara bulduğum oğul hanı? 

Çıqsın bənim kor gözüm, a Dirsə xan, yaman səgrər. 

Kəsilsin oğlan əmən süd damarım, yaman sızlar” (KDQ, 155-156) 

Verilən bu nümunələrdə müraciətlə yanaşı xalqın etnik düşüncəsini də özündə birləşdir-

mişdir. Onu da qeyd edək ki, bu tip müraciətlər isə əsasən qarğışlarda özünü göstərir.     

Ədəbi dilin inkişafına təsir edən amillərə xalqın həyatındakı sosial–iqtisadi, siyasi və mə-

nəvi inkişaf amilləridir. Bu amil sayəsində milli münasibətlər genişlənmiş və ümumi xarakter 

almışdır. Bu bir sıra dillər üçün ümumi olan leksik vahidlər milli münasibətlərin genişlən-

msində, dillərin lüğət tərkibinin artmasında mühüm rola malikdir. Belə ki, xalqlar arasında 

milli əlaqə və münasibətlərin genişlənməsi mədəni-kommunikasiyaya meyli çoxaldır və onla-

rın ümumi mədəniyyətlərinin yaxınlaşmasına və dil əlaqələrinin genişlənməsinə yardımçı 

olur. Buda hər bir dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsi amillərindən biri kimi çıxış edir. Bu cə-

hətdən fərqli dillərdə müraciət formalarının müqayisəsi zamanı  maraqlı faktlar ortaya çıxır. 

İnsanları bir-birindən fərqləndirən müsbət keyfiyyətlərdən biri də onları gözəl, axıcı, rəvan 

danışıq formasıdır. Düzgün, dəqiq nitqə malik olan hər bir kəs danışıq baxımından  digərlərin-

ən öndədir. Deyə bilərik ki, nitq ünsürləri özünü danışıq prosesində, ünsiyyət zamanı göstərir. 

Ünsiyyət zamanı müxtəlif fərqli nitq etiketlərindən istifadə olunur. Ünsiyyət prosesi müddə-

tində mədəniyyətin əsas göstəricisi kimi nitq etiketləri vacib ünsür hesab olunur. Bu etiketlər 

isə dilin öz qayda-qanunları əsasında davranış etikasıyla bir başa bağlı olaraq yaranır.  

Dilimizdə müxtəlif məzmunlu alqışlar müraciət forması kimi işlənir. Onlardan bəzilərini 

odla bağlı alqışlar, dualar, öymələr əhatə edir. Bunun əsas səbəbi isə müəyyən dövrdə türk 

xalqlarının atəşpərəstlik inanclarına sitayiş etməsidir. Nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək 

olar: odun yanar dursun, od parçası, çırağı yanmış, canı yanmış və s. Belə müraciət formaları 

dilimizdə şifahi nitqimizdə tez-tez  rast gəlinən müraciətlərdir.  

3.1. Müraciətlərdə neqativ və pozitiv çalarların ifadəsi. Metafora kimi işlənən müraciət 

formalarında neqativ və pozitiv mənaların ifadəsi bədii mətnlərdə daha qabarıq şəkildə  ifa-

dəsini tapır. Bu tipli müraciətlərdə Allah, İlahi, Tanrı sözləri çox işlənir və dini inanclara bağlı 

yaranır. Burda istəyin Allaha müraciətlə yerinə yetirilməsini diləyirlər.  

 

Oldu gözümdən iraq ol sənəmin surəti, 

Ya rəb, irişdir bəni dövləti-didarına. (İ.Nəsimi, s. 26) 

Nacins söhbəti degil illa tamu odu, 

Fərzeylə, ya ilahi, əcirna minəl-əsərzab. (İ. Nəsimi, s.27) 

Həzaran məni isidir ki, qərq olan bu dəryayə. (İ.Nəsimi, s. 34)  

Türkəkkəbür olma, ey münkir, vücudun bəhrinə qərq ol.(İ. Nəsimi) 
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“İlahi, dərgahına min şükür-dedi biz yedik, doyduq,  acları da sən doyur”[ Anar]; “Allah 

kasıblığın üzünü qara eləsin”[Anar]; “Allah yaman gözdən saxlasın”[Ə. Məmmədxanlı]; 

“Allah kasıbı yaradınca başına bir daş salsın”[Anar]; “Allah sizdən razı olsun”[3,70]; 

“Allah sizi zalım gülləsindən saxlasın”[3,74]; “Allah şeytana lənət eləsin”[3,83]. Ay şirin 

kam olasan, mənim qardaşım. Kərbəlayi Cəfər əmi, Allah sənin oğlunu saxlasın və səni 

səlamət eləsin. Allah öz birliyinə xatirinə sənə bir sövdə xeyir versin (C. Məmmədquluzadə).          

İngilis dilində: Why how now kinsman, wherefore storm you so? (Mənim əzizim), sən nə-

dən səs-küy qaldırmıdsan? (Shakespear W. Romeo and Juliet (s. 64). 

Romeo, humours, madman, passion, lover, / Appear thou in the likeness of a sigh (Ромео, 

(zarafatcıl), (dəlisov), (ehtiraslı), (sevgilim), / Mənim qarşımda bir nəfəs kimi görün (Shakes-

pear W. Romeo and Juliet, s. 76). 

Niqativ müraciətlərə misallar, Azərbaycan dilində: Səbəbin allah evin yıxsın, tünbətün 

olsun, dərin yatsın, evi başına uçsun, dərbədər olsun məni bu evə düçar edəni (C. Məmməd-

quluzadə). Evinizi allah yıxsın, qəssab Eyvazın dükanında bir dəli oturub ("Koroğlu" das-

tani). Ay evin yıxılsın, de neşün! (N. Vəzirov). A başı batmış, əgər bu işləri mən bilmirdim mı-

ni niyə çağırdın (N. Vəzirov). Ay sağolmuş, kimdir elə şeylər axtaran(N .Nərimanov). Ay evi 

tikilmişin qızı, de görüm axı nə olubdur  (N. Nərimanov).  Səni mən doğmuşam, a südüm gö-

zünə dursun (N. Vəzirov) . 

Göründüyü kimi, müraciət formaları eyni zamanda qiymətləndirmə funksiyasını da yerinə 

yetirmiş olur. Sonuncu qarğışda (a südüm gözünə dursun) xalq düşüncəsinə ananın hansı 

mövqedə olduğu bir daha diqqətə catdırılmış olur. 

İngilis dilində: Part fools, put up your swords, you know not what you do ( Silahlar rədd 

osun və hər kəs yerinə! Nə etdiyinizi bilmirsiz, axmaqlar (Shakespear W. Romeo and Juliet (s. 

14). 

Və ya:  

What’s here? A cup clos’d in my true love’s hand?/ Poison I see hath been his timeless 

end:/ O churl, drunk all? And left no friendly drop/ To help me after, I will kiss thy lips / 

Haply some poison yet doth hang on them,/ To make me die with a restorative (O əlində nəyi 

saxlayır? Bu, bir şüşə / Yəni zəhərəndi? Ah cani, hamısını özün içdin, mənə saxlamadın? An-

caq şübhəsiz ki, dodaqlarında zəhər var. O zaman mən onun dodaqlarından öpürəm! Və bu 

bağlılıqda ölümü tapacam!  

(Shakespear W. Romeo and Juliet (s. 288). 

İqtisadi əlaqələrin, siyasi münasibətlərin inkişaf etdiyin bir dövrdə mədəniyyət məsələlə-

rinə diqqət daha çox artmışdır. Bu da dildə öz əksini göstərir.  Məhz bu baxımdan da müraciət 

forması bir mədəniyyət göstəricisi kimi öyrənilə bilər, çünki tarixin mədəniyyətin izləri bura-

da öz əksini tapır. Tarixən dəyişilmiş olan dil xüsusiyyətləri müraciət formalarında da özünü 

göstərməkdədir. 

Müraciət formaları müxtəlif funksiyaları yerinə yetirir və fərqli formalarda işlənir. Müxtə-

lif formalarda olan və pozitiv və neqativ çalarla ifadə olunan müraciətlər canlı danışıq dilində 

və bədii mətnlərdə çox işləkdir. Qeyd edə bilərik ki, pozitiv və neqativ müraciətlər xalqın et-

nik düşüncələrini əks etdirməklə yanaşı, həm də bu tip müraciət formalarının dildə yeni və-

zifələri də aydınlaşdırılmış olur. Müraciət formalarının bu növündə leksik göstəricilər əsas rol 

oynayır, adresatın hansı  mövqedə olduğu aydınlaşır. Deməli, müraciət forması etnolinqvistik 

araşdırmaların əsas hissəsi ola bilər. 

Məqalənin aktuallığı. Dildə müraciət formalarının leksik-semantik çalarlarda araşdırıl-

ması öz aktualığını saxlayır. Məqalə bu aktual mövzuya həsr olunub. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Müraciət formalarının funksiyaları, onların  işlənmə məqsədinə 

görə müsbət, mənfi, neytral, dəbdəbəli və s. xüsusiyyətlərinə görə formaları - pozitiv və neqa-

tiv qruplarda ilk dəfə Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə irəli sürülən elmi tezislərdən müqa-

yisəli dilçilik istiqamətində aparılan elmi araşdırmalarda istifadə edilə bilər. Həmçinin filolo-

giya ixtisası üzrə təhsil alan tələbə və magistrantlar, mətn sintaksisi üzrə təhsil alan dissertant 

və doktorantlar  da məqalədən yararlana bilərlər. 
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Положительные и отрицательные формы обращения 

(на основе материалов на азербайджанском и английском языках) 

 

Резюме 

 
В статье исследуются в формах обращения и их основные функции. Указаны основ-

ные задачи и функции форм обращения. Речь, адресованная другой стороне, исполь-

зуется в качестве разговора как в устной, так и в письменной форме. Обращения в 

смысле просьб отличаются разными эмоциональными оттенками. Помимо возможнос-

тей форм приложений, это также имеет ряд функций. Эти функции являются функцией 

вызова, привлечения внимания, усложнения оценки путем принятия задания, функцией 

установления контакта и влияния. Каждая функция имеет свои особенности. Этот знак 

известен не по грамматическим особенностям, а по интонации. 

В статье разъясняются положительные и отрицательные обращения на азербайд-

жанском и английском языках – обращение в форме проклинания и благословения, 

выбранных из литературы и разговорной речи. 

 

D.A. Hamidova 

 

Positive and negative  words of address 

(based on Azerbaijani and English language materials) 

 

Summary 
 

The article in application forms and their main functions. Indicates the main tasks and 

functions of forms of address. A speech addressed to the other party is used as a call, both 

orally and in writing. Address in the sense of request are distinguished by different emotional 

shades. In addition to the features of forms address, it also has a number of functions. These 

functions are the function of calling, attracting attention, complicating the assessment by 

accepting the appointment, the function of making contact, and influencing. Each function has 

its own characteristics. This sign is known not by its grammatical features, but by its 

intonation. 

The article explains the positive and negative address in Azerbaijani and English – 

Address in the form of applause and curses, selected from the literature and spoken language. 
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Azərbaycan dilçiliyində nidalar nisbətən az tədqiq olunmuş söz qrupudur. Bu haqda söylə-

nilmiş fikirlərdə bir ardıcıllıq, dəqiqlik yoxdur, yəni nidalar bəzən ədatlarla, bəzən zərflərlə, 

bəzən də təqlidi sözlərlə qarışdırılmış, bir sıra hallarda isə belə bir nitq hissəsinin mövcud ol-

madığı söylənilmişdir. Sonralar dünya dillərinin əksəriyyətində nidalar ayrıca bir nitq hissəsi 

kimi tanınmış, lakin yeni bir mübahisə ortaya çıxmışdır: nidanın əsas yoxsa köməkçi nitq his-

səsi olması məsələsi.  

Nidalar və modal sözlər istər morfoloji və istərsə də sintaktik baxımdan nitq hissələri ara-

sında xüsusi yer tutur. Onlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə həm əsas, həm də köməkçi nitq his-

sələrindən əsaslı surətdə fərqlənir. Əsas və köməkçi nitq hissələrindən fərqli olaraq nidalar və 

modal sözlər cümlə üzvü ola bilmir, heç bir qrammatik kateqoriyaya malik deyil. Köməkçi 

nitq hissələrindən fərqli olaraq isə onlar dildə qrammatik məna ifadə etmək vasitəsi ola bilir, 

yəni köməkçi funksiya daşıya bilmir. Nidalar cümlənin qrammatik quruluşuna daxil olmadan 

sərbəst işlənir, müstəqil olur. Bəzi dilçilər bu cəhəti nəzərə alaraq, nidaları xüsusi qrup nitq 

hissəsi hesab edir və onları sərbəst, xüsusi nitq hissəsi adlandırır. 

Məfhum ifadə etmədiyi üçün nidaları söz kimi qəbul etməyənlər də olmuşdur. Bəzi dilçilər 

belə hesab edirlər ki, söz üçün əsas cəhət onun məna bildirməsidir. Məfhum bildirmək, müəy-

yən anlayış ifadə etmək onun digər xüsusiyyətidir. Nidalar məfhum bildirmir, amma mənaya 

malikdirlər. İnsanlar arasında ünsiyyət iki yolla ifadə olunur: əqli və hissi. Deməli, buradan 

belə nəticə çıxır ki, söz məfhum, eyni zamanda, hiss və duyğuları da ifadə edə bilir. 

Nidalar hisləri ifadə edən sözlərdir. Həm də dilin lüğət tərkibinin əsas hissəsi, xüsusi söz 

qrupu və nitq hissəsidir. Prof. Q. Kazımov “Müasir Azərbaycan dili” dərsliyində yazır: “Nida-

lar xüsusi söz qrupu-nitq hissəsi kimi, müstəqil mənalı sözlərdən, qoşma və bağlayıcılardan, 

ədatlardan və modal sözlərdən, təqlidi və vokativ sözlərdən fərqlənir” (1, s. 30). 

Qeyd etməyi özümüzə borc bilirik ki, xüsusi nitq hissələri sahəsində samballı monoqrafi-

yasını K. Hacıyev “Azərbaycan dilində nida” kitabını 2005-ci ildə nəşr etdirmiş və bu monoq-

rafiyada Azərbaycan dilindəki nidalar türk dilləri ilə müqayisədə, müasir dilçiliyin imkan ver-

diyi indiki inkişaf səviyyəsində tədqiq və təhlil edilmişdir. Monoqrafiya xüsusi nitq hissələri 

sahəsində, türkologiyada və Azərbaycan dilçiliyində gərəkli addım hesab edilmişdir. 

N. Cəfərov bu haqda ön sözdə yazır: “Nidanın necə bir nitq hissəsi olması, onun başqa 

sözlərdən, xüsusilə təqlidi və vokativ sözlərdən fərqli cəhətləri, fonetik, qrammatik, semantik, 

struktur xüsusiyyətləri elmi cəhətdən şərh olunmalıdır. Məhz belə bir zərurət nəticəsində bu 

əsər yazılmışdır. Müəllif həmin məsələləri dilçiliyin indiki inkişaf səviyyəsinin tələblərinə 

müvafiq şəkildə tədqiq etmişdir. Müəllif türkologiyada, eləcə də Azərbaycan dilçiliyində nida-
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lar haqqında deyilmiş fikirləri, xüsusən mübahisəli mülahizələri vermiş, bölgüləri nümayiş et-

dirmiş və güclü məntiqi təfəkkürü ilə bunlara öz obyektiv elmi münasibətini bildirmişdir”. 

Nəsiminin “Divan”ında nidaların işlənməsi daha çox diqqəti cəlb edir. Həmin “Divan” da 

Nəsimi öz duyğularını, hiss və həyəcanını  ərəb və fars dillərindən alınan nidalarla zənginləş-

dirmişdir. Məsələn:  

Ey cəmilin, ey cəmalın, bəhrükamanım, mərhəba! 

Sürətim, əqlim, üqülüm, cismi canım, mərhəba! 
 

Müasir ingilis dilində nidalar hiss-həyəcanı, sevinci, narahatçılığı, qəmi, kədəri ifadə edir. 

Bildiyimiz kimi, cəmiyyətin ilk formalaşma dövründən dil həm hissi, həm də əqli-intellektual 

şəkildə təşəkkül tapmışdır. Deməli, lüğət tərkibindəki nidaların bir qismi dilin ilk formalaşma 

dövründən, dilin yaranışından hisləri ifadə edən sözlər kimi işləndiyi halda (buraya əsli nida-

lar daxildir), digərləri müstəqil mənalı sözlərdən başqa nitq hissələri hesabına əmələ gəlmişdir 

(buraya isə törəmə nidalar daxildir). 

Biz ağrımızı, şadlığımızı və başqa hiss-duyğularımızı nidalarla ifadə edirik. Nidalar şüurlu 

söylənilir və bizim ünsiyyətimizdə anlaşmaya xidmət edir. Nidalar çox az tədqiq olunan sahə-

lərdən biridir. Nidalar bizim daxili aləmimiz ilə bağlıdır. Eyni zamanda, o bizim sevincimizi, 

kədərimizi ifadə edən bir vasitədir. 

Nidalar müəyyən inkişaf prosesində insanların bir-birlərinə nə isə bir şey demək zərurətin-

dən, ehtiyacından əmələ gəlmişdir. 

Nidaların müəyyənləşmiş və aydınlaşmış mənası vardır, yəni əsasən sevinc, şadlıq bildirən 

nidanı qorxu, kədər, qəm, ağrı anında işlətmək mümkün deyil. Hər bir nidanın öz mahiyyəti 

və mənası var. Nidada subyektin obyektə münasibəti bildirilir. 

Nidalar əsasən söz-cümlə kimi çıxış etmək qabiliyyəti var, yəni modal sözlərdə olduğu ki-

mi, nidalar da cümlə daxilində danışanın öz fikrinə münasibətini bildirir. Söz yaradıcılığı pro-

sesindəki məhsuldarlığına görə ingilis dilindəki nidalar Azərbaycan dilindəki nidalara nisbə-

tən azlıq təşkil edir. Nidalar cümlə daxilində işlənsə də, müəyyən bir cümlə üzvü olmur. 

İngilis dilində hiss-həyəcan ifadə edən emosional nidalar o biri qrup nidalara nisbətən da-

ha çoxdur. Emosional nidaların bir qismi müsbət, bir qismi mənfi, bir qismi isə müsbət və 

mənfi hisləri ifadə edir. 

Nida cümlələrinin yaradılmasında nidalar mühüm rol oynayır. Nidaların mənalarının 

müəyyənləşməsində intonasiyanın rolu böyükdür. 

Bildiyimiz kimi, intonasiya hər hansı bir cümlənin hansı məqsədlə işlədilməsində, əsas 

fikrin çatdırılmasıda mühüm vasitələrdən biridir. Bütün nitq hissələri içərisində intonasiya cə-

hətdən ən zəngin olanı nidadır. Biz nidanı daha çox canlı nitqimizdə işlədirik. Eyni zamanda  

nidaların mənasının aydınlaşmasında bizim mimikamız və hərəkətlərimiz onun işlənməsində 

daha çox yardımçı olur. 

Müasir ingilis dilində də nidalar haqqında söylənilən fikirlər müxtəlifdir. Dilçi alimlər ni-

daların ayrıca nitq hissəsi olub-olmaması haqqında uzun müddət mübahisə  etmişlər. Sonralar 

dünya dillərinin əksəriyyətində nidalar ayrıca bir nitq hissəsi kimi tanınır, lakin yeni bir müba-

hisə ortaya çıxır: nida əsas yoxsa köməkçi nitq hissəsidir? 

İngilis dili ilə məşğul olan keçmiş sovet dilçiləri L. V. Kauşanskaya, M. Qanshina, B. 

İlyish, H. Kobrina və başqaları nidaları əsas nitq hissələri sırasına daxil edirlər. 

Rus dilçiləri H. Şanski və A. Tixinov nidaları “специальные части речи” adlandıraraq 

onları əsas və köməkçi hissələrdən ayırmışlar. İngilis dili sahəsində nidalar haqqında ən yeni 

fikri prof. O. Musayev irəli sürmüşdür. O ingilis dilində nitq hissələrinin təsnifatından danı-

şarkən qeyd edir ki, nidalar və modal sözlər istər morfoloji və istərsə də sintaktik baxımdan 
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nitq hissələri arasında xüsusi yer tutur. Onlar bir sıra xüsusiyyətlərinə görə həm əsas, həm də 

köməkçi nitq hissələrində əsaslı surətdə fərqlənir. 

Nidaların dərindən və axıra qədər öyrənilməməsinin əsas səbəbi bu mövzunun özünün  

mürəkkəbliyindədir. Buna görə də nidalara aid elmi-tədqiqat işləri çox azlıq təşkil edir. Əsa-

sən dialoq nitqində əsli nidaların işlənməsinə daha çox rast gəlinir. 

Prof. O. Musayev nidalardan bəhs edərkən həmçinin daha bir səciyyəvi xüsusiyyəti də 

qeyd edir ki, onlar cümlənin quruluşuna daxil olmadan sərbəst işlənir, müstəqil olur (2, s. 

110). K. Hacıyev Azərbaycan dilinin nidalarını  xüsusi qrup nitq hissəsi hesab edir (3, s. 88).  

O. Musayev də nidaları xüsusi qrup nitq hissəsi kimi qəbul edir (2, s. 111). 

Bildiyimizə görə, nida ayrıca cümlə üzvü ola bilmir. Nidalar heç bir cümlə üzvü ilə sintak-

tik əlaqə yaratmır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, nida sözdüzəldici şəkilçiyə malik deyil və 

heç bir qrammatik kateqoriyada işlənmir. 

L.V. Kauşanskaya “ İngilis dilinin qrammatikası” dərsliyində nidaya belə tərif verir: “Nida 

müxtəlif hisləri adlandırmadan ifadə edən nitq hissəsidir” (6, s. 36). 

İngilis dilində nida akademik və rəsmi yazılarda nadir hallarda istifadə olunur, daha çox 

bədii ədəbiyyatda geniş istifadə olunur. Oxucunu həyəcanlandırır, sevindirir, kədərləndirir və 

emosiyanı oxucuya çatdırır. 

O. Türksevər nidaları dildəki formalaşma baxımından iki qrupa bölür: 

1. Əsli nidalar; 

2. Törəmə nidalar (2, s. 112). 

Müasir ingilis dilində əsli nidalar bir və ya bir neçə sait və samitin birləşməsi yolu ilə 

əmələ gəlir. Bu növ nidalar yarandığı vaxtdan hiss və həyəcanı bildirir. Məsələn: ah, oh, hush, 

ugh, pooh və s. Törəmə nidalar isə digər nitq hissələri ilə əlaqəli sözlərdir. Məsələn: well, 

here, there və s. 

Müəllif nidanı sərbəst nitq hissələrinə daxil edir və nidaya belə tərif verir: “Azərbaycan 

türkcəsində olduğu kimi, müasir ingilis dilində də müxtəlif hiss, həyəcan bildirən sözlərə nida 

deyilir.” 

Müasir ingilis dilində nidalar məna baxımından iki qrupa bölünür: 

• Emosionallıq ifadə edən nidalar. Bu nidalar danışanın hiss-həyəcanını ifadə edir. Buraya 

sevinc, şadlıq, qəm, kədər, nifrət, təəccüb, təəssüf və s. hislər aiddir. 

• Çağırış ifadə edən nidalar danışanın dinləyiciyə müraciətini göstərir. Buraya aiddir: hey, 

hush, sh-sh/well, here, why, come, now və s. 

Nidalar cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda işlənir. Məsələn: “So, it’s snowing 

again, huh?” Bu cümlədə nida cümlənin sonunda işlənib. Burada nida qarın yağmasının da-

vam etdiyini göstərir. Digər misallara nəzər yetirək: 

Cümlənin əvvəlində: 

Bah! That was a total waste of time. 

Cümlənin ortasında: 

This is really, hmm, interesting film. 

Cümlənin sonunda: 

So that was all she said, eh? 

Dildə formalaşma baxımından nidalar iki qrupa bölünür: 

— Əsli nidalar. İki və daha artıq səsin birləşməsindən əmələ gəlir. Buraya ah, oh, hush, 

ugh, pooh və s. aiddir. 

— Törəmə nidalar digər nitq hissələri ilə əlaqəli nidalardır. Buraya aiddir: well, here, 

there, now, why, come və s. 
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Nidalarda durğu işarəsinə gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır ki, hiss-həyəcandan asılı ola-

raq nidalardan sonra nöqtə və ya nida işarəsi qoyulur. 

Duyğular güclü ifadə olunduqda nida işarəsindən istifadə olunur. 

Əgər hislər zəif ifadə olunursa, o zaman ya nöqtə, ya da vergül qoyulur. 

Əgər nida inamsızlıq, qeyri-müəyyənlik və ya sual ifadə edirsə, sonda sual işarəsi qoyulur. 

Məsələn: Huh? You’re not coming?          

 O.Türksevər quruluşuna görə nidaları üç qrupa bölür: 

1. Sadə nidalar: push, ugh, bravo, ah və s. 

2.Mürəkkəb nidalar: hey-ho, holla-ho,tut-tut, tsk-tsk, boo-hoo, ooh-la-la və s. 

Tərkibi nidalar: dear me, good heaven, my god, god willing, good gracious və s. 

Bildiyimiz kimi, nidalar nida cümlələrində də çoxluq təşkil edir. Qüvvətli hiss-həyəcan 

bildirən cümləyə nida cümləsi deyilir. İngilis dilində nida cümlələri iki yerə ayrılır: əsli və tö-

rəmə nida cümlələri. Qeyd edək ki, cümlənin növləri yəni nəqli, sual və əmr cümlələri müəy-

yən məna ifadə edir. Bununla bərabər onlar qüvvətli emosionallıq ifadə etdikdə, onlar əvvəlki 

sintaktik quruluşunu dəyişmədən nida cümləsinə çevrilə bilər. 

İndi isə əsli nida cümlələrinə nəzər salaq. Müasir ingilis dilində bir başqa nida cümlələri 

də var. Bunlar da özlərinə məxsus sintaktik quruluşa malikdir. Bu nida cümlələri what ya da 

how sözlərində biri ilə işlənir: isim nəzərdə tutulursa what sözü, sifət və yaxud zərf vurğu-

lanırsa how sözündən istifadə olunur. 

Məsələn: What a hard student you are! 

                    How clever you are! 

Belə nida cümlələri bəzən də long live birləşməsi ilə də başlana bilir. 

Məsələn: Long live our army!     

Nida cümlələri nəqli cümlələrdə olduğu kimi düşən tonla deyilir. 

Müasir ingilis və Azərbaycan dillərində  nidalar hisslərimizi, duyğularımızı, sevinc və kə-

dərimizi ifadə edir. Hər iki dildə nidaların tarixi çox qədimdir. Eyni zamanda dəyişməyən nitq 

hissəsidir. Müasir ingilis dilində nidalar nitqdə hiss-həyəcan, emosiya ifadə edərkən adlandır-

ma funksiyasına malik olmur, ifadə etmək funksiyası daşıyır. Yəni onlar nominativ mənadan 

məhrumdur. Hər iki dildə nidaların işlənməsində intonasiyanın rolu böyükdür. Ona görə də in-

tonasiya nidanın əsas əlamətlərindən biri hesab olunur. Müasir ingilis dilində törəmə nidaların 

əksəriyyəti başqa nitq hissələrindən əmələ gəlmişdir (feil və zərflərdən). Müasir ingilis dilində 

nidalar cümlənin əvvəlində, ortasında və sonunda işlənir. Nidalar söz-cümlə kimi çıxış edir. 

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq müasir ingilis dilində ni-

dalar məna növlərinə görə nisbətən azlıq təşkil edir. 

Məqalənin aktuallığı. Müxtəlifsistemli dillərdə nidaların işlənmə xüsusiyyətlərinin, onlar 

arasındakı fərqlərin müəyyənləşdirilməsi, araşdırılması mövzunun aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müxtəlifsistemli dillərdə nidaların işlənmə xüsusiyyətlərinin öz-

lərinəməxsus işlənmə yerləri və ifadə etdikləri mənalar vardır. Hər bir işlənmə məqamını di-

gərlərindən fərqləndirən yalnız özlərinə xas mənalarda çıxış etməsidir. Bu da mövzunun elmi 

yeniliyi kimi qəbul edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələr müəllimlər, 

tədqiqatçılar və tələbələrin istifadəsinə yardımçı ola bilər. 
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А.С. Салимова 
 

Особенности использования междометия  

на английском и азербайджанском языке 
 

Резюме 

 
Междометия слова выражают чувства. Это также основная часть словарного запаса 

языка, особая группа слов и часть речи. Междометия знаки, как часть особой группы 

слов речевых, отличаются от слов с независимыми значениями, союзами и союзами, 

обычаями и модальными словами, имитацией и призывными словами. 

В современном английском и азербайджанском языках восклицания выражают наши 

чувства, эмоции, радости и печали. История криков на обоих языках очень древняя. Это 

также неизменная часть речи. В современном английском языке восклицания не имеют 

функции именования при выражении эмоций в речи, они имеют функцию выражения. 

 

A.S. Salimova   

 

The usage features of the exclamations in English and Azerbaijan 
 

Summary 

 
Exclamations are words that express feelings. It is also the main part of the vocabulary of 

a language, a special group of words and a part of speech. Exclamations, as part of a special 

group of words-speech, differ from words with independent meanings, conjunctions and 

conjunctions, customs and modal words, imitation and vocative words. 

In modern English and Azerbaijani, exclamations express our feelings, emotions, joys and 

sorrows. The history of cries in both languages is very old. It is also an unchanging part of 

speech. In modern English, exclamations do not have the function of naming when expressing 

emotions in speech, they have the function of expressing. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 07.06.2021 
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Söz sırası və onun inversiyası müasir dilçilikdə geniş və dərin araşdırma tələb edən sahə-

dir. Söz sırasının və onun inversiyasının təbiəti, struktur-semantik əlamətləri, üslubi-funksio-

nal cəhətləri son illər linqvistika elminin diqqət mərkəzində durmaqdadır. 

Söz sırası özünü nəinki üslubi cəhətdən cümlənin lazımlı vasitəsi kimi göstərir, eyni za-

manda daha tam kommunikativliyə, daha tam informativliyə xidmət göstərən amil kimi çıxış 

edir. Aktual üzvlənmə zamanı cümlə xüsusi olaraq qurulur, onun kompozisiyası elə bir hala 

gətirilir ki, ən vacib informasiya “qabağa düşməsin, özünü əvvələ salmasın”. Cümlə qurulu-

şunda özünə müəyyən mövqe tutan yeni məlumat kommunikativ aktın psixologiyasına uyğun 

olaraq şüurlu surətdə cümlənin sonuna doğru yerləşdirilir. Belə olarkən təbii ki, cümlədə söz 

sırası inversiyasının subyektiv təzahürü meydana çıxır və söz sırasının cümlədə təbii, obyek-

tiv axarı pozulur, inversiya yaranır. 

Söz sırasındakı inversiya qədim hadisədir. Bu hadisə həm ingilis, həm də Azərbaycan dili-

nin mətnlərində geniş yayılmışdır. 

Azərbaycan dilində söz sırası möhkəmdir; öncə mübtəda, sonra xəbər zonası, cümlənin so-

nunda isə xəbər gəlir. Təyin isə həmişə təyin olunandan əvvəl işlənir. Bu əlamət iltisaqi quru-

luşun sərt qanunlarına əsaslanır. Dilin digər modelləri kimi, söz sırası da transformasiyaya 

(çevrilmə) məruz qalır, müxtəlif tip inversiyalar meydana çıxır. 

Tədqiqatçılar müəyyənləşdirmişlər ki, söz sırasındakı inversiyalar məhz nitqə aid məsələ-

dir (1, s. 17). Nitqə aid məsələlər isə, bəzən müxtəlif dillərə yaxud dialektlərə xas əlamətlərə 

malik olsa da, ən çox, ümumiyyətlə, hər cür nitqlə əlaqədar olaraq tipoloji xarakter kəsb edir. 

İnversiya dil-nitq hadisəsidir. Bir sıra üslubi fiqurlar (ellipsis, antiteza, paralelizm, qrada-

siya, xiazm və s.) kimi inversiya da üslubi fiqurdur. İnversiya cümlədə qeyri-düzgün söz sıra-

sıdır. İnversiya simmetrik-assimetrik fiqurdur.  

Bu sıra ilə ingilis dilində here və there sözlərindən sonrakı cümlədə rastlaşmaq olur. Məs.: 

Herecomes Bobby. Here, is your tea. There goes your sister. 

Ritorik fiqur sistemində inversiya tədqiq edilən dillərdə daha çox müşahidə olunmaqdadır. 

Ritorik fiqur sistemində inversiyadan o zaman istifadə olunur ki, cavab danışana bəllidir. 

Bunlar şəkil etibarilə sual, mənaca isə təsdiq və ya inkar hökmlərini inversiyalaşmış biçimdə 

ifadə edir. Ritorik sualdan ibarət inversiyalaşmış cümlələrdə məqsəd qəti hökmü emosional-

ekspressiv anla (momentlə) birləşdirməkdir. Məs.: Bərabər olduğunuz adamla bəzi fikirləriniz 
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üst-üstə düşməyə bilərmi?Hərhansı mövzuda fərqli düşünə, ayrı-ayrı fikirlərdə ola bilər-

sinizmi? (2, s. 32) 

Baş üzvlərin, o cümlədən mübtədanın inversiyası mətnin struktur-semantik təbəqəsində 

sintaktik fiqur kimi daha çox diqqəti cəlb edir (3, s. 20). 

Mübtədanın inversiyası sintaktik fiqur kimi mətndə funksionallaşır, dilin ekspressiv funk-

siyasını gerçəkləşdirir. Belə sintaktik fiqurlarda eyni vaxtda həm yer, həm də zaman zərfliyi 

işlənərkən yer zərfliyi bilavasitə mübtədadan sonra, zaman zərfliyi isə yer zərfliyindən sonra 

gəlir. Məs: There were not many children in the yard yesterday=Dünən həyətdə uşaq çox 

deyildi. 

Mübtədanın inversiyasının təbiəti müasir ingilis və Azərbaycan dillərində realiyadır. Hə-

min strukturda inversiyanın təhlili onun kommunikativ və sintaktik funksiyası ilə uyğun gəlir. 

Mübtədanın inversiyasının üslubi müəyyənləşməsi, təyini sintaktik fiqur kimidir. İnversiya 

bədii əsərdə struktur-qrammatik və kommunikativ funksiyanı yerinə yetirir. Emfatik, ritmik, 

həmçinin üslubi fiqurlar meydana gətirir. Üslubi funksiya gerçəkləşir: ekspressiv, arxitekto-

nik. Ekspressiv funksiya mətnin struktur-semantik təbəqəsində konvergensiyanı meydana çı-

xarır. Konvergensiya mənşə ümumiliyindən asılı olmayaraq və adətən ərazi yaxınlığı və ya 

sıx mədəni əlaqələr nəticəsində iki və daha artıq dildə bənzər elementlərin inkişafı, müxtəlif 

dillərdə ümumi cəhətlərin artması deməkdir.  

Digər üslubi vasitələr, ələlxüsus da fiqurlar, mətn şəraitində emosional-bölücü, xaraktero-

loji, leytmotiv funksiyaları detallaşdırır, təfərrüat yaradır. İnversiya, öz növbəsində, aydın ifa-

dəlilik, emosionallıq vasitəsidir. Mətnin, demək olar ki, bütün funksiyalarını yerinə yetirir. 

Həm də funksional-semantik və sintaktik çərçivədə. 

Mətndə üslubi inversiya ən qrammatikləşmiş sintaktik fiqurdur. Digər hər hansı fiqur kimi 

bu da universal keyfiyyətlərə malikdir. Mübtədanın inversiyası mətnin funksiyasında reallaşır, 

necə ki sintaktik konstruksiya kimi.  

Ritmik-melodik funksiya, ekspressiv funksiya, arxitektonik funksiya, üslubi funksiya, mən-

tiqi ayrılma funksiyası, yaradıcı vasitə. Bunlar inversiyanın üslubi funksiyalarıdır (4, s. 24). 

İnversiya simmetrik-assimmetrik sintaktik və kommunikativ fiqurdur. Bu fiqurların başlı-

ca əlamətləri dissertasiya işlərində öyrənilmişdir (5, s. 174; 7, s. 16). 

Bu rolu sadə cümlələrdə ikinci dərəcəli üzvlərin baş üzvlərdən öncə işlənməsi də forma-

laşdırır. Məsələn, ingilis dilindən fərqli olaraq, Azərbaycan dilində zərfliyin yeri bir qayda 

olaraq xəbərdən əvvəldədir. Çünki, zərflik xəbər tərkibinə aid olan ikinci dərəcəli üzvdür. Bü-

tün zərfliklər kimi tərz zərfliyi feili xəbərdən öncə istifadə olunur. Məs.: Bu səhər hadisə baş 

verdi. Axşamçağı yağış yağmağa başladı. 

Zaman zərfliyi ingilis və Azərbaycan dilində sadə cümlənin əvvəlinə düşür. Hətta bu zərf-

lik sadə cümlənin ortasında və sonunda da işlənə bilir, yer zərfliyi isə əksinə, Azərbaycan di-

lində xəbərdən öncə işləndiyi halda, ingilis dilində isə bir qayda olaraq cümlənin sonuna dü-

şür. Məs.: Azərbaycan dilində: Sabah uşaqlar meydançada oynayacaqlar. 

İngilis dilində: Today they work in the garden. 

İngilis dilində sadə quruluşlu xəbər mübtədadan öncə gələrək üslubi fiqur olaraq çıxış 

edir. Məs.: Smiledhe. (S.Maugham); Drank Matt. (C.Joogan); Did not answer Ashurst (C. 

Galsvvorthy). 

Nəqli cümlədə söz sırasının inversiyası: ingilis dilində nəqli cümlələr düşən tonla deyilir: 

My name is Kate. Bu cümlədə sözlərin sırası belədir: 1-mübtəda 2-xəbər 3-tamamlıq 4-zərflik. 

İngilis dilində xəbər mübtədadan sonra, tamamlıqdan öncə yerləşir. Zərflik cümlənin əv-

vəlində sonunda ola bilir. Təyin aid olduğu sözdən əvvəl yerləşir. In Winter my friendwrote 
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me very often = Qışda dostum mənə tez-tez məktub yazardı. 

Cümlədə xəbərin və yaxud onun bir hissəsinin mübtədadan öndə işlənməsi halları da möv-

cuddur. İnversiyalaşmış belə cümlələr, məsələn, there is (are)- var, there was (were)- vardı, 

there willbe- olacaq sözləri ilə başlayan cümlələrdə sözlərin sırası aşağıdakı kimidir: 

1+2+3+4 

1- there 

2- 2-to be feilinin lazım forması 

3- 3-mübtəda 

4- 4-zərflik 

There is a book on the table = Stolun üstündə kitab var. 

İngilis dilində tabeli söz birləşmələrinin işləndiyi konstruksiyalarda inversiya hadisəsi baş 

verir və bu zaman mürəkkəb xəbər mübtədadan önə keçir. Məs.: Looed at the two ladies with 

an obsequious air he. (S. Maugham), Sat with her hands nervously clasped, a spot of colour 

on her high cheek bones, listening to what was about to happen below she. Seemed to have 

invented the same machine years ago someone. (M.Wilson) 

İngilis dilində tabesiz söz birləşmələrində xəbərin tutduğu yer, funksiya inversiya yaradır: 

Blushed and smiled she. (S.Maugham). Not only saw but heard itwe. (B. Shaw) 

İsmi xəbərin işləndiyi cümlələrdə inversiya. Xəbərin sintaktik yarusda başlıca funksiyası 

mübtəda vasitəsi ilə təzahür olunan əşyanın əlamətini göstərməkdən ibarətdir. Xəbər iş görə-

nin nə kimi hərəkətə və duruma, xarakter və keyfiyyətə sahib olduğunu bildirir. İsmi xəbər 

adlarla, məsdər və köməkçi sözlərlə ifadə olunur. Məs.: Cavad idi o. Mənəm bacınızın qon-

şuluğunda aylarca bağbanlıq edən (“Azərbaycan hekayələri”), Yumru idi onun gözləri (S.S. 

Axundov), Mümkündür bir sıra sözləri ilk baxışdan oxumaq. 

Var adam, mərifətdən yoxdur xəbəri, Var adam, sultanı, xanı bəyənməz. (Aşıq Abbas), 

Varam sənin ürəkdən haq bağıran marşına, Üfürdək maskasilə kimdir çıxan qarşına. (H. Ca-

vid), Bağbandır Adil əmi. İnsandır kainatı fəth edən. Südabənin sevgilisidir o (M. İbrahimov), 

Gürcü şeirin ilk ustasıdır o. Mənimdir dünya, övladlarımı görəndə. 

Feili xəbərin işləndiyi cümlələrdə inversiya. Feili xəbər Azərbaycan dilində təsriflənən 

(şəxsli) feillərlə ifadə olunur. Məs.: Ölçüb-biçirdi verəcəyi sualları. Pərt oldu qarşıdakı müna-

sibətdən. Düşünüb-daşındım sabahkı  müzakirə barəsində. Bu nümunələr sadə feli xəbərli 

cümlələrin inversiyasına nümunə ola bilər. 

Azərbaycan dilində mürəkkəb (tərkibi) feili xəbərli cümlələrin inversiyalaşmış cümlələri 

də geniş yayılıb. Məs.: Başladı dağı seyr etməyə. Yorulmaq bilməmiş insanın gəli. İnsan yer 

üzünə tanrı gələli. (S. Vurğun) Danışmalı oldum məqamında. Donub qaldım bu mənzərəyə. 

Azərbaycan dilində feili xəbərin təkrar olunması yolu ilə mətndə inversiya yaranır. Xüsu-

sən də, poetik mətnlərdə: Təslim ol, təslim ol, Büsutun dağı. (S. Vurğun), Toxuyurdu, toxu-

yurdu xalçasını mahnı oxuyaraq.  

Baxdı, nə baxdı… ağaran saçıma 

Pozdu Kürdoğlunun halını gəldi (H. Kürdoğlu) 

Toyuxur, toxuyur xalçanı anam 

Həsrətimə yana-yana (H. Kürdoğlu) 

İngilis dilində əsas feil+köməkçi feil strukturunda inversiya baş verir. Məs.: 

Does he go there? 

Yes, he does. 

He does not go there. 

Do you want to go? 
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Yes, Ido. 

Ido not want to go. 

Did hebecome angry? 

Yes, he did. 

He did not become angry. (Əsas feillər) 

Köməkçi feillərdə: 

May he go there? 

Yes, he may. 

Has he gone there? 

Yes, he has. 

He has not gone there. 

Is he angry? 

Is he angry? 

Yes, he is. 

He is not angry. 

Xəbər+ mübtəda söz sırası haqqında Yusif Süleymanlı yazır: “There” formal sözü ilə baş-

lanan nəqli cümlələrə (There was a train at 11 oclock.- There is a good flim on TV tonight) 

xas olan söz sırası (xəbər+mübtəda) ənənəvi olaraq “inversiya” adlandırılır. Bu qəbildən 

olan nəqli cümlələr həm məzmun, həm də formaca xüsusi qrup cümlə hesab edilir və baş 

üzvlərin «xəbər+mübtəda» şəklində düzülməsi adı söz sırasının inversiyası adlanır” (7, s. 83). 

Üslub dil vasitə və hadisələrindən məqsədyönlü biçimdə istifadə üsuludur. İnversiya hadi-

səsindən də kommunikasiya məqsədilə əlaqədar seçmə, seçilən vahidləri əlaqələndirmək vasi-

təsi kimi istifadə olunur.İnversiya mətnə ekspressivlik verir. Burada dilin sintaktik qaydaları 

və sözişlətmə normaları əsas yer tutur. 

İnversiya üslubi sintaksisin mövzusudur. Üslubi sintaksis ayrı-ayrı sintaktik konstruksiya-

ların çeşidli semantik çalarlarının təzahüründən istifadəni tədqiq edir. Bu əslində sintaktik ha-

disələrdən üslubi məqsədlə istifadədir. Bu təlimlə sadə cümlənin müxtəlif növlərinin sinonim-

liyi, cümlədə söz sırasının üslubi funksiyaları kimi sintaktik fiqurlar (nitq fiqurları) öyrənilir. 

Söz sırasının inversiyası dialoq mətnlərinin üslubi şəraiti ilə birbaşa əlaqə yarada bilir. Bu, 

reallıqla  bilavasitə əlaqədardır. Nitq bu vasitə ilə daha asan gerçəkləşir və mənimsənilir. 

Söz sırasının inversiyası hadisəsi dialoq nitqində daha çox görünür. Dialoq iki və daha çox 

şəxs arasında olan danışıqdır. O.S. Axmanova yazır ki, «dialoq-iki və ya daha çox şəxs arasın-

da olan söhbət və dram əsərlərinin əsas nitq şəklidir. Dialoq-nitqin mühüm bir forması olub, 

burada hər bir ifadə, inversiyalaşmış model birbaşa müraciət edənə yönləndirilir. Dialoq öz 

sintaktik təbiətinə görə ayrı-ayrı konstruksiyaların lokal nisbi müxtəsərliyi və sadəliyinə, 

asanlığına görə də seçilir» (8,  s. 76). 

Tədqiqatçılar dialoqun kommunikativ özəlliklərindən bəhs edərkən də inversiyanın dialoq 

nitqi üçün səciyyəvi olduğunu birinci növbədə göstərirlər (9, s. 34). 

Dialoqun sintaktik təbiəti onun kommunikativ funksiyası ilə də bilavasitə bağlıdır. Dialoq 

interaktiv forma olduğundan burada inversiyalaşmış cümlələrə çox rast gəlmək olur. Həmin 

amil danışıq dilinə məxsus söz sırası inversiyasını da yaradır. F. Safiliuninanın dediyi kimi, 

bu faktor danışıq dili üçün ümumi olan hadisələri meydana gətirir. Qoşulma-parselyat və söz 

sırasının dəyişməsi hadisəsini də (10, s. 223-227). 

Kommunikativ istiqamətin aydınlaşdırılmasında söz sırası inversiyası mühüm rol oynayır. 

Öncə xəbər, onun ardınca digər cümlə üzvləri, sonda mübtəda strukturu sözsüz üslubi mə-

qama xidmət edir. Sərbəst söz sırasının xeyli sayda modeli var və bunlar müxtəlif inversiyalar 
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yaratmışdır. 

İnversiyanın tədqiq edilən dillərdə bir biçimi də tamamlığın cümlənin sonunda durmasıdır: 
 

Bu bağlar yetirdi xan Ələsgəri, 

Sazıyla yaratdı dürrü, gövhəri. 
 

Bir məsələni də göstərmək lazımdır ki, üslubi inversiyaları digər dillərin təsiri saymaq 

düzgün deyildir. «Dillərin sintaktik quruluşundakı inkişafın səbəbini başqa dillərin təsiri kimi 

izah etmək olduqca asan yoldur, çünki sintaksisdə, ələlxüsus da nitq sintaksisində dillərarası 

tipoloji uyğunluq çoxdur. Belə uyğunluqları A dildə V dilin, V dildə C dilin və s. təsiri ilə ya-

randığını iddia etmək olar. Lakin bu, adətən hadisələrin əsl səbəbləri aydınlaşdırmaq işinə sa-

dəcə olaraq əngəl törədir…Deməli, bu və ya digər dildəki ayrı-ayrı keyfiyyət dəyişmələrinin 

səbəblərini də həmin dilin strukturundakı daxili ziddiyyətlərdə axtarmaması lazım gəlir. 

Məsələ burasındadır ki, inversiyanın, ümumiyyətlə, sərbəst sıranın meydana çıxma səbəbi 

məhz türk dilləri sintaksisinin öz daxili ziddiyyətləri ilə bağlıdır. Belə ki, müasir psixolinq-

vistika sübut edir ki, möhkəm söz sırası kommunikativlik cəhətdən əlverişli deyil, çünki belə 

sırada mübtəda və xəbər tez-tez bir-birindən çox aralı düşür (11, s. 12). Başqa sözlə, kommu-

nikativlik cəhətdən, xəbərlə mübtədanın daha aydın əlaqələnməsi (predikasiya) cəhətdən on-

ların bir-birinə yaxın sıralanması lazım gəlir. Sadə cümlədə uzun feili tərkiblərin işlənməsi isə 

cümlənin həcmini çox böyüdür, bir sıra hallarda mübtəda və xəbərin bir-birindən olduqca 

uzaqda gəlməsinə səbəb olur. Deməli, mübtəda və xəbərin kommunikativlik cəhətdən aydın 

əlaqələnməsi ilə cümlənin genişlənməsi arasında ziddiyyət vardır» (12, s. 182). 

Beləliklə, dilin başlıca hadisəsi olan söz sırasının inversiyası əsas etibarilə üslubiyyat bəh-

sində öyrənilir. Burada sözügedən hadisə üslubi-sintaktik planda tədqiq edilir. Yəni üslubi 

sintaksis inversiya hadisəsinin semantik strukturunu, yaranma səbəblərini və yollarını, növ və 

tiplərini və s. cəhətlərini araşdırır. 

Söz sırası və inversiya sintaktik quruluşun ən vacib hadisəsi olduğuna görə, həm də ünsiy-

yətə xidmət edən əsas vasitə kimi nəzəri cəlb edir. Hadisənin həmin əlaməti şübhəsiz, nitqlə 

əlaqədardır. Cümlə nitq prosesində müxtəlif dəyişikliyə məruz qalır, sıra pozulur. İnsan fəa-

liyyətinin ayrı-ayrı sahələrinə xidmət edən hadisə nitqin xarakterindən asılı olaraq müxtəlif 

vəzifələri yerinə yetirir. Mətnin xarakteri ilə bağlı olaraq inversiya hadisəsinin semantik-funk-

sional tərəfi dəyişir. İnversiya mətndə əlavə ekspressiv-emosional çalarlar ifadə edir. Bundan 

savayı, mətndə sıra müxtəlif üslubi rənglər və boyalarla təzahür edilir. Belə hadisələrlə, sözün 

həqiqi mənasında ekspressiv (üslubi) sintaksis maraqlanır. 

Məqalənin aktuallığı. Söz sırasının inversiyası ingilis və Azərbaycan dillərində fərqli st-

ruktur-semantik özəlliklərlə səciyyələnir. Çünki bu dillərin qrammatik quruluşu fərqlidir. Söz 

sırasının nəticəsi olan inversiya hadisəsi ingilis dilində ciddi və mühüm əlamətləri ilə nəzəri 

cəlb edir. İngilis dili analitik dillərdəndir, Azərbaycan dili isə iltisaqiliyin əsas xüsusiyyətlə-

rini daşıyır. İngilis dilində qrammatik əlaqə, münasibət köməkçi sözlər, söz sırası, intonasiya 

və sözdəyişmə, söz-formalarla və s. vasitəsilə təzahür olunur. Bu baxımdan söz sırasında in-

versiyanın öyrənilməsi dilçiliyin hər zaman aktuallığı ilə fərqlənən problemlərindən olmuşdur.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə danışıq nitqindəki sər-

bəst söz sırasının xarakteri və inversiyanın doğulma səbəbləri aydınlaşdırılır. Xüsusən də, söz 

sırası inversiyasının simmetrik-assimetrik sintaktik fiqur kimi mətndə oynadığı rol müəyən-

ləşdirilir. Dialoq şəraitində kommunikativ inversiyanın əmələ gətirdiyi özəlliklər təhlil olunur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən bu sahədə fəaliyyət göstərən mü-

təxəssislər faydalana bilər. 
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                                                                                                  А.И. Ейюбова 

      

Стилистический характер инверсии порядка слов  

на структурно-семантическом уровне текста 

 

Резюме 

 
В статье проясняется характер обычного порядка слов и причины возникновения 

инверсии. В частности, определяется роль инверсии порядка слов в тексте как симмет-

рично-асимметричной синтаксической фигуры. В контексте диалога анализируются 

особенности коммуникативной инверсии.  

С точки зрения актуализации инверсии отводится роль и типичным аспектам. 

Инверсия порядка слов в письменной речи характеризуется различными структур-

но-семантическими особенностями как  в английском так и в азербайджанском языках, 

поскольку грамматическая структура синтетических и аналитических языков различна. 

Феномен инверсии, который является изменением порядка слов, привлекает вни-

мание в английском языке своими серьезными, важными особенностями. Английский 

является одним из аналитических языков, а азербайджанский язык обладает основными 

принципами агглютинации.  

В английском языке грамматическое спряжение, относительные вспомогательные 

слова, порядок слов, интонация и словоизменение, проявляются с помощью словоформ 

и других форм. 
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                                                                                                A.I. Eyyubova 

 

The stylistic character of the inversion of the word  

order at the structural-semantic level of the text 

 

Summary 

 
The article clarifies the nature of the usual word order and the reasons for the inversion. In 

particular, the role of inversion of the word order in the text as a symmetric-asymmetric 

syntactic figure is determined.  

The features of communicative inversion are analyzed in the context of dialogue. From the 

point of view of actualization of inversion, a role is also assigned to typical aspects. 

The inversion of the word order in written speech is characterized by different structural 

and semantic features in both English and Azerbaijani languages, since the grammatical 

structure of synthetic and analytical languages is different.  

The phenomenon of inversion, which is a change in the order of words, attracts attention 

in the English language for its serious, important features. English is one of the analytical 

languages, and the Azerbaijani language has the basic principles of agglutination. In English, 

grammatical conjugation, relative auxiliary words, word order, intonation and inflection are 

manifested using word forms and other forms. 
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İngilis dilinin Amerika variantı indiki leksik-qrammatik səviyyəsini az bir müddətdə deyil, 

neçə əsrlər ərzində əldə etmişdir. Bu variantın yarandığı dövr əslində Amerika cəmiyyətinin, 

ABŞ dövlətinin yarandığı dövrdür, buna görə də həmin proseslər bir-birindən təcrid olunma-

dan araşdırılmalıdır. Məhz həmin dövrdə Amerika ingiliscəsində yaranmış yeni söz və ifadə-

lərdə o dövrün tarixi hadisələrinin, həyat tərzi və mədəniyyətinin əks olunduğunu aşkar etmək 

olur. 

Amerikanın məskunlaşmasından sonra onun iqtisadi, siyasi, elmi, mədəni həyatı inkişaf 

etməkdə idi. Bu amillər Amerikada işlənən ingilis dilinin inkişafında rol oynamaya bilməzdi. 

Amerikada həyat da, ətraf aləm də, bitki və heyvanlar aləmi də, yerli hinduların təsiri də bura-

da danışılan ingilis dilinin tarixi leksikasının inkişaf etməsinə təsir göstərmişdir.  

İngilis ədəbi dilindən uzaq düşən, Şimali Amerikada tamamilə yeni mühitdə yaşayan kolo-

nistlər, yeni anlayışlara uyğun yeni sözlər və ifadələr kəşf etməli olmuşlar. Onların əhatə 

olunduğu əşyalar da, münasibətlər də İngiltərədəkindən fərqli idi (2, s. 146). 

İngilis dilinin Amerika variantının fərqlənməsində, onun özünəməxsus leksikasının forma-

laşmasında məhz həyat tərzi ilə bağlı leksik təbəqənin rolu böyük olmuşdur. Dilçilik ədəbiy-

yatında da bu sahəyə xüsusi əhəmiyyət verilir. Məhz bu qrupa aid olan Amerika sözləri ingilis 

dilinin başqa variantlarına da alınır, çünki onların ifadə etdiyi əşya və məfhumlar Britaniya və 

başqa ingilisdilli ölkələr üçün səciyyəvi deyildir. 

Amerika variantının ingilis dilinin başqa variantlarından fərqlənməsində başqa bir amilin 

də rolu olmuşdur. Bu, Amerika variantına daxil olmuş alınma sözlərdir və müxtəlif mənbələr-

dən alınmışdır. Belə sözlər arasında ölkənin yerli xalqı olmuş hinduların dillərindən alınmış 

sözlər, Amerikanını koloniyalaşdığı dövrdə buraya gəlmiş immiqrantların dillərindən alınmış 

sözlər də vardır. Alınma sözlər ispan, italyan, alman, slavyan və başqa ölkələrdən gəlmiş 

immiqrantalıran dillərindən alınmışdır. 

XVII-XVIII əsərlərdə Amerikada danışılan ingilis dilinə daxil olmuş tarixizmlərin əsas 

qrupu ingilis kolonistlərinin buradakı yeni həyat tərzi ilə bağlı idi. İngiltərədən köçmüş 

əhalinin məşğul olduğu təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində bir çox yeni sözlər meydana çıxırdı. 

Misal üçün, meşənin dərinliklərində bir qrup ailənin yaratdıqları uzaq yaşayış məskəni 

Amerika ingiliscəsində yeni sözlə – back-settlement sözü ilə ifadə olunurdu. Eyni zamanda 

ölkənin faunası və florası ingilis dilinin həmin sahələrə aid hindu sözləri ilə zənginləşməsinin 

mənbəyi idi. Misal üçün, hindu dillərindən  alınmış caribou ölkənin faunasına xas olan maral 

növünü bildirmək üçün qəbul olunmuşdu (1, s. 99). 
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Ən mühüm leksik təbəqə isə qitənin yerli əhalisinin həyat və məişətini əks etdirən realiya-

lardır. Misal üçün, hindu mənşəli tomahawk (alqonkin. tomahaken) “balta” mənasında 

ingilis dilinə də daxil olmuşdur. Və yaxud hinduların dilindən Amerika ingiliscəsinə daxil ol-

muş mocassin (alqonkin. mokasin) hinduların geydiyi dəri ayaqqabını bildirirdi. 

Amerikanın həyat tərzi ilə bağlı realilər yalnız Amerikanın həyatına xas olduğundan onun 

dildə meydana çıxan ifadə vasitələri də məhz ingilis dilinin Amerika variantı üçün səciyyə-

vidir və başqa variantlarda bu leksik təbəqə başa düşülmür. Bu təbəqənin tərcüməsi adətən 

xüsusi üsullar tələb edir. 

XVII-XVIII əsrlərdə xeyli miqdarda tarixizmlər Amerikada ilk ingilis kolonistlərinin yeni 

həyat şəraitini əks etdirirdi. Hazırda həmin sözlər Şimali Amerikanın tarixi həyatının müxtəlif 

dövrlərini əks etdirir və müasir Amerika ingiliscəsində onların çoxu dildə artıq tarixizm kimi 

qəbul olunur. 

Əksər ispan sözləri təsərrüfat fəaliyyətinə aiddir: agregado “fermada işləyən meksikalı 

muzdlu işçi”, batea “qızılın yuyulması üçün nov”, cabestro “noxta”, rinkon “yazlıq əkin 

sahəsi”. 

Digər qrupa dövlət və ictimai fəaliyyət bildirən alınma sözlər daxildir: alguazil “şerif”, 

calaboose “türmə”, emperasario “koloniya qubernatoru”, padre “katolik ruhani” (3, s. 154). 

Fransız dilindən alınmış xeyli söz XIX əsrə aiddir. XVII-XVIII əsrlərdə fransız dili Şimali 

Amerikada səyahətçilərin, ovçuların, xəz dəri alverçilərinin və missionerlərin dili kimi işlənir-

di. Həmin qrupa təsərrüfat fəaliyyəti ilə bağlı olan sözlər daxildir: bourgeois “işgüzar şərik”, 

coureur de bois “ovçu”, embarras “körpücük”, pose “keçid”, “bərə”. 

Digər qrupa Amerikanın həyat tərzini və mədəniyyətini bildirən sözlər daxildir: chowder 

“balıq və tərəvəzlə bişirilən qatı yemək”, quantiers “ayaqqabı növü” və b. 

Niderland dilindən Amerika ingiliscəsinə daxil olmuş alınma sözlər mənaca beş əsas 

qrupa bölünür. Əsas qrupa daxil olan sözlər holland icmasının təsərrüfat fəaliyyətini əks 

etdirir: 

Erve (nid.erve) “kiçik torpaq sahəsi”, graght (nid.gracht) “xəndək”, scow (“barja”), segt 

(nid.zicht) “oraq”. 

Digər qrup tarixi alınmalar Amerikanın etnoqrafik mədəniyyətini əks etdirir: 

Bowery (nid.bouwerij) “ferma”, “malikanə”, cansloper (nid. schausloper) “kişi paltosu”, 

kirmess (nid.kermis) “xeyriyyə bazarı”, stoop (nid, stoep) “pilləkənli  artırma”, “şüşəbənd”. 

Alman immiqrantlarının dilindən daxil olmuş sözlərin əksəriyyəti yemək və içməklə 

bağlıdır: 

Hamburger (alman. Hamburg). Bu söz içərisində bifşteks olan buterbrod mənasını ifadə 

edir. Hamburger Amerika ingiliscəsinə XIX əsrin ikinci yarısında daxil olmuşdur. 

Kaffeeklatsch (alm. Kaffeeklatsch). Amerika ingiliscəsində bu söz “bayram söz-söhbəti”, 

“laqqırtı” mənasında işlənir. XX əsrdə Almaniyadan gəlmiş immiqrantların dilindən alınmış-

dır və hazırda da işləkdir (4, s. 86). 

Pretzel – qızardılmış və duzlanmış peçenye; 

Frankfurter schnitzel – şnitsel növü; 

Wienewurst, qısa forması wiener və yaxud wienie, mövsümü sosiska və s. 

Amerika ingiliscəsində işlənən irland mənşəli shebang (“müvəqqəti sığınacaq”) irland 

dilindəki shebeen (“qeyri-qanuni içki barı”) sözündəndir. Həmin söz qayel dilindəki seibe (“a 

mug”) sözündən törəmişdir. Başqa bir – irland sözü shanty (“daxma”) irland dilindəki sean-

tigh (“shan tee” kimi tələffüz edilir) “köhnə, qədim ev” mənasındadır. 

Shanty sözü əsasında hətta başqa leksemlər də meydana çıxmışdır. 1882-ci ildə 
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shantytown ifadəsi meydana çıxmışdı ki, bu da şəhərlərin ətrafında yoxsul təbəqə tərəfindən 

tikilmiş xırda evləri, daxmaları ifadə etmişdir. Bu adın meydana çıxması irland mənşəli im-

miqrantların Amerikaya gəldikdə əksər hallarda belə məskənlərdə, yəni şəhərin kənarlarındakı 

gecəqondularda yaşamalı olması ilə əlaqədardır. Bostonda shanty İrish ifadəsi 1948-ci ildə 

Bostona köçmüş yoxsul irland immiqrantlarını ifadə edirdi. 

İrlandiyadan gəlmiş immiqrantlar, bir qayda olaraq fəhlə, qulluqçu işləyir və yaxud da 

əsgərlikdə xidmət edirdilər. O zaman xalq dilində işlənməyə başlayan biddy (“a servant girl”) 

ifadəsi irland mənşəli Bridget qadın adının ixtisar edilməsi yolu ilə düzəlmişdi. 

Zənci dilindən alınmış sözlərdən biri barb (“at”) sözüdür. Bu söz ingilis dilinə təsadüfən 

daxil olmamışdır. At zəncilərin əməyində vacib bir yer tuturdu, ona görə də bu heyvanın adı 

da onların ən çox işlətdiyi bir söz kimi ingilis dilində özünə yer etmişdi. 

Afrikalıların adət-ənənələrini əks etdirən geyimlərin adları da  ingilis dilinə daxil olurdu. 

Məhz Afrika mənşəli olan zəncilərin baş geyimi kimi işlətdikləri fəs zənci dilində fez adlan-

dığı üçün ingilis dilinə də tərcümə olunmadan daxil olmuşdu. Çünki gəlmə avropalılar özləri 

belə geyimdən istifadə etmirdilər, ona görə də onun ingilis dilinə tərcümə edilməsi də müm-

kün deyildi (3, s. 188). 

Bir sıra tarixi alınmaların etimologiyasına nəzər salaq. Santa Claus sözünün mənası asan-

lıqla təyin olunur. «Şaxta baba» mənalı Santa Claus Niderland dilindəki sinterklaas sözün-

dəndir. Kla(a)s niderlandca Nicholaas adının qısa formasıdır. Beləliklə Santa Claus Santa 

Nikolaas adındandır. 

Yankee sözünün mənşəyi isə mübahisəlidir. Ehtimala görə, Yankee Niderland dilindəki 

Yan Kees (John cheese) sözündədir. 1650-ci illərdən işlənməyə başlamış bu ifadə hollandlara 

istinadən saymazyana müraciət forması kimi işlənirdi (2, s. 148). 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, Şimali Amerikanın məskunlaşdığı dövrdə ingilis dilinin 

Amerika variantının inkişafında yeni həyat tərzi  və tarixi hadisələrlə əlaqədar olaraq xeyli 

sayda tarixizmlər meydana çıxmışdır. Bu leksik təbəqə ölkənin mədəniyyətindən tutmuş si-

yasi həyatınadək  bir çox sahələrə aiddir. Hansı sahəyə aid olmalarından asılı olmayaraq bu 

tarixizmlər ABŞ dil realilərinin önəmli bir hissəsini təşkil edir və onların bir çoxunun dildə 

üslubi-emosional funksiyaya malik olması onların, o cümlədən də tarixizmlərin tədqiqinin 

böyük təcrübi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. 

Məqalənin aktuallığı. Məqalədə qərb sivilizasiyasının linqvistik və ekstralinqvistik amil-

ləri, onların fonetik, leksik və morfoloji xüsusiyyətləri araşdırılır. Eyni zamanda İngiltərənin 

kolonial siyasəti nəticəsində Amerika dilinin lüğət tərkibinin müxtəlif cəhətdən formalaşma-

sının şahidi oluruq. 

Məqalənin elmi yeniliyi. ABŞ-ın əsas tarixi mərhələlərinin dilin öyrənilməsinə nüfuz et-

məsi, leksik təbəqəsinin formalaşmasında rolu araşdırılıb. Eyni zamanda dilin maddi və mə-

dəni mədəniyyət ilə sıx vəhdəti öyrənilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Bu məqalə “Ölkəşünaslıq” fənninin öyrənil-

məsində tələbələrə, eyni zamanda magistr və doktorantlara yardımçı vəsait kimi kömək edə 

bilər. 
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man zərfləri, bağıayıcılıq 
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одновременность, наречия времени, союзы 
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simultaneity, adverbs of time, conjunctions 

 

Dialoq mətnin struktur xüsusiyyətləri və belə mətnlərin komponentləri arasında məzmun 

əlaqəsi haqqında istər rus, istərsə də dünya dilçilik ədəbiyyatında araşdırmalar var. Bu sahənin 

öyrəniməsi rus diçiliyində XX əsrin 60-ci illərində aktuallaşdı və N.Y.Şvedova (Н.Ю.Шве-

дова, 1960), Svetoqor (Святогор, 1960), Markina (Маркина, 1973), Alimuradov (Алимура-

дов, 1981), Azərbaycan dilçiliyində isə 70-80-ci illərdə F.Ağayeva (1987), N.S. Novruzova  

(2018),  V.İbişova  (2018) və s. tədqiqatları ilə  aktuallaşdı. 

Dialoq mətnində komponentlər arasında məntiqi-semantik və məzmun əlaqəsinin öyrənil-

məsi dilçiliyimizdə hələ də aktuallığını saxlamaqdadır. Bilirik ki, dialoq mətni çevik və sürətli 

replikaları ilə də seçilir. "Dialoq hər hansı bir adi və ya iş mövzusunda kəskin və sürətli bir 

söhbətdir, mübadilədir, söz mübadilənin hər bir hissəsi bir replikadır və bir replika digəri tərə-

findən qiymətləndirildiyi zaman nisbətən sürətli bir söz mübadiləsidir; Burada mübadilə əv-

vəlcədən müzakirə edilmədən baş verir; komponentlərin çoxu əvvəlcədən qurulmur; replika-

ların qurulmasında uyğunluq yoxdur və onlar son dərəcə qısadır" (6, s. 76). Göründüyü kimi, 

dialoq mətnin qurulması prosesi müsahiblərin canlı söhbəti zamanı formalaşır. Belə mətnlərin 

qısa, lakonik və emosional xarakteri də bununla bağlıdır.    

Dialoq mətninin qurulması müəyyən dərəcədə replikalar arasında məzmun əlaqəsindən də 

asılıdır. Bu əlaqə formaları zaman, aydınlaşdırma, qarşılaşdırma, müqayisə, səbəb-nəticə mü-

nasibətləri əsasında qurulur. 

1.1. Dialoq mətnində məna əlaqələri. Mətndəki məna əlaqələri bir-biri ilə bağlıdır və bə-

zən bir mətndə bir neçə əlaqə tipi işlənə bilir: “Mətnin məna koqeziyasının öyrənilməsində 

çox vacib olan bir məqamı qeyd etməmək mümkün deyil. Heç bir qarşılıqlı məna əlaqəsi 

komponentlər arasında təmiz olaraq, digərlərindən təcrid olunmuş şəkildə işləm məqamına 

malik deyil. Həmişə bir məna əlaqəsinin üzərinə bu və ya başqa dərəcədə başqa məna tipləri 

əlavə edilir. Bundan əlavə, çoxkomponentli mətnlərdə heç də bir məna əlaqəsinin mətnin əv-

vəlindən sonunadək özünü göstərməsi vacib deyil. Bir mətndə müxtəlif tipli məna əlaqələri 

reallaşa bilər (1, s. 197). 

1.2. Mətn komponentləri arasında eynizamanlılıq münasibəti. “Məntiqilikdən bütövlüyə 

doğru inkişaf” prinsipi mətnin məzmun problemini həll etməyə imkan verir. Tədqiqatçılar bu 

xüsusda qeyd edirlər ki, sözügedən məntiqi-semantik əlaqələr aşağıdan yuxarıya doğru inkişaf 
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etdikcə mətn tərkib və məzmun baxımından daha da zənginləşir (1, s. 213). 

Nitq zəncirini əmələ gətirən cümlələr mətn həlqəsinin hər bir üzvü ilə sıx əlaqədə olur və 

nəinki özündən əvvəlki və sonrakı, həm də mətnin ümumi semantikasının bir hissəsi kimi bir 

çox cümlələr əvəzliklər (xüsusilə, işarə əvəzlikləri) vasitəsilə bağlılıq yarada bilir. “Əlaqəli-

likdən danışarkən mətnin məntiqi-semantik bütövlüyünü təmin edən semantik əlaqə növləri, 

fikir əlaqəsinin və mətndaxili əlaqənin formaları (implisit və eksplisit), lokal və qlobal əlaqə-

lər, məntiqi əlaqələrın növləri və mətnin kateqoriyalarına diqqət yetirməyi zəruri hesab edirik. 

Semantik əlaqə əsasında düzələn mətnlər zaman, məkan, tərz, səbəb-məqsəd və nəticə məz-

munlu olması ilə fərqlənir. Fikir əlaqəsi mətndəki cümlələrin strukturu, intonasiya, bağlayıcı 

və bağlayıcı sözlər, xüsusiləşmələr, söz sırası və paralel vasitələrlə gerçəkləşir (7, s. 17). 

Mətn komponentləri arasındakı məna münasibətlərinin bir tipi eynizamanlılıq münasibə-

tidir. Müxtəlif komponentlərin təsvir etdiyi hadisələr bu halda eyni zamanda baş vermiş olur. 

Eynizamanlılıq münasibəti sanki, informasiya qəbulu zamanı ayrı-ayrı komponentlərin özü ilə 

gətirməli olduğu xətti səciyyəni inkar edir. Adətən belə informativ quruluşlar resipiyent tərə-

findən bir bütöv şəkilində, bir tam şəklində qəbul edilir. Mətnin komponentləri arasında za-

man münasibətləri onun komponentlərini əlaqələndirən çox önəmli vasitə sayılır, zaman mü-

nasibəti eynizamanlılıq və ardıcıl zaman formalarına ifadə oluna bilir. Eynizamanlılıq müna-

sibətində komponentlərdə təsvir olunmuş hadisələr eyni zaman ölçüsü ilə hüdudlanır, vahid 

zaman ərzində baş verir. 

Azərbaycan dilində eyni zaman münasibəti heç bir formal göstəricidən istifadə edilmədən 

formalaşa bilir. Belə zaman münasibəti yalnız intonasiya ilə ifadə olunur. Belə sadalayıcı, pa-

ralel cümlələr olan mətnlərdə mütləq ümumiləşdirici cümləyə ehtiyac duyulur. 

Bəzən mətnlərdəki zaman məsafəsi daha yaxın olur və eynizamanlılıq yaranır. Mətnlərdə 

zaman ardıcıllığı daha çox mətnləri məntiqi cəhətdən bağlayır. Məsələn:  

— Qurtardı! Hər şey qurtardı! Neçə ildən bəri Umudun ürəyini titrədən xoşqılıq hisslər 

də qurtardı! (İ. Məlikzadə.), Və ya: Şükufə uzun müddət özgə bir planetə düşdüyünü zənn elə-

di. Bakı başqa planetdə qaldı. Həyat da orada qaldı. İşıq da orada qaldı.( Ə. Əylisli). 
2.1. Mətndə zaman münasibətlərini yaradan vasitələr. Mətnin tərkibindəki komponentlərin 

zaman münasibətləri zaman zərfləri, zaman mənalı leksik vasitələr, zaman şəkilçiləri və za-

man mənalı digər vahidlərin vasitəsi ilə reallaşır:  

Üzrünün möhkəm olmadığını dərk edəndə ləbbeyk çaşbaş qaldı, bilmədi neyləsin. Sonra 

özünə cəsarət verdi: 

— “Açıqca deyirəm itib. Xalçanı kəsəndə həyətə qoymuşdum, bilmirəm kim götürüb... 

Bərkə qalar, pulunu çıxsın... ( Anar) 

Başqa bir misala baxaq: 

— Anası bir il bundan qabaq rəhmətə getmişdi. Ömür vəfa eləmədi ki, atasının şad xəbə-

rini alsın. Arvadı basdırandan iki həftə sonra Nemətə atasının bəraət kağızını təqdim elədilər 

(Ağagünlü). 

Mətnin bütövlükdə proqressiyasına xidmət edən ən effektiv vasitə kimi komponentlər ara-

sındakı ardıcıl zaman münasibətini qeyd etmək olar. Ardıcıllıq mənası zamanla sıx bağlıdır, 

ona görə də məntiqi ardıcıllıqla, zaman ardıcıllığı birlikdə çıxış edir. 

Zaman münasibəti ilə məzmun əlaqəsinin yaranması ingilis dilində də aparıcıdır. İngilis 

dili materiallarına diqqət edək: 

In your country there are mountains? With that name surely there are mountains, 

Primitivo asked politily to make conversation. He was embarrassed at the drunkenness of 

Pablo.  
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Many mountains and very high.  

And are there good pastures?  

Excellent; high pasture in the summer in forests controlled by the Covernmet 

(E.Hemingway).                             

Sizin ölkənizdə dağlar varmı? Bu adla əlbəttə ki, var deyə Primitivo söhbəti başlamaq 

üçün nəzakətlə soruşdu. O Pablonun sərxoşluğundan tutuldu. 

Çoxlu dağlar və özü də çox hündür dağlar var. 

 Və yaxşı otlaqlar varmı? Gözəl; hökumətin nəzarətində olan meşələrdə  yayda hündür 

otlaqlar var. 

  2.2. Dialoq mətnində zaman münasibəti  yaradan söz və ifadələr. F. Ağayeva yazır: ”Mə-

lumdur ki, söhbət, adətən, müsahiblərdən birinin ifadə tərzinin başqasının ifadə tərzi ilə əvəz 

olunması şəklində baş verir. Ona görə də müsahiblərdən hər biri özündən əvvəlki ifadəyə qar-

şı çox tezliklə öz reaksiyasını, münasibətini bildirməyə məcbur olur. Onlar üçün düşünüb-da-

şınmağa vaxt olmadığından fikri formalaşdırmaq və onu dil vasitələri ilə ifadə etmək prosesi 

təxminən eyni zamanda mümkün olur” (3, s. 53). 

Mətndə zaman münasibətləri, zaman ardıcıllığı  əvvəl, sonra zərfləri ilə də yarana bilir. 

Azərbaycan dili materiallarına nəzər salaq: 

Elə  ki, oturdun inəyin böyründə, başla əmcəyi iki əl li  masaj eləməyə. Əv-

vəlçə  altdan yuxarı, sonra da üstdən aşağı...  o qədər ki,  inək lap xoşhallansın 

Sağ. Tez-tez,  bir dəqiqədə  azı yüz-yüz iyirmi dəfə  bas. ..  -Elə  niyə, Hürü baçı. -

Necə  niyə?Onda inəyin əmcəyində  bir damcı da qalmaz. -Bıy! -Nə  var yenə ,  

Əsmər xala? - A bala, bəs buzov?-Nə  buzov...?-Bəs buzov?Ac qalmazmı hey -

van? (İ . Hüseynov).  

Mətndə əvvəlcə, sonra, onda sözləri mətndaxili məzmun əlaqəsi və eynizamanlılıq müna-

sibəti yaratmışdır.  

İngilis dilində də oxşar xüsusiyyətlərə rast gəlirik:  

— It hit you then and you know it and so why lie about it? You went all strange inside 

every time you looked at her and every time she looked at you. So why don’t you admit it? All 

right, I’ll admit it. And as for Pillar, pushing her on to you, all Pillar did was be an intelligent 

woman. She had taken good care of the girl and she saw what was coming the minute the girl 

came back into the cave with the cooking dish.  

So she made things easier. She made things easier so that there was last night and this 

afternoon. She is a dammed sight more civilized than you are and she knows what time is all 

about. Yes, he said to himself, I think we can admit that she has certain notions about the 

value of time. She took a beating and all because she did not want other people losing what 

she’d lost and then the idea of admitting it was lost was too big a thing to swallow. So she 

took a beating back there on the hill and I guess we did not make it any easier for her (E. 

Hemingway).  

— Bu sənə sonra toxundu və sən onu bilirsən, və bu barədə yalan əbəs deyilmi? Hər dəfə 

sən ona baxanda və o sənə baxanda daxilinə nəsə bir qəribəlik hissi gəlir. Bəs sən niyə bunu 

etiraf etmirsən? Yaxşı. Mən etiraf edirəm. Və Pilara gəldikdə isə o, onu sənə tərəf itələməklə 

hər bir şeydə özünün ağıllı qadın olduğunu sübut etdi. O, qızın qeydinə qalırdı və o hətta 

görürdü ki, qızın mağaraya bişmiş xörəklə qayıdacağı dəqiqə gəlir. 

Beləliklə, o hər şeyi asanlaşdırdı. O hər şeyi elə asanlaşdırdı ki, keçən gecə və bu günor-

tadakılar baş verdi. O, səndən daha sivilizasiyalı görünüşə malikdir və o hər şeyin zamanını 

bilir. Bəli, o öz-özünə dedi. Fikirləşirəm ki, biz onu zamanın dəyəri haqqında müəyyən 
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anlayışları olduğunu etiraf edə bilərik. Onu üstələmək çətin idi və hamısı ona görə ki, o istə-

mirdi ki, digər insanlar onun itirdiyini itirsinlər. Və sonra məğlubiyyət etirafı haqqında fikri 

həzm etmək çox çətindir. Buna görə də o öz üstünlüyünü təpəyə geri gətirdi və mənə elə gəlir 

ki, biz elə etdik ki, bu onun üçün heç də asanlıqla olmadı. 

Mətndə  zaman bağlılığı zaman mənalı sonra, dünən, günortadan sonra  

ifadələri  ilə  reallaşmışdır. Gətirilən misalda və bağlayıcısı eynizamanlılıq münasibətini 

özündən əvvəlki və özündən sonrakı komponentlər arasında gücləndirir. Həm bu, həm də 

bundan əvvəlki misallarda bütün mətnin məzmunu bir vahid zaman əsasında qurulur. Öz tə-

biətinə görə eynizamanlılıq münasibəti təsvir edilən situasiyanın daha dərin, daha hərtərəfli 

nəzərdən keçməsini təmin edir. 

Bu mətndə zaman mənasının qrammatik ifadəsi yoxdur, lakin məntiqi ardıcıllıq zaman 

qavramını da ifadə edə bilir. Mətndə zaman münasibəti bircə an bundan əvvəl ifadə ilə də 

ifadə edilib. 

2.3. Dialoq mətnində zaman münasibəti yaradan qrammatik vasitələr. Zaman münasibəti 

mətndə müxtəlif qrammatik və leksik vasitələrlə reallaşır. Mətndə işlənən bağlayıcılar bu ba-

xımdan daha fəaldır.”.... 

Müasir Azərbaycan dilində zaman münasibəti daha çox və bağlayıcısı ilə yaranır. Mətn 

komponentləri “və” bağlayıcısı ilə əlaqələnir və eyni zaman münasibətində formalaşır. 

Məsələn: 

Azərbaycan dilində "və" bağlayıcısı eynizamanlılıq mənası ilə bərabər ardıcıl zaman mü-

nasibəti də yarada bilir: O çiskinli sentyabr səhəri daxilindən baş qaldırmış o coşğun nikbinlik 

və xeyirxahlıq hissləri içində Əbdül Qafarzadə əllərini adəti üzrə arxasında birləşdirib geniş 

sinəsini daha da irəli verdi, üzünü yuxarı tutub bomboz payız səmasına baxdı, narın çiskin 

çeşməyinin şüşələrinə səpələndi və belə bir narın damcılı şüşə arxasından dünyaya baxmaq 

da o dəm Əbdül Qafarzadəyə ləzzət verdi...(Elçin) 

 Verilən mətndə və cümlələr arasında zaman uyğunlaşması yaratmışdır, lakin bu kiçik za-

man fərqilə ardıcıl gələn hadisələri ifadə edir.    

Bağlayıcılar mətndə məntiqi-semantik bütövlüyü əmələ gətirən mühüm vasitələrdəndir. 

Mətndə bağlayıcılar müxtəlif informativ mərkəzlər arasında sintaktik əlaqə yaratmaqla yanaşı, 

məntiqi-semantik münasibətləri gerçəkləşdirir, dəqiqləşdirir və müəyyən yöndə inkişaf etdirir. 

Mətn komponentləri arasındakı məna münasibətlərinin bir tipi eynizamanlılıq münasibə-

tində müxtəlif komponentlərin təsvir etdiyi hadisələr eyni zamanda baş vermiş olur. Eyniza-

manlılıq münasibəti sanki, informasiya qəbulu zamanı ayrı-ayrı komponentlərin özü ilə gə-

tirməli olduğu xətti səciyyəni inkar edir. Adətən belə informativ quruluşlar resipiyent tərəfin-

dən bir bütöv şəkilində, bir tam şəklində qəbul edilir.  

Zaman mənası Azərbaycan dilində feli bağlama şəkilçiləri ilə də ifadə oluna bilir: Onlar 

paltarlarını geyinib sahilə qayıdanda artıq dan yerinə səda düşmüşdü. Sabah nəsimi Kürün 

sahilinə çökmüş dumanı qovub uzaqlara aparırdı. Sahildəki ulğun kolları, yaşıl otlar, hətta 

cığırlar belə şelə bulaşmışdı. (İ. Şıxlı) 

Bu nümunədə sahilə qayıdanda feili birləşməsi bütün mətndə hadisələrin vahid zamanda 

baş verdiyini anladır, mətn üçün determinat üzv yerində çıxış edir. 

MSB-də komponentlərin əlaqələnməsində və zaman mənasının yaranmasında zaman mə-

nası ifadə edən o zamanlar, o günlər, o vaxtlar, həmin vaxt, həmin gün kimi ifadələr əsas mə-

na çaları yaradır: 

Göstərilən mətndə o zamanlar ifadəsi dörd dəfə işlənməklə paralellik və eynizamanlılıq  

yaratmışdır. 
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İngilis dilində yes; of course; no və s sözləri cavab cümlə kimi işlənir: 

1.”— I asked you the other day if you were going to write anything about Driffield 

yourself and you said you weren”t. Can I take that as definite?” — “Certainly.” (W.S. 

Maugham) 

“— Bu yaxınlarda mən səndən Driffeld barədə nəsə yazacağını soruşanda sən belə bir fik-

rin olmadığını söylədin. Sözlərini qəti cavab kimi qəbul edim?” — Əlbəttə. Bu dialoqda 

Certainly-əlbəttə ədatı cavab cümlədir və itmiş hissə  that as definite mətnlə bərpa olunur.  

Azərbaycan dilində zaman əlaqəsinin izlənildiyi nümunələrin böyük bir qismi danışıq di-

linə, şifahi nitqə aid nümunələrdə ifadə olunur.  

Həm bağlayıcısınm təkrar işlədilməsi fıkirlərin bağlanmasma xidmət etdiyi kimi, ifadəyə 

də güc verir. Mətnin texniki təşkili zamanı bəzən bu bağlayıcının birinci tərəfinin işlədilməsi-

nə ehtiyac duyulmur. Bu zaman bağlayıcının ikinci tərəfı cümlələrin bir-birinə bağlanmasına 

xidmət etmiş olur. 

Bu cür məna münasibəti İngilis dili üçün xarakterikdir. Misallara nəzər salaq: ...what 

effect he might hope to  produce  upon  Rosemary. Rosemary saw him  always  as a model of 

correctness... ( F.S. Fitzgerald) -  ...o Rozmaridə hansı təəssüratı yarada bilərdi. Rozmari 

həmişə onu dürüst biri kimi tanıyırdı. 

Dialoq mətnləri bir nitq vahidi kimi mətnin məntiqi-semantik bağlılığı ilə yaranır. Belə 

mətnlərin yaranmasında və eləcə də mətnin məntiqi-semantik bütövlüyünün formalaşmasında 

müxtəlif vahidlər, anaforik, kataforik vasitələr, təkrarlar, deyktik (işarəedici funksiyanı yerinə 

yetirən) elementlər və s. özünü göstərir. Bu münasibətlərin mətndə yaranmasında  zaman mə-

nalı söz və ifadələr, ədatlar, bağlayıcılar çox fəal iştirak edir. Bağlayıcılar, zərflər, determinat-

lar belə münasibəti yaradan əsas vasitələrdir. Eyni zamanda dioloq mətnlərində məzmun əla-

qəsi zamanı hər hansı bir dil vahidi məntiqi-semantik qanunlara uyğun olaraq mətndə təkrar-

lanır və bu zaman məna ekspressivliyi yüksəlir.  

Beləliklə, Azərbaycan və ingilis dillərində dialoji mətndə müxtəlif qrammatik və leksik 

vasitələr zaman münasibəti yarada bilir. Bu vasitələr mətnin komponentlərini eyni zaman və 

ardıcıl zaman çərçivəsində bağlamaqla semantik bütövlük yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. Dialoq mətninin qurulması müəyyən dərəcədə onun komponentləri 

arasında məzmun əlaqəsindən də asılıdır. Bu əlaqə formaları zaman, aydınlaşdırma, qarşılaş-

dırma, müqayisə, səbəb-nəticə münasibətləri əsasında qurulur. Dialoq mətninin öyrənilməsin-

də bu əlaqələrin araşdırılması aktuallığını saxlamaqdadır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə dialoq mətnin qurulmasında zaman münasibətlərinin 

rolu ilk dəfə Azərbaycan və ingilis dillərinin materialları əsasında müqayisəli şəkildə təhlil 

edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən filologiya ixtisası üzrə təhsil alan 

tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. Eyni zamanda məqalə xüsusi kursların tədrisində, 

mətn sintaksisi  üzrə yazılan dissertasiyalarda da faydalı ola bilər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Abdullayev K.M., Məmmədov A.Y., Musayev M.M., Novruzova N.S. və b. Azərbay-

can dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər. Bakı: Mütərcim, 2012. 

2. Abdullayev K.M. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. Bakı: Mütərcim, 

1998. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 108 

3. Ağayeva F. Azərbaycan danışıq dili. Bakı, 1987. 

4. Quliyeva D. R. Dialoji mətnlərdə kompressiya-sıxılma hadisəsinin təzahürü (Azərbay-

can dili mətnləri əsasında). Sumqayıt Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri, 2020, № 3, s. 20-

26. 

5. Бухбиндер В.А. О целостности и структуре текста // Вопросы языкознания»   

1976, № 1, с. 43, с. 41-47.  

6. Лосева Л.М. Синтаксическая структура целого текста. Одесса: Акад. Одесса, 

1974, c. 360, 440 с.  

7. Дресслер В.Д. Синтаксис текста М.: Наука, 1976, с.76, 413 с.  

8. İbişova V. Azərbaycan dilində mətnlərin məntiqi-semantik bütövlüyü: Filologiya ü. 

fəls. dok. dis. avtoref. Bakı, 2018.  

9. Kazımov Q.Ş. Mətnin qurulma texnikası və semantik strukturu / N. Novruzova. Mətn 

sintaksisi. Bakı: Təhsil, 2002, s. 8, s. 5-12. 

10. Хомский Н. Язык и мышление. М.: Изд-во. МГУ, 1972, c. 24 

11. Məmmədov A.Y. Mətn yaranmasında formal əlaqə vasitələrinin sistemi: Filol.ü.fəl. 

dok. ... dis. avtoref. Bakı, 2001, s. 49. 

12. Manuscript of article published as: Khoo, C., & Na, J.C. (2006). 40, 157-228 // 

Christopher S. G. Khoo and Jin-Cheon Na. Semantic Relations in Information Science, p. 157  

13. Novruzova N.S. Mətnin öyrənilməsində əsas yanaşmalar: nəzəriyyələr, mülahizələr, 

problemlər (türk dillərinin materiallari əsasinda). Bakı, 2018. 

14. Закиев М.З. Синтаксический строй татарского языка. Казань: Акад. Казан, 1963, 

с.234, 309 с. 

 

С.X. Мамедли  

 

Одновременная связь между текстовыми компонентами  

диалога (на основе азербайджанских и английских  

языковых материалов) 

 

Резюме 

 
В статье раскрываются внутренние контактные формы в формировании диалогичес-

кого текста и средства их создания. Внутренняя связь текста – связь содержания реали-

зуется с помощью различных средств. Эти связи строятся на основе отношения време-

ни, типологии, выяснения, причинно-следственных связей, сравнения. В статье иссле-

дуются лексические и грамматические средства, создающие временные отношения в 

диалогических текстах на азербайджанском и английском языках. Отмечается, что од-

ним из типов смысловых отношений между компонентами текста является отношение 

одновременности. События, описываемые различными компонентами, в этом случае 

происходят одновременно. Отношение одновременности как бы отрицает линейную ха-

рактеристику, которую должны нести с собой отдельные компоненты при восприятии 

информации. Обычно такие информативные структуры воспринимаются реципиентом 

в целом виде, в одной полной форме. Отношения времени между компонентами текста 

считаются очень важным средством связи его компонентов. Отношение времени может 

быть выражено в одновременных и последовательных формах времени.  
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В отношениях одновременности описываемые в компонентах явления ограничены 

одной и той же мерой времени, протекают в пределах одного и того же отрезка вре-

мени. Наречия времени, слова и выражения, обозначающие время, суффиксы деепри-

частия времени создают в тексте одновременную связь и последовательное отношение 

времени. Единое время формирует содержательное единство между компонентами 

текста и обеспечивает внутреннюю связь текста. В статье анализируется отношение к 

одновременной связи на основе диалоговых текстов на азербайджанском и английском 

языках. 

 

S.Kh. Mammadli 

 

Sımultaneous relatıonshıp between the text components  

of the dıalogue (based on Azerbaijani and  

English lınguıstıc materıals) 

 

Summary 

 
In the article, internal contact forms and the means of their formation are analyzed in the 

formation of the text of the dialogue. The internal linkage of the text, content linkage are 

realized by various means. This relationship is based on the attitude of time, confrontation, 

clarification, cause-effect, comparison. The article explores the lexical and grammatical 

means of temporal connection in Azerbaijani and English dialogical texts. It is noted that one 

of the types of semantic relations between the components of the text is the relation of 

simultaneity or simultaneous relationship. In this case, events described by different 

components occur simultaneously. The simultaneous relationship seems to negate the linear 

characteristic that individual components should carry with them when perceiving 

information. Usually, such informative structures are perceived by the recipient as a whole, in 

one complete form. The time relations between the components of a text are considered to be 

a very important means of connecting its components. The time relation can be expressed in 

simultaneous and consecutive forms of time. 

In the simultaneous relationship, the phenomena described in the components are limited 

to the same measure of time, they occur within the same period of time. Adverbs of time, 

words and expressions denoting time, suffixes of the adverbial participle of time create a 

simultaneous and sequential relation of time in the text. A single time forms a meaningful 

unity between the components of the text and provides an internal connection of the text. The 

article analyzes the attitude to simultaneous communication based on dialog texts in 

Azerbaijani and English languages. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 15.08.2021 
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İngilis dilinin leksikasının formalaşdırılmasında  

latın və yunan dillərinin rolu 
                                                                   

 Elmira Səfərəli qızı  Kənan 

                                                         Bakı Qızlar Universitetinin  baş müəllimi 

E-mail: elmirakenan@mail.ru 

 

Rəyçilər: filol.ü.e.d., prof. Ç.M. Qaraşarlı, 

                filol.ü.f.d., dos. K.A. Cəfərova 

 

Açar sözlər: latın, yunan, alınma, ingilis leksika, assimilyasiya 

Ключевые слова: латинский, греческий, заимствование, английский, лексика, асси-

милйация 

Key words: Latin, Greek, borrowing, English, lexis, assimilation 

 

Qərbi Avropanın bir çox başqa ölkələrində olduğu kimi, İngiltərədə də latın dili olduqca 

xüsusi mövqe tuturdu. Yüzilliklər ərzində, xristianlığın ölkəyə daxil olmasından sonra bu dil 

ibadət dili kimi istifadə olunurdu. Orta əsrlərdə isə onun qəbul edilməsinin başqa bir səbəbi 

elmi əsərlər idi. Belə əsərləri yazmaq üçün orta əsr alimləri latın dilini yaxşı bilməli idilər. 

Latın alınmasının əsas hissəsi 597-ci ildə xristianlığın daxil olması ilə bağlıdır. Bu alın-

maların əksəriyyəti dini-kütlə anlayışlarını ifadə edir. Xristianlığın tətbiqi ilə bağlı mədəniy-

yətin ümumi tərəqqisi yeni anlayışların meydana gəlməsinə səbəb oldu. Latın dilindən məişət 

və mədəniyyət sahələrindəki anlayışları ifadə edən yeni sözlər meydana gəldi. 

Qədim ingilis dilinə daxil olan və müasir ingilis dilində də saxlanılan latın sözlərinə çoxlu 

nümunələr gətirmək olar: 

1) Gündəlik məişət əşyaları, alətlər: ancor (anchor) < lat. ancora; box (box) < lat. buxus; 

cealc (chalk) < lat. calcem; paper) < lat. paryrus; pyle (pillow) < lat. pulvinus; post (post) < 

lat. postis; purs (purse) < lat. bursa. 

2) Geyim əşyaları: cappe (cap) < lat. cappa; soce (sock) < lat. soccus. 

3) Çəki və uzunluq ölçüləri: circul (circle) < lat, circulus; pund (pound) < lat. pondo, ynce 

(ingh) < lat. incia. 

4) Heyvan, quş və balıq adları: assa (ass) < lat. asinus; camel (camel) < lat. camelus; 

turtolu (turtlu) < lat. turtur; truht (trout) < lat. tructa. 

5) Bitki adları: palm (palm) < lat. palma; pere (pear) < lat. pirum; rose (rose) < lat. rosa; 

plante (plant) < lat. planta. 

6) Dini anlayışlarla bağlı sözlər: engel (angel) < lat. angelus; biscop (bishop) < lat. 

episcopus; syrice (church) < lat. cyriaca; papa (pope) < lat. papa (2, s.116). 

Latın sözlərinin xeyli miqdarı ingilis dilinə XI-XIII əsrlərdə normanların dövründə daxil 

olmuşdu. Lakin bu sözlərin böyük bir hissəsi çox və ya az dərəcədə fransız dilinin norman 

dialektinin fonetik, qrammatik və semantik dəyişikliklərinə məruz qalmışdır. 

İngilis dilinə latın alınmalarının əksəriyyəti XVI əsrdə, eləcə də XV-XVI əsrlərdə, yəni, 

İngiltərədə İntibah dövründə gəlib çatmışdır. Bu dövrdə tibb, ədəbiyyat, ilahiyyat sahələrində 

bəzi sözlər, texniki terminlər və s. yaranırdı. 

Müasir ingilis dilində elə alınmalar da vardır ki, onlar latın dilinin zahiri görünüşünü ta-

mamilə saxlamırlar, yəni, heç bir assimilyasiyaya məruz qalmayıblar və hazırki dövrdə də 

qalmırlar. Belə söz və ifadələr dildə latın qəbildən olan sitatlar kimi istifadə olunur. Onların 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 111 

istifadə dairəsi olduqca məhduddur: onlar adətən elmi əsərlərdə, işgüzar sənədlərdə və s. isti-

fadə olunur. Belə alınmalara bu cür ifadələr aid edilir: alma mater, bona fide, ex officio, 

conditio sine qua non və s. 

Müasir təbabət, kimya, botanika, zoologiya, fəlsəfə, siyasət, incəsənət sahələri hələ də ye-

nidən törəmiş anlayışların qeyd edilməsində latın əsaslardan geniş istifadə edir. İngilis dili tə-

rəfindən alınmış və beynəlxalq sözlər hesab edilən latın sözlərindən bunları yada salmaq olar: 

obligation, constitution, agriculture, mitcroscope, modern, laboratory, program, system, 

socialism, communism, capitalism, climate, radius, tradition və s. 

İngilis dilində çoxsaylı latın alınmaları nəticəsində, vahid fransız – latın etimoloji dub-

letləri təşkil olunmuşdur. Belə ki, bu sözlərdən birinin fransız, digərinin isə latın mənşəli ol-

masına baxmayaraq, onların hər ikisi qədim latın köklü sözlər sırasına daxildir. 

Beləliklə, latın dili yeni sözlərlə ingilis dilinin zənginləşməsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir 

göstərmişdir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, leksikologiya tarixində bu və ya digər sözün in-

gilis dilinə fransız və ya latın dilindən keçməsini müəyyənləşdirmək bəzən çətin olur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Avropa dillərində latın alınmalarının geniş intişarı ilə bağlı ola-

raq, bəzi latın alınmaları ingilis dilinə vasitəsiz olaraq deyil, başqa dillər vasitəsilə alınmışdır. 

Məsələn, barouche (latın sözü baroccio – XVI-XVIII əsrlərdə yayılmış bədii üslub); cohl-rabi 

(lat. Cavoli rape – kollabi, Daş kələm) sözləri alman dilindən alınmışdır. XVI əsrə qədər latın 

sözlərinin əksəriyyəti fransız dilindən alınmışdı və yalnız XVI əsrdən latın dilindən olan vasi-

təsiz alınmalar meydana gəlmişdi (1, s. 141-142). 

Ən erkən alınmalar (XIV-XV əsrlər) ticarət və hərbi sahələr aid edilir. Belə ki, ticarət və 

maliyyə sahələrindən bu kimi sözlər alınmışdır: ducat, million, lombard. Hərbi və dənizçilik 

sahələrindən isə alarm (həyəcan, təlaş), brigand (quldur), bark (yük daşımaq üçün yastıdibli 

çay gəmisi). 

Alarm sözü latın All’armi söz birləşməsinin tərkibinə daxildir. Latın dilində bu söz “Hə-

yəcan!”, “Silaha sarılın!” nidaları mənasında işlənirdi. XVI əsrdə isə “silaha çağırış, həyə-

can” mənalarını bildirən alarm ismi əmələ gəlmişdir. Daha sonra “həyəcan siqnalı, haray” 

və nəhayət, “saatın zəng səsi” mənaları törəmişdir. Buradan isə mürəkkəb alarm – clock 

(zəngli saat) sözü əmələ gəlmişdir. 

Yunan dilindən sözalma. İngiltərənin məhəlli münasibətdə olduğu dövlətlərdən biri də 

Yunanıstandır. Yunanıstanın ta qədimdən İngiltərə ilə işgüzar və mədəni əlaqələri var idi.  

İngilis dilinə yunan dilindən keçmiş alınmalar əsasən aşağıdakılardır:  

a) toxuculuqla bağlı bəzi anlayışları ifadə edən sözlər; məsələn:  

Rock < holl. rocke – cəhrə 

Spool <holl. spoel – makara (tikiş və toxuma maşınlarında) 

b) toxuculuqla bağlı ümumi anlayışları ifadə edən sözlər; məsələn: 

Dock<holl. docke-dok (gəmi təmir olunan yer) 

Skipper<holl.schipper-şkiper (ticarət gəmisi kapitanı) 

Sloop<holl. sloep-şlyup (yelkənli gəmi növü) 

Yacht<holl. gacht – yaxta (motorlu yaxud yelkənli yüngül gəmi, qayıq) (2, s.46-47). 

Bu siyahıya müxtəlif gəmi avadanlıqlarının adları olan çoxlu sözləri də əlavə etmək olar. 

XVII əsrdə inkişaf edən yunan rəssamlığı öz əksini aşağıdakı sözlər şəklində ingilis dili 

lüğət tərkibində tapmışdır: 

Easel<holl. ezel-molbert (rəsam dəzgahı); to etch<holl. etsen-oymaq, qazımaq, həkk et-

mək, naxış açmaq; landscape (mənzərə); sketch (eskiz, layihə). 

Yunan dilindən olan xeyli sayda alınma söz ingilis dili lüğət tərkibinə XIV-XVII əsrlər ər-
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zində daxil olmuşdu. Onlara aşağıdakıları nümunə göstərmək olar: bulwark (qala, istehkam); 

ledger (haqq-hesab nişanı, bir dəftər (mühasibatlıqda); keel (dil (gəmidə tir)); freight (yük, 

yükdaşıma); skipper (şkiper, kapitan (ticarət gəmisində)); rover (pirat; dəniz qulduru); deck 

(göyərtə); spool (qarqara, makara). 

Nəhayət, ingilis dilinə külli miqdarda söz yunan kəndlisinin dilində keçmişdir. Buraya 

aşağıdakı sözlər daxildir: 

kopje<holl. kopje-təpəcik; veldt<holl. veldt-Cənubi-Afrika düzü; to trek<holl. trekken-

daşımaq, aparmaq. 

Keçmiş dövrdə ingilis dilinə birbaşa keçmiş yunan mənşəli sözlər çox azdır. Buna nümunə 

olaraq, məsələn, ingilislərin Britaniyaya gəlməsindən əvvəl alınmış church (gr. kuriakon) 

sözünü göstərmək olar. İngilis dilinə külli miqdarda yunan mənşəli sözlər həm latın (school, 

bishop, monk, priest etc.), həm də fransız (fancy, idea, catalogue və s.) dillərindən keçmişdir. 

Yalnız İntibah dövründə, qədim Yunan mədəniyyətinə maraq oyanması zamanı ingilis 

alimləri yunan müəlliflərinin əsərlərini orijinaldan oxumağa başladılar. Elə bu vaxtda da 

yunan sözləri ingilis dilinə birbaşa yunan dilindən alınmağa başladı (lexicon, myth, petal, 

sympathy etc.). Lakin bu dövrdə də həm latın (drama, athele, gymnastics etc.), həm də fransız 

(theatre, astronomy, geography etc.) dillərindən ingilis dilinə yunan mənşəli sözlər keçmişdi. 

İngilis dili düğətlərində aşağıdakı yunan sözlərinə rast gəlmək olar: analysis, botany, 

comedy, chorus, democrat, democrovcy, dialogue, episode, philology, pholosophy, problem, 

prologue, rhythm, scheme, scene və s.  

İngilis dilində olan bir çox xüsusi adlar da həmçinin yunan mənşəlidir; məsələn: Helene, 

Sophie, Peter, Theodor, George və s.  

Müasir elmin bir çox sahələrində, məsələn, tibb, iqtisadiyyat, xüsusilə dilçilikdə yunan 

mənşəli sözlərə rast gəlmək olar: antonym, archaism, dialect, etymology, euphemism, 

homonym, homophone, hyperbole, idiom (1, s. 139-140), lexicology, metaphor, metonymy, 

neologism, polysemy, synecdoche, synonym və s.  

Yunan və latın mənşəli geniş yayılmış söz köklərinin mənalarını bilmək alınma sözlərin 

mənalarını anlamağa kömək edir. Müasir ingilis sözlərində bəzi yunan və latın köklərini 

görmək olar, məs: 

visus lat. 1) görmə; 2) mənzərə: visible, vision, revise, television, evidence. 

vita – lat. həyat: vital, vitality, vitamin. 

audio – lat. dinləmək: auditorum, audience. 

bios – yunan. həyat: biology, biograhy. 

grapho – yunan. yazmaq: graphic, phonograph. 

homos – yunan. eyni: horonym, homophone 

onoma – yunan. ad: synonim, antonim, pseudonym 

phone – yunan. səs: phonetics, phonology 

tele – yunan. uzaq: telescope, telegraph (3, s.116) 

İngilis dilində əcnəbi sözdüzəldici elementlər yaranmışdı. Bildiyimiz kimi, bir qayda 

olaraq, affikslər ayrıca şəkildə alınmır. Onlar sözlərin tərkibində alınır, daha sonra qədim söz 

köklərinə qoşularaq onunla birlikdə yeni törəmə əmələ gətirir. İngilis dilində çoxlu latın və 

yunan affiksləri vardır: anti-, re-, pro-, counter-, ism-, age-, able-, -ous və s.  

Sözalmanın təsiri nəticəsində bir çox qədim ingilis sözləri ya istifadədən çıxır, ya da 

mənasını dəyişir. Məsələn, “çay, döyüş, ordu, astronomiya, hesab, poeziya»” mənalarında 

olan qədim ingilis sözlərinin yerinə fransız və ya fransız dilindən alınmış latın və yunan 

“river, battle, army, astronomy, arithmetic, poetry” sözləri yarandı.  
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Sözalma nəticələrindən biri də etimoloji dubletlərin törəməsi hesab olunurdu. Etimoloji 

dubletlər – eyni kökə, lakin müxtəlif məna, tələffüz və yazılışa malik olan sözdür. Məsələn: 

catch və chase, goal və jail, channel və canal və s.  

Etimoloji dubletlərin törəməsi müxtəlif konkret səbəblərlə izah olunur. Hər hansı eyni bir 

söz müxtəlif dövrdə və ya müxtəlif mənbədən alına bilər. Məsələn, latın canalis “kanal” sözü 

ingilis dilinə Mərkəzi Fransa dialektindən channel formasında, Şimali Fransa dialektindən isə 

canal formasında gəlmişdi. Bu formalar mənalarına görə fərqləndirilirdi. Müxtəlif dövrdə 

ingilis dilində fransız dilindən törəmiş latın corpus “bədən” isminin corps (bədən, gövdə) və 

corpse (cəsəd) kimi etimoloji dubletlər yaranmışdır. 

Bu qənaətə gəlmək olur ki, ingilis dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində və bu dildə 

sinonimliyin genişlənməsində latın və yunan dillərindən intibah dövründə alınmış sözlərin bö-

yük rolu olmuşdur. 

Məqalənin aktuallığı. Ali məktəblərdə “İngilis dilinin leksikası” fənnində bu mövzuya 

daha çox müraciət edilməsi və araşdırılması məqalənin aktuallığını şərtləndirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik isə ondan ibarətdir ki, məqalədə ingilis dilinin 

lüğət tərkibinin zənginləşdirilməsində alınma sözlərin əhəmiyyəti xüsusilə dəyərləndirilməklə 

daha geniş şəkildə nəzərdən keçirilir və təhlil edilir. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Э.С. Канан 

 

Роль латыни и греческого языка в формировании  

лексики английского языка 

 

Резюме 

 
Латинский и греческий языки имели большую роль в формировании лексики анг-

лийского языка. Латинские и греческие слова были заимствованы в английский язык в 

особенности в эпохе ренессанса когда во всех сферах жизни наблюдался процесс 

развития. Заимствования не только обогатили словарного состава английского языка, а 

также служили причиной появления синонимии в английском языке. Результаты ис-

следования могут быть использованы студентами, изучающими лексикологию анг-

лийского языка. 
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E.S. Kanan 

 

The role of Latin and Greek in the  

formation of English lexicon 

 

Summary 

 
In the formation of English lexicon a significant role was played by Latin and Greek 

languages. Latin and Greek words were borrowed into English specially during Renaissance 

when all spheres of life was in the process of development. Latin and Greek words not simply 

enlarged the English vocabulary but also greatly caused assimilation in the English language. 

The article can be used by students learning English lexicology. 
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Konseptlərin ideal mahiyyəti onları maddi sayılan dil işarələrindən fərqləndirir. Ə. Abdul-

layev yazır ki, konseptlər insanların şüuruna məxsusdur. Onlar insan beynində mövcud olub 

sırf əqli səciyyə daşıyır. Konseptlər insan psixologiyasında ətraf aləmin ayrı-ayrı fraqmentlə-

rinin, yaxud aspektlərinin “daxili nümayəndələri hesab oluna bilər”. Ona görə də hesab etmək 

olar ki, onlar bizim daxilimizdədir (1, s. 90). 

Konseptlər bütövlükdə təfəkkür və danışıq aktları zamanı mühafizə olunan, fəallaşan və 

istifadə edilən bilik hissələridir. Onları təhlil etmək mümkün deyildir və onlar olduqlarından 

daha kiçik hissələrə bölünə bilmir. Konseptlər koqnitiv proseslər zamanı işlədilir və fəallaşır. 

F.Palmer yazır ki, konseptləri primitiv qəbul etmək olmaz. Onlar artıq mövcud olan biliyin 

vahidləri, yaxud kvantları da hesab oluna bilər. Konseptlərin özlərinəməxsus quruluşları var 

və onlar real gerçəkliyi əks etdirirlər (2, s. 101).  

Bir çox müəlliflər konseptin tərkibində konseptual əlamətlərin mücərrədlik dərəcəsinə uy-

ğun fərqləndiyinə diqqət yetirirlər. U. Kanon konseptin çoxkomponentli strukturunun əsasını, 

nüvəsini və onun zahiri çevrəsini terminlə ifadə etməyi təklif edir (3, s. 106). Konseptin ma-

hiyyətində konseptual əlamətlər konkret-obrazlı xarakterlidir və ətraf aləmi hissi dərketmənin 

nəticəsidir. Konseptin zahiri çevrəsini təşkil edən mücərrəd əlamətlər çox dəqiqliyi ilə fərqlə-

nən əlamətlərə nisbətində yaranır və obyektlər barədə nəzəri, elmi dərketmənin nəticəsində əl-

də edilmiş xüsusi bilikləri əks etdirir.  

Konseptlər insanın həyat həqiqətlərini dərk etməsi prosesində yaranır və ətraf aləmlə bağlı 

məlumatı əks etdirir. Konseptlərin yarandığı insanın xüsusi dərketmə fəaliyyəti konseptualiza-

siya adlanır. Konseptualizasiya prosesi reallığın koqnitiv anlaşılmasından təşkil olunur və in-

san təcrübəsinin minimal məzmun vahidlərinin ayrılmasına yönəlmişdir. İnsan təxəyyülündə 

mövcud olan bütün konseptual reprezentasiyaların cəmi konseptual sistem və ya həqiqətin 

konseptual mənzərəsi adlanır.  

Konseptin tərkibində zəruri, səciyyəvi və ehtimal olunan, həmçinin mücərrəd və konkret 

əlamətlərlə yanaşı ümummilli, qrup şəklində və fərdi konseptual əlamətlər də müəyyən etmək 

olar. Həmin kateqoriyalar göstərir ki, konseptin tərkibi bu və ya digər mədəniyyət təmsilçilə-

rindən müəyyən hədd daxilində müxtəlif şəkildə özünü büruzə verir. Buna baxmayaraq, kon-

septin məzmunu öz əsasına söykənməklə bütün mədəniyyət təmsilçilərində, onların arasında 

ünsiyyətin mövcud olması səbəbindən üst-üstə düşməlidir. 

Emosiya insanın bütün varlığına hakim olan fenomendir. O, bütün dil fəaliyyətini müşa-

yiət edir. Ona görə də insanın əqli fəaliyyəti hərtərəfli öyrənilərkən koqnisiya, dil və emosiya 

bir arada götürülür. Doğrudur, son dövrlərin tədqiqatlarında koqnisiya nəzəriyyəsində emosi-
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yalar o qədər də nəzərə alınmırdı. Lakin son illərdə çox elm sahələrində, məsələn, psixologi-

ya, neyrologiya, fəlsəfə və s. beyində baş verən “emosional dönüşün” öyrənilməsinə maraq 

artmaqdadır.  

Emosiya təkamül nəzəriyyəsinin banisi kimi tanınan naturalist Ç. Darvin insan və heyvan 

emosiyalarının yaranma şərtlərini müzakirə edir. Ç. Darvin emosiyanın yaranmasını, inkişaf 

etməsini insanların və heyvanların canlı qalma cəhdləri, yaşamaq istəkləri ilə əlaqədar oldu-

ğunu iddia edir. Lakin bu məsələdə fərqli mövqelərdə də müşahidə olunur. Psixolinqvistlərin 

mövqeyi naturalistlərin mövqeyindən fərqlənir.  

Emosiyanın təkamül nəzəriyyəsinə görə, insanların emosiyalarının mövcudluğu onların ət-

raf mühitə uyğunluğu ilə əlaqədardır. Emosiyalar insanların ətraf aləmdə olanlara dərhal mü-

nasibət göstərmələrinə şərait yaradır və onların ətraf aləmlə olan münasibətlərini stimullaş-

dırır.  

Naturalistlərin emosiyanın təkamül nəzəriyyəsi ilə bağlı fikirləri də maraqlıdır. Emosiya-

nın müxtəlif növləri məsələn, sevgi və məftunluq hissi ilə qorxu və nifrət hissi qarşılaşdırılır 

və hansı şərtlər daxilində onların inkişaf etməsi müzakirə  edilir. 

Fizioloji emosiya nəzəriyyəsini çox zaman “Ceymz-Lənc nəzəriyyəsi” də adlandırırlar.  

Bu nəzəriyyənin yaradıcıları psixoloq U. Ceymz  və fizioloq K. Lənc hesab edilir. Onların 

qənaətinə görə, insanların fərqli situasiyalarda göstərdikləri emosiyalar, onların müxtəlif ha-

disələrə olan psixoloji münasibətlərinin nəticəsində yaranır (4, s. 211).  

Bu nəzəriyyəyə tərəfdarları bu qənaətdədirlər ki, insanların davranışlarını onların psixolji 

vəziyyətləri idarə edir. Əgər insan sevinclidirsə, o halda ətrafda olan hər hansı bir hadisəyə 

münasibəti müsbət olur, əksi olduqda isə, insanların ətrafda baş verənlərə münasibətləri fərqli 

olur.  

Bu nəzəriyyə tərəfdarlarının haqlı və haqsız olduqları məqamlar nümunələr və situasiyalar 

əsasında müqayisə edilə bilər.  

Emosiyanın digər bir nəzəriyyəsi məşhur “Kannon-Bard nəzəriyyəsi” adlanır (5, s. 423). 

Bu nəzəriyyə də psixolinqvistlər tərəfindən yaradılıb. “Kannon-Bard nəzəriyyəsi” tərəfdarları 

“Ceymiz-Lənc nəzəriyyəsini” dəstəkləmirlər. Hər iki nəzəriyyə tərəfdarlarının emosiya ilə 

bağlı fikirləri və eksperimentləri maraq doğurur. Hər iki nəzəriyyənin tərəfdarlarının haqlı ol-

duqları, fikirlərinin üst-üstə düşdükləri məqamlar olsa da, onların nəzəriyyələri insan emosi-

yasının psixoloji vəziyyətini fərqli şəkildə izah edir. Birinci nəzəriyyə tərəfdarları insanların 

ətraf aləmlə münasibətlərini onların psixoloji vəziyyətləri ilə əlaqələndirirlərsə, ikinci nəzəri-

yənin tərəfdarları hadisələrin insanları yönləndirdiyini iddia edirlər. “Cannon və Bard nəzəriy-

yəsi” göstərir ki, fiziki və psixoloji emosiya təcrübəsi eyni anda baş verir və biri digərini ya-

ratmır. 

Emosiyanın koqnitiv faktorlarla əlaqəsi də maraqlıdır. Bu nəzəriyyə ilk növbədə fizioloji 

ünsiyyəti ön plana çəkir. İlk növbədə ünsiyyət yaranır  və sonra fərd situasiyadan asılı olaraq 

həyəcanını emosiya ilə ifadə edir. İnsanları ünsiyyətə cəlb edən akt beyində koqnitiv münasi-

bəti fəallaşdırır və bu da emosiyanın yaranması və əks olunması ilə nəticələnir.  

Emosional faktorlar söz mənasının açılmasında, sözlərin seçilməsində və işlədilməsində 

situasiyadan asılı olaraq ya sürətləndirici, ya da ləngidici təsir göstərir. Bunlardan əlavə, emo-

siyalar ətraf aləmlə rəftarda və sosial davranışda insanlara ciddi təsir göstərə bilmələri ilə diq-

qəti cəlb edir.  

Bu nəzəriyyənin tərəfdarları bütün emosional münasibətlərin əsasında koqnitiv faktorların 

ön planda olmasını iddia edirlər. Onların qənaətinə görə, bənzər fizioloji reaksiyalar fərqli 

emosional duyğuları yarada bilər.  
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Sağlam insan dünyaya gəldiyi zamandan etibarən ana dilinin malik olduğu konstruksiyala-

rını incəliklərinə pillə-pillə öyrənməyə başlayır. Dilöyrənmə bacarığı insanı digər canlılardan 

fərqləndirə bilə bacarığıdır. Məlumdur ki, dilə yiyələnməklə bağlı fərqli fikirlər, yanaşmalar 

mövcuddur. Xüsusilə də empirizmlə navitizm arasında klassik qarşıdurmalar həmişə mövcud 

olubdur.  

Neyrofizioloji və psixoloji yanaşmada emosiya konseptlərinin mahiyyəti müşahidə edilir. 

Müəyyən edilir ki, neyroloji yanaşmada neyron, ötürücü və hərəkət potensialı, psixolinqvistik 

yanaşmada isə simvol, bilik strukturu, mətnyaratma və referens kimi mental anlayışları ehtiva 

edir. Neyronal strukturların və proseslərin koqnisiya üçün əhəmiyyəti olduğu vurğulanır. Bu-

nun səbəbi onunla izah olunur ki, insan beyninin strukturu onun mental fəaliyyətinin əsasını 

təşkil edir.  

Əqli fenomenlər də sinir hüceyrələrilə şərtlənir. Bu da onu göstərir ki, koqnisiya beyindən 

idarə olunur. Mental və neyronal proseslər üçün ayrıca təsvir səviyyəsi mümkündür və onların 

hər ikisinin səbəbi eyni sistem qüvvələrinin istiqamətlənməsindən irəli gəlir. 

Araşdırmalar göstərir ki, emosiyalar insan həyatı və yaşamı üçün vacib olan konstituv fe-

nomenlərdir. Ona görə də onlar insan koqnisiyasını dərk etmək üçün çox vacibdir.  

Koqnisiyanın emosiyaya, yaxud düşüncənin hissiyyata qarşı qoyulmasının tarixi qədimdir. 

Anlama və hissetmə dualizmi həmişə aktiv hesab edilib. R. Dekartın dövründən bəri fəlsəfi, 

filoloji və koqnitiv tədqiqatlar bu dixotomiyanı əsaslandırmağa çalışmışlar. Hazırda emosiya 

ilə koqnisiyanın tam fərqli fenomenlər olması fikri konseptual xarakter daşıyır. Emosiya koq-

nisiyadan asılı deyildir, koqnisiya üçün emosiyalar vacib deyil, onlar koqnitiv proseslərə ma-

neçilik törədən amillər hesab edilir. İnsan koqnisiyası prinsipial olaraq rasional dəyərləndiril-

diyi halda, emosiyanı kontrastiv və çox ümumi şəkildə olan irrasionallıq əlaməti aid hesab 

edilir.  

Eyni zamanda insanın dərki, şüuru və hərəkətləri, həmçinin onun bütün fəaliyyət sahələri 

üçün emosiyaların rolu əvəzsizdir. Emosiyalar koqnitiv proseslərə müsbət təsir göstərir. Bu-

nunla yanaşı, dil fəaliyyəti və koqnitiv proseslər avtonom qəbul edilir. Onlar emosiyadan asılı 

hesab edilmir, yaxud  onlara az təsiri olan amillər hesab edilir.  

İnformasiyanın yaranması beyində libik adlanan hissənin köməkliyi ilə reallaşır. Libik 

emosiyalara cavabdeh olan beyin hissələrini əks etdirən termin kimi işlədilir. Kateqoriyalaş-

ma və nəticələrin çıxarılmasında emosiyalar mühüm strateji funksiyalar yerinə yetirı bilir. 

Emosiyaların iki növü fərqləndirilir. Pozitiv emosiyalar düşünməyə və dil faəliyyətinə səmə-

rəli təsir göstərir və ünsiyyət prosesini sürətləndirir, spontan qərarların qəbul edilməsinə şərait 

yaradır. Neqativ emosiya isə qərar qəbul edilməsini ləngidir, düşüməyə və dil fəaliyyətinə 

mənfi təsir göstərir.  

Maraq doğuran məsələlərdən biri insanın koqnitiv sistemində emosiyaların relevantlığının 

müəyyənləşməsidir. Burada emotiv, koqnitiv və dil aspektlərinin qarşılıqlı əlaqələri tədqiq 

olunmalıdır. Emosionallıq daxili, yəni mental sistem kimi götürülür və onun vahidləri insanın 

təkamülündə müntəzəm olaraq iştirak edir. O, insan orqanızmində yer alan, hər anın özünü 

göstərən, insan məninin ayrılmaz və mühüm hissəsi hesab edilir. Emosional informasiyanın 

bir hissəsi formal olaraq koqnitiv biliyin konseptual şəbəkəsi və ya sxemlər kimi təsvir oluna 

bilər. Nümunə: 

I am happy that he will come. “Xoşbəxtəm ki, o gələcək”. 

I am happy that he is not coming. “Xoşbəxtəm ki, o gəlmir”. 

Danışıq məqamından asılı olaraq bu söyləmlərin emosional təsiri daha aydın üzə çıxa bilir. 

Birinci halda danışan sevinir ki, haqqında söhbət gedən şəxs gəlir. İkinci halda isə gözlənilən 
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şəxsin gəlməməsini arzulamaq danışanın istəyidir və seçimidir. Bu da fərqli anlamlar ifadə 

edən “sevgi” və “nifrət” konseptlərinin lazım olan situasiyalarda işlədilməsini reallaşdırır.  

Xoş hiss-həyəcan ifadə edən emosional konseptlər sadə, düzəltmə və mürəkkəb quruluşa 

malik olur: 

 

Sadə Düzəltmə Mürəkkəb 

easy thankful overjoyed 

great lucky Easy and free 

gay joyous  Hungry and angry 

 

Hiss-həyəcan ifadə edən konseptlərin əks etdirdikləri semantik mənalar mətndə ötürülən 

informasiyada asılı olaraq fərqli şəkildə reallaşa bilir. Bu cür konseptləri semantik baxımdan 

aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

a)  hirs-qəzəb bildirənlər;  

b) kədər bildirənlər; 

c)  sevinc bildirənlər; 

d) təəccüb ifadə edənlər; 

e)  qorxu bildirənlər; 

f)  acı şirin (oksimoron məna) bildirənlər və s. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dilçilikdə konseptlər, xüsusilə də emosiya, yəni hiss-həyə-

can ifadə edən konseptlərin öyrənilməsi, tədqiq edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik məqalədə emosiya ifadə edən konseptlərlə bağlı 

nəzəriyyələrin hansı şərtlər əsasında yaranması, nəzəriyyələri bir-birindən fərqləndirən əla-

mətlərin müəyyənləşməsi və araşdırılmasından ibarətdir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə fərqləndirilən vasitələrdən müəllim-

lər, tədqiqatçılar və tələbələr yararlana bilərlər. 
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The concepts of emotion and modern emotion theories 

 

Summary 

 
The article deals with the concepts of emotions. It states that emotions are biological states 

associated with the nervous system. It brought on by neurophysiological changes variously 

associated with thoughts, feelings, behavioral responses, and a degree of pleasure or 

displeasure. The theories dealing with the concepts of emotion such as ‘James–Lange theory’, 

‘Cannon-Bard theory of emotion’ have been analyzed in the article as well.  

 

Х.М. Гусейнова  

 

 Понятия эмоции и современные теории эмоции 

 

Резюме 

 
В статье рассматриваются понятия эмоций. В нем говорится, что эмоции - это био-

логические состояния, связанные с нервной системой. Это вызвано нейрофизиологи-

ческими изменениями, которые по-разному связаны с мыслями, чувствами, поведенчес-

кими реакциями и степенью удовольствия или неудовольствия. В статье также были 

проанализированы теории, относящиеся к концепциям эмоций, такие как «теория 

Джеймса – Ланге», «теория эмоций Кэннона-Барда». 

 

Redaksiyaya daxil olub: 21.05.2021 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biological
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleasure
https://en.wikipedia.org/wiki/Suffering
http://loveread.me/books.php?id_author=2305
http://loveread.me/books.php?id_author=2305


Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 120 

Особенности развития звонких смычных  

фонем на английском языке 
 

Сабина Эльхан кызы Поладова 

Азербайджанский Университет Языков, 

доктор философии по филологию, доцент 

E-mail: poladova2022@mail.ru 

 

Рецензенты: д.п.ф.н., проф. Ф.Я. Вейселли, 

                       д.п.ф.н., проф. Ч.М. Гарашарлы 

 

Ключевые слова: аспирированный согласный, неаспирированный согласный, вел-

ярные звуки, звонкие смычные фонемы 

Açar sözlər: səsli samitlər, səssiz samitlər, velyar səslər, cingiltili kipləşən fonemlər 
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Лингвистическому анализу, как известно, свойственна определенная степень абст-

ракции, тем не менее, интерпретация явлений лингвистического (в нашем случае, фоно-

логического) уровня находится в зависимости от данных фонетического уровня языка. 

Поэтому проблема поиска фонологические релевантных черт и фонетических качеств, 

служащих для различения элементов подсистем фонологического уровня языка, зани-

мает одно из важнейших мест при изучении звукового строя языка. 

Взрывные согласные принадлежат к тем звукам, которые любое человеческое су-

щество произносит одними из первых. Сначала (вторая часть первого года жизни - 

«детский лепет») это лабиальные [b], [р] и велярные [g], [к], позднее (9 месяцев – 1,5 

года) – лабиальные и альвеолярные [d], [t] (велярные звуки заменяются альвеолярны-

ми). В английском языке дети первоначально начинают артикулировать звонкие взрыв-

ные, когда же дело доходит до глухих, то последние достаточно трудно идентифициро-

вать. Дело в том, что, пытаясь провести границу между звонкими и глухими взрывны-

ми, дети интуитивно делают основной упор на аспирацию. Однако, на первых порах 

они часто либо «недоаспирируют» глухие взрывные (и тогда взрослые воспринимают 

эти звуки как звонкие), либо «переаспирируют» их (и тогда глухие взрывные звучат так, 

как если бы за ними следовал [h]) [4, 41]. Другие средства дифференциации звонких и 

глухих взрывных, такие как звонкость / глухость, ленисность/фортисность и их пере-

менные, относительная краткость /долгота предыдущего гласного и самого согласного в 

односложных словах, как и правильная степень аспирации становятся доступными 

детям по мере накопления опыта речевого общения. Таким образом, можно сказать, что 

вопрос о дифференциации звонких и глухих согласных возникает уже на самом раннем 

этапе овладения языком как средством общения. 

Заметим, что ряды взрывных согласных встречаются во всех языках народов мира. В 

одних языках взрывные представлены только глухим рядом, куда входят от трех-четы-

рех (Гавайский, Майори: р, t, к) до 6 взрывных согласных (чукотский: р, t, ts, k, q, ں), в 

других – только звонким (австралийские языки: b, d, g) [3, 45]. Многие языки демонст-

рируют отсутствие одного или двух элементов цепочек взрывных согласных, причем 

чаще всего это именно звонкие представители оппозиций. Например, в исландском язы-
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ке противопоставление осуществляется между серией аспирированных глухих и неа-

спирированных глухих: /ph, th, ch, kh/ vs /р, t, с, к/. С другой стороны, в исландском язы-

ке имеется и противопоставление по звонкости/глухости: в лингвистической литературе 

исландские звонкие взрывные /b, d, g/ обычно передаются как  /ᶀ,ᶁ,ᶃ/ то есть как слабые 

оглушенные взрывные, но, к примеру, P. Лaccа убежден, что они произносятся 

полностью оглушенно, а их передача как /ᶀ,ᶁ,ᶃ/ является ни чем иным, как орфографии-

ческим предрассудком [3, 47]. 

Исследователь склоняется к достаточно четкому видению общей тенденции к оглу-

шению звонких взрывных в германских языках (исландский, немецкий). Так, по его 

мнению, корреляция по звонкости/глухости взрывных согласных английского языка 

имеет следующий вид: /р, t, к/ vs /р, t, g/, то есть звонкие члены оппозиции /b/ и /d/  

отсутствуют, точнее – заменяются глухими [3, 149]. Автор, тем не менее, не уточняет, 

каковы качественные и количественные характеристики так называемых звонких чле-

нов корреляции, переданных им как /р/ и /t/. Третий член оппозиции, фонема /g/, по-ви-

димому, представляется Р. Лассу более устойчивым элементом корреляции по сравне-

нию с /b/ и /d/. Думается, что мнение Р.Ласса о степени оглушенности звонких смычных 

в английском языке является наиболее радикальным представлением о положении ве-

щей в подклассе взрывных английского консонантизма на сегодняшний день. 

На данный момент не существует однозначного ответа на вопрос, почему звонкие 

взрывные стали оглушаться в определенном фонетическом окружении и какой именно 

признак поддерживает в подобных случаях фонологическую оппозицию между глухи-

ми и звонкими смычными. Обращение к истории языка поможет, на наш взгляд, полу-

чить более комплексное представление о взаимодействии звонких и глухих смычных на 

протяжении многовековой истории английского языка и по-новому посмотреть на осо-

бенности реализации звонких взрывных согласных. Подобный экскурс в историю пред-

ставляется вдвойне интересным, поскольку именно с развитием смычных связаны са-

мые важные изменения в системе согласных германских языков: так называемые «пер-

вое и второе передвижения согласных». 

По мнению многих ученых (Гухман, Ласс), уже в праязыке существовали следую-

щие ряды смычных: глухие /р/, t, /к/, /кw/ и звонкие смычные, которые подразделялись 

на простые: /b/, /d/, /g/, /gw/ и придыхательные: /bh/, /dh/, /gh/, /ghw/.  С течением времени 

эти ряды смычных видоизменились, что, по большей части, было связано с так назы-

ваемым первым перебоем или передвижением согласных, описанным языковедом Яко-

бом Гриммом на заре становления сравнительно-исторического метода в языкознании. 

Как отмечают многие ученые, произошедшее во времена существования общегер-

манского языка-основы первое передвижение согласных имело различные последствия 

для развития консонантизма в языках-представителях индоевропейской семьи [1, 26]. 

Так в языках славянской группы индоевропейские звонкие смычные придыхательные 

bh, dh, gh перешли в смычные, а в романской (латинский) и греческой (древнегречес-

кий) группах языков – в щелевые согласные  [2, c. 56]. 

Что касается германской группы, то у филологов до сих пор нет единого мнения, бы-

ли ли звонкие шумные фонемы смычными или щелевыми или же могли проявлять себя 

по-разному в зависимости от позиции в слове. Так, С.П. Балашова, В.П. Берков счита-

ют, что индоевропейские звонкие придыхательные /bh/, /dh/, /gh/ преобразовались в Гер-

манские звонкие щелевые /v/, /ð/, /γ/, а простые звонкие смычные /b/, /d/,/g/, /gw/ глухие 

смычные /р/, t/, /к/, /кw/, из чего, на первый взгляд, можно сделать вывод, что в обще-
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германском языке вообще не было звонких смычных согласных. 

Можно заключить поэтому, что на первом этапе существования смычных взрывных 

и щелевых согласных релевантным признаком выступала только звонкость, а не смыч-

ность или фрикативность, которые в этом случае являлись сопутствующими признака-

ми; смычные же либо фрикативные звонкие согласные реализовывались как позиции-

онные варианты. 

Актуальность статьи. Актуальность заключается в недостаточной изученностью 

данной проблемы, а также практикой преподавания английского языка. 

Научная  новизна  статьи.  Научная новизна  заключается в попыткой систематиза-

ции и обобщения данных, отражающих особенности реализации английских звонких 

смычных согласных на современном этапе развития нормативного варианта английс-

кого языка. 

Практическое значение и применение  статьи  определяется тем, что полученные 

в ходе работы данные могут быть использованы для предупреждения и исправления 

ошибок, а также при чтении курсов лекций по теоретической фонетике. 
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İngilis dilində cingiltili kipləşən fonemlərin inkişaf xüsusiyyətləri 

 

Xülasə 

 
Məqalədə ingilis dilində cingiltili kipləşən fonemlərin inkişaf xüsusiyyətlərindən bəhs edi-

lir. Qeyd olunur ki, cingiltili kipləşən fonemlərin sıralarına dünya xalqlarının bütün dillərində 

rast gəlinir. Bir çox dillərdə kipləşən samit səslərin bir və ya iki elementinin olmaması gös-

tərilir, əsasən də cingiltili samit səslərin. Məqalədə dilçi alimlərin fikirlərinə istinad olunur  və 

müxtəlif dillərin fonem sistemindən nümunələr göstərilir. 
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S.E. Poladova 

 

Peculiarities of the development of occlusive  

vibrant phonemes in the English language 

 

Summary 
 

The article deals with peculiarities of the development of   occlusive vibrant phonemes  in 

the  English language. It is noted that a series of occlusive vibrant phonemes are found in all 

languages of the world. Many languages show the absence of one or two elements of vibrant  

consonant chains, and most often these are voiced  consonants. The article refers to the views 

of linguists and shows examples from the phoneme system of different languages. 
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Norman  istilasından sonra fransız dili ingilis dilinin lüğət tərkibinə böyük təsir göstərdi. 

Orta ingilis dili dövründən fransız dilindən alınmış sözlərin miqdarı ondan əvvəl və ya son-

rakı dövrdə digər dillərdən alınmış sözlərdən müqayisə olunmaz dərəcədə çoxdur. Nəticə eti-

barilə ingilis dilinin lüğət tərkibində german mənşəli sözlərin sayı kəskin şəkildə azaldı və on-

lar fransız mənşəli leksik təbəqə ilə əvəzləndi. Hazırda ingilis dilinin lüğət tərkibinin yarısını 

fransız mənşəli alınma təbəqə təşkil edir ki, bu da norman təsirinin olduqca böyük olduğunun 

nəticəsidir. Fransız dilindən ingilis dilinə böyük miqdarda söz alınmasına səbəb XI-XIII əsr-

lərdə normanların İngiltərədə siyasi hökmranlığı və fransız dilinin parlamentdə, məhkəmədə, 

kilsədə, məktəbdə və krallıq sarayında hakim mövqeyi idi. Bir çox fransız sözləri ingilis 

dilinin leksikasına XIII-XIV yüzilliklərin ikinci yarısında daxil olmuşlar. Fransız sözlərinin 

ingilis dilinə axını XIV yüzilliklərin ikinci yarısında  özünün kulminasiya zirvəsinə çatmışdır. 

Məhkəmə işlərinin fransız dilində aparılması nəticəsində ingilis dilində çoxlu hüquq ter-

minləri özünə yer etmişdir və bu gün də ingilis dilində həmin terminlərdən istifadə olunur. 

Orta əsrlərdə tez-tez aparılan müharibələr, ordunun fransız dilində danışan şəxslərin ko-

mandanlığı altında olması sayəsində ingilis dilinin lüğət tərkibinə çoxlu miqdarda hərbi ter-

minlər daxil olmuşdur. Fransız dilinin təsiri nəticəsində ingilis dilinin lüğət tərkibinə çoxlu 

sayda dini, moda, bəzək, qiymətli daş-qaş, kulinariya, balıq adları, ət, çərəz, meyvə fransız di-

lindən alınmış gündəlik məişət əşyaları və s. ilə bağlı söz və ifadələr alınmışdır. Fransız di-

lindən alınmış sözlərin arasında çoxlu miqdarda isimlər, feillər, sifətlər, digər nitq hissələri də 

vardır. 

İngilis dilinin lüğət tərkibinə daxil olmuş fransız mənşəli sözlər ingilis dilinin semantik in-

kişafına böyük təsir göstərmiş, bu dildə sinonimliyin və digər semantik hadisələrin meydana 

cıxmasına təsir göstərmişdir. Xüsusilə ingilis və fransız sözləri arasında sinonimlik bir çox 

dilçilərin diqqətini cəlb etmişdir. 

Dilçi Derokinyi Orta İngilis dili mətnlərindəki ingilis-fransız sinonimliyini (acknowledge-

confess, humble-lowly, goodness-mercy, assemble-meet və b.) üslubi baxımdan dəyərləndirir. 

İngilis dilində sinonimliyin xüsusilə geniş yayılmasının səbəbi ingilis dilinə eyni məfhumu 

bildirən yüzlərlə sözün daxil olmasıdır. Göstərildiyinə görə, ingilis dilində fransız mənşəli 

sinonimlər dilin bir çox səviyyələrində- ümumxalq, ədəbi, elmi dil üslublarında rast gəlinir. 

Rise - mount 

Ask – question 

Goodness – virtue  

Fast – firm 
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Fire – flame 

Fear – terror  

Holy – sacred  

Time – age    

Bu sinonim cütlərində ilk söz ingilis, ikinci isə fransız mənşəlidir. Fransız mənşəli alınma-

ların təsiri altında bir çox ingilis sözləri dildən sıxışdırılmış və arxaikləşmişdir. 

Misal üçün fransız mənşəli army (“ordu”) anglo – sakson dilində  işlənmiş üç doğma sözü 

dildən çıxarmışdır: here (the warrying body), field (the travelling body) və neytral seman-

tikalı werod. 

Fri, wig və sige  sözləri əvəzinə ingilis dilində peace, war, vistory sözləri işlənməyə 

başlamışdır.  Warrior (“döyüşçü”) sözü isə anglo-sakson mənşəli cempe sözünü sıxışdırıb çı-

xartmışdır. 

Qədim ingilis dilindəki witenagemot (“ağsaqqallar şurası”) fransız mənşəli parlament 

(fransız parlament “söhbət”) ilə əvəzlənmişdir. 

Ingilis mənşəli cynelic, cyne-stol, cyne-helm, cyne-gierd aşağıdakı fransız sözləri ilə 

əvəzlənmişdir, royal, throne, diadem və yaxud crown, spectre. 

Dryhten və frea eyni mənalı prince fransız sözü ilə əvəz olunsa da, ingilis mənşəli lord 

qorunub qalmışdır. 

Fransız mənşəli people və nation gədim ingilis dilindəki theod sözünü əvəz etmişdir. 

Qədim ingilis mənşəli sacn fransız mənşəli case və suit ilə əvəzlənmişdir. Qədim ingilis 

dilində işlənmiş dema (judgc), deman (to judge) fransız sözləri ilə əvəzlənsə də, deem hələ 

də «fikirləşmək», «nəzərdə tutmaq» anlamında işlənməkdə davam edir. 

Qədim ingilis mənşəli cythere (witness), firen (crime) ve sculdig (guilty) sözləri də  dili 

tərk etmişdir. 

Fransız mənşəli prison,  justice doğma rithoew və cwoertoem sözlərini sıxışdırıb ingilis 

dilindən cıxarmışdır. 

Məişət leksikasına aid fransız mənşəli sinonimlər az saydadır (poor-earm, turn - 

wendan). 

Norman işğalından sonra ingilis dili bədii ədəbiyyatda özünə yer etdiyi zaman fransız 

dilindən xeyli sözlər alınmışdır. Onların çoxu doğma sözləri əvəz etmişdir: 

ancestor (fore-elders əvəzinə) “əcdad”, beauty (fairhood) “gözəllik”, conscience (invit) 

“şüur”, library (book-hoard) “kitabxana”, treasure (goldhoard) “xəzinə”, agriculture (earth 

-tilth) “kənd təsərrüfatı”, residence (wanstead) “qərargah”. 

Norman işğalından sonra ingilis dilində bəzən fransız sözü dildən çıxmış, lakin bununla 

yanaşı onun təsiri altında arxaikləşmiş doğma söz də istifadədən çıxmışdır. Bəzən ədəbi dil-

dən çıxmış ingilis sözü dialektlərdə mühafizə olunmuşdur. Misal üçün, qədim ingilis dilindəki 

eam fransız mənşəli uncle ilə əvəzlənmişdir, lakin eam şotland dialektində hələ də işlən-

məkdədir. 

Qədim ingilis dilindəki ander fransız dilinə məxsus envy (“həsəd aparmaq”, “qısqan-

maq”) ilə əvəzlənmiş və hətta eyni kökdən olan anaig (sifət) və andian (feil) sözləri də istifa-

dədən çıxmışdır. 

Qədim ingilis dilindəki blead fransız dilindən alınma flower ilə yanaşı, işlənmiş və bu pa-

ralellik XIII əsrədək davam etmişdir. XIII əsrdən sonra bleo “gül” sözü yalnız dialektlərdə 

blee şəklində işlənməkdə davam etmişdir. 

Aşağıdakı qədim ingilis sözləri də fransız alınmaları ilə əvəz olunmuşdur: 

eldu-age, adi-disease, lof-praise, lyft-air, wuldor-glory, earm-poor, slithe-cruel, 
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gecynde-natural, wlitig-beautiful və s. 

Gördüyümüz kimi, doğma sözlərin arxaikləşməsi onun törəmələrinin də istifadədən çıx-

masına yol açmışdır (wuldor, wuldrig, wlite wlitig). 

Bir çox doğma ingilis feilleri də fransız alınmaları ilə əvəz olunmuşdur: andettan 

(confess) “boynuna almaq”, “etiraf etmək”, beorgan-preserve “qorumaq”, buldan-defend 

“müdafiə etmək”, belifan - remain “qalmaq” və s. 

Fransız dilindən alınma sözlərin bir qrupu ingilis sözlər ilə sinonimlik cərgəsi təşkil etmiş 

və onlar arasında üslubi çalarlıq fərqi ortaya çıxmışdır: town - city, work - labour, body - 

corps, ghost - spirit, room - chamber, begin - commence, end-finish. 

İsim və sifətlər arasında bele sinonimik sıralar müşahidə edilir: foe-enemy “düşmən”, 

home - domicile “ev”, homely-domestic, unlikely - improbable, bold- courageous. 

Fransız alınmaları çox zaman incə üslubi çalarlıqlar ifadə edir: wish-desire, luck - 

fortune, bloom - flower, bough - branch, folk - people, deed - act, freedom - liberty, 

speech - language, beg - pray, heal - cure. 

Qədim ingilis dilində “qoxu” mənasında stench sözü işlənmişdir. Orta ingilis dili döv-

ründə onu naməlum mənşəli smell sözü əvəz etmişdirlər. Eyni zamanda ingilis dilinə fransız 

mənşəli aroma, odour və scent sözləri də daxil olmuşdur. Hazırda smell sinonimik tərkibin 

aparıcı üzvüdür, digər üzvlər isə müəyyən müsbət və mənfi assosiasiyalarla bağlı olaraq 

işlənir. Məsələn, stench “pis qoxu” mənasındadır. 

Sinonimik tərkiblərin ingilis mənşəli üzvləri çox zaman daha konkretdir, onların sinoni-

mik fransız cütləri isə nisbətən mücərrəd xarakter daşıyır: freedon - liberty, friendship - 

amity, happiness - felicity, depth-profundity, love-charity. 

Bir çox hallarda alınma fransız sözü doğma sözü az işlək sinonimə çevirmişdir. beautiful 

- fair “gözəl”, valley-dale, divide - cleave, tremble - quake, joyous - blithe, forestry - 

woordcraft, mirrow - looking - glass. 

Bəzi sinonimlərin üç dildə - ingilis, fransız, latın dillərində olduğunu görürük ki, bunu 

misalların  köməyi ilə göstərmək olar. Məsələn,  

rise - mount - ascend 

to ask - to question - to interrogate 

belly - stomach - abdomen  

time - age – epoch 

to gather - to assemble - to collect 

to end - to finish - to complete 

teaching - guidance - instruction  

fast - firm - secure 

Hər bir cərgədəki ilk söz ingilis, ikinci fransız, üçüncü latın mənşəli sözlərdir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, ingilis və fransız sözləri arasındakı fərqlər konkret üslubi əsasda olsa da, latın 

sözləri daha çox mücərrəd xarakter daşıyır. 

Beləliklə, ingilis dilində leksik sinonimliyin inkişafında fransız dilinin təsiri böyük rol oy-

namışdır və nəticə etibarilə ingilis dilində üslubi baxımdan fərqlənən geniş ingilis-fransız 

sinonimliyi meydana çıxmışdır. Bu üslubi çalarlıqların dildə kommunikativ önəm dasıması, 

zəngin ifadə xüsusiyyətlərinə malik olması həmin bəhsin tədqiqinin aktuallığını qoruyub 

saxlayır.  

Məqalənin aktuallığı. Aktuallıq ondan ibarətdir ki ingilis dilində fransız dilindən alınma 

sözlərin olması böyük əhəmiyyət kəsb edir və dilin leksikologiyasının zənginliyinə təkan 

verir. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki ingilis dilinin tarixi diferensia-

siyası uçun fransız dilindən alınan sözlər əsas mənbə kimi dəyərləndirilməlidir.       

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəb müəllimləri, tələbə və 

magistrantlar, eləcə də   elmi araşdırmalar zamanı tədqiqatçılar istifadə edə bilər.                               
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İngilis dilində onun həyat tərzini əks etdirən ifadələrin doğma dildə şərhi məsələsinin xey-

li aktual olması onunla bağlıdır ki, bu tipli leksik təbəqə dildə geniş əks olunur. Bu təbəqə is-

tər həmin dil daşıyıcıları ilə ünsiyyətdə, həm də həmin dildən tərcümədə geniş rast gəlinir və 

onların tərcüməsi müəyyən çətinliklərə səbəb olur. Bu səbəbdən də ingilis dilindəki həyat tər-

zi ilə bağlı ifadələrin və metaforların doğma dildə şərhi məsələsi ortaya çıxır və praktik ba-

xımdan böyük önəmə malikdir. 

Tərcüməsi çətinlik doğuran ifadələrin müxtəlif növləri vardır. Onlar arasında reklam şüar-

larından tutmuş evfemizmədək, klişedən tutmuş slenqədək fərqli ifadələr vardır. Ayrı-ayrı söz 

və ifadələrin bir dildə çox sayda ekspressivlik dərəcələri olur ki, onların başqa bir dildə tərcü-

məsi böyük təcrübə tələb edir. Misal üçün, ingilis dilində müəyyən bir filmin maraqlı olduğu 

haqda təsəvvür doğurmaq üçün tamamilə fərqli ekspressivlik dərəcələri olan ifadələrə rast gə-

lirik ki, Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi qətiyyən mümkün deyildir. Misal üçün, ingilis di-

lində «tələsik evlənmə» məfhumunu emosional şəkildə bildirən Gretna Green Marriage ifa-

dəsinin hərfi tərcüməsi başqa dillərdə heç bir gerçək təsəvvür yaratmır, çünki onun tarixi as-

sosiasiyası yalnız ingilislərə məlumdur və bu səbəbdən də onun metaforik mənasını da məhz 

ingilislər başa düşür. Azərbaycan dilinə isə tərcümə prosesində dilimizdə eyni və ya oxşar 

metaforiklik bildirən leksik vasitə tapılmalıdır. Bu baxımdan «tezbazar evlənmə» ifadəsi «tə-

ləsik evlənmə» anlayışının orijinala yaxın emosional qarşılığı kimi istifadə edilə bilər. 

Lakin bir çox hallarda bu tipli ifadələrin tərcüməsində çətinlik meydana çıxır. Misal üçün, 

ingilis dilinin Amerika variantında işlənən cuckoo Azərbaycan dilinə özünün denotativ məna-

sı ilə alabaxta kimi tərcümə olunur və bu anda heç bir çətinlik meydana çıxmır. Çünki eyni 

quş Azərbaycanın da faunasına aiddir. Lakin məsələ burasındadır ki, cuckoo Amerika ingilis-

cəsində «ağlı başında olmayan», «dəli» metaforik mənalarını da əldə etmişdir (5, s. 382) və 

bu halda onun düzgün tərcüməsi, hər şeydən əvvəl, tərcüməçidən doğma dilin leksik qatları 

ilə dərin tanışlıq tələb edir. Doğma dil ilə dərin tanış olan tərcüməçi cuckoo sözünün göstə-

rilən mənasını Azərbaycan dilindəki quşbeyin sözünün vasitəsilə tərcümə edə bilər. 

Eyni hal ingilis dilinin Amerika variantındakı banner («bayraq») sözü haqqında deyilə bi-

lər. Bütün dillərə xas olan bu sözün şərhində heç bir problem yoxdur, lakin Amerika varian-

tında banner «ən yaxşı», «nümunəvi» metaforik mənasını da əldə etmişdir (2, s. 149) və 

Azərbaycan dilinə tərcümə zamanı bu anda «bayraq» sözünün qarşılıq kimi işlədilməsi, təbii 

ki, mümkün deyildir. Misal üçün, Amerika ingiliscəsindəki banner year «əlamətdar il», «re-

kord ili», banner occasion «əlamətdar hadisə», banner investment isə «ən gəlirli kapital qo-
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yuluşu» şəklində tərcümə edilir, yəni təsviri tərcümə üslübündan istifadə olunur. 

Amerika ingiliscəsinə xas olan realilərin bir çoxu artıq beynəlxalq aləmdə tanındığından 

onların şərhi çox zaman heç bir çətinlik yaratmır. Misal üçün, bir çox dillərə də daxil olmuş 

jeans, hamburger, motel, pizza və onlarca digər Amerika həyat tərzi ilə bağlı sözləri olduğu 

kimi təqdim edən tərcüməçi bu sözlərin anlaşıqlı olacağını yaxşı bilir. Lakin bununla belə 

beynəlxalq xarakter əldə etmələrinə baxmayaraq belə ifadələrin bəzən əlavə çalarlıq əldə et-

mələri onların şərhində tərcüməçidən başqa yanaşma üsulu tələb edir. 

Həyat tərzi ilə bağlı ifadələrin bir qrupu özlərinin lüğəvi mənasından əlavə müxtəlif asso-

siasiyalarla bağlı olaraq dildə məcazi məna, emosional çalarlıq əldə edir və təbii olaraq, bu za-

man onların düzgün tərcüməsinə ehtiyac yaranır. Misal üçün, qida bildirən bacon sözü ingilis 

dilində özünün əsas mənası ilə (duzlanmış və hisə verilmiş donuz əti) bərabər, frazeoloji bir-

ləşmə tərkibində «ərzaq» mənasını əldə edir: bring home the bacon hərfən «evə ərzaq gətir-

mək», məcazi mənada isə «öz ailəsini dolandırmaq», «öz ailəsini ərzaqla təmin etmək» de-

məkdir (3, s.77). Bu ifadənin Azərbaycan dilinə dəqiq və üslubi tərcüməsi məsələsinə gəldik-

də isə, onun Azərbaycan dilində metaforik ekvivalenti vardır: Evə çörək gətirmək, yəni ailə-

sini ərzaqla təmin etməyi bacarmaq. 

Sandwich (arasına yağ və cem çəkilən və yaxud soyuq ərzaq qoyulan iki çörək parçasın-

dan ibarət qəlyanaltı növü) özünün quruluşu ilə assosiasiya nəticəsində metaforik məna əldə 

etmişdir: iki şey arasında qalmaq, pərçim olmaq: 

Our car was sandwiched between two big trucks, almost touching them. – «Bizim ma-

şınımız iki böyük yük maşını arasında qaldı, az qala onlara toxunacaqdı» (3, s.1194); To ride 

(sit) sandwich – «İki nəfər arasında sıxılmış vəziyyətdə getmək və yaxud oturmaq». Azər-

baycan dilində qeyd olunan məqamda, yəni iki nəfər arasında sıxılmış vəziyyətdə qalmaq, 

«xəşili çıxmaq» ifadələri vasitəsilə tərcümə oluna bilər. 

To sandwich feli bir işin icrasını digər iki işin icrası arasına salmaq mənasında da işlənə 

bilir: Study should bu sandwiched with periods of rest «Dərs istirahət dövrləri (vaxtları) 

arasına salınmalıdır» (4, s. 369). 

Hod dog amerikalıların həyat tərzinin formalaşmasında meydana çıxmış spesifik qəlyan-

altı adıdır. Uzun bulkanın içərisinə yerləşdirilmiş sosiskadan ibarət olan bu qəlyanlı növü çox 

məşhur olub, Amerikanın məskunlaşması dövrünə aiddir. 

Hod dog dildə metaforik məna da əldə etmişdir. Onun əsasında yaranan to hotdog feli güc 

və fiziki bacarıq nümayiş etdirməklə başqalarının diqqətini özünə çəkmək anlamına gəlir və 

onun üslubi-emosional mənası Azərbaycan dilinə təsviri yolla tərcümə oluna bilir. 

Skiers hotdoging down the slopes – «nümayişkaranə şəkildə yamacdan üzü aşağı sürü-

şən xizəkçilər» (3, s.644). 

İngilis dilində içi ət və yaxud meyvə cemi ilə doldurulan, üstü şirinləşdirilən dairəvi qoğalı 

bildirən pie sözü bu yeməyin dadlı və şirin olması ilə assosiasiya nəticəsində bir kəsin başqa-

sına yaxşı münasibət bəsləməsi məcazi mənasını əldə etmişdir: 

Bill was nice as pie to us? But I still felt uncomfortable around him (3, s.1012). 

Hərfən «Bilin bizə münasibəti qoğal kimi idi (çox yaxşı idi), lakin mən onun yanında özü-

mü hələ də narahat hiss edirdim» cümləsində pie sözünün Azərbaycan dilindəki frazeoloji ek-

vivalentindən (bal-yağ) istifadə etsək, tərcümə daha düzgün və emosional olar: «Bil bizimlə 

bal ilə yağ kimi idi». 

Lunch sözü Amerikanın kulinariya gerçəkliyi ilə assosiasiya nəticəsində məcazi çalarlıq 

əldə edir: There’s no such thing as a free lunch – “Əvəzsiz heç kim sənə heç nə verməz”. 

Bu ifadənin mənşəyi Amerikada nahar yeməyinin (lunch) yoxsullara pulsuz verildiyi kafe-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 130 

lərin işguzar həyatından qaynaqlanır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vaxtilə mövcud olan ka-

felərin bir qrupu müştərilərə pulsuz nahar verməklə onları içki içməyə cəlb etmək məqsədi 

güdürdülər. Pulsuz nahar üçün sahibkarın itirdiyi xərc içki satışından əldə olunan gəlirin az 

bir hissəsini təşkil edirdi. 

Həmin ifadənin qeyd olunan mənası («əvəzsiz heç kim sənə heç nə verməz»), eləcə də 

onun A. Abbasov tərəfindən «Dünyada pulsuz heç nə yoxdur» (1, s. 327) şəklində tərcüməsi 

daha çox təsviri səciyyə daşıyaraq, orijinalın üslubi-emosional mənasını əks etdirmir. Həmin 

üslubi çalarlıq dilimizdə «Hər işin iki başı var» ifadəsinin mənasına emosional baxımdan daha 

yaxındır. 

Pie in the sky (hərfən «səmada qoğal») deyimində isə pie ümidverici, lakin həyata keç-

məsi çətin olan bir təklif, arzu mənasını ifadə edir. Bu halda da qeyd olunan təsviri tərcümə 

ilə yanaşı tərcüməçinin qarşısında ingilis dilindəki pie sözünün bildirdiyi emosionallığı düz-

gün çatdırmaq üçün ana dilində ya eyni üslubi çalarlığa malik idiomatik qarşılığı tapmaq, ya 

da digər vasitədən istifadə etmək lazım gəlir. Azərbaycan dilində «əlçatmaz arzu» ifadəsi pie 

sözünün göstərilən məcazi mənasına semantik ekvivalent rolunu oynaya bilir: «Onun arzusu 

əlçatmaz idi». 

Məcaziləşmə bir sıra geyim adlarında müşahidə olunur. Blouse («bluza», «üst köynəyi») 

geyim adı yumoristik çalarlıq əldə edərək, oğlan və ya kişinin cəsarətsizliyini bildirir: 

Go on then, try and hit me, you big girl’s blouse. – «Onda davam elə, vur görüm necə 

vurursan, böyük qızın bluzası» (3, s. 112). 

Azərbaycan dilində heç bir geyim adının belə məcazi funksiyası olmadığından, big girl’s 

blouse sadəcə «ağ ciyər», «qorxaq» kimi tərcümə edilə bilər. 

Yaşayış yeri ilə bağlı edifice («böyük və yaraşıqlı saray») ismi «ümid, şübhə və yaxud 

hisslərin məkanı» məcazi mənasına malikdir: 

Her edifice of hopes fell to pieces when she failed the examination (3, s. 169). «Saray» 

sözünün mənəvi məkan anlamında işlənməsi Azərbaycan bədii dilində müşahidə olunmur. Bu 

halda cümlənin emosional tərcüməsi digər leksik vasitə ilə ifadə olunur: «İmtahandan kəsil-

dikdə onun ümidləri puç oldu / alt-üst oldu». 

Amerika ingiliscəsində ağac tirlərindən və taxtadan tikilən log cabin («ağac daxma») cə-

miyyətin aşağı təbəqəsinə aid olmaq mənasını əldə etmişdir. ABŞ-ın ən məşhur prezidentlə-

rindən Abraham Linkolnun bu tipli ağac daxmada doğulması Amerika ingiliscəsində «aşağı 

təbəqədən olan prezident» anlamına gələn log cabin president ifadəsinin yaranmasına səbəb 

olmuşdur. 

Əşya, alət və silah bildirən sözlər məcazi mənada işləndiyi xeyli ifadələr vardır. 

Tomahawk («balta») hindu tayfasının dilindən Amerika ingiliscəsinə alınmış tomahawk 

hinduların müharibə ənənələri ilə bağlı olaraq bir sıra məcazi çalarlıqlar əldə etmişdir: to 

bury (to lay aside) the tomahawk “hərbi əməliyyatı saxlamaq” hərfən “baltanı basdırmaq, 

kənara qoymaq”, to dig up (to raise) the tomahawk isə “hərbi əməliyyata başlamaq” (hərfən 

“baltanı çıxarmaq/qaldırmaq”) anlamındadır. 

Azərbaycan dilində “qılıncı qəbzəsindən çıxarmaq”, “vuruşa hazır olmaq”, “qılıncı qınına 

qoymaq” isə sülhə getmək anlamındadır. 

Bu ifadələri “hərbi əməliyyatı dayandırmaq”, “hərbi əməliyyata başlamaq” kimi təqdim 

etməklə bərabər, emosionallığı müəyyən qədər artırmaq məqsədi ilə “silaha əl atmaq”, “silahı 

yerə qoymaq” şəklində də tərcümə etmək olar. 

Məcazi məna əldə etmiş digər silah adı Avstraliya ingiliscəsinə yerli aborigenlərin dilin-

dən alınmış boomerang sözüdür. Göydə dövr edərək atıldığı məkana qayıtması ilə bağlı ola-
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raq bu silah adı ingilis dilində metaforik mənaya da malikdir. To boomerang ingilis dilində 

əks effekt vermək, kiməsə zərər vermək istəyən bir şəxsin gözlənilmədən öz etdiyi hərəkətdən 

və yaxud plandan zərər görmək mənasını daşıyır: 

His plan to reduce the number of workers boomeranged on him, and he lost his own 

job. – “Onun işçilərinin sayını ixtisar etmək planı əks effekt verdi və o, öz işini itirdi” (3, s. 

136). 

Lakin doğma dildəki «əks effekt vermək» to boomerang felinin sadəcə təsviri tərcüməsi 

olub, orijinalın ifadə etdiyi emosionallığı əks etdirmir. Bu halda da tərcüməçi strukturca fərq-

li, lakin semantik funksiyasına görə uyğun ifadəni tapmalıdır. Doğma dildəki “başqasına quyu 

qazan, özü düşər” frazeologizminqdən istifadə etməklə to boomerang felinin üslubi-emosio-

nal mənasının əks olunduğu variantı əldə etmək mümkün olur: “O, qazdığı quyuya özü düşdü: 

işçilərin sayını ixtisar etmək istərkən, öz işini itirdi”. 

Tərkibində boat sözünün olduğu push boat out ifadəsi xeyli sayda pul xərcləməklə han-

sısa əyləncə və yaxud mərasim təşkil etməyi bildirir: They really pushed the boat out for 

the daughter’s wedding. – “Onlar qızlarının toy mərasimi üçün doğrudan da, xeyli pul xərc-

lədilər” (3, s.1086). 

Lakin yuxarıdakı təsviri tərcümədə push the boat out idilmunun üslubi-emosional mənası 

əksini tapmır. Analoji konnotasiyanı tərcümədə bərpa etmək üçün doğma dildə eyni üslubi-

emosional funksiyaya malik olan “pul kisəsinin ağzını açmaq” və yaxud “pul tökmək” ifadəsi 

istifadə oluna bilər: “Onlar qızlarının toy mərasimi üçün doğrudan da, pul kisəsinin ağzını aç-

dılar”. 

Beləliklə, ingilis həyat tərzini əks etdirən məcazi ifadələrin şərhi Azərbaycan dilinin meta-

forik sistemi haqda geniş məlumat tələb edir və bu həm ingilis dilindən milli  çalarlıqlı leksi-

kanın tərcüməsinə və eləcə də normal ünsiyyətə imkan yaradır. 

Məqalənin aktuallığı. İngilis dilinin leksikasıının tədrisində məqalənin elmi nəticələrin-

dən istifadə olunması baxımından aktual hesab edilə bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə özünəməxsus dil fakt-

larından istifadə olunmuşdur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən ali məktəblərin müəllimləri, tələbə 

və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Резюме 

 
Английский словарный состав как и в других языках содержит много выражений 

отражающих образа жизни. Их интерпретация вызывает некоторые трудности как в пе-

реводе с английского на родной язык, так и в процессе коммуникации с англоязычны-

ми. Предотвратить такие трудности требует от переводчика широкое знание в области 

фразеологии родного языка. Без этого выявить семантических, метафорических эквива-

лентов английских метафор связанных с английском образом жизни не возможно. 

 

G.B. Bashirova  

 

Interpretation of English expressions reflecting life style 

 

Summary 
 

Like other languages, the English language includes a number of expressions connected 

with life and the interpretation of this lexical layer has some difficulties. Such expressions 

come across both in translation of English texts and during communication with English-

speaking people. The solution of this question requires a deep knowledge of the native 

phraseological system in order to discover the semantical equivalents of the English 

expressions to be translated. Otherwise discovery of the metaphorical equivalents of the 

English expressions in the native language would not be possible. 
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Həyatımızda təhsilin əhəmiyyəti və rolu olduqca böyükdür. Elə bu səbəbdən də, təhsilimi-

zin inkişafına o dərəcədə nail olmalıyıq ki, qarşımızda duran problemlərimizi həll edək, yaxud 

da gələcəkdə onların həllini  reallaşdıraq. Son illər təhsilin inkişafına, problemlərinin həllinə 

xüsusi diqqət yetirilir, ildən-ilə bu istiqamətdə dövlət qayğısı da artır. Artıq yeniləşən təhsili-

miz, bu gün bir çox göstəricilərinə görə dünyanın aparıcı dövlətlərinin təhsili ilə eyniləşdirilir. 

Təsadüfi deyil ki, bu gün təhsildə həm forma, həm də məzmunca ciddi dəyişikliklər gedir: 

beynəlxalq təcrübənin son nailiyyətlərinə əsaslanan müasir milli təhsil sistemi yaradılır, infor-

masiyalaşdırılma prosesi gedir, rəqəmsallaşdırma önə çəkilir. Azərbaycanda təhsil sisteminin 

informasiyalaşdırılması elə belə baş vermir, bu prosesin gedişində yeni nəsil interaktiv ava-

danlaqlar (interaktiv, elektron, “ağıllı” lövhələr, məsafədən təhsili həyata keçirməyə imkan 

verən resurslar və s.) ilə təchiz olunma meydana gəlir ki, bunlar istər ənənəvi, istərsə də məsa-

fədən təhsil dövründə vacib resurslar hesab olunur və hal-hazırda da mövqeyini qoruyaraq is-

tifadə olunmaqdadır.  

Pandemiya dövrü distant təhsilin bir yardım təhsili olaraq tətbiqini reallaşdırsa da, bu təh-

silalma forması Təhsil Qanununda (Maddə 13) Təhsilalma formalarından biri kimi hələ 19 

iyun 2009-cu ildən öz ifadəsini tapıb. Qanunla Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı təhsil-

alma formaları müəyyən edilir (1). 

13.1.1. əyani; 

13.1.2. qiyabi; 

13.1.3. distant (məsafədən); 

13.1.4. sərbəst (eksternat). 

Bu mənada distant təhsilin həyata keçirilməsi ölkənin təhsil sistemində yeni dəyişiklik-

lərin yaranmasına səbəb oldu və qarşıya qoyulan əsas məqsədin reallaşdırılmasında - rəqabət 

qabiliyyətli kadr hazırlığında, informasiya mədəniyyətinə malik rəqəmsal insanların yetişdiril-

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3azeynalova.s1971@gmail.com
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məsində, ölkədə vahid təhsil və informasiya mühitinin formalaşdırılmasının yeni istiqamətlə-

rinin müəyyənləşdirilməsində xüsusi rol aldı. Bu rol yeni informasiya texnologiyalarından-

İKT-dən  istifadə etməklə bir sıra vacib məsələlərin həllini gündəmə gətirdi (2): 

• Ölkədə təhsilin keyfiyyətinin artırılması 

• Rəqabətqabiliyyətli kadr hazırlığı 

• Rəqəmsal bacarıqların formalaşdırılması 

• Yeni informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması 

• Vətəndaşların bütün pillələrdə təhsil alma imkanlarının bərabərləşdirməsi 

• Ölkənin təhsil sisteminin dünyanın inkişaf etmiş informasiya, mədəniyyət və təhsil mə-

kanına inteqrasiyasının təmin edilməsi. 

Mütəxəssislərin qeyd etdiyi kimi bu vacib məsələlər öz yolu ilə bir sıra bəzi tədbirlərin 

reallaşdırılmasına kompleks həllər tələb edir. İlk növbədə ölkənin vahid təhsil-informasiya 

sisteminin yaradılması bütün səviyyəli təhsil və informasiya sistemlərini, habelə təhsilin ida-

rəetmə, servis, elmi-tədqiqat, metodiki-tədris və texnoloji mərkəzlərinin birləşdirilməsini tə-

ləb edir. İkinci, informasiya texnologiyaları sürətlə, xüsusən də, pandemiya şəraitinə uyğun 

olaraq distant təhsil dövründə  tədris prosesinə inteqrasiya olunur. Həmçinin artıq zaman milli 

elektron dərsliklərin tədris prosesində tətbiqini, eyni zamanda ənənəvi dərs vəsaitləri ilə əla-

qələndirilməsini, bu proseslə bağlı olaraq köməkçi metodiki vasitələrin hazırlanmasını da 

gündəmə gətirir və keyfiyyətin təmin edilməsinə maraq, tədris məqsədli informasiya texnolo-

giyaları vasitələrinin standartlaşdırılması və sertifikasiyasının təmin edilməsi də bu sırada da-

yanır (4). 

Mən bir informatika mütəxəssisi olaraq İKT vasitələrindən istifadənin, təhsilin idarə edil-

məsində İKT-yə əsaslanan effektiv və şəffaf monitorinq və təhlil sisteminin yaradılmasının 

təhsilimiz üçün faydalı olacağını düşünürəm. Çünki bu gün insanlarda rəqəmsal bacarıqların 

formalaşdırılması olduqca diqqəti çəkən problemdir və biz pedaqoji universitet olaraq təhsil 

ocaqları üçün pedaqoji sahədə İKT kadrlarının hazırlanması sisteminin yaradılmasını alqışla-

yırıq. Mən tədris prosesində ən yeni informasiya texnologiyalarından ən effektli təlim üsulla-

rından istifadə bacarığının aşılanmasına xüsusi diqqət yetirirəm. Çalışıram ki, tədris prosesi-

nin bütün iştirakçıları üçün İKT bacarıqlarına yiyələnmək imkanı yaradım. Bundan ötrü bir sı-

ra vacib məsələlərə diqqət yetirmək lazımdır ki, görülən işin səmərəsi olsun. Öz universite-

timizdə ilk olaraq təhsil müəssisəmizin müasir İKT avadanlığı ilə və İnternetə geniş zolaqlı 

çıxışla təmin olunmasına çalışdıq. Sonra İKT sahəsi üzrə vacib terminologiyanın tələbələrə və 

müəllimlərə çatdırılmasına nail olduq. İşə ilk olaraq təlimlər yolu ilə müəllimlərin, sonra isə 

tələbələrin maariflənməsindən, kolletivin hər bir üzvünün təhsil platformaları olan MS Teams 

və Zoom proqramları ilə işləmə bacarıqlarının yüksəldilməsindən başladıq. Bu resurslar vasi-

təsilə konfranslar, seminarlar təşkil etdik, veb-2 texnologiyası vasitəsilə testlər hazıradıq, 

(Learningaps, Gif), virtual auditoriyalarda müxtəlif tapşırıqlar icra etdik. Məsafədən təhsilin 

uğurunu təmin etmək məqsədilə informasiya texnologiyalarına əsaslanan müasir təlim üsulları 

ilə dərslərin keçirilməsini reallaşdırdıq. İlk olaraq dərslərə yüksək texnologiyalar daxil etdik. 

Biz əvvəl də təhsil sferasına daxil olan kompüter, planşet, smartfonlardan istifadə edirdik. İn-

ternet üzərindən maraqlı dərslər quraraq dərsin əyaniliyini, sürətini, praktikliyinin artmasına 

nail olurduq. İndi yüksək texnologiyaların ən maraqlı təim metodu olan Tərs sinif (flipped 

classroom) daha motivasiyalı olur (5). Bu ideya 2007-ci ilin məhsuludur. Bu ideyanın forma-

laşmasının səbəbi müəllimlərin öz mühazirələrini tələbələrə əvvəlcədən göndərmək fikrindən 

yarandı. Bu zaman tələbələr dərsi ya vord variantında, ya video formatda, ya da internetdən 

götürülmüş hər hansı resurs əsasında dərsi evdə öyrənir, tapşırıqları icra edir. Xüsusən ali 
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məktəbdə bu modlin tətbiqi səmərəlidir. Ona görə ki, daha çox sayda tələbə bu dərsə qoşula 

bilir. Təklif olunan mövzunu evdə sakit və rahat mühitdə öyrənir, müstəqil öyrənmə həyata 

keçirilir. Müəllimin hətta tələbələrə səviyyəsinə görə material göndərmək imkanı olur (4).  

Görülən işlərə rəhbərliyin idarəçilik və tənzimləmə sisteminin təmin etmək məqsədilə da-

xili şəbəkə qurulmasına nail olduq. Kollektivimiz ADPU-nin Davamlı təhsil və innovasiyalar 

şöbəsinin təşkil etdiyi öyrədici təlimlərə qoşularaq rəqəmsal bacarıqlarının artırılmasına nail 

oldular. Biz distant təhsilin tədrisə tətbiqinin metodikasını öyrənməklə nəzəriyyəni təcrübədən 

əldə edib uyğun texnologiyalarla, çap və elektron materiallarla işləməyin texnikasına yiyələn-

dik. Xüsusən də Zoom və MS Teams proqramları ilə işləməyin metodikasına bələd olduq. 

Bilirik ki, uzaqdan və ya məsafədən təhsil, fiziki cəhətdən sinif şəraitində olmayan şagird-

lərə və ya tələbələrə informasiya verməyi planlaşdıran məlumat texnologiyalarından və tədris 

sistemlərindən asılı olan bir təhsil sahəsidir. Bu zaman məkan və zamandan asılı olmayaraq  

müəllimlər və tələbələr rahat olduqları, uyğun vaxtlarda ünsiyyət qururlar və hər hansı bir mü-

nasib texnologiya vasitələrindən istifadə edirlər. Aydın məsələdir ki, başlanğıcdan fərqli ola-

raq keçən dövr ərzində xeyli təcrübə əldə etmişik. Hazırda onlayn təhsil, tələbələrin hətta dok-

torluq dərəcəsi ala biləcəyi maddi və interaktiv bir öyrənmə təcrübəsi kimi qəbul edilir.[2] Biz 

indi virtual auditoriyalar, video konfranslar, video dərslər və digər stimullaşdırıcı Veb-2 tex-

nologiyalarından öyrənmə perspektivləri ola bilən internet məkanından istifədə etməklə tədri-

si həyata keçiririk. Əslində uzaqdan təhsil anlayışı heç də yeni bir şey deyil və məlumdur ki, 

ilk dəfə 1858-ci ildə London Universiteti Xarici Proqramını quraraq məsafədən təhsil həyata 

keçirmişdir. Yeni texnologiyaların tətbiqi məsafədən təhsil almağı həm müxtəlif qurumlar, 

həm də tələbələr üçün getdikcə daha populyar bir seçim halına gətirməyə nail olmuşdu[3] Ha-

zırda internet, e-poçt, video konfrans və digər interaktiv sistemlər var ki, təhsil müəssisələrinə  

özünəməxsus tədris və öyrənmə üsulları ilə təcrübələr aparmağa, məkandan asılı olmayaraq 

lazımi mənbələrdən istifadə etməyə və hətta səyahətdə olarkən belə tədrisə müəllim və tələbə-

ləri cəlb etməyə imkan verir. Mənbələr göstərir ki, ilk Açıq Universitet 1960-cı illərin sonun-

da qurulan və əvvəlcə əsas metodologiyası kimi televiziya və radiodan istifadə edən Birləşmiş 

Krallıq Açıq Universitetidir (UKOU). İndi demək olar ki, bütün açıq universitetlər əsas tədris 

yanaşması kimi məsafədən təhsil texnologiyalarından istifadə edirlər (6). 

Etiraf edək ki, İKT-nin tədrisə tətbiqi bir çox işlərimizi xeyli asanlaşdırdı və onlayn dərs-

lər problemləri həll etməklə bütün mümkün rahatlığı təmin etdi. Xüsusən pandemiya dövrün-

də öyrənənlərin dərslərdə iştirakı təmin edildi, bəzi hallar istisna olmaqla təhsil üçün çox fay-

dalı oldu. Heç kim təhsildən yayınmadı. Artıq bir sinfə giriş imkanı çox rahat əldə edildi. Öy-

rənmə mühitini daha rahat hala gəldi və evlərimizin bir küncündə rahat parametrlərdən istifa-

də edərək məsafədən təhsilə qoşulmaq imkanı əldə etdik. Nəticədə hər kəs təhsilini inkişaf et-

dirmək şansına sahib oldu. Ancaq qeyd edim ki, təhsildə texnologiyanı müəyyənləşdirərkən 

və istifadə edərkən Beytsin 12 qızıl qaydasını bilməyin də bacarıqlarımızın təkmilləşdirilməsi 

üçün səmərəli olacağını düşünürəm (4). 

Beytsin qaydasına görə, yaxşı tədris çox şey deməkdir və hər bir texnologiyanın cəlbedici 

tərəfləri var. Bu mənada təhsil texnologiyaları çevikdir və super texnologiya deyilən bir şey 

yoxdur. Əslində yüksək texnologiyalar vardır ki, son vaxtlar bu texnologiyaları yoxdur audi-

toriyalara gətirməklə tələbə-müəllim münasibətlərində xeyli müsbət irəliləyişlərə nail olmu-

şuq. 

Hazırda Beytsin qaydalarında qeyd edilən bütün vasitələrin müəllimlər üçün əlçatan edil-

məsi həqiqətə çevrimişdir. Qarşılıqlı əlaqələr zəruridir tələbə-müəllim münasibətləri distant 

təhsildə sinxron-asinxron olaraq maneələri asanlıqla dəf edir. Bu zaman tələbələrin sayı kritik 
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bir ünsür olaraq qəbul edilmir, say vacib sayılmır. Qaydalarda müasir texnologiyaların köhnə-

dən heç də yaxşı olmadığı göstərilsə də zaman texnologiyalardan qaçmağa imkan vermir və 

tərəqqi əslində heç də heç də qeyri adi bir şey deyil. Tərəqqi dəyişikliklər fonunda dəyişməz-

liyin qorunması, dəyişməzlik fonunda dəyişikliklərin aparılmasıdır. Sadəcə, müəllimlərin tex-

nologiyadan əlverişli şəkildə istifadə etmək üçün təlimə ehtiyacları, komanda üzvü olaraq bir-

likdə işləmək tərəfdaşlıq etmək imkanları nəzərə alınmalıdır.  

Məqalənin aktuallığı. Hal-hazırda dünyanı bürüyən pandemiya dövrünün distant təhsi-

lindən, yüksək texnologiyalardan, virtual auditoriyalar, video konfranslar, video dərslər və 

digər stimullaşdırıcı Veb-2 texnologiyalarından öyrənmə perspektivləri ola bilən internet mə-

kanından istifadə istifadə etməklə tədrisin həyata keçirilməsinin vacib məsələlərdən olduğunu 

və məqaalənin də məhz bu kimi problemə həsr edildiyini nəzərə alsaq, onu aktual hesab edə 

bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə pandemiya şəraitində 

universitetdə ilk olaraq müasir İKT avadanlığı və İnternetə geniş zolaqlı çıxışın təmin olun-

ması, İKT sahəsi üzrə vacib terminologiyanın tələbələrə və müəllimlərə çatdırılması, işə ilk 

olaraq təlimlər yolu ilə müəllimlərin, sonra isə tələbələrin maariflənməsi, kollektivin hər bir 

üzvünün təhsil platformaları olan MS Teams və Zoom proqramları ilə işləmə bacarıqlarının 

yüksəldilməsi məsələlərinə toxunulur.  

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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Период пандемии: дистанционное обучение  
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Резюме 

 
Статья посвящена внедрению дистанционного обучения, высоких технологий, вир-

туальных аудиторий, видеоконференцсвязи, видеоуроков и других технологий, стиму-

лирующих пандемию 21 века Web-2, с использованием Интернет-пространства, перво-

го современного ИКТ-оборудования и предоставления широкополосного доступа к Ин-

тернету. Интернет, передавая важную терминологию ИКТ студентам и учителям, обу-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 137 

чая сначала учителей, а затем студентов посредством обучения, и улучшая способность 

каждого члена команды работать с MS Teams и Zoom, образовательными платформами. 
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Pandemic period: distance education and  

application of technologies in teaching 

 

Summary 

 
The article deals with the implementation of distance learning, high technology, virtual 

audiences, video conferencing, video lessons and other stimulating Web-2 technologies of the 

21st century pandemic, using the Internet space, the first modern ICT equipment and and 

providing broadband access to the Internet, communicating important ICT terminology to 

students and teachers, educating teachers first and then students through training, and 

improving the ability of each member of the team to work with MS Teams and Zoom, 

educational platforms. 
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Elmi və pedaqoji tədqiqat metodları dünyadakı elmi tədqiqat metodları ilə birlikdə götü-

rülən və tədqiqatçının qarşılaşdığı vəzifələri həll etmək imkanı verən xüsusi metodlar, texnika 

və vasitələrdir. Onların seçilməsi üçün əsas meyarlardan biri tədqiqat mövzusuna və alimin 

qarşısında duran vəzifəyə uyğunluqdur. Yalnız bundan sonra elmi və pedaqoji tədqiqat me-

todları obyektiv, real nəticələr verə bilər və maddi praktik fayda verə bilər.  Elmi biliyə məhz 

elmi–tədqiqat prosesi sayəsində nail olmaq olur. Bilik istehsalının başlıca hərəkətverici qüv-

vəsini tədqiqat işləri təşkil edir. Bu nöqteyi-nəzərdən, elmi–tədqiqat fəaliyyəti strukturunun 

müfəssəl şəkildə öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Subyekt, obyekt və vasitə, elmi–

tədqiqat fəaliyyətinin əsas təşkilediciləri arasında yer alır. Bu zaman, konkretləşərək “tədqi-

qatçı–tədqiqat vasitəsi–tədqiqat obyekti” formasını alan “subyekt–obyekt” qnoseoloji sistem 

adlanır. Müasir cəmiyyətdə, subyektin mövcudluğu bir–bir ilə qarşılıqlı əlaqədə olan üç müs-

təvidə baş verir. 

Əgər elmi fəaliyyətin tədqiq edilən komponentləri onun strukturunu açıqlayırsa, o zaman 

onun struktur təhlili elmi–tədqiqatın mərhələlərini müəyyən etməyə xidmət göstərir. Ümumi 

olaraq, bu kimi mərhələləri vurğulamaq olar: 

Problemin qoyuluşu; tədqiqat işlərinin fəlsəfəsi; tədqiqat obyektinin seçilməsi; eksperi-

ment; eksperimentdə əldə olunan faktların təsviri və izahı; hipotezin (nəzəriyyənin) formalaş-

dırılması; qazanılan biliyin yoxlanılması. 

Təhsil, təlim və tərbiyənin qanunauyğunluqları, prinsipləri, strukturu və məzmunu, texno-

logiyası və s. barəsində yeni biliklərin əldə edilməsi üçün elmi fəaliyyət prosesi və onun nəti-

cəsi Pedaqoji tədqiqatların texnologiyasını təşkil edir. Faktların və hadisələrin izahı və təhlili, 

ümumiləşdirmələrin aparılması, nəticələrin çıxarılması, tövsiyələrin  hazırlanması, faktlar və 

hadisələr barədə öncədən xəbər verilməsi pedaqoji tədqiqatlar vasitəsilə həyata keçir. Peda-

qoji tədqiqatların əsas istiqamətləri fundamental, tətbiqi və işləmələr səciyyəli tədqiqatlardan 

ibarətdir. 

1. Fundamental tədqiqatların kompleks təhlili zamanı, ilk öncə, elmi səmərə müəyyənləş-

dirilir. Elmi tədqiqat nəticələri gələcəkdə cəmiyyətin sosial aspektlərini əks etdirəcəyi təqdir-
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də, elmi tədqiqatın kompleks təhlilinin məzmunu ümumi səmərənin keyfiyyət baxımından də-

yərləndirilməsinin tərkibinə daxil olur. 

Ümumiləşdirilmiş konsepsiyalar fundamental tədqiqatların nəticəsi kimi işlənib hazırlanır. 

Bu konsepsiyalarda, pedaqogikanın nəzəri və təcrübi nailiyyətləri ümumiləşdirilir və yaxud 

proqnostik əsasda pedaqoji sistemlərin inkişaf modeli işlənib hazırlanır. 

2. Pedaqoji prosesin ayrı-ayrı tərəflərinin hərtərəfli şəkildə öyrənilməsi, çoxyönlü pedaqoji 

praktikanın qanunauyğunluqlarının aşkara çıxarılması məqsədilə Tətbiqi tədqiqatlar aparılır. 

Tətbiqi səciyyəli elmi işlərin yekununda prinsipcə yeni nəzəri və texniki həlli olan əlavə nə-

ticələr alınır. Böyük çoxluqda, sənaye istiqamətli institutlarda işlənir. 

3. Məlum nəzəri müddəaların nəzərə alınması ilə konkret elmi-praktik tövsiyələrin əsas-

landırılması İşləmələr adlanır. Aktuallıq, yenilik, nəzəri və praktik əhəmiyyət – pedaqoji təd-

qiqatın keyfiyyətinin əsas meyarlarıdır. 

Tədqiqatın məntiqi və dinamikası bir sıra mərhələlərin reallaşdırılmasını hədəfləyir: 

1. Empirik mərhələdə tədqiqatın mövzusu haqqında təsəvvür formalaşır, real təhsil prak-

tikası, elmi biliklərin səviyyəsi ilə hadisələrin mahiyyətini dərk etmək tələbatı arasındakı tə-

zad aşkar edilir, elmi problem öz əksini tapır. Tədqiqatın fərziyyəsi, empirik təhlilin əsas nəti-

cəsi sayılır. Aparıcı ehtimallar sistemi, fərziyyənin əsasını təşkil edir. Tədqiqatın ilkin konsep-

siyası kimi onların düzgünlüyünün yoxlanılması və təsdiq edilməsi lazım gəlir. Empirik təd-

qiqat metodları müəyyən faktlar toplamağa xidmət edir. Pedaqoji tədqiqat metodlarını komp-

leks şəklində öyrəndikdə bu metodlara rast gəlirik: pedaqoji müşahidə, pedaqoji müsahibə, 

pedaqoji eksperiment, şagird yaradıcılıq məhsullarının öyrənilməsi, qabaqcıl təcrübənin öyrə-

nilməsi, pedaqoji test, induktiv və deduktiv metodlar. 

Pedaqoji prosesi müəyyən məqsədlə və planlı şəkildə izləmək pedaqoji müşahidədir. Pe-

daqoji müşahidə ən geniş yayılan metodlardan biridir. Yadda saxlamaq lazımdır ki, elmi araş-

dırmaların önəmi  hər gün bir az daha artır. Birinci növbədə, obyektlər elmi müşahidənin 

müəyyən hədəfləri, müşahidənin inkişaf etdirilmiş sxemi daxilində vurğulanır. Müşahidə sis-

tematik, əhatəli, uzunmüddətli və obyektiv olduğu təqdirdə yüksək effektivlik göstərə bilər. 

Yəni, burada müəllim müşahidəni sistematik bir şəkildə həyata keçirməli və bu zaman müşa-

hidə edilən obyekt heç bir şəkildə kənar təsirə məruz qalmamalıdır. Bununla bağlı bir nümu-

nəyə baxaq: Müşahidənin məqsədi sərbəst oyun fəaliyyətində uşaqların həqiqi münasibətlə-

rinin xarakterini müəyyənləşdirməkdir. Müşahidə uşaqların bütün gəzintisi zamanı aparılıb. 

Müşahidə proseduru: hər bir uşağın digər uşaqlarla oyun əlaqələri qeyd edildi, məzmunu 

və gedişatı, şifahi və şifahi olmayan əlaqələri təsvir edildi. 

Müxtəlif ingilis ədəbiyyatlarında müşahidə metodunun üstünlükləri (avantajları) qeyd 

olunmuşdur. Belə ki, onlara aid edə bilərik: 

Müsahibə (ingilis. Interview - görüş, söhbət) pedaqoji tədqiqatlarda ilkin məlumatların 

toplanması metodudur. Vacib olan informasiyaların müsahibə aparanın respondentlə bilavasi-

tə məqsədyönlü və planlı söhbəti vasitəsilə alınması metodudur. Müsahibədə bir nəfər (müsa-

hibə verən) başqa birindən (şagird və ya şagird qrupu) şifahi qarşılıqlı əlaqə daxilində məlu-

mat əldə etməyə çalışır. Tədqiqatçı müsahibə zamanı qarşısına qoyulan vəzifələrə uyğun  

suallar hazırlayır, onların aparılması vaxtı, yerini planda əks etdirir. Müsahibə obyekti olaraq 

şagird, müəllim, valideyn, sinif rəhbərləri, məktəb rəhbərləri, məktəb şurası, valideyn komitə-

sinin rəhbərləri və s. götürülə bilər. Müsahibə metodunun əhəmiyyət dərəcəsini belə izah et-

mək olar ki, qarşıdakı respondentde müəyyən qədər inam yaratdiqdan sonra artıq aradakı söh-

bət daha səmimi olacaq. Eynilə bunu müəllimin tələbə və şagirdlərin ürəyinə yola tapa bil-

məsi üçün, müsahiblərin bir-birinin səmimi, yoxsa qeyri-səmimi olduğunu müəyyən edə bil-
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mələri üçün çox önəmlidir. Onların bir-birinin ürəyini «oxuya» bilmələri, dərdlərinə şərik ola 

bilmələri, başa düşən dost olduqlarını nümayiş etdirə bilmələri və s. üçün əhəmiyyətlidir. 

Pedaqoji eksperiment, pedaqoji prosesin dəqiq nəzərə alınmış şəraitdə çevrilməsinin elmi 

cəhətdən tərtib olunmuş təcrübəsidir. Yalnız mövcud olanları qeyd edən metodlardan fərqli 

olaraq, pedaqogikada təcrübə konstruktiv xarakter daşıyır. Məsələn, eksperimental olaraq təd-

ris və təhsil fəaliyyətinin yeni texnikaları, metodları, formaları və sistemləri təcrübəyə zəmin 

hazırlayır. Bir tədris təcrübəsi bir qrup tələbə, bir sinif, bir məktəb və ya bir çox məktəbi əhatə 

edə bilər. Məqsədindən asılı olaraq pedaqoji təcrübələrin növləri aşağıdakılardır: 

1) Mövcud pedaqoji hadisələrin öyrənildiyi müəyyənləşdirmə təcrübəsi; 

2) Problemin anlaşılması prosesində yaradılan fərziyyənin sınaqdan keçirildiyi zaman 

yoxlanılması, dəqiqləşdirilməsi təcrübəsi. 

Məkana görə təbii və laboratoriya pedaqoji təcrübələri fərqlənir. Təbii pedaqoji təcrübə, 

tədris prosesini pozmadan irəli sürülən fərziyyənin yoxlanılmasının elmi cəhətdən təşkil olun-

muş təcrübəsidir. Təbii eksperimentin obyektləri ən çox plan və proqramlar, dərsliklər və dərs 

vəsaitləri, təlim və tərbiyə texnikaları və metodları, tədris prosesinin formalarıdır. Laboratori-

ya pedaqoji təcrübəsi müəyyən bir məsələni yoxlamaq lazım olduqda və ya lazımi məlumat-

ları əldə etmək üçün mövzunun xüsusilə diqqətlə izlənməsini təmin etmək lazım olduqda, təc-

rübə xüsusi tədqiqat şərtlərinə keçirildikdə istifadə olunur. 

Pedaqoji test sınaq iştirakçılarının biliklərini konkret bölmələr üzrə hazırlıq səviyyəsinin 

öncədən qəbul edilmiş meyarlarla obyektiv və düzgün ölçülməsi üçün istifadə olunan test tap-

şırıqları və testlər toplusudur. Yəni qeyd edə bilərik ki, pedaqoji testlərin istifadəsinə əsasla-

naraq tələbələrin dərsə hazırlıq səviyyəsini, biliklərini ölçmək mümkündür. Buraya yüksək 

keyfiyyətli testlərin hazırlanması, həqiqi testlər və nəticələrin sonrakı işlənməsi daxildir ki, bu 

da test edilmişlərin hazırlığının qiymətləndirilməsini təmin edir. 

Rus və ingilis ədəbiyyatlarında pedaqoji testin 3 funksiyası qeyd olunur: diaqnostik, tədris 

və təhsil. 

Diaqnostik funksiya şagirdin bilik və bacarıq səviyyəsini müəyyənləşdirir. Bu testin əsas 

və ən aşkar funksiyasıdır. Obyektivlik, diaqnozun genişliyi və sürəti baxımından məhz bu 

testlər üstünlük təşkil edir. Tədris funksiyası mahiyyəti tələbənin öyrənməsini yaxşılaşdırma-

ğa, tədris materialının mənimsənilməsi işini gücləndirməyə sövq etməkdən ibarətdir. Testin 

tədris funksiyasını gücləndirmək üçün tələbələri stimullaşdırmaq üçün əlavə tədbirlərdən isti-

fadə edilə bilər. Təhsil funksiyası test nəzarətinin tezliyində və qaçılmazlığında özünü gös-

tərir. Bu şagirdlərin fəaliyyətini nizamlayır, təşkil edir və istiqamətləndirir, bilikdəki boşluqla-

rın aşkarlanmasına və aradan qaldırılmasına kömək edir, qabiliyyətlərini inkişaf etdirmək ar-

zusunu formalaşdırır. 

2. Hipotetik mərhələ tədqiqatın mövzusu  barədə  faktik təsəvvürlər ilə onun mahiyyətini 

dərk etmək zərurəti arasındakı təzadı çözməyə istiqamətləndirilir. Bu mərhələdə, tədqiqatın 

empirik səviyyəsindən nəzəri və ya eksperimental-nəzəri səviyyəsinə keçilməsinə şərait yara-

dılır. 

3. Nəzəri mərhələ tədqiqatın mövzusuna dair təsəvvürlər ilə həmin mövzu haqqında sis-

temli təsəvvürlər əldə etməyə olan tələbat arasındakı təzadın həll edilməsi ilə bağlıdır. Proq-

nostik mərhələyə keçmə imkanını tədqiqat nəticəsində formalaşan nəzəriyyə təmin edir. 

4. Proqnostik mərhələdə tədqiqatın mövzusuna dair alınan təsəvvürlər ilə mövzusunun 

yeni şəraitdə inkişafını öncədən görmək zərurəti arasındakı təzadı aradan qaldırmaq tələbi qo-

yulur. 

Tələbə şəxsiyyətinin inkişafının və şəxsiyyət-mütəxəssis kimi hazırlığının nəzəri və prak-
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tik problemlərinin araşdırılması və öyrənilməsi ilə Ali məktəb pedaqogikası məşğul olur. Ali 

məktəbdəki pedaqoji proses ali məktəb pedaqogikasının predmetini təşkil edir. 

Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ondan ibarətdir ki, müxtəlif metodlar haq-

qında geniş məlumat əldə etmək və onlardan düzgün istifadə etmək təlim prosesinin daha sə-

mərəli və daha aktiv şəkildə həyata keçirilməsinə şərait yaradır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi tədqiqat metodlarının öyrənilməsi və daha da dərindən 

araşdırılması pedaqogika sahəsinə çox önəmli faydalar verir, bu metodlardan dərs zamanı 

düzgün və planlı istifadə olunması dərsin səmərə və keyfiyyətini artırır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə verilmiş bəzi nümunə və nəzəri 

müddəalar elmi tədqiqatlar və onların həyata keçirilməsi texnologiyası haqqında tədqiqat apa-

ran doktorantlara, eləcə də magistr və bakalavr səviyyəsində oxuyan tələbələr üçün əhəmiy-

yətli ola bilər. 
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In the article, the research methods of pedagogy and technologies for their implementation 

were discussed. The importance of a detailed study of the structure of scientific research 

works, which is the main driving force of knowledge production, was emphasized. Research 

methods of pedagogy were considered separately and research aspects were summarized. 
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Müasir dövrdə Azərbaycan və ümumilikdə dünya təhsil sistemində ciddi problemlər möv-

cudluğu  qlobal hadisəyə çevrilib və onların böyük bir hissəsi obyektiv xarakter daşıyır. Heç 

də təsadüfi deyil ki, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərində (MİM) yer tutan 17 Qlobal problemin 

4-sü “Keyfiyyətli təhsil” problemi və onun həlləridir. Dünyanın bir çox ölkələrində bu prob-

lemləri həll etmək istiqamətində müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməkdədir və bu obyektiv 

problemlərin kökü “informasiyanın istehlakı” ilə bağlıdr.[1] Müasir elm və texnologiyanın in-

kişafının birbaşa təhsildən asılı olduğunu nəzərə alsaq, təhsildəki problemlər bəşəriyyət qarşı-

sında ciddi və qlobal xarakter daşıyan problemlərin əsas səbəbi kimi götürülə bilər. Qloballaş-

ma prosesləri və pandemiya şəraiti sübut etdi ki, təhsilin ən yeni, yüksək və effektiv texnolo-

giyalarına, o cümlədən distant təhsil texnologiyalarına tələbat zamanın tələbatı olaraq get-ge-

də artır.   

Azərbaycan Respublikasının ərazisində yeni növ koronavirus (COVID-19) pandemiyası-

nın yayılmasının qarşısının alınması məqsədi ilə 2020-ci il mart ayının 3-dən bütün təhsil 

müəssisələrində tədris prosesi müvəqqəti dayandırıldı. Bu proses dünya ölkələrinin əksəriyyə-

tini əhatə etdiyindən, YUNESKO təhsildə yaranan fasilələri məhdudlaşdırmaq üçün distant 

təhsil proqramlarından istifadəni tövsiyə etdi. Bəs distant təhsil nədir? Azərbaycan Respubli-

kasının Təhsil Qanunda öz əksini tapan distant təhsilalma forması təhsildən qalmamaq üçün 

meydan qazandı və pandemiya dövrünün məhsulu kimi yardım təhsili olaraq öz kömək əlini 

uzatdı. Qısa müddət ərzində ali və ümümtəhsil məktəbləri məsafədən təhsilə keçdi. Distant 

təhsil öz yerini tapdı. Distan təhsil nədir sualı cavblandırıldı. Distant təhsil – tədris prosesinin 

elektron, telekommunikasiya, proqram-texniki vasitələr əsasında təşkil olunması formasıdır. 

Distant təhsil – müəllim və tələbələrin bir-biriləri ilə məsafədən qarşılıqlı əlaqəsidir ki, burada 

təhsil prosesinə xas olan bütün komponentləri (məqsədləri, məzmunu, metodları, təşkilati for-

maları, tədris vasitələri) əks etdirən və internet texnologiyalarının xüsusi vasitələri və ya inte-

raktivliyini özündə cəmləşdirən digər vasitələrdən istifadə olunur. 

Uzun müddətdir Azərbaycanda da distant təhsil sisteminə keçilməsi ilə bağlı problemlər 

həlini tapdı və artıq irəliyə bir addım atılmış oldu. Belə ki, Azərbaycan təhsilinin də dünyanın 

inkişaf etmiş ölkələrinin təhsil sisteminə inteqrasiya edərək Avropanın qabaqcıl ölkələri ilə 
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rəqabət apara bilmək üçün distant təhsilə keçilməsi vacib idi. Koronavirus problemi bu istiqa-

mətdə təhsil sferasında online tədris sisteminə keçilməsi zərurətini yaratdı və distant təhsilinin 

rolunu bir daha qabartdı. Bu çox önəmli və çətin proses olsa da, artıq müəyyən təcrübə qa-

zanılmışdır. Lakin hələ də ciddi problemlər qalmaqdadır və bunların həlli  həm  maliyyə, həm 

də Distant təhsildə işləyə biləcək texnologiya yönümlü maraqlı insanlar tələb edir. Bu insanla-

rın yetişdirilməsi isə rəqabətqabiliyyətli kadr hazırlığına öz töhfəni vermək deməkdir. Distant 

təhsilin aktual olduğu bir dövrdə valideynlər arasında sorğu keçirilmişdir. Aparılan sorğu bu 

tədris formasının valideyn və müəllimlər üçün yaratdığı üstünlük və çatışmazlıqları müəyyən 

edib, distant təhsildən daha səmərəli istifadəni təşkil etmək məqsədi daşımışdır. Qeyd edildiyi 

kimi sorğuda 1200-ə yaxın respondent iştirak etmişdir.    

Distant təhsildə davamlılığı və dayanıqlılığı qorumaq üçün zəruri olan rəqəmsal bacarıqla-

rı formalaşdırmaq, distant təhsili hamı üçün əlçatan etməklə bu bacarıqları effektli vərdişə çe-

virmək üçün yalnız mərkəzlərin deyil, əyalətlərin də ümumtəhsil müəssisələrində məsafədən 

təhsillə bağlı texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş (İnternet, Kompüter, proyektor və digər 

zəruri avadanlıqlar) fərdi tədris məkanlarının yaradılmasına ehtiyacı təmin etmək, məsafədən 

təhsilə qoşula bilməyənlərin bu məkanlardan istifadəsinə imkanın yaradılması problemi kimi 

vacib məsələlərin həllinə nail olmaq vacibdir. Bu məqalədə məqsədim   məsafədən təhsilin tə-

min olunmasına yönəlik olaraq həm fərdi tədris məkanı yaratmaq, həm də onu texnoloji ava-

danlıqlarla təchiz edib zəruri hallarda ondan istifadə etməklə təhsilalanlarda rəqəmsal bacarıq-

ların inkişafına, yüksək texnologiyalardan istifadəyə nail olmağın həllərini tapmaqdır. 

Bilirik ki, distant təhsilin üstünlükləri ilə bərabər mənfilikləri də var. Bəs distant təhsilin 

üstünlükləri nədir? – deyə bir sual qarşısında qalsaq, bunu belə şərh edə bilərik. Ənənəvi təh-

sil sisteminin əslində əvəzi yoxdur və təbii ki, məsafədən təhsil yardım təhsili olaraq meydana 

çıxmaqla təhsilin inkişafına pandemiya dövründə böyük dəstək oldu.   

Uzaqdan təhsil yeni texnologiyalar, metodlar və yanaşmalar vasitəsilə öyrənmək və bilik 

və praktik təcrübə əldə etmək üçün təcrübədir. [2] Məsafədən təhsil proqramlarının planlaşdı-

rılması daha asandır, çünki daha az vaxt və öhdəlik tələb olunur, həmçinin məkan baxımından 

da əlverişlidir və coğrafi rahatlıq təqdim edir. 

İnformasiya texnologiyaları bütün işləri çox asanlaşdırdı, çünki onlayn dərslər bütün 

mümkün rahatlığı həll etdi. Xüsusi ilə müntəzəm dərslərdə iştirak etməkdə çətinlik çəkən əlil-

lər və yaşlı insanlar, internet yoxluğu, mq çatışmazlığı, zəif bağlantı və digər səbəblərdən 

dərslərə qoşula bilməyənlər, məsafədən sinxron və ya asinxron təlimə daxil ola bilməyənlər  

üçün xüsusi fərdi təhsil məkanlarının yaradılması son dərəcə faydalıdır. Belə məkanlar təhsil 

müəssisəsi ərazisində yaradıla bilər və müəllimin, mütəxəssisin köməyi ilə bu məkan müəy-

yən qrafik əsasında məsafədən təhsilə qoşula bilməyənlərin istifadəsinə verilə bilər. Təbii ki, 

bu gün evimizin bir küncü sanki auditoriyaya çevrilmişdir. Fərdi tədris məkanı isə elə müəs-

sisə daxilində onun imkanlarından istifadə etməklə yaradılaraq məsafədən təhsilə qoşula bil-

məyən insanların fərdi təhsil məkanına çevrilə, öyrənmə mühitini daha rahat hala gətirən uy-

ğun parametrlərdən biri kimi istifadə edilə bilər. Bu məkanda həm tələbələr, həm də müəllim-

lər texnologiya ilə özlərini daha rahat hiss edirlər. Bu cür öyrənmənin təşkili asan bir öyrənmə 

yanaşmasını ehtiva edir. Uzaqdan təhsil internet bağlantısı olan hər hansı bir əlverişli yerdə 

təhsil almaq üçün coğrafi rahatlıq təmin edir və öyrənmək üçün özünəməxsus tempin qurul-

masını nəzərdə tutur (9). 

Fərdi tədris məkanında texnologiyanın istifadəsi ilə tədris materiallarına baxmaq asanlaşır 

və yaxşı mənimsəmə tətbiq olunur, öyrənənin yeni məlumat və səriştəni özündə ehtiva edən 

sahələrdə tədris proqramına, vaxta və səylərə daha güclü diqqət ayırmasına imkan yaradır (3, 
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4). Fərdi tədris məkanında uzaqdan öyrənmə, eyni zamanda, hər bir öyrənənə rahatlıqla və 

normal sinif şəraitindəki yavaş templə müqayisədə daha sürətli bir şəkildə təhsil materialları 

əldə etməyə imkan verir. Məsafədən təhsilə qoşula bilməyənlər məlumat panelində müzakirə 

sahələrində danışıqlara rahatlıqla qoşulur və onlayn sinif yoldaşlarının rəylərindən asanlıqla 

təhlillər aparır, müzakirə mövzularında rahat iştirak edirlər. Belə öyrənmədə öyrənən gecik-

mir, geri qalmır, başqaları ilə birgə öyrənmə prosesində iştirak edir və ən son tədris materialı-

nı öyrənmək üçün perspektiv təklif edir.  

Distant təhsil yalnız müsbətlərdən ibarət deyil, onun mənfi tərəfləri - dezavantajları, bəzi 

zəif cəhətləri də var (7, s. 8).  Təbii ki, hamı tam olaraq bu təhsilalma formasından istifadə edə 

bilmir. Həmçinin fiziki təmas qurula bilmir. Hər hansı bir sosial qarşılıqlı təsir mümkün ol-

mur. Məsafədən təhsil karyera inkişafı üçün daha az həyati bir seçimdir. Daha yaxşı interaktiv 

bir təlim-ənənəvi mühitdə işləyən insanlar üçün də yaxşı bir seçim təsiri bağışlamır. Məsafə-

dən təhsilin baha başa gəldiyi və mürəkkəb texnologiyanı əhatə etdiyi yerlər də mövcuddur ki, 

bizdən asılı olmayaraq, gözlənilən əlaqəli xərclər var. Canlı video, rabitə avadanlıqları və xid-

mətlərində ehtiyatlı bir şəkildə qurulması tələbatı mütləqdir. Ən sadə halda aksesuar olaraq 

bir kompüter, internet və kamera vacibdir ki, onlayn öyrənilmə baş tutsun. Ən əsası isə məsa-

fədən təhsilə qoşula bilməyən insanların tədris zamanı normal fəaliyyətlərinin tənzimlənməsi  

bu cəhəti tələb edir. 

Məqalənin məqsədi təhsilalanların məsafədən təhsilə əlçatanlığının təmin olunması ilə 

bağlı texnoloji avadanlıqlarla təchiz olunmuş (İnternet, Kompüter, proyektor və digər zəruri 

avadanlıqlar) fərdi tədris məkanlarının yaradılmasına ehtiyacı qarşılayaraq  məsafədən təhsilə 

qoşula bilməyənlərin bu məkanlardan istifadəsinə imkanın yaradılması probleminin həll olun-

masıdır. Bunun üçün birinci növbədə bəzi ilkin addımların atılması nəzərdə tutulur. Bu ide-

yanı reallaşdırmaq üçün əsas vəzifələr nədən ibarət olmalıdır? 

1. Məsafədən təhsilə qoşula bilməyənlər üçün üçün texnoloji avadanlıqlarla təchiz olun-

muş fərdi tədris məkanın yaradılması məqsədilə təşkilati işlərin həyata keçrilməsi. (Otağın 

müəyyən olunması, Universal Dizayn formalaşdırılması). 

2. Fərdi tədris məkanına sürətli internet çəkilişinin aparılması 

3. Məkana müvafiq olaraq kompüter, iş stolları və digər vacib İKT vasitələri ilə təchiz 

olunmanın təminatı. Əlavə olaraq noutbuk və  proyektorun alınması. 

4. Maarifləndirmə məqsədilə hədəf qruplarının seçilməsi və bu məqsədlə maarifləndirici 

seminarların təşkili. 

5. Fərdi tədris məkanından istifadənin panedmiya şəraitinə uyğun olaraq aparılması məq-

sədilə maarifləndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi ilə bağı işçi qrupunun təşkili. 

6. Həyata keçiriləcək tədbirlərin rəhbərliklə, rəhbər müəllimlərlə birgə müzakirəsinin təş-

kili məqsədilə yığıncaqların keçirilməsi. 

7. Hazırlanmış fərdi tədris məkanının pandemiyanın qaydalarına uyğun olaraq sanitar-gi-

giyena normalarına müvafiq şəkildə məsafədən təhsilə qoşula bilməyən təhsilalanların istifa-

dəsinə verilməsi. 

8. Maarifləndirmə məqsədilə müxtəlif çap materiallarının, bukletlərin, reklamların hazır-

lanması. 

9. Görüləcək işlərin KİV-də, sosial şəbəkələrdə işıqlandırılması. 

10. Rəqəmsal bacarıqların formalaşdırmaq üçün təhsilverənlərlə təhsilalanların sinxron və 

asinxron formalarda təlimlərinin keçirilməsi. 

11. Məsafədən təhsilə qoşula bilməyənlərlə xüsusi məşğələlərin keçirilməsi və maariflən-

dirici tövsiyələrin  hazırlanması, broşurların çap ediməsi və elektron formatının hazırlnması. 
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12. İşin icrası, nəticəsi və təkliflərdən ibarət hesabatların verilməsi.  

Beləliklə, distant təhsilin təşkilində diqqət yetirməli bir məqam məsafədən təhsilə qoşula 

bilməyənlərə öyrənmə şəraitinin yaradılmasıdır ki, bu şəraiti fərdi təhsil məkanı yaratmaqla 

əldə etmək olar. Bu məkan hazır olarsa, öyrənənlər rahatlıqla dərslərin böyük bir hissəsini 

uğurla başa vura bilər. Aydındır ki, məsafədən təhsil proqramları üzrə dərslərin əksəriyyəti 

müəyyən bir vaxtda və yerdə bir toplantıda iştirak etməyi tələb etmədiyindən məsafədən təh-

silə qoşula bilməyən tələbələr tapşırıqları sərbəst məkanda, eyni zamanda onlar üçün yaradıl-

mış fərdi təhsil məkanlarında yerinə yetirə bilərlər.   

Məqalənin aktuallığı. Qloballaşma prosesləri və pandemiya şəraiti sübut etdi ki, təhsilin 

ən yeni, yüksək və effektiv texnologiyalarına, o cümlədən distant təhsil texnologiyalarına tə-

ləbat zamanın tələbatı olaraq get-gedə artır. Bu mənada məsafədən təhsilə qoşula bilməyən in-

sanlar üçün fərdi tədris məkanın da yaradılması günün tələbi kimi meydana çıxır. Məqalə də 

bilavasitə bu kimi vacib bir problemə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə Minilliyin İnkişaf 

Məqsədlərində (MİM) yer tutan 17 Qlobal problemin 4-nün “Keyfiyyətli təhsil” problemi və 

onun həlləri olduğundan, dünyanın bir çox ölkələrində bu problemləri həll etmək istiqamətin-

də müxtəlif tədbirlər həyata keçirilməsindən və bu obyektiv problemlərin kökünün “informa-

siyanın istehlakı” ilə bağlı olduğundan söhbət açılır. Müəllif belə bir qənaətə gəlir ki, müasir 

elm və texnologiyanın inkişafının birbaşa təhsildən asılı olduğunu nəzərə alsaq, təhsildəki 

problemlər bəşəriyyət qarşısında ciddi və qlobal xarakter daşıyan problemlərin əsas səbəbi ki-

mi götürülə bilər.  

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar, eləcə də valideynlər istifadə edə bilərlər. 
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С.Дж. Зейналова                          

 

Дистанционное обучение: проблемы и решения по организации 

индивидуальных образовательных пространств для тех,  

кто не может присоединиться к дистанционному обучению 

 

Резюме 

 
В статье говорится о трансформации серьезных проблем в системе образования 

Азербайджана и мира в целом в глобальное явление, большинство из которых носит 

объективный характер. Автор отмечает, что 4 из 17 глобальных проблем, включенных в 

Цели развития тысячелетия (ЦРТ), - это проблема «Качественного образования» и ее 

решения, реализация различных мер по решению этих проблем во многих странах мира 

и корень проблемы. Эти объективные проблемы открывает разговор. Муиф отмечает, 

что, учитывая, что развитие современной науки и технологий напрямую зависит от об-

разования, проблемы в образовании можно рассматривать как главную причину серьез-

ных и глобальных проблем, стоящих перед человечеством. Процессы глобализации и 

условия пандемии доказали, что спрос на новейшие, высокие и эффективные образова-

тельные технологии, включая технологии дистанционного обучения, растет со време-

нем. 

 

S.Dj. Zeynalova 

 

Distance education: problems and solutions for the  

organization of individual educational spaces for  

those who can not join distance learning 

 

Summary 

 
The article talks about the transformation of serious problems in the education system of 

Azerbaijan and the world in general into a global phenomenon in modern times, and most of 

them are objective. The author notes that 4 of the 17 global problems included in the 

Millennium Development Goals (MDGs) are the problem of "Quality Education" and its 

solutions, the implementation of various measures in many countries to address these 

problems and the root of these objective problems is "information consumption" the 

conversation opens. Muif notes that given that the development of modern science and 

technology depends directly on education, the problems in education can be considered as the 

main cause of serious and global problems facing mankind. Globalization processes and 

pandemic conditions have proved that the demand for the latest, high and effective 

educational technologies, including distance learning technologies, is growing as time 

demands.  
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Azərbaycanda epidemioloji xəstəliklərin yayılmasının  

bəzi riyazi göstəriciləri və proqram təminatı 
 

Nərmin Emin qızı Ələkbərova 

Azərbaycan Texniki Universiteti 

E-mail: nermin.elekberova.1999@mail.ru 

 

Rəyçilər: r.ü.f.d., dos. M.Ə. Şahverdiyev, 

                r.ü.f.d., dos. B.B. Əzizov 

 

Açar sözlər: COVİD-19, koronavirus, xəstələnmə, pandemiya, peyvənd, MatLab proqram 

paketi 

Ключевые слова: COVID-19, коронавирус, заболеваемость, пандемия, вакцинация, 

пакет программ MatLab 

Key words: COVID-19, coronavirus, morbidity, pandemic, vaccination, MatLab software 

package 

  

Amerika alimləri COVİD-19 pandemiyasının yayılmasının riyazi modelini quraraq isbat 

etmişlər ki, virusun yayılmasında kütləvi yoluxma halları mühüm rol oynayır. Əgər onlar ol-

masaydı, xəstələnmək tempi kifayət qədər az olardı. Buradan belə nəticə alınır ki, daha çox 

insanların toplanmasının məhdudlanması yoluxma səviyyəsinin kifayət qədər azalmasına 

səbəb olur.  

Araşdırmalar göstərmişdir ki, koronavirusun paylanma əyrisi normal paylanmaya nəzərən 

böyük əlavə əyriyə malikdir, yəni ekstremal hadisələrin ehtimalı yavaş-yavaş aşağı düşür. 

Qeyd olunmuş virusların beynəlxalq atlası mövcuddur, belə ki, orada  koronavirus mühüm 

yer tutur. İnsanların müasir COVİD-19 koronavirusuna yoluxmaları dünya cəmiyyəti üçün 

xüsusi təhlükə yaradan xüsusiyyətə malikdir. 

 COVİD-19 pandemiyası keçən yüzilliklərin ən böyük miqyasa  malik epidemiyasıdır. 

Onun inkişafı yeni xüsusiyyətlərin meydana çıxmasına səbəb olur, buna görə hətta onun baş-

vermə xarakteristikasının xüsusi təsvirləri mühüm əhəmiyyətə malik olur. Qeyd edək ki, yo-

luxma proseslərinin başverməsini qabaqcadan xəbər vermək çətindir, ona görə bu yoluxmanı 

dayandırmaq və ya heç olmasa onun təsirini azaltmaq lazımdır. Buna görə pandemiyanın in-

kişafının modelinin qurulması onun üçün nəzəri vasitə kimi çıxış edir və elə görünür ki, quru-

lan qanunauyğunluq anlayışları epidemiyanın inkişafının daha qorxulu ssenarisinin qarşısını 

ala bilər.  

İndiki zamanda yoluxmanın yayılmasını səbəbləndirən vasitələr sırasında, nəqliyyat vasi-

tələrinin əhəmiyyətli dərəcədə böyük sürətləri və insanlar arasında böyük sayda sosial əla-

qələri göstərə bilərik. Bununla belə müasir informasiya texnologiyaları epidemiyanın yayıl-

masına operativ olaraq nəzarət edə bilir və uyğun riyazi modellərin qurulması üçün kifayət 

qədər dəqiq verilənləri toplamaq imkanlarına  malikdir. 

Virusların yayılması üçün müxtəlif fəza modelləri mövcuddur, ancaq onlar özlərində çox-

lu sayda parametrlər saxlayırlar, hansı ki, onları dəqiq qarşılıqlı uyğunluq əsasında təyin et-

mək və həm də çox səmərəli hesablama tətbiq etmək lazımdır. Buna görə say və keyfiyyət  

qanunauyğunluqlarını verən sadə modellər elmi və praktik olaraq daha çox maraq kəsb edir. 

MatLab mühitinin son versiyalarının sadə şəkildə Word mətn redaktoruna inteqrasiyası 

mətn sənədlərinin hazırlanması zamanı MatLab-ın hesablama və qrafiki imkanlarından geniş 
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istifadəyə şərait yaradır, onun güclü qrafik qurma sistemi isə verilənlərin ifadə olunmasını 

vizuallaşdırmağa və nəticələrin qrafiki analizinə imkan verir. 

Məqalədə koronavirus pandemiyasının yayılmasının ən kiçik kvadratlar üsulu ilə bəzi 

riyazi göstəriciləri araşdırılır. 

Əvvəlcə bəzi ilkin anlayışları verək. 

Qiymətləri aşağıdakı cədvəldə verilmiş iki x  və y  empirik verilənlər arasındakı funk-

sional asılılığı qurmaq tələb olunur: 

 

    x       1x       2x       ...        nx  

    y       1y       2y       ...        ny  

 

Koordinat müstəvisinin ),( ii yx  nöqtələrini eksperimental nöqtələr adlandırmaq qəbul  

edilmişdir. Əgər bu nöqtələr nöqtəvi qrafik olaraq düz xətt ətrafında yerləşiblərsə, onda mən-

tiqi olaraq fərz etmək olar ki, x  və y  arasında xətti asılılıq var və o 

                                                    bkxy +=                                                 (1) 

düsturu ilə ifadə olunur.  

Belə ki, ),( ii yx  nöqtələrinin bir düz xətt üzərində yerləşməsi mütləq deyil, onda bu nöq-

tələrin koordinatlarının qiymətlərini x  və y -də nəzərə alsaq, aşağıdakı bərabərlikləri alarıq: 

( ) ( ) ( ) nnn bkxybkxybkxy  =+−=+−=+− ,...,, 222111 , 

burada n ,...,, 21 -lər  hər  hansı  ədədlərdir və xətalar  adlanırlar. Aydındır ki, bu xəta-

lar mütləq qiymətcə nə qədər kiçik olarsa, onda bkxy +=  tənliyi ilə verilmiş düz xətt, x  

və y -in  qiymətləri ilə alınmış  eksperimental nöqtələr arasındakı asılılığı daha yaxşı təsvir 

edir. Alınmış bkxy +=  funksiyası xətti reqressiya, k  və b  əmsalları isə reqressiya əmsal-

ları adlanır.  

Ən kiçik kvadratlar üsulunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, k  və b  əmsalları elə seçilir ki,  

                          ( )( )
=

→+−=+++=

n

i

iin bkxyS

1

222
2

2
1 min...                 (2) 

şərti ödənsin. (2) bərabərliyində S -ə ikidəyişənli funksiya kimi baxırıq: ).,( bkSS =  Bu 

funksiyanın ekstremumunu araşdırmaqla k  və b  məchulları aşağıdakı xətti tənliklər siste-

mindən tapılır: 













=+

=+



  

==

= = =
n

i

i

n

i

i

n

i

n

i

n

i

iiii

ybnxk

xyxbxk

11

1 1 1

2

.

,

 

Eksperimental praktikada bkxy +=  xətti funksiya kimi tez-tez yaxınlaşma funksiyaları  

olaraq nöqtəvi qrafikə uyğun aşağıdakı funksiyalardan da istifadə edilir: 
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01
2

2 axaxay ++= ,    
maxy = ,     

mxaey = ,     
bax

y
+

=
1

, 

b
x

a
y += ,    

bax

x
y

+
= ,    bxy += ln . 

Aydındır ki, yaxınlaşma  funksiyasının  şəkli müəyyən edilərsə, onda məsələ parametrlərin 

qiymətlərinin tapılmasına gətirilir. 

Indi isə aşağıdakı məsələyə baxaq. 

Azərbaycan respublikasında iyul ayının 1-10 tarixlərində Covid-19 pandemiyasına  yolux-

maların sayı aşağıdakı cədvəldə verilmişdir: 

 

x  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
y  75 101 95 99 62 78 127 104 174 136 

 

Məsələnin MatLab mühitində  nöqtəvi qrafikinin təsviri aşağıdakı kimidir: 

 

 
 

Baxılan məsələnin ən kiçik kvadratlar üsulu ilə MatLab mühitində proqram təminatı və 

alınan nəticələrin qrafiki təsviri aşağıdakı şəkildə alınmışdır: 
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Göründüyü kimi baxılan tarixdə Covid-19-a yoluxmalar düz xətt boyunca artır. 

Məqalənin aktuallığı. MatLab mühitinin geniş hesablama imkanları onu elm texnikanın  

istənilən sahəsində praktiki hesabatlar üçün tətbiq olunan edir. Bu imkanlar ali təhsil müəs-

sisələrinin tədris prosesində də MatLab mühitindən çoxşaxəli istifadənin əhəmiyyətini artırır. 

Bütün bunlar xüsusi paket proqrmlarının tətbiqini aktual edir. Məqalədə MatLab mühitinin 

köməyi ilə epidemioloji xəstəliklərin yayılmasının araşdırılmasında ən kiçik kvadratlar üsulu-

nun tətbiqi imkanlarından bəhs olunmuşdur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ən kiçik kvadratlar üsulu nəzəri cəhətdən şərh edilmiş və Mat-

Lab tətbiqi proqram mühitində hesabat üsulu və metodikası şərh edilmişdir. 
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Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə baxılan məsələlərdən riyaziyyatın 

aproksimasiya bölməsinin tədrisi prosesində, mühəndis və iqtisadiyyat məsələlərinin həllində 

və baxılan  mövzunun müstəqil öyrənilməsi üçün istifadə etmək olar. 
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Н.Э. Алакберова 

 

Математическое показатели и программное  

обеспечение распространения эпидемиологических  

болезней в Азербайджане 

 

Резюме 

 

Обширные вычислительные возможности системы MatLab делают ее применимой к 

практическим расчетам в любой области науки и техники. В статье с помощью MatLab 

рассматривается исследование эпидемиологических болезней. Здесь используется ме-

тоды наименьших квадратов. В начале дается теоретическое описание метода наимень-

ших квадратов, а потом в среде MatLab дается расчет поставленной задачи. 

 

N.E. Alakbarova 

 

Mathematical indicators and software for the spread  

of epidemiological diseases in Azerbaijan 

 

Summary 
 

The extensive computing capabilities of the MatLab system make it applicable to practical 

calculations in any field of science and technology. The article with the help of MatLab 

examines the study of epidemiological diseases. It uses least squares methods. At the 

beginning, a theoretical description of the least squares method is given, and then in the 

MatLab environment, a calculation of the task is given. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 03.09.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 152 

Təhsil müəssisələrində multimediya  

texnologiyalarının tətbiqi məsələləri 
 

       Əzizə İlkin qızı Fərzəliyeva 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Universiteti  

E-mail: hamidovsaid@mail.ru 

 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov, 

                t.ü.f.d. Ç.M. Həmzəyev 

                         

Açar sözlər: multimedia texnologiyaları, tədris prosesinin informasiya bazası, biliyin vi-

zuallaşdırması, interaktiv interfeys, əyani materialların nümayişi, xəyali düşüncə, multimedia 

avadanlığı, elektron tədris sistemləri 

Ключевые слова: мультимедийные технологии, информационная база учебного 

процесса, визуализация знаний, интерактивный интерфейс, демонстрация визуальных 

материалов, образное мышление, мультимедийное оборудование, электронные системы 
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Müasir ali təhsil sisteminin inkişaf tendensiyaları - təhsil prosesinə müxtəlif fəal forma, 

metod və vasitələrin geniş tətbiqi ilə ayrılmaz şəkildə bağlıdır. Cəmiyyətin informasiyalaşdı-

rılmasında aparıcı tendensiyalardan biri də multimedia texnologiyalarının inkişafı, onların so-

sial həyatın müxtəlif sahələrinə: istehsal, biznes, elm, təhsil, kütləvi istehlak mədəniyyətinə 

nüfuz etməsidir. Məzmun və forma zənginliyini, müxtəlif növ mətn, qrafika, nitq, musiqi, vi-

deo, foto məlumatların və bunları çıxarmaq üçün müxtəlif yolların birləşməsini təmin edən bu 

texnologiyalar dünyanın multimedia düşüncəsini  formalaşdırır. 

Multimedia texnologiyalarından istifadə tələbələrin yaradıcılıq qabiliyyətlərini inkişaf et-

dirməklə yanaşı, tədris prosesinin təşkilində yeni imkanlar açır. Aktiv təlim metodlarının ef-

fektiv tətbiqi üçün kifayət qədər kompüter avadanlığı təchiz etmək, həmçinin tədris prosesinin 

təşkilində metodiki və məlumat bazası hazırlamaq üçün böyük və ciddi bir işə ehtiyac var. 

Hal-hazırda multimedia texnologiyaları təhsil prosesində yeni informasiya texnologiyala-

rının ən sürətlə inkişaf edən sahələrindən biridir.  

İlk vəzifə həm məntiqi düşüncə üçün xarakterik olan obyektləri, həm də obrazların mo-

dellərini yaratmaqdır. 

İkinci vəzifə, mətn təsvirlərini tapmaq və hələ mümkün olmayan insan biliklərini görüntü-

ləməkdir 

Üçüncüsü, müşahidə olunan şəkillər-şəkillərin dinamikasının arxasında gizlənən mexa-

nizmlər və proseslər haqqında bəzi fərziyyələrin formalaşdırılmasına keçid yollarının axtarıl-

masıdır. 

Beləliklə, tədris prosesinin təşkilində multimedia texnologiyalarının (məlumatların opera-

tiv istifadəsi, audio və vizual materialların birləşməsi və s.) üstünlüyünü müşahidə edirik. Bu 

cür texnologiyalardan istifadə təhsil məlumatlarını əhəmiyyətli dərəcədə aktivləşdirir, qav-

rayış üçün daha əyani və mənimsənilməsini asanlaşdırır. 

Təhsil işçiləri, elm adamları, proqramçılar, multimediya tədris vasitələri istehsalçıları və 

mailto:hamidovsaid@mail.ru
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təcrübəli müəllimlərin birgə səyləri ilə təhsilin məzmununa, tədris metodlarına və texnologi-

yalarına təhsil və informasiya yanaşmalarının inteqrasiyasına çevrilən yeni bir informasiya 

tədris mühiti yaradılır.  

Müasir təhsil sistemi getdikcə daha çox informasiya texnologiyaları və bir sıra amillərin 

kömək etdiyi kompüter telekomunikasiyasından, ilk növbədə təhsil müəssisələrinin güclü 

kompüter texnologiyaları ilə təchiz olunmasından və İnternet cəmiyyətinin inkişafından daha 

çox istifadə edir. 

Kompüter tədrisində və elmi tədqiqatların aparılmasında istifadə sahəsi çox böyükdür. 

Kompüter texnologiyalarının tədris prosesinə inteqrasiyasının aşağıdakı prioritet məsələləri 

müəyyən edilə bilər: 

— psixoloji və pedaqoji dövr, 

—  kompüter alətlərinin sistemləşdirilməsi; 

— dünya İnternet şəbəkəsinin təhsildə rolunun nəzərə alınması. 

Hər müəllimin özünəməxsus iş tərzi var. Kimsə yazı taxtasında işləməyə vərdiş edib, kim-

sə öz masasında oturarkən və ya kürsüyə oturarkən materialı izah etməyə üstünlük verir, kim-

sə üçün sinifdə sərbəst hərəkət etmək daha asan və daha vərdişlidir. 

Ancaq ola bilsin ki, bir çox müəllim vizual materiallar nümayiş etdirmək ehtiyacı ilə qar-

şılaşır. Mühazirə və seminar forması müasir yenilikçi həllər ilə birləşdirilməlidir. 

Xarici təcrübəni öyrənərək aşağıdakı vacib cəhəti vurğulamaq olar: Müəllim tələbəyə məs-

ləhətçi, bəzən hətta tələbənin həmkarı rolunda çıxış edir. 

Bu halda bəzi müsbət məqamları qeyd edək: tələbələr tədris prosesində fəal iştirak edirlər, 

müstəqil düşünməyi öyrənirlər, fikirlərini ortaya qoyurlar və real vəziyyətləri simulyasiya 

edirlər.  

Multimedia texnologiyalarının istifadəsi müəllimə vizual materialın nümayişini daha sə-

mərəli idarə etməyə, qrup işini təşkil etməyə və özünün yenilikçi inkişaflarını yaratmağa im-

kan verir, eyni zamanda adi iş ritmini və tərzini pozmur. 

İndi isə media dərsi dizaynı üçün metodoloji əsaslara nəzər salaq. Bir media dərsi prose-

sində, təhsil məlumatlarının ötürülməsi və mənimsənilməsində təhsil prosesinin iki yeni kom-

ponenti iştirak edir: 

1.Kompüter yeni universal bir texniki tədris və inkişaf vasitəsinin yerini alır. 

2.Proqram məktəb fənni və ya onun ayrı-ayrı bölmələri və mövzularının tədrisinin ənənəvi 

texnologiyasını tamamlayır. 

Mətn şəklində aydın şəkildə qurulmuş təhsil məlumatlarını, animasiya və səs effektləri ilə 

təchiz olunmuş diaqramlar, rəqəmlər, cədvəllər, video kliplər şəklində bir çox əyani şəkilləri 

ehtiva edirlər. 

Eyni zamanda, həm kompüter, həm də tədris prosesinin digər komponentləri ilə üzvi şəkil-

də əlaqəli olmalıdır (məqsədlər, məzmun, formalar, tədris metodları, müəllim və tələbə fəaliy-

yətləri). 

Kompüter və multimedia proqramlarının istifadəsi hansı dəyişikliklərə səbəb olur? 

İlk növbədə tədrisin didaktik prinsipləri genişləndirilir və zənginləşdirilir. Son illərdə di-

daktika artıq əyanilik, əlçatanlıq, sistematiklik, tutarlılıq kimi prinsiplərin mənalarında yeni-

dən nəzərdən keçirilmişdir. İki yeni prinsip də müəyyən edildi - təlimin və fəaliyyətin fərdi-

ləşdirilməsi. 

Hazırda inteqrativlik prinsipi kompüterlərdən istifadə etməklə təhsil fəaliyyətinin tərkib 

hissələrinin formalaşmasında lider mövqeyə çatdırılır. 

Müəllim tərəfindən fənnin əsas xüsusiyyətləri daha aydın şəkildə təqdim edilir və inteqra-
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tiv əlaqə qurulur . 

Qurulan əlaqələrdə kompüteri tədris prosesinə daxil etməyə, ənənəvi və kompüter tədris 

metodlarını birləşdirməyə, təhsil prosesinin intensivləşməsinə kömək edən pedaqoji mühit ya-

ratmağa imkan verir. 

İnteqrativ əlaqələrin nəzərə alınması da pedaqoji hədəflərin tənzimlənməsinə gətirib çıxa-

rır. Media dərslərinin prioritet məqsədi, öyrənmə prosesində tələbələrin müasir məlumatla 

zəngin bir mühitdə səmərəli müstəqil yaradıcılıq fəaliyyətini inkişaf etdirməkdir. Bunu nəzərə 

alaraq, bir media dərsi hazırlayarkən, müəllim yalnız mövzuda təhsil tapşırıqlarını deyil, həm 

də bir tapşırıq üçlüyündə (təhsil, təlim, inkişaf) təyin edir, əlavə olaraq məlumat mədəniyyə-

tinin tərkib hissələrini formalaşdırma vəzifələrini vurğulayır. Bunlara zəruri məlumatları seç-

mək bacarığının inkişafı, məlumatların texniki işlənməsinin yeni üsulları ilə tanışlıq, məlu-

matların kompüter işlənməsində praktik bacarıqların formalaşması və s. aiddir. 

Məsələn, fizika dərslərində məktəblilərin kompüter modeli təcrübəsi aparmaq bacarıqları-

nın formalaşdırılması və ya hər hansı mətni kompüterə yazarkən, klaviatura simulyatoru ilə 

işləmək bacarıqlarının inkişafı nəzərdə tutulur . 

Şagirdlərin sinifdəki işi aşağıdakı kimi təşkil edilə bilər: 

— frontal - video fraqmentlərinə baxmaq, obyektlərdəki dəyişiklikləri müşahidə etmək, 

— fərdi olaraq - praktik işlərin görülməsi, problemlərin həlli, 
— kiçik qruplarda - ümumi təhsil layihəsinin icrası, nümunə eksperimentinin qurulması və s. 

Dərsin quruluşu tədris prosesinin bütün komponentlərini və əlaqələrini, həmçinin kompü-

terdə  əks etdirə bilər: 

— kompüterdə və (və ya) kompüter olmadan aktuallaşdırma (tədris materialının təkrarlan-

ması, materialın ilkin mənimsənilməsi); 

— bilik, bacarıq, bacarıqların formalaşması- kompüterdə və (və ya) kompüter olmadan; 

— tətbiqetmə - (tədris materialının praktikada tətbiqi, materialın mənimsənilməsi səviyyə-

sinin yoxlanılması) kompüterdə və (və ya) kompüter olmadan; 

Optimal təşkilati forma və metodların seçimi müəllimdə qalır. Multimedia texnologiyala-

rının didaktik potensialı aşağıdakılarda özünü göstərir: 

Multimediya mənbələrinin istifadəsi bir çox tədris metod və üsullarını əvəz etməyə imkan 

verir. Məsələn, hekayə və izahatları olan mühazirələr slaydlar və səsli  təqdimatla əvəz edilə 

bilər, nəzarət üsulları kompüter testi şəklində həyata keçirilir. Multimedia texnologiyaları təd-

ris və təhsil metodlarının inteqrasiya olunmuş tətbiqini təmin edir. Tədris və tərbiyə prosesi-

nin effektivliyi şifahi, əyani və praktik metodların kompleks tətbiqindən asılıdır. İnteraktiv 

vasitələr belə bir tətbiqi həyata keçirməyə imkan verir. 

Multimedia texnologiyaları müxtəlif pedaqoji problemlərin həllinə yönəlmiş geniş funksi-

yalara malikdir. Bütün bu multimedia xüsusiyyətləri və imkanları tədris prosesinin keyfiyyə-

tini artırmağa kömək edir. 

Məlumatların üç formada olur: qrafika, video və audio 

Bu, tələbələr tərəfindən asanlıqla qavranılan, pedaqoji prosesin təşkili üçün minimum xərc 

tələb edən və şagirdlər üçün minimum yükü olan elmi, estetik və praktik komponentlərin in-

teqrasiyası üçün şərait yaradır. 

Multimedia texnologiyalarının və ənənəvi pedaqoji vasitələrin kompleks tətbiqi tələbələrin 

təhsilə marağını aktivləşdirməyə xidmıt edir. İnteraktiv təlim emosional bir rəngə malikdir, bu 

da siniflərə marağın artmasına və tədris materialının daha məhsuldar mənimsənilməsinə kö-

mək edir. Multimedia texnologiyaları tədris materialının daha yüksək keyfiyyətdə aydınlığına 

nail olmağa imkan verir. Multimediya texnologiyaları, bir insanın məlumat alması, emal et-
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məsi və mənimsəməsi, lazım gələrsə köçürməsi mexanizmidir. Təlim prosesində müasir infor-

masiya texnologiyalarından istifadə keyfiyyətini yüksəltməyə və bütün təhsil sistemini tama-

milə yeni inkişaf səviyyəsinə köçürməyə imkan verir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təlim texnologiyasının istifadəsində daha səmərəli təlimin 

təmin edilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik multimediya vasitələrinin təlim prosesində təkmil-

ləşdirilməsindən ibarətdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müasir təlim texnologiyalarından olan multi-

mediya vasitələrinin təlim prosesinə tətbiq məqalənin praktik əhəmiyyətini təşkil edir. Eyni 

zamanda  məqalədən orta ixtisas, orta ümumtəhsil məktəblərinin müəllimləri ilə yanaşı, tələbə 

və magistrantlar da istifadə edə bilərlər. 
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Проблемы применения мультимедийных  

технологий в образовательных учреждениях 

 

Резюме 

 
Использование мультимедийных технологий открывает новые возможности в орга-

низации учебного процесса, а также в развитии творческих способностей обучающих-

ся. Совместными усилиями работников сферы образования, ученых, программистов, 

производителей мультимедийных средств обучения и преподавателей-практиков созда-

ется новая информационная образовательная среда, в которой определяющим стано-

вится интеграция образовательных и информационных подходов к содержанию обра-

зования, методам и технологиям обучения.  
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Issues of application of multimedia technologies  

in educational institutions 

 

Summary 

 
Using multimedia technologies opens new opportunities in educational process as well as 

in development of creative abilities of students. Educators, scientists, programmers, producers 

of multimedia teaching aids, teachers-practitioners all together open new informational 

educational environment where the determinant is integration of educational and 

informational approaches to educational content, methods and learning technologies.  
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Təhsil ölkənin beynəlxalq aləmdə rolunu müəyyən edən əsas amillərdən biridir. Cəmiy-

yətin müasir inkişaf mərhələsi təhsil prinsiplərinin bu gün dövrün tələbinə uyğun olmasını tə-

ləb edir. Təhsil prosesində şagirdlərə bilikləri mənimsətmək tələbi ənənəvi təhsilin təzahürü 

olaraq, müasir təhsil prinsiplərinə və tələblərinə uymur. Təhsil sistemində baş verən bu dəyi-

şikliklər, İKT-nin sürətli inkişafı İnformatika fənninə ənənəvi yanaşmanı dəyişmişdir və İn-

formatika fənninin tədrisi metodikası artıq yeni mərhələyə qədəm basmışdır. İnformatika fən-

ninin əsas məqsədlərindən biri fənni müasir informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun tədris 

etməkdir.  

Ölkəmizdə təhsil sistemində böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Tətbiq olunan yeni təhsil 

standartları, tədris və tədris prosesinin geniş miqyasda yenidən qurulmasını tələb edir ki, bu-

nun da nəticəsi tələbələrin təhsil səviyyələrini müstəqil şəkildə yüksəltmək ehtiyacları, istək 

və bacarıqlarıdır. Ali təhsil müəssisələrində tələbələrlə işləyərkən tez-tez öyrənmək üçün mo-

tivasiya çatışmazlığı, özünü inkişaf etdirmə ehtiyacı, bilik əldə etmək və praktikada tətbiq et-

mək bacarığı ilə qarşılaşırsınız, buna görə də bu şərtlərdə yalnız ənənəvi metodlarla hazırlan-

mış dərslər təsirsiz qalır. 

Bu gün ali məktəbdə seminar məşğələlərinin keçirilməsi prosesində yeni təlim texnologi-

yaları öz yerini tapmalıdır. Müasir tələbənin təlim prosesinə olan öz tələbatları vardır və ənə-

nəvi təlim üsulları çox vaxt lazımi effekt vermir. 

Tədris və tərbiyənin fərdiləşdirilməsini təmin etmək, tələbələrin müstəqilliyini inkişaf et-

dirmək, eyni zamanda sağlamlığın qorunması və möhkəmləndirilməsini təşviq etmək üçün 

nəzərdə tutulmuş yenilikçi metodların və yeni pedaqoji texnologiyaların tədris prosesinə gəti-

rilməsinə ehtiyac var. İnteraktiv metodlar bu tələblərə tam cavab verir. 

İnteraktivlik (və ya ünsiyyətə açıqlıq) bu günlərdə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İnteraktiv 

təlim müəllim və tələbələr arasında dialoqa əsaslanan mürəkkəb qarşılıqlı bir prosesdir. Dia-

loqda iştirak etmək yalnız dinləmək deyil, eşitmək, yalnız danışmaq deyil, həm də başa düşül-

mə qabiliyyətinə yiyələnməyi tələb edir. 

İnteraktiv təlim təhsilin son hədəfi və təhsil müddətinin əsas məzmununu qoruyaraq qarşı-

lıqlı anlaşma və qarşılıqlı əlaqələrə əsaslanan adi formaları dialoqa çevirir. İnteraktiv tədris 
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metodları çox təsirli olur, çünki yüksək motivasiyaya, tədrisin maksimum fərdiliyinə kömək 

edir, tələbələrin yaradıcılığı, özünü dərk etmələri üçün geniş imkanlar təklif edir. İnteraktiv 

metodlar məsuliyyətləri bölüşdürmək, hədəflər qoymaq, balanslı, düzgün seçim etmək, vəziy-

yəti təhlil etmək və riskləri qabaqlamaq qabiliyyətinin formalaşmasına kömək edir. 

İnteraktiv metodların üstünlüyü nədədir? sualını cavablandıraq. Əvvəla, interaktiv təlim 

metodu ilə keçirilən dərslərdə tələbələr özlərini tam sərbəst hiss edirlər. Tələbələrə verilən bu 

sərbəstlik mövzunu dərindən öyrənməyə, qavramağa geniş imkan verir. Daha dəqiq desək tə-

ləbələr mövzunu özününküləşdirirlər. İnteraktiv təlim metodu uşaqlarda dərsə həvəsi qat-qat, 

birə-beş artırır. Nəticədə tələbələr mövzunu tam mənimsəyirlər. Burada ənənəvi metodla inte-

raktiv metodun, köhnəliklə yeniliyin arasında gedən ciddi mübarizə açıq-aydın duyulur. Tələ-

bələrin hərtərəfli inkişafı üçün interaktiv metod çox faydalıdır. Bu, günün tələbidir. 

İnteraktiv təlim faydalı metod kimi həm də tələbələrin zehni cəhətdən yorulmalarının qar-

şısını alır. Bu yeni metodla keçilən dərslərin bir üstün cəhəti də ondan ibarətdir ki, dərsin so-

nunda tələbələr obyektiv olaraq qiymətlərini özləri verirlər.  

İnteraktiv təlimdə istifadə olunan bir çox təlim üsulları vardır. Lakin bunlardan istifadə 

edərkən fənnin xüsusiyyətlərinə, mövzuya və məqsədə uyğunluğu nəzərə alınmalıdır. Beyin 

həmləsi, söz asossasiyaları, müzakirə, mühazirə, debatlar, karusel, ziqzaq, Venn diaqramı, 

BİBÖ cədvəli, İNSERT, klaster, anlayışların çıxarılması və digər fəal təlim üsulları dərsin 

gündəlik planlaşdırılmasında mövzu və məqsədə uyğun istifadə edilməlidir. Əgər reallaşdırıl-

ması nəzərdə tutulan standart fərqləndirməklə bağlıdırsa bu zaman Venn diaqramından istifa-

də etmək olar. Məsələn: ədəbiyyat dərslərində,  bir mətndəki iki qəhrəmanı, iki nitq hissəsini, 

nəzm və nəsr əsərlərinin xüsusiyyətlərini Venn diaqramından istifadə etməklə tədris etmək 

olar. Venn diaqramı dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsi üçün əlverişlidir. 

Klaster metodu tələbələrin eyni bir anlayış haqqında fikrin mümkün qədər geniş açılma-

sına, sərbəst düşünməyə imkan yaradır. Bu metod fərdi, cütlərlə, qrup şəklində həyata keçirilə 

bilər. Metodun məqsədi şagirdlərin mövzu barəsində əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək, 

yeni söz assosiasiyaları stimullaşdırmaq, bilikləri sistemləşdirmək və əhatə dairəsini genişlən-

dirmək, lüğət ehtiyatını zənginləşdirməkdir. 

İnteraktiv təlim metodlarından biri “Beyin həmləsi” metodudur. Ali məktəb səviyyəsində 

seminar məşğələlərinin təşkilində bu metod müvafiq olduqda istifadə edilə bilər. “Beyin həm-

ləsi” metodunun məqsədi – mövzunun qısa vaxt ərzində interaktiv şəkildə diskussiya apararaq 

araşdırılmasına imkan yaratmaqdır. Bu zaman hər bir tələbə bütün məsələlərin həllində iştirak 

edir. Metod məntiqi və müstəqil düşünmə bacarığını, fərdi və qrup məsuliyyətini, ünsiyyət qa-

biliyyətini və qrupdaxili qarşılıqlı əlaqə hisslərini inkişaf etdirir. Bu üsul əqli hücum da adlan-

dırılır. Tələbələrdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildik-

lərini araşdırmaq məqsədilə bu üsuldan tədris zamanı geniş istifadə edilir. 

 Hazırlanmış sual lövhədə yazılır, yaxud da şifahi şəkildə tələbələrin diqqətinə çatdırılır. 

Tələbələr suallara əsasən fikirlərini bildirirlər. Bütün ideyalar şərhsiz və müzakirəsiz dinlənilir 

və qeyd edilir. Yalnız bundan sonra söylənmiş ideyaların müzakirəsi, şərhi və təsnifatı başla-

yır. Aparıcı ideyalar yekunlaşdırılır, tələbələr söylənmiş fikirləri təhlil edir və qiymətləndirir. 

Təhsil və təhsil problemlərini həll etmək üçün müəllim aşağıdakı aktiv və interaktiv for-

malardan istifadə edə bilər: 1) aktiv və interaktiv mühazirələr; 2) müzakirələr; 3) konkret və-

ziyyətlərin təhlili; 4) işgüzar oyunlar; 5) psixoloji və digər təlimlər; 6) kompüter simulyasiya-

ları.  

Aktiv və interaktiv mühazirələr müxtəlif formalarda aparıla bilər: problemli mühazirə, 

planlı səhvlərlə mühazirə, mühazirənin vizuallaşdırılması, mühazirə-dialoq, konkret situasiya-
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ların təhlili ilə mühazirə və s. Mühazirə tələbələrin tədris prosesinə fəal cəlb edilməsinin ən 

ümumi və nisbətən sadə formasıdır. Müəllim və auditoriya arasında birbaşa təmasdan ibarət-

dir.  

Mühazirənin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, tələbələrin diqqətini mövzunun ən vacib məsə-

lələrinə yönəltməyə, tələbələrin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq tədris materialının məzmunu və 

təqdimetmə sürətini təyin etməyə imkan verir. Hər bir tələbəni ikitərəfli fikir mübadiləsinə 

cəlb etmək həmişə mümkün olmadığı üçün qrup tədris mühitində mühazirənin effektivliyi 

azalır. Bu, ilk növbədə qrup az olsa da, vaxt çatışmazlığı ilə əlaqədardır. Eyni zamanda, qrup 

söhbəti tərəflərin fikirlərini genişləndirməyə, tələbələrin düşüncəsini aktivləşdirməkdə böyük 

əhəmiyyət kəsb edən kollektiv təcrübə və bilikləri cəlb etməyə imkan verir.  

Dinləyicilərin mühazirə-söhbətdə iştirakı müxtəlif metodlarla cəlb oluna bilər, məsələn, 

mühazirənin əvvəlində və tədris zamanı tələbələri suallarla təəccübləndirir. Suallar nəzərdən 

keçirilən mövzu ilə bağlı tələbələrin fikirlərini və məlumatlılıq səviyyələrini, sonrakı mate-

rialları qavramağa hazırlıq dərəcələrini aydınlaşdırmaq üçün məlumat və problem xarakterli 

ola bilər. Suallar bütün auditoriyaya ünvanlanır.  

Tələbələr sahədən cavab verirlər. Müəllim tələbələrdən birinin danışıqda iştirak etmədiyini 

görərsə, sual şəxsən həmin tələbəyə ünvanlana bilər və ya müzakirə olunan problem barədə 

fikirlərini soruşa bilər. Vaxtdan qənaət etmək üçün sualların birmənalı şəkildə cavablandırıl-

ması üçün tərtib edilməsi tövsiyə olunur. Cavablardakı fikir ayrılıqlarını və ya yekdilliyi nəzə-

rə alaraq müəllim növbəti mühakimə materialının konsepsiyasını növbəti fürsətlə nümayiş et-

dirərək daha mülahizələrini qurur. Tələbələr, verilən sualın cavabı üzərində düşünərək, müəl-

limin yeni bir məlumat kimi onlarla ünsiyyət qurması lazım olduğu nəticələrə və ümumiləş-

dirmələrə müstəqil şəkildə gəlmək və ya müzakirə olunan mövzunun əhəmiyyətini başa düş-

mək imkanına sahibdirlər ki, bu da tələbələrin materialı maraq və dərəcəsini artırır. Hər cür 

illüstrasiya vasitələrindən səmərəli mühazirə oxumaq, məsələn: səs və video materialları, film 

parçaları, slayt şouları bir proyektor tərəfindən ekranda və ya bir proyektordan istifadə edərək 

çap materialından istifadə edilməsini əhatə edir. Bu gün, daha çox və tez-tez mühazirələr oxu-

duqda kompüter təqdimatları göstərilir (Power Point-də).  

Problemli təlimin aktiv metodlarından biri kimi müzakirə getdikcə daha çox istifadə olu-

nur və dəyirmi masa, konfrans, mətbuat konfransı və s. şəklində təşkil olunur. Bu metod bir 

qrup insan, müzakirə iştirakçıları tərəfindən məsələlərin müzakirəsi şəklində həyata keçirilir. 

Bu, bir qayda olaraq, ümumi bir fikrə çatmaq üçün bir prosedurdur. Münaqişə və mübahisə-

lərə və polemikaya xas olan fikir mübarizəsindən fərqli olaraq, müzakirə məqsədyönlülük və 

kompromis istəyi ilə xarakterizə olunur. Buna görə müzakirə mübahisədən fərqli olaraq ayrıl-

mayan, ancaq birləşdirən bir fəaliyyət kimi qəbul edilə bilər. Məqsəd, müəyyən şərtlərdə mü-

zakirə olunan problemlə bağlı iştirakçılarının mümkün olan maksimum razılığını əldə etmək-

dir.  

İnteraktiv təlim metodlarından biri “Karusel” metodudur. Ali məktəb səviyyəsində semi-

nar məşğələlərinin təşkilində bu metod müvafiq olduqda istifadə edilə bilər. “Karusel” meto-

dunun məqsədi – mövzunun qısa vaxt ərzində interaktiv şəkildə əhatəli araşdırılmasına imkan 

yaratmaqdır. Bu zaman hər bir tələbə bütün məsələlərin həllində iştirak edir. Metod məntiqi, 

tənqidi və müstəqil düşünmə bacarığını, fərdi və qrup məsuliyyətini, ünsiyyət qabiliyyətini və 

qrupdaxili qarşılıqlı əlaqə hisslərini inkişaf etdirir.  

İnformatika fənn proqramına müvafiq olaraq, “Karusel” metodu üzrə dərs aparmaq olar. 

Müəllim İnformatika fənnindən keçilən mövzulara aid, mövcud olan 3-4 ziddiyyətli problem 

müəyyənləşdirir və hər problemə aid bir sual və ya tapşırıq tərtib edilir. Seminar dərsində, 
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qrupların sayına müvafiq olaraq, hər iş vərəqində başlıq formasında bir problem sual və ya 

tapşırıq yazılır. Tələbələr 5-6 nəfərdən ibarət qruplara bölünür və hər qrupa bir iş vərəqi ve-

rilir. Qrup üzvlərinə verilən sual və ya tapşırığa 5 dəqiqə ərzində düşünüb, müzakirə aparıb və 

əhatəli bir cavab yazmaq təklif olunur. Cavab yazıldıqdan sonra hər qrup saat əqrəbi istiqamə-

tində vərəqi qonşu qrupa ötürür. Hər bir qrup ona ötürülən vərəqdə, fikirləri təkrarlamamaq 

şərti ilə bu suala cavab yazır, əlavələr edir. İş vərəqləri ilkin qruplara qayıtdıqda, iş dayandırı-

lır. Qruplara ilkin vərəq qayıtdıqdan sonra, qrup üzvləri digər qruplar tərəfindən yazılan fikir-

ləri oxuyur, öz aralarında qısa müzakirə aparır, səhv cavablara fikirlərini bildirir, sistemləşdi-

rir, nəticə çıxarır və çıxış hazırlayırlar. Sonra hər qrupdan bir lider seçilir, qrupların təqdimat-

ları aparılır və qiymətləndirmə keçirilir. Daha dolğun, elmi əsaslandırılmış cavablar yüksək 

balla qiymətləndirilir.  

İnteraktiv təlim metodunun tədris prosesinə daxil edilməsi şagirdlərin passivliyinin aradan 

qaldırılmasına, lazım olan təfəkkür xüsusiyyətlərinin, yaradıcılığının formalaşması və təlim 

keyfiyyətinin yüksəldilməsinə şərait yaradaraq Azərbaycan Respublikasının Təhsil İslahatı 

Proqramında göstərilən demokratikləşdirmə, humanistləşdirmə, humanitarlaşdırma, diferen-

siallaşdırma, fərdiləşdirmə, inteqrasiya və humanitarlaşdırma prinsiplərini həyata keçirməyə 

imkan yaradır.  

İnteraktiv təlimin ali təhsil sisteminə tətbiqi, tətbiqi yollarının araşdırılması və müəyyən-

ləşdirilməsi problemin elmi yeniliyini təşkil edir. Problemin praktik əhəmiyyəti isə ondan iba-

rətdir ki, ali məktəbdə seminar məşğələlərində interaktiv təlim metodlarından istifadə dərsin 

səmərəsini artırır, dərsi müasirləşdirir, tələbələrdə müstəqil fikir yürütmək bacarığını inkişaf 

etdirir, mövzuya marağını yüksəldir.  

İnteraktiv təlimin tətbiq edilməsi müəllimləri şagirdə yönəlmiş və təhsil islahatlarının 

prinsiplərinə əsaslanan məqsəd və vəzifələri yerinə yetirməyə, müasir tələblərə cavab verən 

təlimin məzmununu yaratmağa obyektiv, çevik qiymətləndirmə sistemi tətbiq etməyə, de-

mokratik sosial-psixoloji mühit yaratmağa sövq edir. 

Bütün bu araşdırmalara diqqət etsək, görərik ki, interaktiv təlim metodları dərsin keyfiyyə-

tini artırmaq məqsədi istiqamətində güclü vasitə ola bilər. İnteraktiv təlim metodlarından biri 

“Karusel” metodudur. Ali məktəb səviyyəsində İnformatikanın tədrisi zamanı seminar məşğə-

lələrinin təşkilində bu metod müvafiq olduqda çox uğurlu nəticə verə bilər.  

Məqalənin aktuallığı. Pedaqoji praktikada, yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi müasir 

təhsil sisteminin inkisaf etdirilməsində aparıcı amillərdən biridir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. İnteraktiv təlimin ali təhsil sisteminə tətbiqi, tətbiqi yollarının 

araşdırılması və müəyyənləşdirilməsi problemin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəbdə seminar məşğələlərində interak-

tiv təlim metodlarından istifadə dərsin səmərəsini artırır, dərsi müasirləşdirir, tələbələrdə müs-

təqil fikir yürütmək bacarığını inkişaf etdirir, mövzuya marağını yüksəldir. Eyni zamanda in-

teraktiv təlim metodlarından istifadə təhsil prosesini xeyli sadələşdirir və təhsilin keyfiyyə-

tinin yüksəldilməsinə xidmət edir. 
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Н.А. Агаева, Б.Б. Азизов 

 

Организация семинаров в высших учебных  

заведениях с интерактивными методами обучения 

 

Резюме 
 

Организация семинаров в высших учебных заведениях с интерактивными методами 

обучения играет важную роль в повышении качества образования. Внедрение интерак-

тивного обучения побуждает учителей реализовывать ориентированные на учащихся 

цели и задачи, основанные на принципах реформы образования, применять объектив-

ную гибкую систему оценивания для создания контента, отвечающего современным 

требованиям, создавать демократическую социально-психологическую среду. Интерак-

тивные методы обучения - мощный инструмент повышения качества урока. Метод ка-

русели может быть очень успешным при организации семинаров по преподаванию 

информатики на университетском уровне, если это необходимо. 

 

N.A. Agayeva, B.B. Azizov 

 

Organization of seminars in higher education  

institutions with interactive teaching methods 

 

Summary 
 

The organization of seminars in higher education institutions with interactive teaching 

methods plays an important role in improving the quality of education. The introduction of 

interactive learning encourages teachers to implement student-oriented goals and objectives 

based on the principles of educational reform, to apply an objective, flexible assessment 

system to create content that meets modern requirements, to create a democratic socio-

psychological environment. Interactive teaching methods are a powerful tool to improve the 

quality of the lesson. The carousel method can be very successful in the organization of 

seminars in the teaching of computer science at the university level, if appropriate. 
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formativ səriştələr, kommunikativ səriştələr, sosial-əmək səriştələri, fərdi özünü inkişaf səriş-

tələri 

Ключевые слова: ценностные навыки, общекультурные навыки, образовательно-

познавательные навыки, информационные навыки, коммуникативные навыки, социаль-

но-трудовые навыки, навыки личного саморазвития 

Key words: value-meaning skills, general-cultural skills, teaching-cognitive skills, infor-

mational skills, communicative skills, social labor skills, individual self-development 

skills                

 

Səriştəyönlü yanaşma – şagirdin komрleks bilik və baсarıqları əldə etməsi, təhsil və tərbi-

yənin son рraktik nətiсəyə istiqamətlənməsi ilə xarakterizə olunan yanaşmadır. 

Buna əsasən, gözlənilən nətiсələr məzunların əsas səriştələri şəklində müəyyən edilir. Ha-

zırda ümumtəhsil məktəblərində formalaşması zəruri olan əsas səriştələrin dəqiq siyahısı 

mövсud deyil. Ən çox yayılmış olan A.V. Xutorskinin təsnifatıdır. O, səriştələrin növlərini  

aşağıdakı sxemdəki kimi müəyyən edir (2, s. 9): 

 

Sxem 1.1. A.V. Xutorskinin səriştələrin növləri üzrə təsnifatı 
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Mənbə: A.V. Xutorskaya. Əsas və fənn üzrə səriştələrin yaradılma texnologiyası. -М., 

2005, ədəbiyyatının məlumatları əsasında müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur. 

İndi isə sxem 1.1-də verilən səriştə növlərinin ətraflı təhlilini aрaraq: 

1. Dəyər-məna səriştələri. Bu səriştə şagirdin dünyagörüşü sahəsində dəyərləri, ətraf mühi-

ti görmək və anlamaq, ona istiqamətlənmək, öz rolunu və missiyasını dərk etmək, öz hərəkət-

ləri və addımları üçün məqsədyönlü və semantik münasibətlər seçmək, qərar qəbul etmək ba-

сarığı ilə əlaqəlidir. Bu səriştələr təhsil və digər fəaliyyətlə bağlı situasiyalarda şagirdin öz 

müqəddəratını müəyyənləşdirmə mexanizmini təmin edir. Şagirdin fərdi təhsil trayektoriyası 

və onun həyat fəaliyyəti рroqramı bütövlükdə onlardan asılıdır (2, s. 22). 

2. Ümummədəni səriştələr. Milli və ümumbəşəri mədəniyyət sahəsində idrak və fəaliyyət 

təсrübəsi; insan və bəşəriyyətin, ayrı-ayrı xalqların həyatının mənəvi və əxlaqi təməlləri; ai-

ləvi, sosial, iсtimai hadisə və ənənələrin mədəni-məntiqi əsasları; insan həyatında elm və di-

nin rolu; boş vaxtın səmərəli təşkili yollarının öyrənilməsi kimi məişət və mədəniyyət-istira-

hət sahəsində səriştələr. Buraya şagirdin dünya xəritəsini mənimsəməsi, dünyanın mədəni və 

universal dərki təсrübəsi daxildir (2, s. 29).  

3. Tədris-koqnitiv səriştələr. Bu, şagirdin real dərk edilə bilən obyektlərlə əlaqələndirilən, 

məntiqi, metodiki, ümumtəhsil fəaliyyət elementlərini özündə birləşdirən müstəqil koqnitiv 

fəaliyyət sahəsindəki səriştələrinin məсmusudur. Bura tədris-koqnitiv fəaliyyətin qiymətləndi-

rilməsi, əks etdirilməsi, təhlili, рlanlaşdırılması, hədəflərin müəyyənləşdirilməsi daxildir. Təd-

qiq olunan obyektlərlə münasibətdə, şagird yaradıсı məhsuldar fəaliyyət baсarıqlarını əldə 

edir: biliklərin birbaşa reallıqdan əldə edilməsi, qeyri-standart vəziyyətlərdə hərəkət üsulları-

nın, рroblemlərin evristik həll yollarının mənimsənilməsi. Bu səriştələr çərçivəsində müvafiq 

funksional savadlılıq tələbləri müəyyən edilir: faktları fərziyyələrdən ayırmaq, ölçmək qabi-

liyyətinə yiyələnmək, ehtimal, statistik və digər koqnitiv metodlardan istifadə etmək baсarığı 

(2, s. 37). 

4. İnformativ səriştələr. Real obyektlərin (televiziya, musiqi mərkəzi, telefon, faks, kom-

рüter, рrinter, modem, surətçıxaran) və informasiya texnologiyaları (audio-videoqeydiyyat, 

elektron рoçt, media, internet) köməyi ilə müstəqil şəkildə lazımi məlumatları axtarmaq, təhlil 

etmək və seçmə, təşkil etmək, çevirmək, saxlamaq və ötürmək baсarığı formalaşdırılır. Bu sə-

riştələr şagirdin tədris materialları və təhsil sahələrində, eləсə də ətraf mühitdə mövсud olan 

məlumatlarla bağlı fəaliyyət baсarıqlarını təmin edir (2, s. 41). 

5. Kommunikativ səriştələr. Ətrafdakı və uzaq məsafədəki hadisələr və insanlarla qarşılıq-

lı əlaqə yollarını, dillərini bilmək; müxtəlif sosial rollar ifa etməklə komandada, qruрda işlə-

mək baсarıqları; Şagird özünü təqdim etməyi, məktub, anket, ərizə yazmağı, sual verməyi, 

müzakirə etməyi və s. baсarmalıdır. Bu səriştələrin mənimsənilməsi üçün tədris рrosesində 

hər bir öyrədilən fənn və ya təhsil sahəsi çərçivəsində hər təhsil рilləsindən olan şagird üçün 

real kommunikasiya obyektlərinin və onlarla işləmə baсarıqlarının zəruri və kafi həсmi müəy-

yən edilir  (2, s. 45). 

6. Sosial-əmək səriştələri vətəndaş-сəmiyyət fəaliyyəti (vətəndaş, müşahidəçi, seçiсi, nü-

mayəndə rolunun iсra edilməsi) sferasında, iсtimai-əmək sahəsində (istehlakçı, alıсı, müştəri 

və istehsalçının hüquqları), ailə münasibətləri və məsuliyyət məsələləri sferasında, iqtisadiy-

yat və hüquq məsələlərində öz рeşəkar müqəddəratını təyinetmə üzrə bilik və təсrübələrə yi-

yələnməkdir. Bura, məsələn, əmək bazarında vəziyyəti təhlil etmək, fərdi və sosial faydalara 

uyğun hərəkət etmək, əmək və vətəndaş münasibətlərində etikaya sahib olmaq baсarığı daxil-

dir. Şagird sosial сəmiyyətdə yaşamaq üçün zəruri olan minimal sosial fəaliyyət və funksional 

savadlılıq baсarıqlarını mənimsəyir (2, s. 46). 
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7. Fərdi özünü inkişaf səriştələri fiziki, mənəvi və intellektual сəhətdən özünü inkişaf, 

özünü emosional сəhətdən tənzimləmə və özünü dəstəkləmə yollarını öyrənməyə yönəldil-

mişdir. Şagird davamlı özünüdərk, müasir insan üçün zəruri hesab edilən şəxsi keyfiyyətlərin 

inkişafı, рsixoloji savadlılığının formalaşması, düşünсə və davranış mədəniyyəti ilə ifadə olu-

nan şəxsi maraqlar və imkanları ilə neсə işləməyi öyrənir. Bu səriştələrə şəxsi gigiyena, öz 

sağlamlığına qayğı, сinsi savadlılıq, daxili ekoloji mədəniyyət, təhlükəsiz həyat fəaliyyəti 

üsulları daxildir  (2, s. 47).  

Bu tələblərdə şagirdlərdə tədrisin səmərəli təşkili, ümumi təhsil bilik və baсarıqlarını in-

kişaf etdirməyin vaсibliyini vurğulanır, bu da məktəblilərin sonrakı təhsil və idrak fəaliyyəti 

üçün etibarlı əsas təmin edir, dərin və möhkəm biliklərin əldə olunmasına kömək edir. 

İbtidai siniflərdə riyaziyyat dərslərində bütün sadalanan səriştələri əldə etmək mümkün-

dür. 

Əsas səriştələrin yaratma metodu 5 mərhələdən ibarətdir:  

➢ 1-сi mərhələ – giriş-motivasiya. Şagirdlərin qeyri-iradi diqqətini сəlb etmək, onlarda 

tədris olunan materiallara və onların öyrənilməsinin zəruriliyinə  müsbət emosional münasibət 

yaratmaq lazımdır. Bu mərhələdə şagirdlər bu mövzunu niyə və nə üçün öyrənməli olduğunu 

və gələсək işin əsas tədris taрşırığının nə olduğunu öyrənməlidirlər.  

➢ 2-сi mərhələ – riyazi biliklərin aşkar edilməsi. Bu mərhələdə əhəmiyyətli üsullar 

diqqətin сəmlənməməsini, müstəqil tədqiqatın aрarılmasını, koqnitiv ehtiyaсların artımını sti-

mullaşdıran tələblərdir.   

➢ 3-сü mərhələ – biliklərin formalaşması. Bu mərhələdə təyin edilən üsulların əsas 

məqsədi şagirdlərin müəyyən edilmiş riyazi faktın hərtərəfli araşdırılması yönündə fəaliyyə-

tini təşkil etmək və analitik-sistematik axtarış üsulunu tətbiq etməkdir.  

➢ 4-сü mərhələ – riyazi biliklərin tətbiqi. Bu mərhələdə рroblemli situasiyanın yaradıl-

ması şagirdlərin tədqiqat fəaliyyətini güсləndirməli və tədris materialının dərindən mənimsə-

nilməsinə kömək etməlidir.  

➢ 5-сi mərhələ – ümumiləşdirmə və sistemləşdirmə. Üsullar tədqiq olunan riyazi fakt-

lar arasında əlaqə yaratmalı, bilikləri sistemləşdirməli, şagirdləri özünütəhsilini idarə etməli-

dir. 

Dəyər-semantika səriştələrinin həyata keçirilməsinin ən yaxşı yolu şagirdlərin məktəb kur-

su materialından çox fənn məntiqindən istifadə edilməsini tələb edən, qeyri-standart məsələlə-

rin tətbiqidir. 

İlk baxışdan, riyaziyyat dərslərində ümummədəni səriştələri tətbiq etmək çox çətindir. La-

kin gizli məlumatlar ilə məsələlərdən istifadə etmək mümkündür. 

Məsələn: “Məlumdur ki, 2-сi sinif şagirdi ev taрşırığlarını yerinə yetirmək üçün gündə 2 

saat vaxt ayırmalıdır. Bu hesabla şagird həftədə neçə saat ev taрşırığına sərf edəсək?”. Be-

ləliklə, bu taрşırığın üzərində işləyərkən şagird qeyri-ixtiyari ümumilikdə qəbul edilən gigiye-

nik normaları mənimsəyir. Bu, təhsil-tərbiyə işinin təşkili, gün ərzində öz vaxtının bölüşdürül-

məsi, müəyyən bir müddət üçün ev taрşırığının yerinə yetirilməsi deməkdir. 

Gizli, birbaşa deyilməyən məlumat hissəsi olan taрşırıqların iş рrosesində həlli sadədir və 

bu üsul məktəbdə də tətbiq olunur. Dərs prosesi təşkil olunarkən şagirdlərdə yalnız riyazi sə-

riştələrin formalaşdırılmasına deyil, həm də ümummədəni səriştələrin formalaşdırılmsına 

önəm vermək vaсibdir. 

Tədris-koqnitiv səriştələrin həyata keçirilməsi xüsusi çətinliklər doğurmur, çünki şagird-

lərin işinin müxtəlif рraktik yollarla təşkili onun inkişafına kömək edir. 

Bu səriştələrin həyata keçirmənin yollarından biri  test şəklində yoxlama işlərini aрarmaq-
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dır. Bu işin səriştəyönlü yanaşması baxımından məqsədəuyğunluğu ondadır ki, iş zamanı şa-

girdlər ümumtəhsil bilik və baсarıqları əldə edirlər. 

Müasir məktəbdə təhsil və idrak səriştələri həyata keçirilir, tədqiqat fəaliyyətində şagird-

lərin yaradıсılığına рraktik baxımından kömək edir. Sinifdənxariс fəaliyyət zaman riyaziyyat 

üzrə elmi layihələrin hazırlanmasına dair işlər aрarılır. Anсaq bu istiqamətin uşağın gələсək 

həyatında əhəmiyyətini unutmamalıyıq. 

İnformativ səriştələr uşağın müxtəlif informasiya resurslarından istifadəsini nəzərdə tutur. 

İnternetdən istifadə şərt deyil. Qəzetlərlə də başlamaq olar. Beləliklə, dərs taрşırıqlarının əsas 

səriştəyönlülüyü taрılan materialın öyrənilməsi deyil, informasiya mənbələri ilə işləmək baсa-

rıqlarının inkişafıdır (və ya təkmilləşdirilməsi). Əsas olan dərsdən dərsə taрşırıqların çətinlik 

səviyyəsini artırmaq ardıсıllığına riayət etməkdir. Yanaşma şagirdin fiziki və intellektual xü-

susiyyətləri nəzərə alınmaqla tətbiq edilməlidir. 

Kommunikativ yanaşma məktəb təhsil sistemi üçün yeni deyil, onun tətbiqi müxtəlif kol-

lektiv (kommunikativ) iş üsullarından (məsələn, müzakirə, qruр işi, iki nəfərdən ibarət qruр 

işi və s.) istifadə etməyi nəzərdə tutur. Bu üsullar ibtidai məktəbdə riyaziyyat dərsinin müx-

təlif mərhələlərində fəal şəkildə istifadə olunur.  

Sosial və əmək səriştələri aşağıdakı kimi həyata keçirilə bilər. Sinifdə şifahi taрşırıq mər-

hələsində müxtəlif iş variantlarından istifadə etməklə bir neçə dərs keçirilir. Daha sonra uşaq-

lara şifahi hesab üzrə bir neçə növ taрşırıqla birlikdə yoxlama işi təklif olunur, nətiсədə yaxşı 

nətiсələrlə rəy alırıq. 

Beləliklə, müxtəlif (qeyri-standart) vəziyyətlərdə uşaqlarda hesablama baсarığı inkişaf 

edir. Yəni, uşaqların şifahi hesablama baсarığını təkmilləşdirmək üçün daim iş aрarırsınızsa, 

uşaqlar kassa aрaratına yaxınlaşmadan əvvəl mağazaya ödənməli məbləğin hesablaması ilə 

bağlı рroblem yaşamayaсaq, bu baсarıq sosial və əmək sahəsinə, yəni, рraktikada məlumatla-

rın tətbiqi sahəsinə aid edilir. 

Özünü inkişaf etdirmə səriştələri şagird tərəfindən müasir həyatda müəyyən vəziyyətlərdə 

ona faydalı olaсaq fəaliyyət metodlarının mənimsənilməsini nəzərdə tutur. Bu səriştəələrin 

həyata keçirilməsi dərsin bu mərhələsində “qənaətbəxş”, “yaxşı”, “əla” qiyməti ilə üç səviy-

yədə verilən müstəqil şəkildə həll edilməli taрşırıq nəzərdə tutur. Səviyyənin seçilməsi mütləq 

şagirdin özü tərəfindən aрarılmalıdır. Bundan əlavə, onu yalnız bir növ çətinlik səviyyəsi ilə 

məhdudlaşdırmırıq. Şagird seçdiyi mürəkkəblikdə taрşırığı asanlıqla yerinə yetirdiyini hiss 

edirsə, o, daha yüksək qiymət alma imkanını əldə etdiyi daha çətin taрşırığın həllinə keçə bi-

lər. Qeyd edək ki, bunun əksi də baş verə bilər. İstisna deyil ki, şagird öz рotensialını aşan çə-

tinlikdə taрşırıq seçə və daha asan taрşırığa keçmək məсburiyyətində qala bilər. Burada öz 

qüvvə və imkanlarının aktiv qiymətləndirilməsi baş verir. Uşaq heç bir kömək olmadan bu 

nisbətən qısa müddət ərzində əldə etdiklərini təhlil edir. Şübhəsiz ki, yüksək nətiсə əldə etmək 

üçün növbəti dəfə neсə işləməli olduğuna dair özü nətiсələr çıxarır. Buna görə də, biz bu mər-

hələdə işin fərdi özünü inkişaf etdirmə səriştələrinin formalaşmasına kömək etdiyi qənaətinə 

gəlirik. 

Müasir təhsilin əsas məqsədi universal bilik, baсarıq və qabiliyyətlər, eləсə də şagirdlərin 

müstəqil fəaliyyət təсrübəsi və fərdi məsuliyyəti, yəni təhsilin məzmununun indiki keyfiy-

yətini müəyyən edən əsas müasir səriştələri özündə birləşdirən ümumtəhsil məktəb sistemini 

formalaşdırmaqdır. 

Səriştəyönlü latın dilindən tərсümədə fərdin xəbərdar olduğu, bilik və təсrübəyə malik ol-

duğu məsələlər məсmusu mənasını verir. Müəyyən sahədə komрetentli insan həmin sahədə 

mühakimə yürütmək və effektiv fəaliyyət göstərməyə imkan verən müvafiq bilik və baсarıqla-
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ra malikdir. 

Məsələnin tarixi və nəzəriyyəsini öyrənərək, biz bu qənaətə gəldik ki, səriştə - şagirdin əl-

də edilmiş bilik, baсarıq, eləсə də fəaliyyət metodlarının рraktik və nəzəri рroblemlərin həl-

lində tətbiqinə hazır olmasıdır (baсarmasıdır). 

“Səriştə” anlayışı “baсarıq” termini ilə fərqləndirilir: “Baсarıq - müəyyən bir vəziyyətdə 

hərəkətdır. Baсarıqlar fəaliyyətdə səriştə kimi təqdim olunur. Səriştə - baсarığın yaratdığı 

məfhumdur. 

Bütün fənn sahələrinə aid olan ümumi əsas səriştələrə əlavə olaraq, fənn üzrə səriştələr də 

müəyyən edilir - bunlar konkret fənn üzrə konkret hərəkətin effektiv şəkildə yerinə yetirilməsi 

üçün zəruri olan və yüksək ixtisaslaşmış bilikləri, fənn üzrə xüsusi baсarıqları, düşünсə tərzlə-

rini özündə birləşdirən xüsusi qabiliyyətlərdir. 

Xüsusilə, riyazi səriştə - məlumatları (vəziyyətləri) strukturlaşdırmaq, riyazi əlaqələri 

ayırmaq, vəziyyətin riyazi modelini yaratmaq, onu təhlil etmək və dəyişdirmək, əldə edilmiş 

nətiсələri şərh etmək qabiliyyətidir. Başqa sözlə desək, şagirdin riyazi səriştələri gündəlik hə-

yatda yaşanan рroblemlərin həllində riyaziyyatın adekvat şəkildə tətbiqinə kömək edir. 

Müəyyən bir fənn sahəsi üzrə səmərəli fəaliyyət üçün zəruri olan səriştələr toрlusu, bilik 

və təсrübənin mövсudluğu səriştəlilik adlanır. 

Səriştələr biliklərin mənimsənilməsindən fərqli olan məsələlərin həlli zamanı bilik və ba-

сarıqların tətbiqi ilə ortaya çıxır. 

Orta (tam) ümumi təhsil standartlarında riyazi səriştələrin səviyyəsini xarakterizə etmək 

üçün istifadə olunan, məzunların hazırlıq səviyyəsi ilə bağlı aşağıdakı tələblər hazırlanıb: “Əl-

də edilmiş bilik və baсarıqların рraktik fəaliyyətdə və gündəlik həyatda aşağıdakıların iсrası 

üçün istifadə edilməsi (3., s. 51):   

• zəruri olduqda, sorğu materiallarından və elementar hesablama qurğularından istifadə et-

məklə dərəсələri, düsturlar üzrə рraktik hesablamalar; 

• ən sadə riyazi modellərin qurulması və tədqiqi; 

• real asılılıq funksiyalarından istifadə edərək təsvir və tədqiqat, onların qrafiklərinin qu-

rulması; 

• real рroseslərin qrafiklərinin şərhi; 

• riyazi analiz aрaratının istifadəsi ilə ən böyük və ən kiçik dəyərlər üzrə məsələlər də da-

xil olmaqla həndəsi, fiziki, iqtisadi və digər tətbiqi məsələlərin həlli; 

• diaqramlar, qrafiklər, statistik məlumatların təhlili şəklində təqdim olunan real ədədi 

məlumatların təhlili; 

• öyrənilən düsturlar və rəqəmlərin xüsusiyyətləri əsasında sadə рraktik situasiyaların təd-

qiqi (modelləşdirilməsi);  

• zəruri hallarda soğru kitablarından və hesablama qurğularından istifadə etməklə рraktik  

məsələləri həll edərkən real obyektlərin uzunluğunun, sahəsinin və həсminin hesablanması”. 

Həlli riyaziyyatın tədrisi рrosesində əldə edilən bilik və baсarıqların tətbiqini tələb edən, 

gündəlik həyatda yaranan situasiyaların təhlili göstərmişdir ki, bunun üçün zəruri olan fənn 

baсarıqlarının siyahısı kiçikdir (3):  

➢ hesablamalar aрarmaq, o сümlədən hərəkətlərin nətiсələrini yuvarlaqlaşdırmaq və qiy-

mətləndirmək (hesablamaq), hesablamalar üçün məlum düsturlardan istifadə etmək baсarığı; 

➢ müxtəlif formalarda təqdim olunmuş məlumatları (сədvəllər, diaqramlar, qrafiklər, 

sxemlər və s.) çıxarmaq və şərh etmək baсarığı; 

➢ sadə real hadisələrin və рroseslərin xarakterizə edilməsi üçün statistika və ehtimal nəzə-

riyyəsinin elementləri üzrə bilikləri tətbiq etmək baсarığı; 
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➢ рraktik məsələləri həll edərkən real obyektlərin uzunluğunu, sahəsini və həсmlərini he-

sablamaq baсarığı. 

Şagirdlərin səriştələrinin beynəlxalq səviyyədə yoxlanılması üçün iki növ taрşırıqdan isti-

fadə olunur - tam riyazi və məzmuni (рraktik yönümlü).  

Məzmun məsələlərin həllində riyaziyyatdan istifadə etmək üçün ümumi şərtləri təmin 

edən, həllinə və onun şərhinə təsir edən məzmuna malik məsələlər daxildir. Bundan başqa, re-

al vəziyyətdən çox yayınmırsa, hiрotetik şərtləri olan məsələlərin istifadəsi də istisna edilmir. 

Bu tiр məsələlərin həllində ağırlıq real vəziyyətin modelinin qurulmasına düşür. Məhz 

modelin qurulması yüksək səviyyədə riyazi hazırlıq tələb edən və ümummədəni (ümumtəhsil) 

adlandırılması məqsədəuyğun olan tədrisin nətiсəsidir. 

Riyazi səriştəlilik səviyyələri. Riyazi səriştəliliyin üç səviyyəsi qəbul edilib: reрroduksiya 

səviyyəsi, əlaqələrin qurulması səviyyəsi, mühakimə səviyyəsi. 

Birinсi səviyyə (reрroduksiya səviyyəsi) məlum faktların, standart üsulların oxşar vəziy-

yətlərə birbaşa tətbiqi, riyazi obyekt və xüsusiyyətlərin tanınması, standart рrosedurların iс-

rası, məlum alqoritm və texniki baсarıqların tətbiqi, standartlar, tanış ifadələr və düsturlarla 

işləmək və birbaşa hesablama aрarmaqdır. 

İkinсi səviyyə(əlaqələrin qurulması səviyyəsi) tiрik olmasa da, şagirdlərə az da olsa tanış 

olan və ya bilinən çərçivədən çox az dərəсədə kənara çıxan məsələlərin həlli üzrə reрroduktiv 

fəaliyyətə əsaslanır. Məsələnin məzmunu riyaziyyatın hansı bölməsindən istifadə edilməsinin 

və hansı üsulların tətbiq edilməsinin lazım olduğu barədə məlumat verir. Tiрik olaraq, bu mə-

sələlər həllin şərhi baxımından daha çox tələblər ehtiva edir, onlar məsələdə təsvir olunmuş 

vəziyyətin fərqli təqdimatları arasında və ya məsələnin şərtindəki məlumatlar arasında əlaqə-

lərin qurulmasını nəzərdə tuturlar. 

Üçünсü səviyyə (mühakimə səviyyəsi) əvvəlki səviyyənin inkişafı kimi qurulur. Bu səviy-

yənin məsələlərinin həlli riyazi alətlərin seçilməsi, riyaziyyat kursunun müxtəlif bölmələrin-

dən məlumatların inteqrasiyası, alqoritminin müstəqil şəkildə qurulması zamanı müəyyən 

intuisiya, düşünсə və yaradıсılıq tələb edir. Taрşırıqlar adətən daha çox məlumatı ehtiva edir, 

şagirdlərdən çox zaman nümunələr taрmaq, əldə edilən nətiсələri ümumiləşdirmək, izah et-

mək və ya əsaslandırmaq tələb olunur. 

Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən məktəblilərin riyazi səriştələri hər üç səviyyədə ardı-

сıllıqla yoxlanılır. 

Lakin səriştə yalnız fənn üzrə bilik, baсarıq və qabiliyyətlərin məсmusu kimi şərh edilə 

bilməz. Bu, təhsilin və həyat təсrübəsinin nətiсəsi olaraq əldə edilən, şagirdlərin əldə edilmiş 

bilik və baсarıqlarını gündəlik təсrübədə ortaya çıxan рroblemləri həllində tətbiq etmək baсa-

rığı da daxil olmaqla, şagirdlərin bilik və baсarıqlarını tədris keyfiyyətinin tərkib xüsusiyyət-

ləri ilə əlaqələndirilən yeni keyfiyyətdir.  

Məzmuni taрşırıqların müvəffəqiyyətlə həlli yalnız təhsil рrosesi oxşar рroblemlərin həl-

linə yönəldiyi zaman təmin edilə bilər. 

Riyaziyyat dərslərində səriştəyönlü-fəaliyyət yanaşması istifadəsi şagirdlərdə əsas səriştə-

lərin formalaşmasına imkan verir ki, bu da öz növbəsində biliklərin keyfiyyətinə təsir edir və 

riyaziyyat dərslərinə müsbət münasibətin yaranmasına, riyazi təhsilin şagirdin real obyektlərlə 

münasibətdə şəxsi təсrübəsi və ehtiyaсları ilə bağlı bilik, vərdiş və baсarıqlarla tamamlanma-

sına gətirib çıxarır. 

Dünya davamlı olaraq tədriсən dəyişir. Anlayışlardan sözlərə kimi hər şey dəyişir və yal-

nız dünya ilə birlikdə dəyişməyə hazır olanlar uğur əldə edə bilir! (Р. Kalita ) 

İnkişaf etməkdə olan сəmiyyətə mümkün nətiсələrini önсədən təxmin etməklə müstəqil 
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şəkildə qərarlar verə bilən, hərəkət edə bilən, əməkdaşlıq edə bilən, ölkənin gələсək taleyi, 

onun sosial-iqtisadi tərəqqisi ilə bağlı məsuliyyət hissəsini рaylaşa bilən müasir, təhsilli, yük-

sək mənəviyyatlı və təşəbbüskar insan lazımdır. 

Hazırda təhsil рrosesini tənzimləyən bütün normativ sənədlər şagirdlərin gündəlik həyata 

hazırlanmasını təhsilin və tərbiyənin əsas məqsədlərindən biri kimi vurğulayır. Сəmiyyətdə və 

iqtisadiyyatda sürətlə baş verən dəyişikliklər bu gün fərddən yeni şəraitə tez bir zamanda 

adaрtasiya olmağı, komрleks рroblemlərin oрtimal həll yollarını taрmağı, qeyri-müəyyənlik 

vəziyyətində özünü itirməməyi, fərqli insanlarla səmərəli ünsiyyət qurmağı və eyni zamanda 

mənəviyyatını qoruyub saxlamağı tələb edir. Məktəbin vəzifəsi müstəqil həyatda özünü əmin 

hiss etməyə imkan verən zəruri müasir bilik, baсarıq və keyfiyyətlər komрlektinə malik mə-

zun yetişdirməkdir. Ümumtəhsil məzmunun əsasında şagirdlərdə əsas səriştələrin formalaşdı-

rılması və inkişaf etdirilməsi dayanır.  

Səriştə dedikdə, müəyyən bir sahədə uğurlu fəaliyyət üçün bilik, baсarıq, şəxsi keyfiyyət 

və рraktik təсrübəni tətbiq edə bilmə baсarığı nəzərdə tutulur. Səriştə - aktivləşdirilmiş və 

zənginləşdirilmiş biliklər sistemidir. Əsas səriştələr - universal bilik, baсarıq, müstəqil fəaliy-

yət təсrübəsi və fərdi məsuliyyət sistemidir; “səriştə” anlayışı biliklər deyil, baсarıqlar sahə-

sinə aid edilir. Səriştələr təlim vasitəsilə əldə olunan bilik, təсrübə, dəyər və meyllərə əsasla-

nan ümumi baсarıqlardır.  

Hazırda təhsil рrosesində riyaziyyat dərsləri səviyyəsində məktəblilərin əsas səriştələrinin 

formalaşdırılması üçün bu istiqamətdə işlərin aрarılmasının məqsədəuyğunluğunu müəyyən 

edən model yoxdur. 

Təhsilimiz üçün tiрik рroblem şagirdlərin bir çox nəzəri bilikləri yaxşı mənimsədiyi halda, 

konkret məsələlərin və ya рroblemli vəziyyətləri həllində bu biliklərdən istifadə tələb edən 

fəaliyyətlərdə əhəmiyyətli çətinliklərlə üzləşməsidir. Bu, təhsilin əsas məqsədinin “səriştə-

yönlü” yanaşmasına keçməsinə gətirib çıxarır və bu рroblemi həll etməyi zəruri edir. Belə-

liklə, təhsil və həyat arasındakı рozulmuş tarazlıq bərрa olunur. Müasir təhsil рroblemlərinin 

həllinin əsas şərtlərdən biri şagirdlərin əsas təhsil səriştələrinin formalaşmasıdır.  

Təlimin normativ və рraktik komрonentinə səriştəyönlü yanaşmanın tətbiqi təhsilimiz 

üçün xarakterik рroblemin, yəni şagirdlərin nəzəri bilikləri yaxşı mənimsədiyi, lakin bu bilik-

lərin konkret həyat məsələlərini və ya рroblemli vəziyyətlərin həllində istifadə edilməsini tə-

ləb edən fəaliyyətlərdə əhəmiyyətli çətinliklər yaşadığı vəziyyətin həllinə kömək edir.  

Riyazi səriştələr - məlumatları strukturlaşdırmaq, riyazi əlaqələri ayırmaq, situasiyanın ri-

yazi modelini yaratmaq, onu təhlil etmək və dəyişdirmək, əldə edilmiş nətiсələri şərh etmək 

qabiliyyətidir. Buna görə də, şagirdin riyazi səriştəliliyi gündəlik həyatda yaranan рroblem-

lərin həllində riyaziyyatın adekvat şəkildə tətbiqinə kömək edir. 

Şagirdlərə riyaziyyatın tədrisi zamanı ən mühüm təhsil fəaliyyəti məsələlərin həllidir. 

Əsas diqqət şagidlərin məktəbdə qazandıqları bilik və baсarıqları gündəlik həyatda tətbiq edə 

bilmə baсarıqlarının inkişafına yönəldilir. Lakin Şagirdlərin Təhsil Nailiyyətlərinin Qiymət-

ləndirilməsi Üzrə Beynəlxalq Рroqramın (РISA) “Yeni minillikdə bilik və baсarıqların moni-

torinqi” tədqiqatlarının nətiсələrinə əsasən, tədqiqatların nətiсələri məktəblilərin riyazi hazırlı-

ğında tiрik nöqsanları aşkar edir. Buraya geniş tətbiqi əhəmiyyətə malik bir sıra mövzunun ki-

fayət qədər mənimsənilməməsi daxildir: ədədlərin nisbəti, nisbət miqdarları, faiz məsələləri-

nin həll edilməsi, fiqurların рerimetrinin və sahələrinin müəyyən edilməsi, nətiсələrin qiymət-

ləndirilməsi və hesablanması, real asılılıqların qrafiklərinin oxunması.  

Buna görə də, əsas səriştələrin formalaşdırılmasının və riyaziyyatın tədrisinə səriştəyönlü 

yanaşmanın tətbiqi yollarından biri dərslərdə xüsusi qabiliyyət yönümlü məsələlərin istifadə-
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sidir. 

Beləliklə, təhsilə komрetent yanaşma aşağıdakı kimi təfsir oluna bilər: səriştəyönlü yanaş-

ma - şagirdin komрleks bilik və baсarıqları əldə etməsi, təhsil və tərbiyənin son рraktik nəti-

сəyə istiqamətlənməsi ilə xarakterizə olunan yanaşmadır. 

Ümumiyyətlə, fənlər üzrə təhsil рroqramlarının (kurikulumların) özünəməxsusluğunu ne-

сə izah etmək lazımdır? Yaxud, ənənəviliklə yenilik arasındakı əlaqələr neсə şərh olunmalı-

dır? 

Heç şübhəsiz, bu suallar əsasında aрarılan müzakirələr müəllimlərin kurslarda qazandıq-

ları bilik və baсarıqları davam və inkişaf etdirməyə yönəldilməli, bir neçə məsələ diqqət mər-

kəzində saxlanılmalıdır. 

Birinсi, hər bir fənnə elm sahələrini, texnologiyaları, рsixologiya, fiziologiya ilə bağlı zə-

ruri məsələləri özündə ehtiva edən inteqrativ рedaqoji, metodik anlayış kimi baxılmalıdır. 

Fənnə dair məqsəd və vəzifələrin, onların əhəmiyyətinin izah olunmasında şəxsiyyətin inkişaf 

etdirilməsi, vətəndaşın formalaşdırılması ön рlanda dayanmalıdır. Eyni zamanda, fənnin real-

laşdırılması istiqamətində həyata keçirilən məktəb tədbirlərində müvafiq ardıсıllıq və sistemin 

gözlənilməsi nəzərə alınmalıdır. 

İkinсi, hər bir fənnin şagird şəxsiyyətində özünəməxsus keyfiyyətlərin (mədəniyyətlərin) 

formalaşmasına xidmət göstərməsi və onun рrioritet olması, başlıсa məqsədə çevrilməsi zəru-

ri tələb kimi qarşıya qoyulmalıdır. 

Üçünсü, fənlərin məzmununun nətiсələr şəklində ifadə olunması şagirdlərdə formalaşaсaq 

səriştələri ifadə edir. Hər bir fənnin məqsədi təhsil рroqramında (kurikulumda) konkret olaraq 

göstərilir. Şagird şəxsiyyətində hansı səriştənin formalaşması qeyd edilir. Hər bir təhsil stan-

dartında isə zəruri biliklər və fəaliyyətlər əhatə olunur. Standartların reallaşdırılması zamanı 

müvafiq strategiyalar müəyyənləşdirilir və nətiсələrə çatmaq üçün hər bir müəllim özünün рo-

tensial imkanlarına uyğun iş mexanizmini qurur və həyata keçirir.  

Məqalənin aktuallığı. Yeni səriştəyönlü məzmunun formalaşdırma zərurəti məqalənin 

aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə şagirdlərdə formalaş-

dırılması zəruri olan səriştələr araşdırılır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Qeyd olunan səriştələrin tədris prosesində for-

malaşdırma yolları göstərilir. 
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  Л.Г. Джалилова                     

 

Типы умений и способы их формирования 

 

Резюме 

 
В статье исследуются навыки, которые необходимо сформировать в средней школе, 

и способы их формирования. 

А.В. Хуторский классифицировал типы общих навыков следующим образом: цен-

ностно-смысловые навыки, общекультурные навыки, учебно-познавательные навыки, 

информационные навыки, коммуникативные навыки, социально-трудовые навыки, на-

выки личностного саморазвития. 

В статье отмечается, что перечисленные на уроках математики в начальной школе 

навыки могут быть реализованы в 5 этапов: введение-мотивация, открытие математи-

ческих знаний, формирование знаний, применение математических знаний, обобщение 

и систематизация. 

В статье также исследуются три уровня математической компетентности. Было 

принято три уровня математической компетентности: уровень воспроизведения, уро-

вень общения и уровень суждения. 

 

L.G. Djalilova 

 

Types of skills and their ways of formation 

 

Summary 

 
In this article competencies that intended to form and their ways of formation are 

investigated. A.V. Khutorsky classifies the types of general competencies as follows:  value-

meaning skills, general-cultural skills, teaching-cognitive skills, informational skills, 

communicative skills, social labor skills, individual self-development skills.                 

In this article is noted that in elementary school math classes the listed skills can be 

implemented in 5 stages: introduction-motivation, discovery of mathematical knowledge, 

formation of knowledge, application of mathematical knowledge, generalization and 

systematization.                  

At the same time in the article three levels of mathematical competencies are investigated: 

three levels of mathematical competence have been adopted: level of reproduction, level of 

communication, level of judgment. 
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Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mədəniyyətinin  

formalaşdırılmasında pedaqoji əməkdaşlığın rolu 
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                p.ü.f.d. L.A. Məmmədli 

 

Açar sözlər: pedaqoji əməkdaşlıq, əməkdaşlıq, müəllim-tələbə münasibətləri, müəllim-tə-

ləbə əməkdaşlığı, pedaqoji əməkdaşlığın təmin olunması 

Ключевые слова: педагогическое сотрудничество, сотрудничество, отношения пре-

подавателя и ученика, сотрудничество преподавателя и ученика, обеспечение педагоги-

ческого сотрудничества 

Key words: pedagogical cooperation, cooperation, teacher-student relationship, 

cooperation between teacher and student  ensuring pedagogical cooperation 

 

İnsanlar, o cümlədən şagirdlər və tələbələr arasında yüksək səviyyəli münasibətlərin, dav-

ranış və rəftar tərzinin, ünsiyyətin, qarşılıqlı yardımın bərqərar olmasında şəxsiyyətlərarası 

münasibətlər mədəniyyəti özünəməxsus rol oynayır. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mədəniy-

yətinin formalaşdırılmasına bir çox amillər kömək göstərir. Onların arasında pedaqoji əmək-

daşlığın imkanları daha genişdir. 

Pedaqoji peşə sahibinin, müəllimin kommunikativ qabiliyyətləri pedaqoji əməkdaşlığın 

səmərəli şəkildə formalaşmasında əsas rola malikdir. Bu, peşə-pedaqoji təhsildə müəllim və 

tələbələrin humanist şəsxiyyətlərarası münasibətlərinin təşəkkül tapmasına öz köməyini gös-

tərir. Pedaqoji şəxsiyyətlərarası münasibətlərin tarixi qədimdir. J.J. Russo, İ.H. Pestalotsi, A. 

Bakıxanov, M.F. Axundov, K.D. Uşinski, N.İ. Piroqov, L.N. Tolstoy, M.T. Sidqi, S.T. Şatski, 

A.S. Makarenko, V.A. Suxomlinski, Y.R. Talıbov, A.N. Abbasov və b. öz tədqiqatlarında mə-

sələni bu və ya digər dərəcədə nəzərdən keçirmişlər. 

Əməkdaşlıq sistemində müəllim-tələbə, müəllim-şagird münasibətləri özünəməxsus yer 

tutur. Məlum olduğu kimi, ənənəvi təlimdə müəllim pedaqoji prosesin – subyekti, tələbə (şa-

gird) isə, obyekti kimi qəbul olunurdu. Yeni pedaqoji təfəkkür şəraitində təhsilalan (tələbə, 

şagird) də pedaqoji prosesin subyekti kimi nəzərdən keçirilir. Beləliklə, iki subyektin qarşılıq-

lı fəaliyyət göstərməsi tələbata çevrilir. Müəllim və tələbələrin əməkdaşlığı subyektlərin qar-

şılıqlı əlaqəsi və birgə fəaliyyətidir. Daha çox təcrübəyə malik müəllimlə nisbətən az təcrübəsi 

olan tələbə (şagird) partnyor kimi pedaqoji prosesdə iştirak edir. Bu prosesdə müəllim və tə-

ləbənin humanist münasibətlərinin bərqərar olması zəruridir. Ünsiyyətin və birgə fəaliyyətin 

xüsusi yaradıcı tipi və qarşılıqlı anlamanı, qarşılıqlı fəallığı, qarşılıqlı faydalılığı, qarşılıqlı 

məmnunluğu, qarşılıqlı etibar və etimadı, qarşılıqlı səmimiyyəti, qarşılıqlı inamı, nəzərdə tu-

tur. Tərəflər bərabərhüquqlu həmsöhbətlər, müsahiblər kimi çıxış edirlər. 

Əməkdaşlıq zamanı kollektiv qarşılıqlı fəaliyyət meydana gəlir. Pedaqoji prosesin metod 

və priyomları təlim prosesinin və auditoriyadankənar tədbirlərin (müzakirə, diskussiya, prob-

lemli vəziyyətlərin həlli, dəyirmi masa ətraflında görüşlər, disputlar və s.) təşkilinə öz kö-

məyini göstərir. 
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Əməkdaşlıq pedaqogikası bir sıra zəruri innovasiyaları təhsildə həyata keçirmək üçün ötən 

əsrin 80-ci illərində pedaqoji aləmə gətirilmiş önəmli bir prosesdir. 

Psixoloq Q.A. Tsukerman birgə təlim fəaliyyətinin bir sıra müsbət tərəflərini göstərmişdir. 

Diqqət yetirək. 

Müəllim-şagird (tələbə) əməkdaşlığı təlim prosesinin təşkilində: 

1. Tədris materialının yaxşı mənimsənilməsinə kömək edir.  

2. Şagirdlərin (tələbələrin – M.Ə.) idrak fəallığı və yaradıcı müstəqilliyi artır 

3. Bilik və bacarıqların formalaşdırılmasına az vaxt sərf olunur. 

4. Şagirdlər (tələbələr – M.Ə.) məşğələlərdən böyük məmnunluq duyur, məktəbdə özlərini 

rahat hiss edirlər. 

5. Sinfin (auditoriyanın – M.Ə.) birlik və yekdilliyi, möhkəmliyi artır, şagirdlərin qarşılıqlı 

münasibətlərinin xarakteri dəyişir. 

6. Şagirdlər son dərəcə mühüm vərdişlərə (məsuliyyət, özünənəzarət, totalitarlıq) yiyələ-

nirlər. 

7. Müəllim uşaqların qarşılıqlı rəğbətini nəzərə alaraq, onları qruplara bölmək imkanı qa-

zanır. 

8. Müəllimin tərbiyə işinin əhəmiyyəti artır” (1). 

Q.A. Tsukerman öz əsərində, əsasən təlim prosesində müəllim-şagird əməkdaşlığından 

bəhs edir. Həmin müddəaları, fikirləri müəllim-tələbə əməkdaşlığına da aid etmək mümkün-

dür. 

Müəllimin peşə səriştəliliyindən biri təlim zamanı tələbələrlə birgə və müstəqil təlim fəa-

liyyətini təşkil etmək qabiliyyətindən ibarətdir. 

Ali təhsil müəssisəsində səmərəli fəaliyyət göstərməsindən ötrü müəllimin tələbələrlə işin 

müasir metodlarına yiyələnməsidir ki, həmin metodlardan biri təlim əməkdaşlığı metodika-

sıdır.  

Təlim əməkdaşlığı kortəbii təşəkkül tapmır, o, qarşılıqlı yardım müqaviləsi olmaq etibarı 

ilə partnyor münasibətlərinə əsaslanır: bu “müqavilə”nin  hazırlanmasında bütün auditoriya – 

müəllim və tələbələr iştirak edirlər. Müəllim dərsdə təlim prosesini, auditoriyanı, tələbələri 

idarə edir. Tələbələr tədris materialını necə öyrənmişlər, məşğələyə necə hazırlaşmışlar.? 

Müəllim ilk növbədə bu məsələlərə diqqət yetirir. 

Seminar məşğələsində müəllim təcrübəli məsləhətçi və hami rolunu oynayır, tələbələr isə, 

zəruri biliklərə və təcrübəyə yiyələnmək sahəsində müstəqilliyə, eyni zamanda fəal həyat 

mövqeyinə yiyələnirlər. 

Müasir mərhələdə əməkdaşlıq probleminin aktuallıq kəsb etməsi təbiidir. Aktuallığı bir sı-

ra səbəblər şərtləndirir. Onlarla tanış olaq:   

1. Cəmiyyətdə baş verən sosial və pedaqoji proseslər (münasibətlərin humanistləşdirilməsi 

və demokratikləşdirilməsi, neft kapitalının öz yerini insan kapitalına verməsi, innovasiyalar 

prosesləri əsasında tələbə gənclərin təhsil və tərbiyəsinin keyfiyyətinin artması, məktəbə, 

onun problemlərinə ümumxalq diqqəti mövcudluğu; 

2. Kütləvi pedaqoji təcrübənin vəziyyəti (müəllim və tələbələrin pedaqoji dəstəyinin ye-

tərli olmaması, onların təlim-tərbiyə prosesindən məmnun qalmaması; tələbələrə münasibətdə 

münasibəti sahəsində öz mövqelərini dəyişməyin lazım gəldiyini bəzi müəllimlərin başa düş-

məməsi, yaxud da başa düşmək istəməməsi. 

3. Müəllimlərin innovasiya axtarışlarına meyilliliyi (tələbə şəxsiyyətinin inkişafına yönəl-

miş təlim və tərbiyənin innovasiya texnologiyalarının tətbiqi. 

Əməkdaşlıq pedaqogikası ona əsaslanır ki, “tələbələrin hamısını biliklərlə silahlandırmaq 
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və bu işi yaxşı yerinə yetirmək”, “tələbələrin hamısının tərbiyəlilik səviyyəsini yüksəltmək və 

tərbiyələndirmə işini keyfiyyətlə görmək”, “tələbələrin hamısının inkişafına nail olmaq və bu 

işi keyfiyyətlə görmək” kimi pedaqoji vəzifələr -  hazırda müəllimlərin başlıca vəzifəsinə çev-

rilmişdir və qarşıda dayanan məqsədə yetmək üçün pedaqoji əməkdaşlığa geniş yer verilir və 

innovasiya texnologiyalarından faydalanılır. 

Auditoriyadankənar tədbirlər zamanı da, tələbələrin asudə vaxtlarında da təhsilalanlarla 

ünsiyyət diqqət mərkəzində dayanmalıdır. Tələbə kollektivinin inkişafında özünüidarə mü-

hüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bəzi pedaqoqlar, hətta qabaqcıl müəllimlərin bir qismi təlim müvəffəqiyyətinin rəqəmlə 

yazılı qiymətləndirilməsinin əleyhinədirlər. Bu qiymətləndirmə əslində heç də həmişə müəl-

lim-şagird, müəllim-tələbə əməkdaşlığı münasibətlərinin bərqərar olmasına kömək göstərmir. 

Təlim, tərbiyə və inkişaf üçün əlverişli imkanlar açmır, təhsilalanlarda heç də həmişə təlimə 

maraq yaratmır. Hətta düzgün qiymətləndirməmək şagirddə, tələbədə müəllimə qarşı acıq ya-

radır, onda pedaqoji peşə sahibinin ədalətsiz, qeyri-obyektiv olması barədə fikir formalaşdırır. 

Belə pedaqoqların qənaəti budur ki, təhsilalanda fəaliyyətin nəticələrinin qiymətləndirilməsi-

nə müsbət motivasiyanın yaradılması daha vacibdir. Bu da təlim-tərbiyə prosesinin iştirakçı-

ları, daha dəqiqi, subyektləri arasında ixtilafların mənbəyinin aradan qaldırılmasına kömək 

edir. 

Q.S. Perevoşşikovanın qənaətincə, pedaqoji əməkdaşlığın daha çox aşağıdakı istiqamətləri 

diqqəti cəlb edir: 

“1. Təhsilalana (o cümlədən tələbəyə) şəxsiyyətyönlü yanaşma.  

2.  Didaktik fəallaşdırıcı və inkişafetdirici kompleks.  

3.  Tərbiyə konsepsiyası. 

4. Ətraf mühitin pedaqojiləşdirilməsi” (2). 

Bir məsələni də diqqətdə saxlamaq lazımdır. Əməkdaşlıq pedaqogikası heç də yalnız 

müəllimlərin şagirdlərlə, tələbələrlə, pedaqoji kollektivin üzvləri ilə  əməkdaşlığından ibarət 

deyil, eyni zamanda valideynlərlə əməkdaşlığını nəzərdə tutur. Müəllimlərin təhsilalanların 

valideynlərilə əməkdaşlıq o deməkdir ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində ata-analar tələbələrin tə-

limi və tərbiyəsi prosesində müttəfiq olmalıdırlar ki, bu da şəxsiyyətin təşəkkül tapıb forma-

laşmasına müstəsna dərəcədə imkanlar açır. 

Belə fikir mövcuddur ki, valideynlərlə ümumtəhsil müəssisələri sıx əlaqə şəraitində çalış-

malıdırlar. Belə pedaqoji əməkdaşlıq zamanı məktəb, sinif rəhbərləri şagirdlərin ata-analarını 

valideyn iclaslarına dəvət etməli, valideynlər üçün “açıq qapı” günləri elan etməlidir. Hətta 

məktəbdə valideyn komitəsi də fəaliyyət göstərir. Pedaqoji ədəbiyyatda ümumtəhsil məktəbin 

ailələrlə üç formada əlaqəsindən söz açılır: qrup halında əlaqə, fərdi əlaqə və kollektiv əlaqə 

forması. 

Sual olunur: ali təhsil müəssisələrini tələbələrin valideynləri ilə pedaqoji əməkdaşlığı niyə 

diqqət mərkəzindən kənarda qalmalıdır? Niyə institut və universitetlərdə, ayrı-ayrı fakültələr-

də ildə bir, yaxud iki dəfə tələbələrin valideynləri ilə görüşlər, yığıncaqlar keçirilməsin? Bu 

yalnız tələbə gənclərin təlimə məsuliyyətini atrırar, onların daha yüksək səviyyədə tərbiyə nü-

munəsi göstərməsinə səbəb olardı. 

Müəllimlərin və valideynlərin qarşılıqlı fəaliyyəti ata-anaların bəzi hallarda mühazirə və 

seminar məşğələlərində, tələbələrlə auditoriyadankənar tədbirlərin təşkilində iştirakını müm-

kün hesab edir. 

Məqalənin aktuallığı. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mədəniyyətinin formalaşdırılması 

həmişə aktual olmuşdur. Bu sahədə  pedaqoji əməkdaşlığın rolundan söz açılması problemin 
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aktuallığını daha da artırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər mədəniyyətinin formalaşdırılma-

sında pedaqoji əməkdaşlığın rolu diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə gənc tədqiqatçılar üçün faydalı ola bi-

lər. 

 

Ədəbiyyat 
 

1. Цукерман, Г.А. Виды общения в обучении. Томск: Пеленг, 1993. 

2. Перевощикова, Г.С. Педагогика сотрудничества и личностно-ориентированный 

подход в преподавании истории как средства организации продуктивного сотрудни-

чества детей на уроках. М., 2020. 

3. http://www.ipages.ru/index.php?ref_item_id=27478&ref_dl=1 

 

       М.И. Аскерова 

 

Роль педагогического сотрудничества в формировании  

культуры межличностных отношений 

 

Резюме 

 
Коммуникативные способности педагогической профессии, учителя играют клюю-

чевую роль в эффективном формировании педагогического сотрудничества. Это спо-

собствует формированию гуманистических межличностных отношений между учи-

телями и учениками в системе профессионального образования. История педагогичес-

ких межличностных отношений древняя. 

В статье рассматривается роль педагогического сотрудничества в формировании 

культуры межличностных отношений. 
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The role of pedagogical cooperation in the formation  

of a culture of interpersonal relations 

 

Summary 

 
The communication skills of the teaching profession, teachers play a key role in the 

effective formation of pedagogical cooperation. This contributes to the formation of 

humanistic interpersonal relationships between teachers and students in the vocational 

education system. The history of pedagogical interpersonal relations is ancient. 

The article examines the role of pedagogical cooperation in the formation of the culture of 

interpersonal relations. 
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Xalqların unikallığını həlledici şəkildə müəyyən edən amillər arasında onların milli və mə-

nəvi irsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Tarixən təşəkkül tapmış ənənələr, mental baxışlardan, mil-

liyyətdən, hər bir cəmiyyətin mükəmməllik səviyyəsindən irəli gələn mənəvi və əxlaqi də-

yərlər dünyada özünütəsdiqin həyata keçirilməsi üçün ən mühüm amil hesab edilir. Təsadüfi 

deyil ki, milli eyniliyin mənəvi dəyərləri xalqın ən zəngin sərvəti kimi nəzərdən keçirilir. 

Uzaq əsrlərə, minilliklərə kök salmış mənəvi keyfiyyətləri ilə hər bir insan fəxr edir. Çünki 

bu, qürur mənbəyidir. Öz qədim adət-ənənələri ilə bəşər sivilizasiyasının bütün tarix boyu in-

kişafına mühüm töhfələr vermiş xalqımız öz milli dəyərlərini və yüksək mənəvi keyfiy-

yətlərini həmişə qoruyub saxlamış və inkişaf etdirmişdir. Çünki ümumbəşəri mənəvi dəyər-

lərlə rastlaşmış insanları sülh, əməkdaşlıq, mükəmməllik və ədalətə çağırırlar. 

Mənəvi dəyərlər daha çox ictimai fikrə əsaslanan yazılmamış kommunikasiya qanunları 

kimi fəaliyyət göstərir. Ənənə və əxlaq arasında qırılmaz əlaqə var. Hər bir ənənənin müəyyən 

mənəvi mənası vardır. Onlara etinasızlıq insanlar arasında münasibətlərin pozulmasına, 

şəxsiyyətlə cəmiyyət arasında ziddiyyətlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Çünki milli mənəvi 

dəyərlərlə xalqın milli, estetik ruhu məharəti yaşayır. Bizim müxtəlif folklor nümunələrimiz 

ənənələrimizin işığında təqdim olunur. Hazırda bu mənəvi dəyərlər zəngin mədəni irslə 

yanaşı, milli identikliyi ifadə etmək vasitəsi olmuşdur. Bu gün bizim milli adət-ənənələrimiz 

musiqi, mahnı nümunələri və əyləncə oyunları ilə zəngindir, lakin onlar da insanların dav-

ranışına əsaslı təsir göstərən mənəvi normaların daşıyıcılarıdır. Beləliklə, adət-ənənələr mə-

dəni hadisələr üçün rəmzi məna daşıyır və onlara milli məzmun gətirir. Məsələn, Novruzda 

səmənidən, xalqımızın qədim milli -simvolik atributlardan geniş istifadə olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, din istənilən tarixi dövrdə cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi dəyərlər 

sisteminin ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir və bu dəyərlərin insanlar tərəfindən lazımınca 

qəbul edildiyi zəmanətidir. Bu baxımdan İslam dünyanın ən gözəl dinlərindən biridir. Əsrlər 

boyu İslamdan ilham almış dəyərlər həm Şərq mədəniyyətinə, həm də Qərb mədəniyyətinə 

ideoloji və fəlsəfi nöqteyi-nəzərdən təsir edən mənəvi qüvvə kimi dərk edilmişdir (4, s. 90). 

İslam mədəniyyəti xalqımızın mədəniyyəti ilə vəhdət təşkil etmişdir. İslam fəlsəfəsi bizim 

klassik və orta əsr ədəbiyyatımıza dair əsas bələdçilərdən biri idi. Azərbaycan Xalq Cümhu-

riyyəti milli fikrin məhsulu olan İslam dəyərlərinə böyük əhəmiyyət vermiş, onları müasirlik 

və türkçülüyün əsası kimi qəbul etmişdir. 

Azərbaycan xalqı İslam mədəniyyətinin çiçəklənməsi üçün bütün imkanlarını səfərbər 

etmiş və qısa müddətdə bu mədəniyyətin layiqli və görkəmli nümayəndəsinə çevrilmiş, İslam 

mədəniyyətinə bir çox dahi şəxsiyyətlər - Nizami və Füzuli kimi dahi şairlər, Bəhmənyar kim 
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filosoflar, Sührəvərdi, Nəimi və Nəsimi kimi sufi mütəfəkkirləri, Əcəmi kimi memarlar bəxş 

etmişdir. 

Məlumdur ki, İslam da daxil olmaqla bütün dinlər sovet hakimiyyətinin 70 ili ərzində 

qadağan edilmişdi. Kommunist ideologiyasının mühüm bir hissəsi olan ateizm, dinsizliyin  

təbliğatının əsasını qoydu. 

Azərbaycan dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsi və dini dözümlülük sahəsində 

zəngin ənənə və təcrübəyə malikdir. Bu münasibətlər müxtəlif mərhələlərdən və tarixən ağır 

sınaqlarından keçərək özünəməxsus xüsusiyyət və çalarlar qazanmışdır. Zaman-zaman təqib 

və repressiyalara məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərinə 

sadiqlik nümayiş etdirmiş, digər din və mədəniyyətlərə tolerant münasibət bəsləməsi ilə 

seçilmişdir. Bu gün Azərbaycan Respublikası və xalqı bu zəngin tarixi ənənəni yaşadır, onun 

gələcək nəsillərə çatdırılması istiqamətində səylərini əzmlə davam etdirir. 

Çar Rusiyasının Azərbaycanda həyata keçirdiyi din siyasəti kifayət qədər sərt olmuş, bir 

sıra qadağa və məhdudiyyətləri özündə ehtiva etmişdir. Ancaq buna baxmayaraq, Azərbaycan 

xalqı öz milli-mənəvi dəyərlərinə möhkəm sarılaraq həmin siyasətə qarşı davamlı mübarizə 

aparmış, öz inancından və əqidəsindən imtina etməmişdir (2, s. 90). 

Müstəmləkə, quldarlıq həyatı yaşayan hər bir millətin mədəniyyətində, xüsusilə də onun 

mənəvi dəyərlərində deformasiyalar müşahidə olunur. Ölkəmizin çar Rusiyasının və Sovet 

İttifaqının tərkibində  olması ona gətirib çıxardı ki, bizim bir çox milli və dini ənənələrimiz 

təzyiq altında qaldı. Dini bayramların keçirilməsinə qadağa qoyuldu və xalqımız bu 

bayramları xatirələrdə yaşadı. Bunun əvəzinə sosialist həyat tərzini təbliğ edən, əslində siyasi, 

ideoloji xarakter daşıyan adət-ənənələr təbliğ edilirdi. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Qurban 

Bayramı, Ramazan, Novruz kimi dini və milli bayramlar üçün əlverişli zəmin yarandı (3, s. 

45). Siyasi və ideoloji amillər dini və milli mütərəqqi mərasimləri yerinə yetirməklə aradan 

qaldırılmışdır. Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, ənənələrimizin bədii və emosional 

aspektlərinin öyrənilməsinə, onlarla bağlı folklor nümunələrinin üzə çıxarılmasına böyük ehti-

yac vardır. İnsanların yaratdıqları bütün adət-ənənələr uzunömürlü olmuşdur. İnsanlar, ilk 

növbədə, xalq tərəfindən keçirilən mərasimlərin təbiiliyinə inanırdılar. Çünki milli adət-ənə-

nələrdə rəmzi elementlər böyük yer tutur. İnsanı mənəviyyata çevirən amillər də təhsil siste-

mində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Sovet hökumətinin həyata keçirdiyi bütün tədbirlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı öz 

ənənələrindən, milli-mənəvi dəyərlərindən və dini əqidələrindən geri çəkilməmiş, öz tarixi 

köklərini saxlamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dövlət-dini müna-

sibətlərdə yeni mərhələ başlanmış, dini fəaliyyət sahəsində tətbiq edilmiş uzunmüddətli qada-

ğalar aradan qaldırılmış, ölkə vətəndaşlarının dini etiqad və vicdan azadlığı təmin olunmuş, 

dini qurumların fəaliyyəti və dini mərasimlərin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmış, 

qanunvericilik aktları beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılmışdır. Uzun illər ərzində 

ibadət evlərinin, dini icmaların fəaliyyətinə, dini ayinlərin yerinə yetirilməsinə, dini 

ədəbiyyatın dərc edilməsinə və yayılmasına qoyulan qadağalar aradan qaldırılmışdır. 

Azərbaycan xalqına öz milli və dini bayramlarını sərbəst qeyd etmək hüququ verilmiş, gənc 

nəslin sağlam ruhda tərbiyə olunması, milli və mənəvi dəyərlərə sadiqlik istiqamətində ardıcıl 

və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir (1, s. 89). 

Lakin tarixin dərinliklərinə daxil olan müqəddəs İslam dəyərlərinin insan qəlbinə verdiyi 

mənəvi qidanın nəticəsi odur ki, heç kəs İslamı unuda bilməzdi. Biz dövlət müstəqilliyimizi 

bərpa etdikdən sonra milli həmrəyliyimizin möhkəmlənməsində İslamın böyük rolunun şahidi 
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olduq. 

Azərbaycanda dini etiqad azadlığının tam təmin olunmasında, dini dözümlülük 

ənənələrinin möhkəmləndirilməsində, dövlət-din münasibətlərinin tənzimlənməsində və dini 

icmalara dövlət qayğısının artırılmasında xalqımızın Ümummilli lideri, müstəqil dövlətimizin 

qurucusu Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Onun hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra dövlət-

din münasibətlərinin tənzimlənməsində əsaslı dəyişikliklər baş vermiş, milli-mənəvi 

dəyərlərimizin, tarixi dini abidələrimizin bərpasına və qorunmasına dövlət qayğısı artırılmış, 

dini fəaliyyət sahəsində mövcud problemlərin həlli istiqamətində kompleks addımlar 

atılmışdır. 

Ulu Öndər bilirdi ki, dini dəyərlərin məhv edilməsi və mental baxışların dəyişdirilməsi 

üçün görülən tədbirlər yalnız xalqımızın mənəvi məhvinə yönəlmiş məkrli siyasət idi. Xalqın 

mənəvi cəhətdən məhv edilməsi onun ən böyük faciəsi ola bilər. Xalqımızın siyasi fəaliyyəti 

əsasən sovet dövrü ilə bağlı olan milli liderinin kommunizm ideologiyasını dərk etdiyi bir 

vaxtda o İslamın mənəvi dəyərlərinə və insanlarımızın onun həyatının məqsədi olduğuna, bir-

biri ilə münaqişədə olduğuna inanırdı. 

İslam dəyərlərinin əhəmiyyəti bu gün Azərbaycan ideologiyasının şərtlərindən biri kimi 

tanınır. Müasir Azərbaycan dövlətinin memarı, bu ideologiyanın müəllifi, ulu öndər Heydər 

Əliyev çıxış edərək demişdir: “Biz milli və mənəvi dəyərlərimizlə, dini dəyərlərimizlə, 

ənənələrimizlə fəxr edirik. Xalqımız bizim ənənələrimizi, milli və mənəvi dəyərlərimizi yüz 

illərlə, min illərlə yaratmışdır. Bunlar da indi xalqımızın mənəviyyatını təşkil edən amillərdir” 

(1, s. 90). 

Heydər Əliyevin cəmiyyətimizdə mənəvi dəyərlərin və dövlət-dini münasibətlərin tərbiyə 

olunması baxımından qoyduğu yol Prezident İlham Əliyev tərəfindən şərəflə davam etdirilir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev regionun sosial-iqtisadi inkişafının 

sürətləndirilməsinə dair oktyabr əlavə tədbirləri haqqında fərman imzalayıb. Dini 

mərasimlərdə, iftar mərasimlərində iştirak etmək, din adamları ilə mütəmadi görüşlər 

keçirmək, müsəlman dövlətlərinin səfirlərini qəbul etmək, ölkə vətəndaşlarının təbriklərini 

eşitmək dövlətimizin başçısının mənəvi dəyərlərimizdən asılılığının təcəssümüdür. 

Qanunçuluğun hökm sürdüyü Azərbaycanda dövlət-dini münasibətlər sağlam əsaslara 

əsaslanır. Milli və mənəvi dəyərlər, o cümlədən islam dəyərləri müasir yüksəlişdə mühüm rol 

oynayır. Azərbaycan Azərbaycanın tarixi ənənələrindən və ölkəmizdə sağlam dini mühitdən 

danışarkən dünyada İslam həmrəyliyini möhkəmləndirməyə çalışır. Eyni zamanda, 

Azərbaycan islamofobiyaya, İslamın mahiyyətinin təhrif olunmasına və onun dünyada 

terrorizmlə eyniləşdirilməsinə qarşı öz səsini qaldıran dövlətdir. Bu kontekstdə 

respublikamızda multikulturalizm və dözümlülük ab-havası da İslamın sülh və mərhəmət dini 

olduğunu təsdiqləyir (3, s. 76). 

Milli dəyərlər deyəndə nə anlaşılır? Milli ideologiya, milli tarix, dil, milli mədəniyyət və 

incəsənət, milli ədəbiyyat, milli özünüdərk, ailə, dahi şəxsiyyətlərimiz, milli Musiqimiz, 

muğamlarımız, folklorumuz. Bütün bu sadaladqılarımızda bizim  fərdi yaddaşımız, etnik 

mənsubiyyətimiz, millətimiz, xalqımız haqqında tarix dayanır. Bir sözlə, bizim bütün 

nailiyyətlərimiz və keyfiyyətlərimiz milli dəyərlər sisteminə məxsusdur. 

Dəyər şüuru insan mənəviyyatının elementi olmaq etibarilə normanı yerinə yetirməli olan 

psixi tərəfi idarə edir. Tarix boyu hər bir millətin əldə etdiyi milli dəyərlər iki kateqoriyaya 

bölünür: maddi və mənəvi dəyərlər. Əgər maddi milli dəyərlər millətin bütün tarixi boyu 

yaşayış səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edirsə, mənəvi milli dəyərlər millətin 

mənəviyyatının formalaşmasına, zənginləşməsinə xidmət edir. 
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Çox uzaq keçmişdə, insanlar qəbilə ilə yaşadığı zaman, ayrı-ayrı tayfaların malik olduğu 

maddi və mənəvi dəyərlərin qarşılıqlı əlaqəsi elə idi ki, onlar yaşaya bilmirdilər. Daha sonra 

tayfalar arasında ticarət əlaqələrinin yaranması nəticəsində maddi dəyərlər mübadiləsi baş 

verdi. Əlaqələr gücləndikcə mənəvi dəyərlərin qarşılıqlı fəaliyyəti üçün də şərait yaranırdı və 

bu proses sonrakı minilliklər ərzində onların daim genişlənməsi, güclənməsi meyllərinə tabe 

idi. Bu gün hər bir ölkədə yaradılmış dəyərli sənət əsəri dərhal bütün bəşəriyyətin sərvətinə 

çevrilir, milli dəyərlər çərçivəsindən kənara çıxır və ümumbəşəri əhəmiyyət kəsb edir (5, s. 

72). 

Qeyd etmək lazımdır ki, ayrı-ayrı xalqların yaratdığı mənəvi milli dəyərlərin xarakteri və 

mahiyyəti min il bundan əvvəl də, bu gün də demək olar ki, eynidir və başqa cür ola bilməz. 

Məsələ bundadır ki, bütün xalqlar həmişə eyni mənəviyyata, yüksək insani keyfiyyətləri 

özündə təcəssüm etdirən mənəviyyata nail olmağa çalışırlar. Ayrı-ayrı xalqların yaratdığı 

mənəvi dəyərlər bütün xalqlarda eyni dərəcədə qiymətləndirilən, eyni zamanda, mənfi insani 

keyfiyyətləri pisləyən müsbət insani keyfiyyətləri tərifləyir. Bu o deməkdir ki, bütün millətlər, 

bütün xalqlar, yəni bütün bəşəriyyət yarandığı gündən eyni məqsədə, yüksək mənəviyyata nail 

olmaq üçün səfərbər olunur. Təbiidir ki, bu ali məqsəd min illər boyu bəşəriyyətin bu gün, 

sabah formalaşmış ümumbəşəri birliyə çatdırılması işinə xidmət edibdir. 

Sivilizasiyanın mövcudluğu ümumi birlik, bütün dünyanı əhatə edən ali birlik yaratmaq 

şərti ilə davam edə bilər. Yalnız bu birlik şəraitində sürətlə irəliləyən ekoloji fəlakətdən 

qaçmaq olar. Ali cəmiyyət yaranandan sonra bəşəriyyətin bütün imkanları təbiətin qorunması 

və insan rifahının daha da yaxşılaşdırılması işinə xidmət edəcəkdir. Bəşəriyyət dərk etməlidir 

ki, insan həyatda bir-birini məhv etmək üçün yox, bir-birini sevmək, bir-birinə kömək etmək 

üçün, sonra isə yalnız bu məqsəd üçün yaşaya bilər. 

Hər bir millətin mənəviyyatını qaldırmaq üçün o, kifayət qədər zəngin mənəvi milli 

dəyərlərə malik olmalıdır. Lakin mənəvi milli dəyərlərlə yanaşı, bu cəmiyyətdə mütərəqqi 

idarəetmə üsulunun olması da mühüm şərtdir. 

Məqalənin aktuallığı. Milli və mənəvi dəyərlər tarixən xalqın milli ruhunu, estetik 

hisslərini və ustalığını ehtiva etmişdir. Məlumdur ki, mənəvi normaların, ənənələrin yaradıcısı 

xalqdır. Hər birimiz erkən yaşlarımızdan etibarən milli adət-ənənədə tərbiyə olunuruq. 

Həyatda qarşılaşdığımız hər bir mənəvi dəyər öyrənilir və öyrədilir. Məqalə də belə bir vacib 

mövzuya həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilərik. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə milli-mənəvi 

dəyərlərin sosial və ictimai həyatda rolu,  xüsusiyyətləri araşdırmaya cəlb edilərək təhlil edilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən orta ümumtəhsil məktəblərinin 

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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Национальные духовные ценности и их особенности 

 

Резюме 

 
Национальные и духовные ценности исторически содержали национальный дух 

народа, его эстетические чувства и мастерство. Известно, что создателем нравственных 

норм, традиций является народ. Каждый из нас с ранних лет воспитывается в 

национальных традициях. Каждая духовная ценность, с которой мы сталкиваемся в 

жизни, изучается и преподается. Таким образом, эти духовные ценности приобретают 

новые формы и содержание в соответствии с духом времени, требованиями, 

современными условиями и социальной структурой. При этом в соответствии с 

обстоятельствами формируются нравственные ценности и традиции. Эти понятия были 

регулятором и движущей силой человеческих отношений на всех этапах жизни. В 

статье анализируется роль и особенности национальных и духовных ценностей в 

социальной и общественной жизни, привлекая к исследованию. 

 

N.Dj. Azizova 

 

National moral values and their characteristics 

 

Summary 

 
National and spiritual values historically included the national spirit, aesthetic feelings and 

mastery of the people. It is known that the creator of spiritual norms and traditions is the 

people. Each of us is brought up in the national tradition from an early age. Every spiritual 

value we encounter in life is learned and taught. Thus, these spiritual values acquire a new 

form and content in accordance with the spirit, requirements, modern conditions and social 

protection of the era. At the same time, spiritual values and traditions are formed according to 

circumstances. These concepts have been the regulator and driving force of human relations 

in all periods of life. The article analyzes the role and characteristics of national and moral 

values in social and social life by engaging in the research. 
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Ailə ənənəvi olaraq fərdlərin doğulduğu və ilkin tərbiyəsini, fiziki, psixoloji və ümumiy-

yətlə sosial müdafiə və dəstəyi təmin edən əsas sosial qrup hesab olunur. Bundan əlavə, ənə-

nəvi tərifə görə, ailə zamanla dəyişən və bir neçə nəslin fərdlərindən ibarət olan bir sosial sis-

temdir. Adətən belə bir sistemin bütün üzvləri ailə bağları ilə birləşir, yəni. ər-arvad, vali-

deynlər və uşaqlar, qardaşlar və bacılar, birlikdə yaşayan və ümumi bir ev təsərrüfatına rəh-

bərlik edən çoxtərəfli münasibətlər. Ailəni cəmiyyətin sosial institutlarından biri hesab etmək-

də mövcud yanaşmaların təhlili, həmçinin açıq cəmiyyətdə aktiv bir sosial sistemin mahiyyəti 

və məzmunu ailənin sosial-pedaqoji xüsusiyyətlərində üç əhəmiyyətli elementi ayırd etməyə 

imkan verir: 

1) təsnifat əlamətləri (ailə növləri və onların ailə quruluşu, ailənin xarakterik sosial və pe-

daqoji hadisələri və prosesləri, sağlamlıq vəziyyəti, sosial hərəkətliliyi, istehlakçı davranışı və 

s.); 

2) ailənin həyat problemlərinin xarakteri (həyat yoldaşlarının və uşaqların dəyərlərinin 

nisbəti, ailədaxili rollar, kişilərarası uyğunlaşma, uşaq yetişdirmə və s.); 

3) ailənin potensialı (intellektual, mənəvi, təhsil, iqtisadi potensial, o cümlədən ailənin psi-

xoloji sağlamlığının hazırkı vəziyyəti və s.). 

Ailənin həyat növlərinin tipologiyası ilə yanaşı, ona xas olan sosial-pedaqoji hadisələri və 

prosesləri kiçik bir sosial qrup olaraq nəzərdən keçirmək üçün onu bir sosial institut olaraq 

xarakterizə etmək vacibdir. Ailədə, sosial aktiv şəxsiyyətin öz qabiliyyətləri ilə cəmiyyətə 

qaytarılması prosesi baş verir. Müasir ailə, uşağın ictimailəşməsinə kömək edən bir çox funk-

siyanı yerinə yetirir. Əsas olanlar A.N. Elizova görə, həm yerli, həm də xarici ailələrə tətbiq 

oluna bilən iyerarxik quruluşda əks olunur. Onun fikrincə, belə bir şərti quruluş ailənin əsas 

funksiyalarını tamamilə əks etdirir: 

1. Uşaqların doğulması və tərbiyəsi; 2. Dəyərlərin qorunması, inkişafı və sonrakı nəsillərə 

ötürülməsi və cəmiyyətin ənənələri, sosial və təhsil potensialının toplanması və həyata keçiril-

məsi; 3. İnsanların psixoloji rahatlıq və emosional dəstək ehtiyaclarını, "Mən"inin dəyərini və 

əhəmiyyətini, emosional istiliyi və sevgini təmin etmək; 4. Bütün ailə üzvlərinin şəxsiyyətinin 

inkişafı üçün şərait yaratmaq; 5. Cinsi və etik ehtiyacların ödənilməsi; 6. Birgə asudə vaxta 

olan ehtiyacların ödənilməsi; 7. Birgə ev təsərrüfatının təşkili, ailədə əmək bölgüsü, qarşılıqlı 

yardım; 8. Bir insanın sevdikləri ilə ünsiyyətə olan ehtiyacının ödənilməsi,; 9. Ata və ya ana-

lıq üçün fərdi ehtiyacların ödənilməsi, uşaqlarla təmas; 10. Ailənin maddi dəstəyi üçün fəaliy-

yətlərin təşkili; 11. İstirahət funksiyası - ailə üzvlərinin sağlamlığını qorumaq, istirahətlərini 
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təşkil etmək, insanlardan stressi aradan qaldırmaq. 

Bir insanın ailədə sosiallaşması əsasən ənənəvi mexanizmin hərəkəti, ailədə hökm sürən 

norma və dəyərlərin şüursuz şəkildə tənqidi qəbul edilməməsi və bu formalarda özünü dərk 

etməsi nəticəsində həyata keçirilir. 

A.A. Rean və ya L.L. Kolominski tərəfindən qeyd edilən və məqsədyönlü olaraq, tənzim-

lənməmiş bir proses olaraq, eyni zamanda sosiallaşmasının olma ehtimalı ailədəki sosiallaş-

maya da aiddir. İnkişaf edən bir şəxsiyyətin sosial təcrübəsi həm nənə-baba ilə ünsiyyət qurar-

kən, həm də kiçik bacısı ilə münaqişələrdə və böyük qardaşın təqlidi nəticəsində zənginləşir. 

Ana, ata, qardaş, bacı, baba, nənə və digər qohumlarla sıx əlaqələr qurarkən, həyatın ilk 

günlərindən uşağın şəxsiyyət quruluşu formalaşır. Qohumlarının dünyasına girir, davranış 

normalarını qəbul edir. Buna görə də valideynlər uşağın həyatında böyük və məsuliyyətli rol 

oynayır. İlk davranış nümunələrini təqlid edirlər. Uşaq təqlid edir, ana və ata kimi olmağa ça-

lışır. Valideynlər uşağın şəxsiyyətinin formalaşmasının əsasən özündən asılı olduğunu başa 

düşdükdə, bütün hərəkətləri və davranışları uşağın bu keyfiyyətlərin və insan dəyərləri anlayı-

şının formalaşmasına kömək edəcək şəkildə davranırlar. Belə tərbiyə prosesini kifayət qədər 

şüurlu hesab etmək olar, çünki davranışına daim nəzarət etmək, digər insanlara münasibət, ai-

lə həyatının təşkilinə diqqət yetirmək, uşaqları hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün ən əlverişli şə-

raitdə tərbiyə etməyə imkan verir. 

Tərbiyə prosesində fərqli nəsillərin nümayəndələri ilə eyni nəsil daxilindəki münasibətlər 

ailədə mühüm rol oynayır. Ailə kiçik sosial qrup olaraq üzvlərinə təsir edir. Eyni zamanda, 

hər biri şəxsi keyfiyyətləri, davranışları ilə ailənin həyatına təsir edir. Bu kiçik qrupun fərdi 

üzvləri, üzvlərinin mənəvi dəyərlərinin formalaşmasına töhfə verə bilər, bütün ailənin məq-

sədlərinə və həyat münasibətlərinə təsir göstərə bilərlər. Ailə nə qədər kiçik olsa, üzvlərinin 

psixoloji uyğunluğu üçün tələblər bir o qədər yüksəkdir. Böyük ailədə psixoterapevtik yük 

paylanır, maraq qrupları və mənəvi yaxınlıq yaranır: ata-oğul, nənə-nəvə və s.. 

Kiçik qrup olaraq ailə öz xüsusiyyətlərinə görə öz üzvlərinə insanın cəmiyyətə aid olduğu-

nu hiss etməsinə, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq hissini artırmasına, kömək etmək istəyinə sə-

bəb olan emosional təzahürlər və duyğu ehtiyaclarının ödənilməsi üçün belə şərait yaradır. 

Ailənin ən vacib funksiyalarından biri onun bütün üzvlərinin şəxsiyyətinin inkişafı üçün şərait 

yaratmaqdır. Şəxslərarası münasibətlər, müəyyən qeyri-rəsmi qarşılıqlı əlaqə və ünsiyyətə 

subyektlərin qarşılıqlı hazırlığına əsaslanan, simpatiya - antipatiya hissi ilə müşayiət olunan 

psixoloji münasibətlərdir. Valideyn münasibətləri uşağın ailədə davranışına təsir edir. Mənfur 

və rədd edilmiş uşaq ailədə özünü lazımsız, artıq, arxa plana keçirmiş kimi hiss edir. Bu cür 

uşaqlar bəzən ailədəki mövqeləri üçün mübarizə aparırlar və ya pis davranışları ilə diqqəti 

cəlb etməyə çalışırlar ki, bu da valideynləri tərəfindən təsdiq edilmir, ancaq uşağın ailənin 

diqqət mərkəzində olmasına kömək edir. Onlardan həddindən artıq qorunan valideynlərin öv-

ladları, lazımsız yerə arxa plana keçərək, görkəmli mövqe tuturlar. Ətrafdakıların diqqətini 

özlərinə yönəldirlər. Bu uşaqların ehtiyacları digər ailə üzvlərinin ehtiyaclarından üstündür. 

Çox tələb olunan, məcbur edilən və əmr edilən uşaq da düzgün yetişdirilmir. Valideynlərin 

diqqəti həm ona, həm də həddindən artıq qorunan uşağa yönəlib, lakin digər ailə üzvlərindən 

əvvəl qoyulmayan tələblər onun qarşısında qoyulur. Bu yanaşma yanlışdır. Valideynlər uşağın 

maraqlarını formalaşdırır, ona müəyyən idman fəaliyyətləri seçməyi, dost seçiminə, gələcək 

peşə məsələsinin həllinə, cinsi problemlərə münasibətinə və sosial mövqeyinin inkişafına təsir 

etməyi məsləhət görür. Valideynlərindən götürülmüş öz dəyərlər sisteminə sahib olan uşaq, 

bunu həmyaşıd dostlarının fikirləri və davranışları ilə müqayisə edə və ən əsası şəxsiyyət kimi 

yetişməsinə kömək ola bilər. 
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Məqalənin aktuallığı. Mövzunun aktuallığı ailənin əsas elementlərinin və əsas funksiya-

larının araşdırılmasıdır. Ailə mühitinin şəxsiyyətin inkişafına təsirini göstərən bu məqalədə ai-

lədəki psixoloji iqlimin həmçinin şəxsiyyətlərarası münasibətlərin uşaq şəxsiyyətinin forma-

laşmasına təsirindən danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə müxtəlif psixoloq və pedaqoqların ailə mühitinin şəx-

siyyətin inkişafına təsiri haqqında fikirləri araşdırılır və uğurlu nəticə əldə etmək üçün bir çox 

təkliflər araşdırılır. Ailə tərbiyəsində ailə sosial bir institut kimi diqqət mərkəzinə gətirilir. 

Valideynlərin uşaqların tərbiyəsinin formalaşmasında ən əsas ünsürü kimi  dəyərləndirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə orta və həmçinin ali məktəblərin ba-

kalavr səviyyəsində seminar deyən müəllimlər və təhsil alan tələbələr üçün faydalı olacaqdır. 
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А.А. Умарова 

 

Значение семейного воспитания в гуманистической педагогике 

 

Резюме 

 
Если родители психологической точки зрения не соответствуют друг-другу, то это 

создает в их семье неблалоприятный психологический климат.  Одно из важнейших ус-

ловий в семье - семейное окружение. Второе условие - основная роль родителей в фор-

мировании личности ребенка. Третье условие - полное отражение основных функций, 

отраженных в иерархической структуре. 

В статье описаны основные функции семейного устройства. 

 

A.A. Umarova 

 

The importance of family education in humanistic pedagogy 

 

Summary 

 
If the parents of the psychological point of view do not correspond to each other, then this 

creates an unfavorable psychological climate in their family. One of the most important 

conditions in a family is the family environment. The second condition is the main role of 
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parents in the formation of the child's personality. The third condition is the full reflection of 

the main functions reflected in the hierarchical structure. 

This article describes the basic functions of a family device. 
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Tarix elmi xalqların, dövlətlərin, müharibələrin və ümumilikdə cəmiyyətin inkişafını izlə-

yə-izləyə gələn elm sahəsidir. Bu baxımdan Azərbaycan da çoxsaylı dövlətlərdən biri kimi ta-

rix boyu cəmiyyətin inkişafı prosesində məğlubiyyətlər, qələbələr, tənəzzül və inkişaf proses-

lərini keçərək bu günkü inkişaf etməkdə olan dövlətlər sırasındadır (1, s. 3). 

Yüksək səmərəlilik və tərəqqi məqsədilə yeniliyin tətbiqi, başqa sözlə insanın intellektual 

fəaliyyətinin, kəşfinin, ixtirasının son nəticəsinin və ya təkmilləşdirilmiş halının cəmiyyətə 

təqdim edilməsi innovasiya adlanır. Kəşf və ixtira əvvəllər mövcud və ictimaiyyət üçün aşkar 

olmayan, kardinal və inqilabi mexanizmləri ifadə edərək yeni fundamental həqiqətlərin təs-

diqinə əsaslanır. 

Müasir dövrümüzdə ali təhsil insan kapitalının formalaşması və inkişafında mühüm mər-

hələdir və özünü insan kapitalının formalaşmasında bilavasitə iştirak edən ixtisaslı mütəxəs-

sislərin hazırlanması, yeni biliklərin yaranması, tətbiqi və ötürülməsində bilavasitə iştirak et-

məklə büruzə verir. Ali təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsi, dünya təhsil məkanına inteqra-

siya, ali təhsilin cəmiyyətin və iqtisadiyyatın müasir tələblərinə uyğunlaşdırılması sahəsində 

islahatlar sürətləndirilməkdədir. Yeni elmi biliklər, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər innovasiya 

iqtisadiyyatının əsas tərkib hissəsi kimi dövlətin xüsusi diqqət obyektidir. 

Peşəkar tarix müəllimləri yaxşı bilirlər ki, onlar neçə il dərs deyirsə-desinlər, bütün bu 

müddət ərzində onların özləri də öyrənməkdə davam edirlər. Bu baxımdan qədim latın məsə-

lində deyilir: ―Nə qədər ki, öyrədirik, özümüz də öyrənirik‖. Müəllim təkcə tarix elminin in-

kişafını izləmir, həm də öz fənnini tədris etməyi öyrənir. Novator müəllimlər həm başqala-

rının qabaqcıl təcrübələrini mənimsəyirlər, həm də öz fəaliyyətlərindəki rasional təcrübədən 

istifadə edirlər. Təcrübəli tarix müəllimlərində özünü doğrultmuş üsullar toplanır. Bunların 

sayı artdıqca müəllimin də pedaqoji ustalığı və peşəkarlıq məharəti yüksəlir (1, s. 8). 

Ali məktəblər bu gün ancaq mədəni, təhsilli milli potensialın saxlanması funksiyasının ye-

rinə yetirən bir təşkilat deyil, həmçinin intellektual məhsul və təhsil xidmətləri istehsalçısıdır. 

Respublikanın ali təhsil sisteminin yenidən qurulması ali məktəblər bazasında innovasiya-təh-

sil fəaliyyəti mərkəzlərinin yaranması ehtiyacını sürətləndirir. Ali məktəblərin innovasiya fəa-

liyyətinin strateji məqsədi kimi çıxış edir: daxili və xarici investisiyaların istifadəsi; elmtu-

tumlu işlərin və texnologiyalar bazarının formalaşması; alimlərin, müəllim heyətinin, tələbə-

lərin innovasiya prosesinə cəlb edilməsi və innovasiya fəaliyyətindən stabil gəlirin əldə edil-
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məsi (2, s. 31). 

Əslində “ali məktəbin innovasiya fəaliyyəti” anlayışı bir qədər dəqiq anlayış deyildir”. İn-

novasiya” anlayışı-yaradıcı əməyin yeni məhsul, texnologiya və xidmətlərə çevrilməsinin da-

vamlı, ardıcıl prosesidir. “Ali təhsil müəssisəsi” anlayışını öyrənərkən ali təhsil müəssisəsinin 

fəaliyyətinin əsas növlərinin (təhsil, elm və təhsildən sonrakı elmi professional təhsil) nəzər-

dən keçirilir. 

Ali təhsil müəssisəsi təhsil xidmətləri bazasında öz rəqabətqabiliyyətliliyini təmin edir. -

təhsil sferasının innovasiyasını öz işində tətbiq edir və istifadə edir. Müasir ali məktəbin inno-

vasiya fəaliyyəti tədris prosesinin metodiki təminatında yenilikləri (metodiki ədəbiyyatın ya-

radılması, elektron dərsliklərin nəşri və s.) və təlimin texnoloji prosesinin yeniliklərini (distant 

təlim, internet siniflərdə təlim), innovasiya təhsil xidmətlərinin göstərilməsi və s. təqdim edir 

(3, s. 108). 

İnnovasiyalar və onların tətbiqi insanların məqsədyönlü fəaliyyətini ehtiva edən yeniliklə-

rin, maddiləşmə yolunda olan kreativ ideyaların daha praqmatik yolla işləməsi və tətbiqi me-

xanizmi üçün zəruri şərtlərdəndir. Ümumi dünyagörüşü və ümumnəzəri metodologiya əsasın-

da dünyada, regionda, ölkədə, ümumi vəziyyət qiymətləndirilir, inkişafı müəyyənləşdirən me-

yillər və amillər öyrənilir, yeni, ehtimal edilən inkişaf amillərini qiymətləndirilməsinə cəhdlər 

edilir. Bu əsasda az və ya çox dərəcədə müfəssəl olan innovativ təkliflərin meydan gəlməsinə 

və tətbiqinə də imkanlar yaranır. 

Azərbaycan Respublikasında elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə 

bağlı Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

fərman imzalamışdır. Bu ondan irəli gəlir ki, elm və təhsil siyasəti dövlət siyasətinin çox mü-

hüm tərkib hissələrindən birini təşkil edir. Elmi və təhsili olmayan bir xalq onu digərindən al-

mağa məcburdur ki, bu da istər-istəməz onu başqalarından asılı vəziyyətə sala bilər. Tarix təli-

mi tarixi həqiqətlərin dərk edilməsi prosesi kimi məsələlərə aydınlıq gətirilir. Müstəqillik elə 

bir fenomendir ki, o qlobal sosial-siyasi proseslərə qoşulmaqla yanaşı öz milli düşüncə və tə-

fəkkürünün olmasını, milli varlığın qorunub saxlanmasını tələb edir. Bu mənada, yeni proq-

ram ictimai və humanitar elmlərdən tələb edir ki, azərbaycançılıq məfkurəsi bütün vasitələrlə 

inkişaf etdirilsin və qarşıya qoyulan problemlər məhz azərbaycançılıq fəlsəfəsi mövqeyindən 

təhlil olunsun. Belə ki, fəlsəfə kursunun “Müasir dövrdə innovasiyalar və onların xüsusiyyət-

ləri” ilə bağlı olan mövzuları da, öz aktualliğı etibarı ilə Azərbaycanın müstəqilliyinin tələblə-

rinə uyğunlaşdırılmalı, dünyada baş verən elmi-texniki, humanitar-mədəni dəyişikliklərin yeni 

milli metodologiya zəminindən araşdırılmasını təmin etməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Tarixin tədrisində innovativ təlim metodlarından istifadə olunması 

tarix təlim prosesinə yeni baxış deməkdir. Yeni təlim texnologiyalarının istifadəsi tədris pro-

sesinin ənənəvi təlimdən fərqli olaraq yüksək səviyyədə idarə olunmasını təmin edən başlıca 

amillərdəndir. Texnoloji yeniliklər öyrədənin metodlar və priyomlar sistemini eləcə də tərbiyə 

işinin metodikasını və metodlarını özündə əks etdirir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İnteraktiv təlimin ali təhsil sistemində tətbiq olunması, tətbiqi 

yollarının araşdırılması və müəyyənləşdirilməsi, mövcud çatışmazlıqların aradan qaldırılması 

problemin elmi yeniliyini təşkil edir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Ali məktəblərdə interaktiv təlim metodların-

dan istifadə dərsin səmərəsini artırır, dərsi müasirləşdirir, tələbələrin mövqeyini aktuallaşdırır 

və müstəqil fikir yürütmək bacarığını inkişaf etdirir, mövzuya marağını yüksəldir. Eyni 

zamanda bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmağı, təhlillər apararaq nəticə çıxarmağı  öyrədir. 
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В статье анализируется развитие современного высшего образования, иногда при-

меняемые инновации влияют на весь образовательный процесс. например, процессы 

дистанционного обучения представляют собой образовательную инновацию, которая 

ведет к изменениям на всех уровнях. Новые исследования оценивают новые тенденции 

в высшем образовании 
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Summary 

 
The article analyzes the development of modern higher education. It mainly discusses the 

role and importance of innovative teaching methods in teaching the history of Azerbaijan. 

Sometimes applied innovations affect the whole educational process evaluates new trends. 
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Cəmiyyətin inkişafının hər yeni mərhələsinə uyğun təhsildə yeni məqsədlər yaranır. Mək-

təbin yerinə yetirdiyi  sosial məqsədi müəyyən edən cəmiyyətdir. Bu səbəbdən xüsusi fəaliy-

yət metodlarını tapmağa, bu axtarışların effektivliyini təmin edəcək tədris və tərbiyə metodla-

rını inkişaf etdirməyə çalışmaq zərurəti yaranır. Bu baxımdan, tədris prosesinin təşkili və apa-

rılması sisteminə yeni tələblər təqdim olunur, onu texnolojiləşdirməyə, yəni, müəyyən şərtlər 

altında proqnozlaşdırılan nəticəyə gətirib çıxarmalı olan hərəkətlərin məcburi, uyğun element-

lərini inkişaf etdirməyə cəhd edilir. 

Ümumtəhsil məktəblərində geniş yayılmış və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişaf etdirilməsində 

imkanları məhdud olan ənənəvi (izahlı-illüstrativ) təlim texnologiyaları hazırda, təhsildə ef-

fektli olmayan, hətta zərərli nəticələr verən texnologiyalar kimi qiymətləndirilir. Ənənəvi tə-

lim texnologiyalarında təlim, əsasən, müəllimin fəaliyyəti ilə bağlıdır və şagird fəaliyyətində 

faktları, hadisələri ətraflı təhlil etmədən yadda saxlamağa üstünlük verilir. Bu da, əksər şa-

girdlərin təlim nəticələrinin aşağı səviyyədə olmasına gətirib çıxarır. Vəziyyətdən çıxış yolu, 

fikrimizcə, təlim praktikasında müstəqilliyə daha çox yer verən yeni inkişafetdirici pedaqoji 

texnologiyalara, o cümlədən, fəal/interaktiv təlimə üstünlük verilməsindədir (1, s. 1). 

Modul sistemi 1972-ci ildən bəri tanınır. Yetkinlərin təhsilini müzakirə edən 1972-ci il 

YUNESKO-nun Tokio Dünya Konfransından sonra modul sistemi fasiləsiz  öyrənmək üçün 

ən uyğun sistem olaraq tövsiyə olundu. O zaman bu sistemin dəyəri yalnız böyüklər üçün de-

yil, gənclər üçün də müəyyənləşdirildi. 

Nəzərdən keçirilən məsələni tam şəkildə başa düşmək üçün modul nəyə deyilir müəyyən-

ləşdirək. Modul: 1. Texniki bir cihazda müstəqil bir funksiya yerinə yetirən kompleks bir mü-

həndislik vahididir; 2. Ümumiyyətlə ayrılan, hər hansı bir sistemin, təşkilatın nısbətən müstə-

qil hissəsidir. Modulun əsas xüsusiyyəti onun müstəqilliyi, onu hər hansı bir prosessin, feno-

menin müstəqil vahidi kimi qəbul etmək bacarığı, semantik tamlığıdır. Bu səbəbdən, modul 

digər modullarla, sistem  elementləri ilə əlaqələrini də əhatə edir (2, s. 6). 

Təhsil məzmununu və mənimsəmə texnologiyasını özündə birləşdirən bir qovşaqdır mo-

dul, hədəf fəaliyyət planını, məlumat mənbəyini  və didaktik hədəflərə çatmaq üçün metodik 

rəhbərliyi özündə cəmləşdirir. Müxtəlif modullarda mütləq şəkildə bir məlumat bloku (mo-

dulun məzmunu), tələbələr üçün tapşırıqlar sistemi, şagirdlərə müəllim tövsiyələri olmalıdır. 
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Modul texnologiyasına uyğun olan təlim müəllimin dərsin mövzusunu seçməsi, bu dərslərin 

tarix kursundakı yerini müəyyənləşdirməsi və  didaktik hədəflər qoyması ilə başlayır. Nəticə 

olaraq biliyin mənimsənilməsinə addim-addım nəzarət başlayır, məqsəd mənimsənilmədə 

boşluqları müəyyən etmək və aradan qaldirmaqdır. 

Modul texnologiyası yeni öyrənmə yollarını və kombinə edilmiş dərsin ənənələrini özündə 

birləşdirir. Bu texnologiyanın istifadəsi tədricən tətbiq olunur və bu da şagirdlərin mənimsəmə 

mərhələsində işini asanlaşdırır. Texnologiya elə bir təhsil fəaliyyətinin təşkilini nəzərdə tutur 

ki, şagird özü təhsil məzmununda aparıcı tərəf olsun, və bu da materialın daha möhkəm və 

şüurlu bir şəkildə mənimsənilməsinə səbəb olur. Bu texnologiya pedaqoji nəzəriyyədə və 

praktikada toplananları özündə birləşdirdi. Modul texnologiyası ilə inkişaf etdirici təlim nəzə-

riyyəsi fəaliyyətin istiqamətləndirici əsası - əqli fəaliyyətlərin mərhələli formalaşması fikri ilə 

əlaqələndirilir. Modul texnologiyası geniş bir daxili inkişaf diapazonuna malikdir, buna görə, 

daim inkişafda olan bir sistemin enerjisini ehtiva edir. Texnologiyanın tətbiqi təcrübəsi  istər-

istəməz, həm müəllimlərin, həm də şagirdlərin səriştələrinin artmasına səbəb olur. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumilikdə təhsilin və xüsusən tarix təhsilinin perspektivli tex-

nologiyalarından biri də modul təlimidir. Mütləqdir ki, dövlət məktəbinin məzunu hərtərəfli 

inkişaf etmiş, fəal, yaradıcı bir şəxsiyyət olsun, onun qarşısında duran vəzifələri və problem-

ləri müstəqil həll edə bilsin. Bütün məktəblərdə təhsil məzmununun əsas hədəfi ağıllı və müs-

təqil bir fərdin tərbiyə edilməsi  olmalıdır. Hal-hazırda məktəblərdə tədris olunan müasir tarix 

dərsləri müxtəlifliyi və aktuallığı sayəsində cəmiyyət tərəfindən irəli sürülən hər bir problemi 

həll edə bilir və, ən əsası, şagirdlərin şəxsiyyətini hərtərəfli inkişaf etdirir. Modul təlim  texno-

logiyası ilə qurulan X sinif tarix dərsləri məhz bu hədəfləri yerinə yetirir, bu texnologiya ilə 

qurulan dərslərin xarakterik xüsusiyyəti şagirdlərin aktiv, müstəqil öyrənmə fəaliyyətidir. 

Məhz modul texnologiyası ilə qurulan dərslər tələbələrin təhsil fəaliyyətinin quruluşunda və 

təşkilində müasir bir ümumtəhsil məktəbini fərdi, şəxsiyyətyönlü təlimə yaxınlaşdırır. Təcrü-

bə göstərir ki, modul təlimi tarixi materialın mənimsənilməsi ilə əlaqəli bir çox çətinliklərin 

öhdəsindən gəlməyə kömək edir. Modul təlim texnologiyası sayəsində məktəblilərin  müxtəlif 

idrak fəaliyyəti təmin edilir, əməkdaşlıq bacarığı formalaşır, və beləcə şagird həqiqətən fəal 

öyrənmə subyektinə çevrilir. Təlim prosesinin təşkili özü özünütəhsil və özünü öyrənmə sis-

tematik fəaliyyəti sayəsində tələbənin təhsil fəaliyyətinin subyekti kimi inkişafı üçün böyük 

imkanlar yaradır. Bu təlim zamanı fəaliyyətin  nəticəvi olması üçün şagirdin bilik səviyyəsi və 

öyrənmə potensialı nəzərə alınmalıdır. Əvvəlcə şagird təhsil işini müstəqil aparma qabiliyyə-

tinə malik deyil, və öyrənmə prosesinin özünəməxsusluğu, bir fəaliyyət növü olaraq, müəlli-

min rəhbərliyi altında baş verməsindədir. Ən əsası, modul texnologiyası həm təkrar dərslərin-

də, həm də yeni materialın mənimsənilməsi prosesində istifadə edilə bilər. Modul təlim tex-

nologiyası ilə qurulan tarix dərsi əsasında iqtisadi tarixin və ya ictimai hərəkatların öyrənilmə-

si də həmçinin təşkil edilə bilər. Bu texnologiya dərslərdə nəticələrin əldə edilməsinə zəmanət 

verir. Modul təlim texnologiyasını X sinif ümumi tarix dərslərinin tədris prosesinə tətbiq et-

məyin əsas motivləri bunlardır: 

1. Modul təlim texnologiyası ilə qurulan dərslərdə müəllim-tələbə ortaqlığı müşahidə olu-

nur. 

2. Bu dərslərdə şagirdlərdə  cütlüydə işləmək zərurəti yaranır. 

3. Modul texnologiyası təlim səviyyəsini seçməyə imkan yaradır. 

4. Şagirdlərdə fərdi sürətlə işləmək bacarığı formalaşır. 

5. Və sonda, yekun nəticələr dərsin özündə təqdim olunur. 

Modul təlim texnologiyası tarix dərslərində, məzmunun yeniliyi, əyləncə, emosional məz-
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mun, təhsil axtarışının təşkili, həyat təcrübəsinə arxalanma, idrak çətinliklərinin aradan qaldı-

rılması səbəbindən öyrənmə üçün müsbət motivlərin yaradılmasını təmin edir. 

Modul təlim texnologiyası ilə qurulan dərslər arasında ən böyük uğur X sinif tarix dərslə-

rində əldə oluna bilər. Çünki X sinif şagirdlərində artıq fənlə müstəqil işləmək bacarığı forma-

laşıb. X sinif ümumi tarix dərslərində modul təlim texnologiyasından istifadənin hədəflərini 

qeyd etmək istəyirəm: 

1. Modul təlim texnologiyasının əsas hədəfi təhsil prosesinin aktivləşdirilməsidir. 

2. Bu təlim öyrənilən materialın mənimsənilmə səviyyəsini artırır. 

3. Modul təlimi yeni materiali öyrənmək üçün  motivasiya edir. 

4. Belə dərslərdə fəaliyyətin özünü tənzimləmə qabiliyyətlərinin inkişafı və özünüqiymət-

ləndirilməsi təmin edilir. 

5. Bu təlim əməkdaşlıq və işgüzar ünsiyyət bacarıqlarını inkişaf etdirir. 

Araşdırmalar göstərir ki, modullarla işləmək müxtəlif fəaliyyətlərdən ibarətdir: yazı blok 

mövzularında məruzələr, tezislər, sənədlərlə iş, xəritə ilə işləmək, tarixlərlə və şərtlərlə işlə-

mək, blokun tədris bəndlərinin materialı əsasında dəstək qeydləri tərtib etmək və ya mövcud 

qeydlərlə işləmək. Modulların bir neçə növü var: bunlar idrak modullarıdır, belə bir modulla 

işləyərkən əsas məqsəd öyrənilən mövzu ilə bağlı məlumat həcmidir; əməliyyat modulları, 

burada əsas olan iş üsullarının formalaşması və inkişafıdır; qarışıq növ modullarda idrak və 

əməliyyat modullarının elementləri istifadə olunur. İstifadə olunan modulların çoxu məhz qa-

rışıq növ modullardır. 

Modul təlim texnologiyasının müsbət cəhətləri bundan ibarətdir ki, ilk növbədə bu texno-

logiya ənənəvi və qeyri-ənənəvi metodoloji texnikaları rasional şəkildə birləşdirir, və təlimin 

yüksək səviyyədə fərdiləşdirilməsini təmin edir. Daha sonra, texnologiya həm tələbənin, həm 

də müəllimin səriştəsinin artmasına səbəb olur, müəyyən bir sinfin xüsusiyyətlərini nəzərə al-

mağa imkan verir. Modul təlimi tədris materiallarının öyrənilməsinin dərinliyini və şagirdlər  

tərəfindən mənimsənilmə dərəcəsini müəyyən edir. Şagirdlər yerinə yetirməli olduqları işin 

həcmini tam və dəqiq başa düşürlər, həmçinin mənimsəməli olduqları məlumatların həcmini 

və mənimsəməli olduqları bilik və bacarıqları dəqiq bilirlər. Bu  texnologiya tarix dərslərində  

təhsil fəaliyyətlərini elə bir şəkildə təşkil etməyə imkan verir ki, şagird özü verilən suallara 

cavab tapsın və daima özünü nəzarətdə saxlasın. Belə olan halda  texnologiya fərdi bir təhsil 

və idrak fəaliyyətinin sürətinə keçməyə və dəqiq nəticələr əldə etməyə şərait yaradır.   

Hər bir şagirdin  maraqlarına bilik və bacarıqlarına  uyğun bir tədris sistemi yaratmaq hər 

bir müəllimin vəzifə borcudur. Və modul təlim texnologiyası ilə qurulan X sinif ümumi tarix 

dərsləri bunu təmin edir. Modul təlimin əsas məqsəd və vəzifələri məhz şagirdlərin müstəqil 

fəaliyyətini təmin etmək və modulla işləyərkən təlimdə müəyyən hədəflərə çatmaqdır. 

Məqalənin aktuallığı. X sinif ümumi tarix dərslərində uşaqların müstəqil işləməsini tə-

min etmək üçün yeni təlim texnologiyalarından istifadə etmək zərurəti var. Yeni təlim texno-

logiyaları uşaqların dərsdəki fəallığını artırır. Modul təlim texnologiyası əsasında qurulan X 

sinif ümumi tarix dərsləri uşaqları addım-addım dərsə qoyulan məqsədlərə çatdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə modul təlim texnologiyası əsasında qurulan X sinif 

ümumi tarix dərslərinin məqsəd və vəzifələri araşdırılmışdır. Modul təlim texnologiyasının 

ümumi tarix dərslərinə tətbiq edilməsinin yolları tədqiq edilmişdir. Və belə dərslərin daha sə-

mərəli olması üçün tövsiyələr verilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalə X sinifdə ümumi tarix fənnini tədris 

edən müəllimlər üçün, və təhsil alan şagirdlər üçün çox faydalı ola bilər. Və ümumi tarix dərs-

lərinin  keyfiyyətini artıra bilər. 
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Т.Я. Дадашова 

 

Цели и задачи модульной технологии на уроках  

«Всеобщей истории» 10 классе 

 

Резюме 

 
Качество курса в современном образовании зависит от того на основе какой техно-

логии обучения он основан. Новые технологии обучения используют для того, чтобы 

ученики лучше усвоили курс. В статье говорится о преимуществах построения уроков 

истории в старших классах на основе модульной технологии обучения, о главных целях 

и задачах таких уроков. 

                               

T.Y. Dadashova 

 

Goals and objectives of modular technology in the  

10th grade “General History” lessons 

 

Summary 

 
The quality of the course in modern education depends on what teaching  technology it is 

based on. New teaching technologies are used to make  students better understand the course. 

The article talks about the advantages of building history lessons in high school based on 

modular teaching technology, about the main goals and objectives of such lessons. 
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Müasir dövr, hər gün irəliyə doğru baş verən inkişaf bütün sahələrdə öz yeni tələblərini 

göstərir. Bu təhsil sahəsi üçündə belədir. Zaman keçdikcə cəmiyyətin, dövlətin gənc nəsildən 

gözləntiləri daha da artır. Günümüzdə hər bir şəxsiyyət müstəqil qərar verməyə qadir, müəy-

yən qədər tədqiqatçı, öz sahəsində yaradıcı, yeri gəldikdə məntiqi və tənqidi düşüncəyə malik 

olmalıdır. Məktəb bu keyfiyyətlərin şəxsiyyətdə inkişafında böyük rol oynayır. Bununla bağlı 

olaraq təhsil sahəsində də müəyyən islahatlar aparılır, yeniliklər tətbiq olunur. Tədris nəticə-

yönlü, məqsədi qabaqcadan müəyyən olunmuş və şagirdə yönəlmiş, qarşılıqlı əməkdaşlıqdan 

irəli gələn sosial prosesdir. Tədris prosesinin əsasında dərs durur. Dərs – müəyyən quruluşa 

malik olub, elmin, tərbiyənin, inkişafın, intellektin, əməyin, incəsənətin vəhdətini təmin edə-

rək təlimin əsasını təşkil edir. Dərslik – dərs zamanı istifadə olunan əhəmiyyətli resurslardan 

biridir. Şagirdin şəxsiyyətinin, əqli fəaliyyətinin inkişafı üçün dərsliklər ən yaxşı vəsait kimi 

dəyərləndirilir. Dərsliyə daxil edilmiş mövzularda verilmiş məlumatlar və tapşırıqlar şagird-

lərdə məntiqi təfəkkürü inkişaf etdirməli, düşünməyə, yaradıcılığa, fəaliyyətə, kəşfə yönəlt-

məlidir. Bəzən məlumatın həddən çox uzun olması, tapşırığın həllinin çox vaxt tələb etməsi 

şagird üçün yorucu ola bilər. Buna görə də müxtəlif qrafik təsvirlər –sxem və cədvəllərdən 

istifadə edilir. Orta məktəb biologiya kursunun tədrisində (IX, X, XI siniflərdə) kifayət qədər 

sxem və cədvəllərdən istifadə olunur. Hər hansı bir materialın izahı zamanı əksər hallarda on-

lara tələbat yaranır. Müəllim materialı izah etdikcə lövhədə onun sxematik təsvirini verir və 

ya cədvəl şəklində konkretləşdirir. Bu zaman söz və obrazın şagirdlər tərəfindən eyni anda 

mənimsənilməsi təmin olunur.  

IX, XI, XI sinif biologiya dərsliklərində sxem və cədvəllər. IX sinif biologiya dərsliyi. 

Mövzu - “Nuklein turşuları”. Dərslikdə nuklein turşularının (DNT və RNT) izahında onların 

sxematik təsvirindən istifadə olunmuşdur. Gözlə görünməsi mümkün olmayan nuklein turşu-

larının (DNT və RNT) bu cür sxematik təsvir olunması şagirdlərdə müəyyən təsəvvür forma-

laşdırır, mövzunun mənimsənilməsini rahatlaşdırır. “Fəaliyyət” bölümündə nuklein turşula-

rının (DNT və RNT) sxematik təsviri ilə bağlı, “Öyrəndiklərinizi tətbiq edin və yoxlayın” his-

səsində isə cədvəl və sxem şəklində tapşırıqlar verilmişdir. Tapşırığın cədvəl formasında 

verilməsi məlumatın sistemli şəkildə yadda saxlanılmasını asanlaşdırır. 

X sinif biologiya fənninin tədrisində sxem və cədvəllərdən istifadə xüsusi əhəmiyyət da-

şıyır. “Genetika” bəhsini onlarsız təsəvvür etmək mümkün deyil. Qreqor Mendelin I, II, III 

qanunları sxem şəklində təsvir olunur. Allel genlərin uyğunluğunu müəyyənləşdirmək üçün 

ingilis genetiki Recinald Pennet cədvəldən istifadə etməyi təklif etmişdir. Həmin cədvəl Pen-
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net cədvəli adlanır və günümüzdə də uğurla istifadə olunur. X sinif biologiya dərsliyi. Mövzu- 

“Yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə”. Tədqiqatın aparılması mərhələsində müəllim “Qərarlar 

ağacı” üsulundan istifadə edərək müzakirə olunacaq problemi izah edir və onun həllinin bir 

neçə variantı şagirdlərlə birgə müəyyənləşdirilir. Problem “Yoluxucu xəstəliklərin sürətlə art-

masının qarşısının alınması”. 4-6 nəfərlik qruplarda şagirdlər problemin həlli üstünlüklərini 

və çatışmazlıqlarını təhlil edir, onları “+” və ya “-“ işarəsinin qarşısında müvafiq qaydada 

qeyd edirlər. Son nəticə cədvəlin qərar hissəsində yazılır və üstü örtülür. Qrupların təq-

dimatından sonra müəllim əldə olunmuş nəticələri ümumiləşdirmək üçün müzakirə aparır.  

Tədris zamanı qrafik göstəricilərdən (sxem, cədvəl) zehni prosesləri əyaniləşdirmək üçün 

istifadə olunur. Konseptual cədvəllər müqayisə, ümumiləşdirmə, konkretləşdirmə, müzakirə 

və s. üçün tərtib edilir. Bəzən şablon sxem və cədvəllərdən istifadə fəaliyyəti zəiflədə bilər.  

Dərsliklərdə məzmunun asan dərk edilməsinə yardım edən, maraqlı və eyni zamanda mövzu-

ya uyğun sxem və cədvəllərin verilməsi dərsliyi daha maraqlı və əhəmiyyətli edir. Dərsdə təd-

qiqatın aparılması mərhələsində əzbərçi suallar yerinə müqayisə cədvəlləri, təkliflər cədvəli, 

hər hansı prosesin sxemini qurmağı tələb edən yaradıcı sualların verilməsi şagirdlərdə bir sıra 

bacarıqların formalaşmasına köməklik göstərir. 

Şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsində cədvəllər əvəzolunmaz vasitədir. Dərsin nəticə 

və ümumiləşdirmə mərhələsində sxem və cədvəllər xüsusi əhəmiyyət daşıyır.  

Məqalənin aktuallığı. Məqalənin aktuallığı orta məktəb biologiya kursunun (IX-XI sinif-

lərdə) tədrisində sxem və cədvəllərin rolu, əhəmiyyəti. Eləcə də onlardan istifadə imkanların-

dan ibarətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yeniliok ondan ibarətdir ki, məqalədə orta məktəb biolo-

giya kursunun (IX.X.XI siniflərdə) tədrisində sxem və cədvəllərdən istifadənin imkanları sis-

temli şəkildə araşdırılaraq təhlil edilmişdir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalənin gənc tədqiqatçıların istifadəsi üçün 

əhəmiyyətli olması onun praktik əhəmiyyəti bə tətbiqini səciyyələndirir. 
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С.Т. Ибадова 

 

Возможности использования схем и таблиц в преподавании  

курса биологии средней школы (IX-XI классы) 

 

Pезюме 

 
В преподавании курса биологии в средней школы в (9, 10, 11 старших классах) ис-

пользуются схемы и таблицы. Использовании схем и таблиц способствует развитию у 

учащихся мышления, умственного развития, умения обобщать, делать выводы, срав-

нивать, самостоятельно принимать решения. Важность таких графических изображе-

ний для учителя выдвигается на первый план. 

 

S.T. Ibadova 

 

Possibilities of using schemes and tables in teaching  

secondary school biology course (IX-XI grades) 

 

Summary 
 

The article shows the advantages of using schemes and tables in the teaching of high 

school biology (Includes IX, X, XI classes). Emphasis is placed on the use of diagrams and 

tables in the development of students’ thinking, mental development, the ability to generalize, 

draw conclusions, compare, make independent decisions. The importance of such graphics for 

the teacher is emphasized. 
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Uşaqlar iki-üç yaş arasında dil açırlar. Onlar ilkin olaraq sözləri eşitsə də, əsasən onları səs 

kimi anlayırlar. Sonralar ailədə, ətraf mühitdə, ictimai yerlərdə sözləri, ifadələri mənimsəyir, 

tədricən səsdə söz, sözdən ifadə və cümlələr qurmalı olurlar. Tədricən Azərbaycan danışıq di-

lini ilkin, sadə şəkildə  hiss etmə, anlama və başa düşmənin köməyi ilə öyrənirlər. Məktəbə ilk 

qədəm qoyduqdan sonra bu işlər tədricən sistemli və müntəzəm şəkildə inkişaf etdiriməlidir. 

I sinifdə öyrənənlər səs və hərf, sait və samit, heca, söz və cümlə üzrə dilin səs kompleksi 

haqqında ilkin məlumata yiyələnir. 

Araşdırmaların təhlili göstərdi ki, ibtidai siniflərdə şifahi nitqin inkişafında işin sistemli və 

məzmunlu təşkili üçün dərs ilinin başlanğıcında öyrənənlərin şifahi nitqinin xüsusiyyətləri 

(ədəbi tələffüzü, leksik, qrammatik-üslubi və məntiqi cəhətləri, əhatəliliyi və həcmi) dəqiq öy-

rənilməlidir. Bu məqsədlə respublikanın müxtəlif zonalarında (Bakı, Gəncə, Şəmkir, Ucar, 

Göyçay və s.) şəhər və kənd məktəblərinin I siniflərində 730 öyrənənin şifahi nitqi üzərində 

tədqiqat aparıldı. 

Araşdırmalar nəticəsində tələffüzlə bağlı uşaqların şifahi nitqinin xüsusiyyətləri təqribən 

belə oldu: 

— fizioloji dil qüsurlarına yol vermələri: 

— tələffüzdə  ləhcələrdən istifadə; 

— formaca bənzər sözlərin mənasını və nitq ritmini duymamaları; 

— yerli dialekt və şivələrin çoxluğu; 

— uzanan və uzanmayan saitlərin arasındakı fərqləri ayıra biləməmələri; 

— qoşasamitli və qoşasaitli sözlərdə səslərdən birinin udulması; 

— söz sonunda kar və cingiltili samitlərin qarışdırılması və s. 

 Aparılan müşahidələr və tədqiqatlar göstərir ki, uşaqlar məktəbə müxtəlif ailələrdən, 

müxtəlif ailə şəraitindən və müxtəlif nitq mühitdən gəldiklərindən nitqlərində müxtəlif xarak-

terli nöqsanlara yol verirlər. Bu problemi həll etmək və tədqiqata elmi istiqamət vermək 

məqsədi ilə respublikanıın müxtəlif regionlarında (şəhər və kənd məktəblərində) uşaqların fik-

ri ifadələrini müəyyənləşdirməyə səy göstərdik. Əvvəl Bakı şəhəri 20 və 132 saylı, Ucar ra-

yon Qazyan kənd 2 və Abşeron rayon Saray kənd 1 saylı məktəbləri tədqiqat obyekti kimi 

seçildi. Tədqiqatın gedişində sadə tək əşyalı, seriya və süjetli şəkillərdən, nağıllardan, hekayə-

lərdən, uşaqların həyatı təcrübələrindən, kiçikyaşlılar üçün çəkilən kinofilmlərdən və s. mate-

riallardan istifadə olundu. Qarşıya qoyduğumuz məqsədə uyğun olaraq nitq nöqsanlarını xa-

rakterinə görə aşağıdakı istiqamətlərdə təhlil etməli olduq: 
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Tələffüz xarakterli nöqsanları; 

Leksik xarakterli nöqsanlar; 

Qrammatik-üslubi səhvlər; 

Məntiqi çatışmazlıqlar; 

Nitqin əhatəli olmaması və həcminin kiçikliyi; 

Tələffüz xarakterli nöqsanlar: 

Tələffüz fonetik hadisədir. Burada bir çox fizioloji, psixoloji cəhətlərlə yanaşı nitqin səs 

kompleksi, səslərin tələffüzü, eşitmə analizatorlar, danışıq səslərinin birləşmələri və s. üzrə 

faktorlar əhatə olunur. Sözlərin səs tərkibi ortaya çıxır. Doğrudur, öyrənənlər təbii nitqlərində 

sözlərin tərkibində işlənən səsləri nəzərə almadan fikirlərini ifadə etməli olurlar. Əslində bu 

onlar üçün o qədər də əhəmiyyətli sayılmır. Hansı ki, nitqdə səslərinin aydınlığı və dəqiqliyi 

və normal eşitmə qabiliyyəti böyük-kiçikliyindən asılı olmayaraq başlıca şərtdir. 

Bu da hər şeydən əvvəl ailədə və uşaq bağçasında məktəbə gedəcək uşaqların nitqinin in-

kişafı üzərində valideynlərin və müəllim-tərbiyəçi müntəzəm və sistemli iş aparmaması ilə 

bağlıdır. İkinci halda isə bu sahədəki işlərin elmi cəhətdən düzgün təşkil edilməməsi ilə əlaqə-

dar. Müntəzəm müşahidələr göstərir ki, məktəbə qədəm qoyacaq uşaqlar aşağıdakı fonetik 

nöqsanlara yol verirlər. 

— Bir qrup səslərin qarışdırılması; 

— Sözlərin hissələrinin müəyyənləşdirilməsi; 

— Tələffüzdə fiziki və eşitmə analizatorlarındakı qüsurlar; 

— İntonasiyanın gözlənilməsi; 

— Müxtəlif səs çalarlarının qarışdırılması; 

— K-nın ğ-ya, k-ya çevrilməsində biliyə yiyələnməmələri; 

— Sözlərin səs tərkibinin açılmaması; 

— Sözlərdə fərqli səsin tutulması və s. 

a) Şifahi nitqdəki  leksik nöqsanlar. Uşaqların fikirlərinin şifahi ifadə etmələrinin aydın-

lığı, başa düşülənliyi onların lüğət ehtiyatının zənginliyindən, fəallığından asılıdır. Ona görə 

də ilk növbədə məktəbə qədəm qoyan uşaqlarının nitqinin leksik xüsusiyyətlərini öyrənmək 

üzrə araşdırmalara cəhd göstərdik. Bu məqsədlə uşaqlara “Tülkü və hacıleylək” nağılı və H. 

Zeynalovanın “Günəbaxanlar” hekayəsi təqdim olundu. Nağıl və hekayə uşaqlara oxundu. 

Onlara məzmunu açmağa xidmət edən bir neçə suallar verildi. Sonra uşaqlardan məzmunu da-

nışma tələb olundu. 

Bu araşdırmalar məktəbə qədəm qoyan uşaqlarını şifahi nitqindəki leksik nöqsanları aşağı-

dakı kimi müəyyənləşdirməyə imkan verdi: 

— Nitqdə dialektizmlərin çoxluğu; 

— Nitqdə konkret sözə əsaslanılması; 

— Nitqdə tüfeyli söz və ifadələrin işlənməsi; 

— Sözləri sinonimləri ilə dəqiq mənada əvəz edə bilməmələri; 

— Sözlərin məcazi mənalarından istifadə edə bilməmələri; 

— Uşaqların nitqində sifətlərdən lazımınca istifadə edə bilməmələri. 

b) Qrammatik-üslubi nöqsanlar. İnsanın fikirləri özünün məntiqi, məzmunlu və dolğun 

ifadəsini qrammatik və üslubi cəhətdən düzgün tərtib olunmuş cümlələrdə tapır. Cümlələr 

düzgün tərtib olunduqda fikir də aydın ahəngdar və dəqiq meydana çıxır. Ona görə də altıyaş-

lıların monoloji nitqinin qrammatik tərkibinin, üslubi xüsusiyyətlərinin öyrənilib qeydə alın-

ması vacibdir. Bu məqsədlə “Tülkü və hacıleylək” və H. Zeynalovanın “Günəbaxanlar” heka-

yəsinin məzmunu 730 uşaqdan soruşuldu. 
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Deyilənlər əsasında kiçik yaşlı məktəblilərin şifahi nitqinin qrammatik-üslubi nöqsanlarını 

belə ümumiləşdirmək olar: 

— Cümlədə mübtəda və xəbərin şəxsə və kəmiyyətə görə uzlaşmaması; 

— Sözlərin cümlədə düzgün sıralanmaması; 

— Cümlədə sözlərin yersiz təkrarlanması; 

— Felin zamanlarından düzgün istifadə olunmaması; 

— Cümlə üzvlərindən birinin buraxılmaması; 

— Cümlədə artıq sözlərin işlənməsi; 

— Nitqdə  mürəkkəb cümlələrdən istifadə olunmaması; 

— Əvəzliklərin yerində işlənməməsi; 
— Bağlayıcılardan, həmcins üzvlər və mürəkkəb cümlələrdən düzgün istifadə olunmaması. 

Şifahi nitqdəki məntiqi qüsurlar. Monoloji nitqin əsas xüsusiyətlərindən biri onun mən-

tiqi cəhətidir. Müşahidələr göstərir ki, hər bir altı yaşlı uşağın nitqinin özünəməxsus məntiqi 

xüsusiyyətləri olur. Bunu tədqiq etmək məqsədilə “Tülkü və hacıleylək” və H. Zeynalovanın 

“Günabaxanlar” mətnlərinin məzmunu 730 uşaqdan xəbər alındı. 

Ümumiyyətlə, altıyaşlıların şifahi nitqin məntiq xüsusiyyətləri özünü aşağıdakı kimi gös-

tərdi: 

1. Ayrı-ayrı cümlələr, faktlar və hadisələr arasında məntiqi əlaqənin yaradılmaması. 

2. Eyni fakt və hadisəyə təkrar (yersiz) qayıdılması. 

3. Başlıca məsələni ikinci dərəcəlidən ayıra bilməmək. 

4. Məntiqi vurğunun yerinə düşməməsi. 

5. Fikrini sübuta yetirə bilməmək. 

6. Zaman, səbəb və nəticə əlaqələrini gözləyə bilməmək. 

7. Hadisənin dinamik inkişafını başa düşməmək və ya izləyə bilməmək. 

8. Təbiət hadisələri arasındakı qanunauyğunluğu, ardıcıllığı başa düşməmək. 

Şifahi nitqin əhatəliliyi və həcmi. 

Şifahi nitqin zənginliyini, ahəngdarlığını, məna və dolğunluğunu təmin edən ən mühüm 

cəhətlərdən biri də onun əhatəliyi və həcmi məsələsidir. Nitqin dəqiqliyi, həcmi təsvir oluna-

caq əşya və hadisə haqqında təsəvvürlərin genişliyi, dəqiqliyi və səlisliyi ilə bağlıdır.  Altıyaş-

lıların əşya və hadisələr haqqında təsəvvürlərinin zəifliyi, onların müxtəlif cəhətdən yanaşma 

qabiliyyətlərinin hələ lazım səviyyədə formalaşmaması dolğun, mənalı hekayələr qurmağa 

imkan vermir. 

Altıyaşlıların monoloji nitqini müşahidə edərək əhatəlilik və həcm baxımından xüsusiy-

yətləri belə müəyyənləşdirdik: 

— Əsas fikrin unudulması; 

— Məzmunun ətraflı açılmaması; 
— Artıq fikirlərə yol verilməsi və danışılması lazım gəlməyən məsələlərdən bəhs olunması; 

— Fikrin yığcam ifadə olunması; 

— Hekayənin sonunun tamamlanmaması, yəni yarımçıq nağıl edilməsi. 

Deyilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, şagirdlərin şifahi nitqinin inkişaf etdirilməsi 

dərsliklərdə və digər tədris vəsaitlərində əsas prinsip kimi verilsə də bu sahədə müəyyən tək-

milləşmələrə ehtiyac var. Dərsliklərə bəzi çalışmaların əlavə edilməsinə və bəzi çalışmaların 

miqdarının artırılmasını nəzərdə tutan dəyişiklər aparılmalıdır. Metodik ədəbiyyatda isə prob-

lem kifayət dərəcədə elmi əsaslar üzərində qurulmadığından, bu sahədəki işlərin məzmunu la-

zımi səviyyədə açılmadığından, inkişaf istiqamətləri dəqiq hərtərəfli müəyyənləşdirilmədiyin-

dən məktəb təcrübəsində bir sıra nöqsanlara yol verilir. Uşaqların şifahi nitqinin xüsusiyyət-
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lərinin dəqiq öyrənilməsi I sinifdə aparılacaq işlərin əsasını təşkil etməlidir. 

Məqalənin aktualliğı. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində şifahi nitqin inkişa-

fında aparılan işlərin sistemli və məzmunlu təşkili üçün öyrənənlərin şifahi nitqinin xüsusiy-

yətləri dəqiq öyrənilməlidir. Təcrübə göstərir ki, bu sahədə kifayət qədər həm nəzəri, həm pe-

daqoji və psixoloji fikirlər söylənsə də yenə də kiçikyaşlı məktəblilərin şifahi nitqində bir sıra 

nöqsanlar var. Bu sahədə aparılan tədqiqat aktual hesab oluna bilər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, kiçikyaşlı öyrənənlərin şifahi 

nitqləri müşahidə olunmuş, öyrənilmiş, mövcud nöqsanlar və onların xarakteri aydınlaşdırıl-

mış, problemin həll yolları göstərilmişdir. 

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

məktəblərinin müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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С.М. Алиева 

 

Дефекты речи у младших школьников и их характер 

 

Резюме 

 
Для систематической и содержательной организации работы по развитию устной 

речи на уроках Азербайджанского языка в начальной школе необходимо внимательно 

изучить особенности устной речи учащихся. Опыт показывает, что хотя в этой области 

высказывается достаточно теоретических, педагогических и психологических взглядов, 

в устной речи младших школьников все же имеется недостатков. 

В статье наблюдалась и изучалась устная речь учащихся и их особенности были 

выяснены. Были указаны пути решения данном проблемы. 
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S.M. Aliyeva 

 

Speech defects of young schoolchildren  

and their character 

 

Summary 

 
The oral communication abilities of the learners need to be researched in detail to lead a 

contextual and systematic improvement of oral speech at the Azerbaijani language and  

classes in primary schools. It could be seen from the observations that there several 

weaknesses in the primary learners oral communication skills, despite there are sufficient 

examples of theoretical, practical and psychological experiences in this area. 

In the article, the oral speech skills of the learners were checked, studied and existing 

weaknesses and their features were identified. The possible way of solutions was also given. 
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Riyaziyyat dərslərində düşüncə fəaliyyətini  

aktivləşdirən müasir tədris texnologiyaları 
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Açar sözlər: təlim prosesi, müasir təhsil, kollektiv iş, təlim metodları  

Ключевые слова: учебный процесс, современное образование, работа в команде, 

методы обучения 

Key words: learning process, modern education, teamwork, teaching methods       

 

Dünya sürətlə dəyişir. İkinci nəsil standartlarının tətbiqi həyatın tələb etdiyi bir zərurətdir. 

İkinci nəsil standart şəxsi şəxsiyyət kimi formalaşdıran, XXI əsrdə uğur qazanmasına imkan 

verən keyfiyyətlər dəstidir. Məktəb təhsilinin məqsədi şagirdin təhsil prosesində özünü həyata 

keçirməsi üçün şərait yaratmaq, şagirdin həyatının bütün mərhələlərində məhsuldar, müstəqil 

fəaliyyətin subyekti olmağa hazırlığını formalaşdırmaqdır. 

Şagirdlərin riyaziyyata marağının yaranması böyük ölçüdə tədris metodikasından, seçilmiş 

şagirdlərlə ünsiyyət tərzindən və tədris işinin nə qədər məharətlə qurulacağından asılıdır. Tə-

lim prosesini necə maraqlı, yaradıcı, sevinc və məmnunluq gətirəcək şəkildə qurmalı? Mənim 

fikrimcə, burada ən böyük rol ən son təhsil texnologiyalarına həvalə edilmişdir, çünki hazırda 

müasir təhsilin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiş bu texnologiyalar tətbiq olunur. Müasir təhsil tex-

nologiyalarının tətbiqi müəllimin ənənəvi dərsdən müasir dərsə keçməsinə kömək edir və eyni 

zamanda şagirdlərin müstəqil fəaliyyətlərinin inkişafı üçün geniş imkanlar yaradır. Buna görə 

riyaziyyat dərslərində müasir tədris texnologiyalarını öyrənmək mənə maraqlı gəldi. Bu ba-

xımdan üzərində işlədiyim pedaqoji problem "Riyaziyyat dərslərində müasir tədris texnologi-

yalardan istifadə"dir. Bu problemin aktuallığı pedaqoji nəzəriyyənin və praktikanın inkişafı 

üçün müasir tələblər - ikinci nəsil standartının yeni tələbləri ilə əlaqədardır. Bu problemin 

praktik əhəmiyyəti şagirdlərə müstəqil olaraq bilik əldə etməyi, düşünməyi və biliklərini prak-

tikada tətbiq etməyi öyrətməkdədir. 

Konseptuallıq (təcrübənin özünəməxsusluğu və yeniliyi, təklif olunan prinsip və me-

todların əsaslandırılması). Bu gün cəmiyyət müstəqil qərarlar verə bilən, öz təhsilinə güvə-

nən, ortaq bir nəticə əldə etmək üçün iş birliyinə hazır bir insana ehtiyac duyur. Bundan irəli 

gələrək, müasir təhsil texnologiyalarından, metod və üsullarından təcrübədə istifadə etməyi 

lazım bilirəm. Layihə fəaliyyətlərindən, tədqiqat işlərindən, oyun texnologiyalarından, müza-

kirə texnologiyasından, İKT texnologiyalarından, kollektiv və fərdi şəkildə istifadə etmək, şa-

girdlərlə işləməkdə sistem-fəaliyyət yanaşmasını tam həyata keçirməyə və təhsil fəaliyyətlə-

rini formalaşdırmağa imkan verir. 

İbtidai təhsilin yeni təhsil standartları fəaliyyəti daha kiçik yaşlı şagirdlərdə öyrənmə qabi-

liyyətinin və fəaliyyətlərini təşkil etmə bacarığının əsaslarının formalaşdırılmasına yönəldir: 

məqsədləri qəbul etmək, davam etdirmək və onları təhsil fəaliyyətində izləmək; fəaliyyətlərini 

planlaşdırır, izləyir və qiymətləndirir; təhsil prosesində müəllim və həmyaşıdları ilə qarşılıqlı 
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əlaqə qurur. 

Adi dərs necə idi? Müəllim dərslikdən oxuduğu qaydanı izah edir, nümunə üçün məsələni 

həll etməli olan şagirdi çağırır. Sonra növbəti birini soruşur. Dərsin ikinci hissəsi - müəllim 

növbəti mövzunu dərslikdəki tapşırıqları həll edərək izah edir, ev tapşırıqlarını təyin edir. 

İndi yeni standartlara uyğun olaraq, ilk növbədə, uşağın ətraf aləmi öyrənmək motivasiya-

sını gücləndirmək, həyat üçün lazımi hazırlıq, faydalı məlumat axtarışı və real həyatda tətbiqi 

bacarıqlar aşılamaqdır. Riyaziyyat dərsi üçün yeni tələblər dərsdəki müəllim və şagirdlərin 

fəaliyyətində fərqlənir. “Uşaqların, mümkünsə, müstəqil şəkildə təhsil almaları və müəllimin 

bu müstəqil prosesi idarə etməsi və onun üçün material verməsi lazımdır.” K.D. Uşinski müa-

sir tipli dərsin mahiyyətini bu cür əks etdirir. 

Riyaziyyatın tədrisi orta ümumi təhsilin vacib bir hissəsidir. Bu fənn kiçik yaşlı şagirdlər-

də öyrənmə qabiliyyətinin formalaşmasında böyük rol oynayır. Şagirdlərin biliklərinin keyfiy-

yəti və dərinliyi, əlbəttə ki, birbaşa tədrisin keyfiyyətindən asılıdır. Uşaqlara zəif dərs vermək 

istəyən bir müəllim təsəvvür edirsiniz? Çətin! Bu sadəcə mümkün deyil! Məhz buna görə də 

tədrisin keyfiyyətini artırmağın yollarını axtaran müəllimlərin fəaliyyəti son illərdə kəskin şə-

kildə artmaqdadır. Getdikcə çox sayda müəllim bu yolları məktəblilərin şəxsiyyətinin hərtə-

rəfli inkişafına yönəlmiş yeni tədris proqramları, texnologiyalar və tədris metodlarının işində 

və istifadəsində görür. Fikrimcə, müəllim işinin effektivliyi biliklərin mənimsənilməsi prose-

sinin sürətləndirilməsində deyil, bu biliklərin həcminin artırılmasında deyil, müasir tədris tex-

nologiyalarının aktiv istifadəsindədir. 

Riyaziyyatın ilk dərslərindən şagirdlərə müstəqil şəkildə problemlər tərtib etməyi, koman-

da şəklində işləmək bacarığını, öz işinin keyfiyyətini və ümumilikdə özü-özünün təhsil baca-

rıqlarını öyrədir. Sistemli bir şəkildə qurulmuş bu texnologiyalar və hətta onların daim istifa-

də olunan elementləri tədris prosesini rasional təşkil etməyə, şagirdlərin aktiv öz idrak fəaliy-

yəti üçün şərait yaratmağa, “uğur vəziyyətləri” yaratmağa, öz-özünə nəzarət və qarşılıqlı nə-

zarəti inkişaf etdirməyə kömək edir. 

Ancaq kiçik yaşlı məktəblilər tədris materialını analitik anlama fəaliyyəti, eyni tədris vahi-

dini bir neçə dərs üçün təhlil etmə, eyni tipli əqli əməliyyatları yerinə yetirmə məcburiyyəti 

olduqda tez bir zamanda yorulur, işləri təsirsiz hala gəlir və inkişaf prosesi ləngiyir. Materia-

lın şagirdin hadisələri müstəqil şəkildə dərk etmə, məhsuldar düşünmə qabiliyyətinin inkişa-

fına töhfə verməsi üçün tədrisdə müstəqil olaraq bilik əldə etmək, lazımi məlumatları topla-

maq, fərziyyələr irəli sürmək, nəticə çıxarmaq qabiliyyətini formalaşdıran metod və metodlar-

dan istifadə etmək gərəklidir. Riyaziyyat dərslərindəki bütün tədris fəaliyyətləri, fəaliyyətin 

ümumdünya metodlarını inkişaf etdirərək şagird şəxsiyyətini inkişaf etdirmək üçün fəaliyyət 

yanaşmasına əsaslanır. Şagird tədris materialının passiv qavrayışı ilə inkişaf edə bilməz. Gə-

ləcəkdə müstəqilliyinin formalaşması üçün əsas onun düşüncəsidir. Bu o deməkdir ki, təhsil 

vəzifəsi uşaqların düşüncəsinə səbəb olan şərtləri təşkil etməkdir. 

Riyaziyyat dərslərində şagirdlər: 

• əldə edilmiş biliklərdən istifadə edərək dəlillər, dəlillər gətirərək fikirlərini müdafiə et-

məli; 

• anlaşılmazlığı aydınlaşdıran, idrak prosesində onların köməyi ilə dərinləşən suallar ver-

məli; 

• başa düşmədiklərini izah edərək çətinlik çəkən digər şagirdlərə kömək etməli; 

• əlavə ədəbiyyatı öyrənmək üçün hazırlanmış tapşırıqları yerinə yetirməli; 

• problemin həlli ilə məhdudlaşmayan bir neçə həll yolu axtarmalı; 

• axtarış və yaradıcı tapşırıqlardan tapşırıqlar seçməli; 
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• öz idrak və praktik fəaliyyətlərinin özünütəsdiq təhlilini aparmalı. 

Bu, aktiv müstəqil fəaliyyətlərin inkişafına kömək edir. Bu o deməkdir ki, orta məktəbi bi-

tirib ali pilləyə keçəndə şagirdlər artıq müstəqil təhsil fəaliyyətlərini təşkil etmək bacarığını 

təmin edən ümumbəşəri təhsil fəaliyyətlərini formalaşdırmışlar. 

Müasir bir dərs fəaliyyət müzakirəsi, dialoq, video müzakirə, işgüzar və rollu oyunlar, 

açıq suallar, beyin fırtınası və s. kimi fəaliyyət metodları və tədris metodlarının istifadəsi ilə 

seçilir. Müasir dərs yeni pedaqoji texnologiyalardır: layihə fəaliyyətləri, tədqiqat işləri, tən-

qidi düşüncə texnologiyası, müzakirə texnologiyası, kollektiv və fərdi ...Bu texnologiyalardan 

istifadə edilən dərslərdə şagirdlərlə birlikdə mənimsəniləcək biliklərin elmi məzmununun ax-

tarışı və seçilməsində bərabər səviyyədə çalışmağa imkan verir; bu səbəbdən də şagird üçün 

bilik şəxsən əhəmiyyət kəsb edir və müəllim tərəfindən biliklərinin yaradıcısı kimi qəbul olu-

nur. Bunun üçün: 

• Riyaziyyat dərslərində materialı öyrənmək üçün daxili ehtiyacın yaranmasına şərait ya-

ratmaq; 

• Şagirdlər müstəqil olaraq hədəf və vəzifələr qoyurlar. Müəllim yalnız aparıcı suallar ve-

rir, şagirdlərə kömək edir, düzgün, praktik hədəfləri formalaşdıran tapşırıqlar təklif edir; 

• Tələbələr müəllimin köməyilə məqsədlərinə çatmaq üçün praktik bir plan hazırlayır; 

• Sonra hazırlanmış plana uyğun olaraq təhsil fəaliyyətlərini həyata keçirir, işi fərdi, cüt-

cüt, qrup şəklində təşkil edir və şagirdlərə göstərişlər verir; 

• Tapşırıqların düzgünlüyü öz-özünə nəzarət, qarşılıqlı nəzarətin köməyi ilə yoxlanılır; 

• Yaranan çatışmazlıqlar və səhvləri şagirdlər özləri düzəldir, çətinliklərin mahiyyətini öz-

ləri izah edirlər; 

• Şagirdlər öz performanslarını və yaşıdlarının performansını (özünü qiymətləndirmə) qiy-

mətləndirirlər; 

• Düşüncə mərhələsində şagirdlər dərsin məqsədinə çatmaqla qazandıqları uğurları müza-

kirə edirlər; 

• Ev tapşırığı, şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq tərtib edilir. Müxtəlif mürək-

kəblik səviyyələri nəzərdə tutulur; 

• Müəllim dərs boyu hər mərhələdə şagirdlərə məsləhət verən bir məsləhətçi rolunu oy-

nayır. 

Ənənəvi bir dərsdə tez-tez istifadə edilən ön sorğu, bütün şagirdləri fəaliyyətə cəlb etmək 

üçün bir fürsət vermədiyindən dərsdə şagirdlər fərdi və qrup fəaliyyətlərinə daxil edilməlidir. 

Ənənəvi tədris formasında əksər şagirdlər dərsin çox hissəsində müşahidəçi olaraq qalırlar. 

Ancaq cüt və ya qrup şəklində işləmək, yaşıdı ilə ünsiyyət qurmaq, ona öyrədilmiş qaydaları 

danışmaq, kiməsə özünün bildiklərini öyrətmək və lazım olduqda məsləhət və ya izahat almaq 

fürsəti şagirdlərdə fənnə müsbət münasibət formalaşdırır və müxtəlif tapşırıqları yerinə yetir-

mək bacarıqları aşılayır. Riyaziyyat dərslərində qrup işi şagirdlər üçün çox cəlbedicidir. Bu-

nunla yanaşı, təcrübənin göstərdiyi kimi, ilk təcrübə uğursuz ola bilər (həddindən artıq səs-

küy, yavaş iş tempi, birlikdə hərəkət edə bilməmələri və s.). Bu da bu təlim formasının daha 

da istifadəsinə mane ola bilər. Ancaq təslim olmayın! Qrup işi tam hüquqlu müstəqil bir təlim 

təşkilatı formasıdır. Riyaziyyat dərslərində qrup işindən istifadə təcrübəçiləri inandırdı ki, bu 

texnologiya yenilikçi təlimin xüsusiyyətləri - axtarış fəaliyyəti nəticəsində biliklərin müstəqil 

əldə edilməsinə geniş imkanlar yaradır. Buradan: 

• tədris materialını dərindən anlamaq, şagirdlərin idrak fəaliyyəti və yaradıcılıq müstəqil-

liyi artır; 

• şagirdlər arasındakı münasibətlərin xarakteri dəyişir; 
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• sinifdə dostluq möhkəmlənir; 

• özünütənqid böyüyür, imkanlarını daha dəqiq qiymətləndirir, özlərini daha yaxşı idarə 

edir; 

• şagirdlər cəmiyyətdə həyat üçün zəruri olan bacarıqlara yiyələnirlər: səmimiyyət, nəza-

kət, davranışlarını digər insanların mövqeyi nəzərə alınmaqla qurmaq kimi insani keyfiyyətlər 

qazanırlar. Qrup işinin sonunda hər qrupun verdiyi qərarlar bütün sinif tərəfindən müzakirə 

olunur. Beləliklə, yalnız riyazi məsələnin həllinin nəticəsi deyil, həm də qrupun işi qiymətlən-

dirilir.  

Dərs zamanı hər bir şagirdin şəxsiyyətinə son dərəcə diqqət yetirmək lazımdır. Şagirdlər 

yalnız bir dostunun və ya müəllimin fikrilə razı ola bilməzlər. Onlara müzakirə etmək, müba-

hisə etmək və fikirlərini müdafiə etmək hüququ verilir. Bu yanaşma ilə səhv mühakimələr 

mümkündür, buna görə şagirdlərin səhv etməkdən çəkinməməsi müəllim üçün son dərəcə va-

cibdir: dərsdəki aktivlik təşviq olunur.  

Müəllimin vəzifəsi odur ki, sinifdəki bu ziddiyyətlər mübahisəyə, müzakirəyə və inkişafa 

səbəb olsun. Yaranan fikir ayrılıqlarının mahiyyətini öyrənən şagirdlər mübahisənin mövzu-

sunu fərqli mövqelərdən təhlil edir, əvvəllər əldə etdikləri bilikləri yeni faktla əlaqələndirir, fi-

kirlərini əsaslandırır və digər şagirdlərin baxışlarına hörmətlə yanaşmağı öyrənirlər. Həm də 

kollektiv iş növləri dərsi daha maraqlı, canlı edir, uşaqları təhsil işinə şüurlu münasibətdə tər-

biyə edir, zehni fəaliyyətini aktivləşdirir və materialı dəfələrlə təkrarlamağa imkan verir. Bu 

zaman şagirdlərdə inkişaf, öyrənmə və tərbiyə səviyyəsi artır, buna görə məktəblilərin bütün 

növ universal fəaliyyətlərini inkişaf etdirməyə imkan verən oyun texnologiyalarından istifadə 

etmək birgə kollektiv fəaliyyət bacarıqlarını, qarşıya qoyulmuş oyun hədəflərinə çatmaq isə 

şagirdlərin fərdi xüsusiyyətləri inkişaf etdirilir. Bu texnologiyanın riyaziyyat dərslərində isti-

fadəsi şagirdlərdə məlumatla işləmək bacarıqlarını inkişaf etdirməyə imkan verir: 

• lazımi məlumatları tapmaq, anlamaq, istifadə etmək; 

• məlumatları diaqramlar, cədvəllər, qrafiklər şəklində təhlil etmək, sistemləşdirmək, təq-

dim etmək və eyni zamanda öyrənmədə emosional və rasional birliyin əldə edilməsini təmin 

etmək. 

Beləliklə, oyun anlarının dərsə daxil edilməsi öyrənmə prosesini daha maraqlı edir, şagird-

lər arasında yaxşı əhval-ruhiyyə yaradır və öyrənmə çətinliklərinin öhdəsindən gəlməyi asan-

laşdırır. Viktorinalar, əyləncəli riyaziyyat saatları hazırlanmalıdır. Bütün bunlar şagirdlərin 

üfüqlərinin genişləndirilməsinə, onların idrak fəaliyyətinin inkişafına, praktik fəaliyyətlərdə 

zəruri olan müəyyən bacarıqların formalaşdırılmasına, ümumi təhsil vərdişlərinin inkişafına 

yönəldilmişdir; müəllimin dəstəyi və rəhbər funksiyası ilə şagirdlərin hərəkətlərinin üçlüyünü 

nəzərdə tutan layihə fəaliyyəti: konsepsiya-tətbiqetmə məhsulu; Bu texnologiya gözlənilən 

təhsil nəticəsini əldə etməyə imkan yaradır: şagirdi passiv mövqedən aktiv vəziyyətə keçirt-

mək və ona özünü göstərmək, müstəqilliyini göstərmək üçün lazımi sərbəstliyi verir. Bundan 

əlavə, uşaqlar bir məqsəd qoymağı, tapşırıqları paylamağı, işi yerinə yetirməyi, işlərini geniş 

ictimaiyyətə təqdim etməyi öyrənərək, həyatda lazım olan çox vacib bir bacarıq - bir təqdimat 

yaratmağı öyrənirlər. 

Bu texnologiyaların əsas üstünlüyü aydınlıqdır, çünki vizual yaddaşdan istifadə edərək 

məlumatların böyük bir hissəsi mənimsənilir və öyrənmədə təsiri çox vacibdir. İnformasiya 

texnologiyaları tədris prosesinin yaradıcı və tələbə mərkəzli olmasına kömək edir. Riyaziyyat 

dərslərində İKT-nin istifadəsi imkan verir: multimedia imkanlarının zənginliyi sayəsində tə-

lim prosesini daha maraqlı, canlı, həyəcanverici hala gətirmək; təlimin vizuallaşdırılması 

problemini effektiv həll etmək; tədris materialını şagirdlər üçün daha anlaşıqlı və əlçatan hala 
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gətirərək görsəlləşdirmə imkanlarını genişləndirmək. Ənənəvi riyaziyyat dərsində düzbucaqlı-

nın sahəsini hesablamağı təklif edirlər, lakin müasir bir dərsdə tapşırıq belə görünə bilər: 

“Otaq planını və döşəmənin ölçülərini nəzərə alaraq təklif olunan örtüklərdən hansının döşə-

məni tamamilə əhatə edəcəyini müəyyənləşdirin.” Bu cür tapşırıqları yerinə yetirərək tələbələr 

mövcud bilikləri real həyatla əlaqəli yeni bir vəziyyətdə tətbiq edəcəklər. Riyaziyyat üçün ti-

pik məsələnin mənimsənilməsi idrak və kommunikativ səriştələrlə yanaşı qazanılır. 

Məqalənin aktuallığı. Öyrənmə prosesində şagirdlərin sağlam həyat tərzinə şüurlu ehti-

yacını formalaşdıran sağlamlığı qoruyan texnologiyalardan istifadə etmək lazımdır. Bu texno-

logiyalardan istifadə tələbələrin mövzunu öyrənməyə olan marağını artırır, diqqətini, yadda-

şını inkişaf etdirir və öyrənmə prosesini optimallaşdırır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Müasir bir məktəbdə müəllimin qarşılaşdığı bir çox problem 

var, bunlardan biri də öyrənmə motivasiyasının azalması və şagirdlərin idrak fəaliyyətinin 

aşağı olmasıdır. Uşaqlar çox vaxt niyə biliklərə ehtiyac duyduqlarını başa düşmürlər, bu sə-

bəbdən çətin və darıxdırıcı görünən təlim prosesinin özünə maraq azalır. Müasir məktəbin və-

zifəsi yeni, çox vaxt gözlənilməz şəraitdə hərəkət edə biləcək bir insanı yetişdirməkdir. Bunun 

üçün öyrənməyi yaradıcı etmək lazımdır. Müəllimin sahib olduğu gizli “xəzinələrə” uşaqda 

maraq oyatmaq üçün hər fürsəti var. Buna görə də, müəllim yeni metodlar öyrənir, yeni ya-

naşmalar axtarır, bəzən isə keçmişə qayıdır, çünki riyaziyyat tədrisi tarixində çox maraqlı mə-

qamlar var. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Gələcəkdə özlərini müasir dünyada inkişaf et-

dirmək üçün əla bir fürsətimiz var. Bunun üçün müəllim aşağıdakıları diqqəy mərkəzində sax-

lamalıdır: 

• şagirdlərlə iş; 

• şagirdlərin müstəqil fəaliyyətlərini planlaşdırmaq və təşkil etmək; 

• şagirdləri səriştələrini inkişaf etdirməyə imkan verən müxtəlif fəaliyyətlərdə motivasiya 

etmək; 

• meylləri, fərdi xüsusiyyətləri və maraqlarını nəzərə alaraq, müxtəlif iş və fəaliyyət növ-

lərində şagirdlərin fəaliyyətləri təşkilinin müxtəlif formalarından istifadə etmək; 

• müxtəlif fəaliyyətlərdə şagirdlərə nümayiş etdirilən səriştələr ilə əlaqəli bir mütəxəssis 

mövqeyi tutmağa və onları uyğun meyarlardan istifadə edərək qiymətləndirməyə çalışmaq; 

• tələbələrin meyllərini görməyə çalışmaq və onlara uyğun olaraq onlar üçün ən uyğun 

tədris materialını və ya fəaliyyətini müəyyənləşdirmək; 

• şagird qrupu və layihə fəaliyyətlərini təşkil etmək və istiqamətləndirmək üçün dizayn, 

tədqiqat düşüncəsi üzərində işləmək; 

• dərslərdə şagirdlərin nailiyyətlərini adekvat qiymətləndirilməsinə və inkişaf etdirilməsi-

nə imkan verən qiymətləndirmə sistemindən istifadə etmək; 

• müasir texnologiyalardan tədris prosesində istifadə etmək. 
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Использование современных технологий  

обучения на уроках математики 

 

Резюме 

 
Предлагаемая работа подтверждает актуальность использования современных тех-

нологий обучения на уроках математики. Использование современных технологий обу-

чения стало неотъемлемой частью современного образования и актуально для каждого 

учителя, которому небезразлична судьба своих учеников. Использование современных 

технологий обучения может изменить преподавание традиционных учебных предметов 

за счет рационализации детского труда, оптимизации процессов понимания и запоми-

нания учебного материала. Обучение ребенка с радостью, без принуждения, с примене-

нием инновационных технологий в работе учителя превратит уроки в творческое об-

щение между учениками вне зависимости от дисциплины. 

 

E.V. Mehbaliyeva 

 

Use of modern teaching technologies  

in the lessons of mathematics 

 

Summary 

 
The proposed work confirms the relevance of the use of modern teaching technologies in 

mathematics lessons. The use of modern teaching technologies has become an integral part of 

modern education and is important for every teacher who is not indifferent to the fate of their 

students. The use of modern teaching technologies can change the teaching of traditional 

academic subjects by rationalizing child labor, optimizing the processes of understanding and 

memorizing teaching material. Teaching a child with joy, without coercion, using innovative 

technologies in the work of the teacher will turn the lessons into creative communication 

between students, regardless of the discipline. 
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Sinfi təsvir edərkən başlığında onun bütün baza sinifləri sadalanır. Sinifdə baza siniflərin 

elementlərinə müraciət private, protected və public açar sözləri vasitəsilə edilir (1): 

class ad: müraciət_açarı  baza_sinfin_adı {// sinfin gövdəsi};  

Məsələn, bilirik ki, bütün növ üçbucaqlılar, dördbucaqlılar, beşbucaqlılar və s. fiqurlar 

çoxbucaqlılar ailəsinə daxildirlər. Ch_b sinfini baza sinfi (valideyn, əcdad) qəbul etsək, onda 

onun törəmələri (varisləri) olan Uch_b və D_b sinifləri aşağıdakı kimi təsvir edilər:  

class Ch_b { 

 //…   }; 

class Uch_b: public Ch_b { 

public: Show ( ) ; };    

class D_b: public Ch_b { 

public:  Show ( ) ; };    

Burada törəmə siniflər olan Uch_b və D_b, Ch_b baza sinfinin bütün elementlərini vərəsə 

kimi saxlayırlar, lakin onların hər biri ayrıliqda həm də Show metoduna malikdirlər. Əgər sin-

fin baza siniflərinin sayı çox olarsa, bu halda onlar vergüllə bir-birindən ayrılırlar, bu zaman  

müraciət açarları hər bir sinfin əvvəlində yazıla bilər. Məsələn, paraleloqram dördbucaqlının 

xüsusi növlərindən biri olduğu üçün o həm Ch_b, həm də D_b sinfinin varisi hesab oluna bi-

lər: 

class Ch_b { 

 //…   }; 

class Uch_b: public Ch_b { 

public: Show ( ) ; };    

class D_b: public Ch_b { 

public: Show ( ) ; };  

class Paraleloqram: public Ch_b, private D_b{ 

public: Show ( ) ; };    

Əlaqəli siniflərin belə yığımı siniflər iyerarxiyası adlanır. 

Sinfin elementlərinə private və public müraciət spesifikatorları vasitəsilə, eləcə də protec-

ted spesifikatorundan da istifadə etmək olar (2). protected spesifikatoru övlad olmayan, yəni 
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iyerarxiyaya daxil olmayan tək siniflərin elementlərinə müraciətdə işlədilən private spesifika-

toru ilə eynigüclüdür. Onlar arasındakı fərq yalnız varislik zamanı araya çıxır ki, bu fərqləri 

də aşağıdakı cədvəldən aydın görmək olar: 

 

Müraciət açarı Baza sinfinin spesifikatoru Törəmə (övlad) sinifdə müraciət 

Private Private Yoxdur 

 Protected Private 

 Public Private 

protected Private Yoxdur 

 Protected Protected 

 Public Protected 

Public Private Yoxdur 

 Protected Protected 

 Public Public 

 

Cədvəldən göründüyü kimi, müraciət açarından asılı olmayaraq törəmə sinifdən baza sin-

fin private elementlərinə müraciət mümkün deyil. Bu elementlərə yalnız baza sinfin metodları 

vasitəsilə müraciət etmək olar.  

private açarı ilə varislikdə protected  elementləri törəmə sinifdə private  elementləri kimi 

də qalırlar, qalan hallarda onlara müraciət qaydaları dəyişmirlər. Varislik zamanı public ele-

mentlərinə müraciət uyğun müraciət açarı ilə edilir. Əgər baza sinfinin elementləri private 

açarı vasitəsilə törəmə sinfə vərəsə verilirsə, onda törəmə sinifdə seçməklə onun bəzi element-

lərinə müraciət etmək olar (3). Bunun üçün törəmə sinfin public bölməsində görünmə oblas-

tına müraciət əməli (::) ilə onları elan etmək lazımdır. Məsələn: 

      class Ch_b { 

 …  

public: void f ( );  }; 

class Uch_b: private Ch_b { 

public: Ch_b:: void f( ); 

            Show ( ) ; };    

Bəzən baza sinfin metodlarını törəmə sinifdə bir qədər dəyişdirmək lazım gəlir. Metodun 

dəyişdirilməsi üçün törəmə sinifdə  metodu eyni adla (metodun baza sinifdə olan adı ilə) elan 

etmək lazımdır. Əgər baza sinfin metodunu dəyişdirmədən çağırmaq lazım gələrsə, onda yu-

xarıdakı nümunədə göstərildiyi kimi görünmə oblastına müraciət əməlindən istifadə olunur, 

məsələn: 

 

#include <iostream> 

using namespace  std; 

class Valideyn { 

public : void Display ( ) {cout<<"Salam, yoldash!"; }}; 

class Evlad : public Valideyn { 

public : void Display ( ) {  

Valideyn :: Display ( );    //Baza sinfin metodunun chagrilmasi 

cout<<"Necesiniz, yoldash!"; }}; //Baza sinfin metodunun deyishdirilmesi 

class Neve : public Evlad{ 

public : void Display ( ) {  
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Evlad :: Display ( ); //Baza sinfin metodunun chagrilmasi 

cout<<"Xudahafiz!"<<endl; }}; //Baza sinfin metodunun deyishdirilmesi 

int main ( ) { 

Neve  x; 

x.Display ( ); return 0;} 

Törəmə sinfin yalnız bir valideyni olduqda belə varislik sadə varislik adlanır. Sinfin müx-

təlif metodları üçün müxtəlif varislik qaydaları mövcuddur. Məsələn, törəmə sinfə valideyn 

sinfin konstruktor və mənimsətmə əməlləri irsən verilmir, destruktorlar isə verilir. Siniflərin 

varisliyini və bu zaman yaranan problemləri nümunə üzərində nəzərdən keçirək.   

Müxtəlif metodların varislik qaydalarına baxaq. 

Konstruktorlar irsən ötürülmədiklərinə görə övlad sinifdə öz konstruktorları təyin edilmə-

lidir (1). Konstruktorun çağırılması qaydaları aşağıdakı kimi təyin edilir: 

➢ Əgər törəmə sinifdə baza sinfinin konstruktoruna aşkar müraciət verilməyibsə, onda 

susmaya görə baza sinfinin konstruktoru avtomatik çağırılır (yəni baza konstruktoru parametr-

lərsiz çağırılır). Bu daemon sinfinin birinci konstruktorunda edilmişdir. 

➢ Bir neçə səviyyəli iyerarxiyayda baza konstruktorları ən yuxarı səviyyədən başlayaraq 

çağırılırlar. Bundan sonra sinifdə elan olunma ardıcıllığına görə sinfin obyekt olan elementlə-

rinin konstruktorları, sonra isə övlad sinfin konstruktorları yerinə yetirilir.  

➢ Törəmə sinfin bir neçə baza sinfi olduqda onların konstruktorları elan olunduqları ar-

dıcıllığa görə çağrılırlar. 

➢ Əgər baza sinfinin konstruktoru parametrlərin göstərilməsini tələb edirsə, onda o aşkar 

şəkildə törəmə sinfin konstruktorunun inisiallaşdırma siyahısında verilməlidir (bu nümunədə-

ki son üç konstruktorda göstərilmişdir). 

Mənimsətmə əməli də irsən ötürülmür, odur ki, onu da daemon sinfində aşkar şəkildə təyin 

etmək lazımdır. Funksiya-əməlin yazılışına fikir versək görərik ki, onun gövdəsində birbaşa 

aşkar şəkildə baza sinfin mənimsətmə funksiya-əməli çağırılmışdır. Çağrılmanın yazılış sin-

taksisini aydın təsəvvür etmək üçün operator açar sözünü əməl işarəsi ilə birlikdə funksiyanın 

adı kimi qəbul etmək lazımdır. 

   Destruktorların varislik qaydaları aşağıda sadalanmışdır: 

➢ Destruktorlar irsən ötürülmürlər, əgər proqramçı törəmə sinifdə destruktoru təsvir et-

məyibsə, o susmaya görə təyin edilir və bütün baza siniflərin destruktorları çağırılır. 

➢ Konstruktordan fərqli olaraq törəmə sinfin destruktorunun yazılışında baza siniflərin 

destruktorlarını aşkar şəkildə çağırmaq tələb olunmur.   

➢ Bir neçə səviyyəli iyerarxiyayda destruktor konstruktorların əksinə olaraq birinci sin-

fin, sonra sinfin elementlərinin, ən sonda isə baza sinfinin destruktorları  çağırılırlar.  

Törəmə sinifdən baza sinfinin təyin edilmiş metoduna müraciət görünmə oblastına müra-

ciət əməli (::) və metodun adı vasitəsilə edilir (1). Beləliklə, deyə bilərik ki, törəmə sinif baza 

sinfinin hərəkətlərini nəinki tamamlamaq, hətta onları tənzimləmək imkanına da malikdir. 

Adətən obyektlərlə iş göstəricilər vasitəsilə yerinə yetirilir. Baza sinfinə istinad edən göstəri-

ciyə istənilən törəmə sinfin obyektinin ünvanını mənimsətmək olar (açıq varislikdə): 

//  Baza sinfinə istinad edən göstərici təsvir edilir: 

monstr *p; 

// Göstərici törəmə sinfin obyektinə istinad edir: 

p=new daemon; 

Belə müraciəti istənilən vaxt etmək mümkün olmur. Çünki proqramın icrası prosesində 

göstərici müxtəlif vaxtlarda iyerarxiyanın müxtəlif siniflərinin obyektlərinə istinad edə bilər 
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və eləcə də kompilyasiya prosesində konkret sinif naməlum da ola bilər. Məsələn, parametri 

baza sinfinin obyektinə göstərici olan funksiya. Proqramın icrası zamanı bu göstərici istənilən 

törəmə siniflərin obyektlərinə də istinad edə bilər.  

C++ dilində ilkin əlaqələndirmə ilə yanaşı, gec əlaqələndirmə mexanizmi də reallaşdırıl-

mışdır. Gec əlaqələndirmə mexanizmi proqramın icra mərhələsində metodu çağıran konkret 

obyektin tipindən asılı olaraq bu metoda istinad etməyə  sistem tərəfindən icazə verilməsi pro-

sesidir (2). Əlaqələndirmə mexanizm virtual metodlar vasitəsilə reallaşdırılır. Virtual metodu 

təyin etmək üçün virtual spesifikatorundan istifadə olunur, məsələn: 

virtual  void draw(int x, int y, int scale, int position) 

Virtual metodların yazılış və istifadə qaydalarını nəzərdən keçirək: 

➢ Əgər baza sinfində metod virtual metod kimi təyin edilibsə, törəmə sinifdə həmin adla 

və parametrlərlə təyin olunan metod avtomatik olaraq virtual metod kimi qəbul edilir. 

➢ Virtual metodlar irsən ötürülürlər, yəni törəmə sinifdə onları əvvəlcədən təyin etmək 

yalnız o zaman tələb edilir ki, metoda valideyn metoddan fərqli hərəkətlər vermək lazım gəl-

sin. Bu zaman müraciət qaydasını dəyişmək olmaz. 

➢ Əgər virtual metod  törəmə sinifdə  əvvəlcədən təyin edilibsə, onda onun obyektləri 

baza sinfinin metodlarına görünmə oblastına müraciət əməli (::) vasitəsilə müraciət edə bilər-

lər. 

➢ Virtual metod static modifikatoru ilə elan edilə bilməz, lakin dost metod kimi elan edi-

lə bilər. 

➢ Əgər sinifdə virtual metodun təsviri verilirsə, o “təmiz” virtual metod kimi təyin edil-

məlidir. Təmiz virtual metod metodun gövdəsi əvəzinə xüsusiyyət=0 informasiyasını saxlayır, 

məsələn: 

virtual void f(int)=0; 

Təmiz virtual metod törəmə sinifdə əvvəlcədən təyin edilməlidir.   

Əgər monstr sinfində draw metodunu virtual metod kimi təyin etsək, onda göstəricinin is-

tinad etdiyi hansı sinfin metodunun seçilməsi icazəsi obyektin tipindən asılı olaraq sistem tə-

rəfindən veriləcək. 

monstr *r, *p; 

r=new  monstr;              //monstr sinfinin obyekti yaradılır 

p=new  daemon;              //daemon  sinfinin obyekti yaradılır 

p-> draw (1, 1, 1, 1);      //monstr :: draw metodu çağrılır 

p-> draw (1, 1, 1, 1);      //daemon :: draw metodu çağrılır 

p-> monstr :: draw (1, 1, 1, 1);  // virtual metodlar mexanizmindən yankeçmə  

Əgər daemon sifinin obyekti draw metodu ardıcıl olmayaraq müəyyən vaxtlarda (yəni 

monstr sinfində təyin olunan başqa metodlardan da) çağıracaqsa, onda bu zaman daemon sin-

finin draw metodu çağrılacaq. 

Beləliklə, deyə bilərik ki, proqramın yerinə yetirilməsi mərhələsində metoddan istinada 

icazə verilirsə, belə metod virtual metod adlanır (“virtual” ingilis sözü olub, burada “faktiki” 

deməkdir, yəni istinada faktik çağırışa görə icazə verilir). Varislik çoxluğu o deməkdir ki, si-

nif bir neçə baza siniflərinə malikdir. Əgər baza siniflərində eyni adlı elementlər mövcud-

dursa, bu zaman identifikatorlar arasında dolaşıqlıq yaranar. Bu səhvi aradan qaldırmaq üçün 

görünmə oblastına müraciət əməlindən istifadə edilir: 

class monstr { 

public: int get_health ( ); 

…  }; 
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class hero { 

public: int get_health ( ); 

…  }; 

class ostrich: public monstr, public hero { …  }; 

int main ( ) { 

ostrich A; 

cout<<A.monstr :: get_health ( ); 

cout<<A.hero :: get_health ( );   } 

Proqram fraqmenti nümunəsindən göründüyü kimi get_health metodunun çağırılması 

üçün onun təsvir olunduğu sinfi aşkar şəkildə göstərmək vacibdir. Sinfin metoduna adi A. 

get_health kimi müraciət etsək, bu proqramda səhvlik yaradacaq, belə ki, kompilyator hansı 

baza sinfinin metoduna müraciət edildiyini ayırd edə bilməyəcək.   

Əgər baza siniflərinin də ümumi bir əcdadı (valideyni) varsa, bu ona gətirəcək ki, baza si-

niflərinin törəmə sinfi öz əcdadlarının iki nüsxə sahələrinə malik olacaq, bu isə arzuolunmaz 

haldır. Bundan qaçmaq üçün varislikdə ümumi əcdadı virtual sinif kimi təyin edirlər: 

class monstr {   …   }; 

class daemon: virtual public monstr {    …   }; 

class lady: virtual public monstr {  …   }; 

class baby: public daemon, public lady {  …   }; 

baby sinfi  monstr sinfinin sahələrinin yalnız bir nüsxəsinə malik olur. Əgər baza sinfi vir-

tual sinif kimi irsən verilirsə, onda törəmə sinifdə  adi qayda baza sinfinin hər bir sahəsinin bir 

virtual və bir qeyri-virtual nüsxəsi yaradılacaq.  

Varislik çoxluğu törəmə sinifləri iki və daha çox baza siniflərin xüsusiyyətləri ilə təmin et-

mək üçün istifadə edilir[5]. Əksər hallarda törəmə sinfi baza siniflərindən biri əsas, qalanları 

isə əlavə xüsusiyyətləri ilə təmin edirlər (onlara çox vaxt qarışdırıcı siniflər də deyirlər). İm-

kan daxilində qarışdırıcı siniflərin virtual olmaları və parametrsiz konstruktor vasitəsilə yara-

dılmaları məsləhətlidir (bu rombşəkilli varislikdə (baza siniflərinin də ümumi bir əcdadı ol-

duqda) bir çox problemlərin qarşısını alır).  

 Yuxarıdakı şərhləri yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, siniflərin varislik xüsusiyyətləri ob-

yektyönlü iyerarxiya yaratmağa imkan verir, yəni törəmə siniflər (övlad tipli obyektlər) vali-

deyn və ya baza siniflərin elementlərini (struktur və hərəkətini) irsən qəbul edir, onların xüsu-

siyyətlərini tamamlaya və ya dəyişdirə bilmək imkanlarına malik olurlar. Əlaqəsiz siniflərin 

sayı çox olduqda onları idarə etmək çətinləşir. Varislik bu problemi siniflərin nizamlanması 

və siraya düzülməsi yolu ilə aradan qaldırır, ümumi xüsusiyyətlərə malik sinifləri vahid bir 

sinifdə birləşdirərək ondan baza kimi istifadəyə imkan verir.  

Beləliklə, iyerarxiyanın yuxarı səviyyələrində olan siniflər, özlərindən aşağıda yerləşən 

bütün siniflərin ən ümumi xüsusiyyətlərini daşıyırlar. İyerarxiya boyunca aşağı düşdükcə si-

niflər daha konkret xüsusiyyətlərə malik olurlar. Varislik çoxluğu bir sinfə iki və daha çox va-

lideyn siniflərin xüsusiyyətlərini daşımağa imkan verir.  

Məqalənin aktuallığı. Təlim keyfiyyətinin yüksəldilməsi təhsilin qarşısında daim duran 

problemlərdən biridir. Odur ki, hər hansı proqramlaşdırma dilinin əsas anlayışları və prinsip-

lərindən ibarət nəzəri əsaslarının öyrənilməsi ilə yanaşı, proqramlaşdırma bacarıqlarının mə-

nimsədilməsi də zəruriyyət təşkil edir. Məqalədə bu istiqamətdə məsələlərə toxunulduğu üçün 

onun aktuallığı aydın olur. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik  virtual metodların yazılış və istifadə qaydalarının 

verilməsi, sinfin elementlərinə olan private, public və protected müraciət spesifikatorlarının 
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arasındakı fərqlərin göstərilməsi, müxtəlif metodların varislik qaydalarının  araşdırılmasıdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədə C++ dilində sinif tipinin varislik xü-

susiyyətləri ətraflı araşdırılmışdır. Bu baxımdan da məqalənin məzmunu ali və orta məktəb 

müəllimləri tərəfindən tədris materialı kimi, eləcə də bakalavr və magistrlər laborator məşğə-

lələrdə mövzu ilə bağlı tapşırıqların yerinə yetirilməsi zamanı istifadə edə bilərlər.    
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Л.Э. Мехтиева 

 

Особенности наследования типа класса в C ++ 
 

Резюме 
 

В статье рассмотрены особенности наследования типов классов языка программиро-

вания C++. Показано, что свойства наследования классов позволяют создавать объект-

но-ориентированную иерархию, управление которой становится затруднительным при 

большом количестве несвязанных классов. Наследование устраняет эту проблему пу-

тем упорядочения и сквенирования классов, объединяя классы с общими свойствами в 

один класс, позволяя использовать его в качестве базы. Кластер наследования поз-

воляет классу нести свойства двух или более родительских классов. 

 

L.E. Mehdiyeva 
 

Inheritance features of a class type in C ++ 
 

Summary 
 

The article examines the inheritance characteristics of the class type of C++ programming 

language. It has been shown that the inheritance properties of classes allow to create an 

object-oriented hierarchy, making it difficult to manage them when the number of unrelated 

classes is high. Inheritance eliminates this problem by regulating and sorting classes, 

combining classes with common features into a single class, allowing it to be used as a base. 

The majority of inheritance allows one class to carry the properties of two or more parent 

classes. 
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Obyektin məlumat modelinin təsviri formalarının  
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Zenfira Əsgər qızı Tağıyeva 

riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti 

Sevinc Cəmil-Cahid qızı Cəbrayılzadə 

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin dosenti 

E-mail: sevinge.jabrayilzadeh.1973@mail.ru 
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Açar sözlər: maddi model, obyekt, informasiya modeli, Photo-robot proqramı, məlumat 

modeli, təsvir formaları 

Ключевые слова: материальная модель, объект, информационная модель, програм-

ма фото-робота, модель данных, формы описания 

Key words: material model, object, information model, photo-robot program, data model, 

description forms 
 

Standartlar: Bir obyektin məlumat modelinin təsviri formalarını sadalayır. 

Öyrənmə nəticəsi: 

1) Modelləri araşdırın və yaradın. 

2) Maddi modeli təsvir edin. 

3) İnformasiya modelini təsvir edin. 

4) Kuklaların, manekenlərin, heykəllərin, skeletlərin fərqli modelləri kimi təqdim edin. 

Kursun növü: Deduktiv 

İş metodu: Sual və cavab, oyun, beyin fırtınası 

İş forması: Kiçik qruplarda işləmək 

İnteqrasiya: Həyat bacarıqları, texnologiya 

Resurs: Dərslik, kompüter, iş vərəqləri,  qiymətləndirmə vərəqələri 

Motivasiya: 

Müəllim tələbələrə Peşə oyununu oynamağı təklif edir. Bunu etmək üçün müəllim şagird-

lərdən hansı peşəni sevdiyini soruşur. Cavablardan asılı olaraq sinif 4 qrupa bölünür. 1 qrup 

(həkim), 2 qrup (dərzi), 3 qrup (geyim satıcısı), 4 qrup (sənətçi). 1-3 qruplar skeleti, 2-4 qrup-

ları maneken və heykəlin qruplaşdırılmasını təsvir etməlidir. 

Məsələni araşdırın: 

Fərqli obyektlərin eyni modeli ola bilərmi? 

Dünyanın bizə hansı məlumatları xatırladır? 

Hansı kukla modeli? 

Modellərə baxarkən yeni binanın oxşar cəhətlərini sadalayın. 

Araşdırma. 

Dərslikdən istifadə edərək müəllim şagirdlərin fəal iştirakı ilə yeni məlumatları şərh edir. 

4 bölünmüş qrupa 2 tapşırıq verir. Tapşırıqlar bütün tələbələr qrupları üçün eynidır. 

1-3 qrup 

2- 4 qrup 
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     “ Peşə” oyunu  

Obyekt Obyekti təsvir edin 

 

M a n i k e n 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

İnformasiya mübadiləsi. 

Hər qrupun nümayəndələri öz işlərini təqdim edirlər: 

İnsanlar və skeletlər arasında oxşarlıqlar nələrdir? 

Azaldılmış obyektlərin adı nədir? 

Niyə bir qrup həkim və bir qrup anatomiya müəllimi skeleti təsvir edir? 

Hər üç qrupdakı informasiya modelləri eyni xüsusiyyətlərdən və fərqləndirici məlumatlar-

dan istifadə etdiyinə görə müzakirə zamanı məlumat mübadiləsi aparılır. 

Ümumiləşdirmə və nəticə. 

Müəllim sinfə suallar verir. 

Məlumat modeli nədir? Məlumat modeli ilə material modeli arasındakı fərq nədir? Bir ob-

yekt modeli nə deməkdir? Orijinal obyekt nədir? Yerin hansı modellərini bilirsiniz? Fərqli ob-

yektlərin eyni modeli ola bilərmi? 

Qrafik modellər informasiya modeli ola bilərmi? Bir cismin hansı xarici xüsusiyyətləri 

(ölçü, forma, rəng və s.) Qrafik modelləri əks etdirir? Binalar üçün texniki qurğular hazırla-

yarkən ilk növbədə onlardan hansı (qrafik) məlumat modelləri (təsvirlər) hazırlanır? 

Yaradıcı tətbiqetmə. 

Əgər məktəbdə şərait varsa, müəllim Photo-robot proqramında bir insanın şəklini kompü-

terə qoyur, bığını, qaşını, gözünü, qolunu, ayağını, papağını, saçını, burnunu, köynəyini, ətə-

yini, bluzasını, şalvarını, sırğasını, üzüyünü və s. Qrup nümayəndələrinin iştirakı ilə fərqli 

modellər yaratmaqla model haqqında biliklərin yaradıcı şəkildə möhkəmləndirilməsi üçün. 

Qiymətləndirmə 

Tədqiqatın əvvəlində müəllim müəyyən etdiyi meyarlara uyğun olaraq tələbələrlə qrup işi-

ni istiqamətləndirə bilər. O, həmçinin öz müşahidələri əsasında və ya dərslərin məqsədlərinə 

uyğun meyarlarla tələbələrin özünü qiymətləndirmə şəklində planlaşdırılmış qiymətləndirmə 

aparır. 

 

№ Meyarlar yaxşı orta zəif 

1. Sadə modellərin orijinallarını tanıyır    

2.  Modellərin fərqini seçə bilir    

3. İnformasiya modelini tanıya bilir    

4. Qrafiki modelləri sadalayır.    

5. Modellərin oxşarını seçə bilir    
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Əks əlaqə. 

Təlimatçı sinifdən soruşur: 

Hansı model maraqlıdır: material və ya məlumat modelləri? Hansı daha sadədir? 

Məktəb işi. 

İş səhifəsindəki müxtəlif toplanışların tapşırıqlarını tamamlayın. 

3-cü məşqi. 

VI sinif. 

Nöqtə: Maddə məlumat modelinin təsviri növləri 

Tədbirlər: 2.1.1. Maddə məlumat modelinin ifadəli növlərini qeyd edir. 

Öyrənmə nəticəsi: 

1) Məlumat modeli ideyasını izah edir. 

2) Maddə məlumat modelinin cəlbedici növlərini tanıyır. 

3) Verilənlər modeli ideyasını şərh edir. Məqalənin məlumat modelini yaradır. 

İş üçün texnika: konseptualizasiya faydalıdır 

İş növü: kiçik yığıncaqlarda işləmək 

Qoşulma: həyat bacarıqları, riyaziyyat, texnologiya. 

Aktiv: iş vərəqləri, oxu materialı, EHM 

Yeni mövzunu davam etdirmədən əvvəl, keçmiş tələbələrə keçmiş məqamla bağlı belə 

maraqlı bir sual soruşulur. 

Bu məqalələr arasında ziddiyyət nədir? 

 
Tədqiqat sualı: 

Maddənin məlumat modeli nədir və təsvir növlərinə nə aiddir? 

İstiqamətləndirmə işləri: 

Sinif 4 iclasa ayrılmışdır. İş vərəqləri hər toplanışa verilir. 

Maddələr üçün uyğun modelləri tapın və onları bir xətt ilə birləşdirin. Bir giriş qurun. 

 
Qrup 2  

Obyektlərdən hansı bizə Yer kürəsi barəsində daha geniş informasiya verə bilər? Obyekt-

lər barəsində xüsusi təqdimat tərtib edin.  
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Qrup 3  

İnsanın hansı məlumat modelləri var? Bu modellər barəsində təqdimat tərtib edin. 

            

       
Qrup 4  

AR-nın xəritəsinin məlumat modelini cədvəl və diaqram formasında qurun və təqdimat 

tərtib edin. 

 
Ümumiləşdirmə və nəticə  

Ətrafımızda gördüklərimizə obyekt deyilir. Modellərini obyektləri təsvir etmək üçün isti-

fadə edirlər. Bir model, konsentrasiya edilmiş orijinal məqalənin, prosedurun və ya hadisənin 

əsas məqamlarını əks etdirən hər hansı yeni bir məhsuldur. Həqiqi bir maddə münasibətilə və 

prosedurda bir model qurmaq nümayiş etdirmə adlanır. Modelin tikildiyi məqalə birincisi ola-

raq bilinir. 

Modellər 2 fərqli yolla edilə bilər: 

1) Maddi model 

2) İnformasiya modeli 
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Maddi model: 

Orijinal bir məqaləyə bənzəyən və fərqli materiallardan hazırlanan və ölçüləri uyğun olan 

modellərə maddi modellər deyilir. 

         
İnformasiya modeli: 

Həqiqi bir məqalənin nəzəri xüsusiyyətlərini əks etdirən bir modelə məlumat modeli de-

yilir. Məlumat modelləri sözlə, müəyyən şəkillərlə verilə bilər. Çox xarakterik modellərin nü-

munələrinə ədədi modellər, musiqi və məlumat modelləri daxildir. Maddə haqqında toplanan 

məlumatlar işığında onun məlumat modeli hazırlanır. 

 
Şagirdlərin qiymətləndirilməsi: 

 

№  

Şagirdlər 

I səviyyə 

Model 

anlayışını 

bilir. 

II səviyyə 

Modelin  

formalarını 

çətinliklə sadalayır. 

III səviyyə 

Təsvir 

formalarını 

sadalayır, 

modelini 

qurmur. 

IV səviyyə 

informasiya 

modelini qurur, 

təsvir formalarını 

sadalayır. 

1       

2       

3       

4       
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Ev tapşırığı:  

Verilmiş obyektlərin informasiya modelini qurun və təqdimat hazırlayın. 

 
 

Məqalənin aktuallığı. Müasir təlim metodlarından istifadə etməklə informatika təliminin 

təşkilində modelləşdirmə elementlərini reallaşdırmaq və bununla bağlı olaraq yeni metodiki 

yanaşmaların göstərilməsi məqalənin aktuallığını təşkil edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə obyektin məlumat 

modelinin təsviri formalarının VI sinif informatika kursu üçün xarakterik olan pedaqoji meto-

diki göstərişlər nəzərə alınmışdır. 

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

müəllimləri, tələbə və magistrantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.А. Тагиева, С.Дж.-Дж. Джабраилзаде 

 

Методический подход к обучению описательным формам 

информационной модели объекта (для VI класса) 

 

Резюме 

 
Внедрение элементов моделирования в организацию обучения информатике с ис-

пользованием современных методов обучения и одновременно демонстрация новых 

методических подходов является одним из ключевых вопросов при проведении курса 

на высоком уровне. В статье не только показаны пути решения данной проблемы, но и 

учтены педагогические методические указания, типичные для 6-го класса курса ин-

форматики описательных форм информационной модели объекта. 
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Z.A. Taghiyeva, S.Dj.-Dj. Djabrailzade 

 

Methodological approach to teaching descriptive forms  

of object information model (for VI grade) 

 

Summary 

 
Implementing modeling elements in the organization of computer science training using 

modern teaching methods, and at the same time demonstrating new methodological 

approaches, is one of the key issues in conducting the course at a high level. In addition to 

showing the ways to solve this problem, the article also takes into account the pedagogical 

methodological guidelines typical of the 6th grade computer science course of descriptive 

forms of the information model of the object. 

 

         Redaksiyaya daxil olub: 06.07.2021 
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Bəzi müstəvi fiqurların kombinasiyasına 

aid məsələlərin həlli metodikası 
 

Ülkər Nifdi qızı Murğuzova 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 

E-mail: ulkermurğuzova13@gmail.com 

Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. N.B. Nəsirov, 

                r.ü.e.d., prof. M.A. Nəcəfov 

        

Açar sözlər: çevrə, üçbucaq, tərəf, trapesiya, radius, diametr 

Ключевые слова: круг, угол, сторона, трапеция, радиус, диаметр 

Key words: circle, triangle, side, trapezoid, radius, diameter 

 

Məlumdur ki, məsələ həlli şagirdlərin məntiqi təfəkkürünü inkişaf etdirir və riyazi biliyin 

möhkəmləndirilməsi sahəsində mühüm rola malikdir. Həndəsə məsələləri isə xüsusilə şagird-

lərin idrak fəallığını, təsvir etmək bacarığını,ümumi riyazi qabiliyyətlərin inkişafında əhəmiy-

yət kəsb edir. Təkcə ümumtəhsil məktəblərində deyil, orta ixtisas məktəblərində də, riyaziy-

yata böyük maraq göstərən şagirdlərimiz çoxdur. Bu məktəblərdə şagirdlərin ümumi riyazi 

mədəniyyətinin formalaşması, onların gələcək peşə sahələrindəki müvəffəqiyyətlərinin əsasını 

təşkil edir. İstər dərs prosesində, istərsə də müxtəlif riyazi dərnək və seminarlarda maraqlı, 

düşündürücü məzmunlu məsələlər həlli vasitəsilə orta ixtisas məktəb şagirdlərində bu qabiliy-

yətləri aşılamaq mümkündür. Onu da qeyd edək ki, bəzi orta ixtisas məktəblərində riyaziyyat-

dan dərnək və seminar məşğələlərinin aparılması lazımı səviyyədə keçirilmir, bəzən isə yox 

dərəcəsindədir. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bu məktəblərdə də qabiliyyətli və riyaziyyat 

üzrə xüsusi istedadı olan şagirdlərimiz  kifayət qədərdir. 

Həndəsə məsələlərin, xüsusilə müstəvi fiqurlarının kombinasiyasına aid məsələlər həll yu-

xarıda qeyd etdiyimiz kimi xüsusiyyətlərin aşılanmasında əsas rol oynayan vasitələrdəndir. 

Bu tip məsələlər həllində şagird qarşılıqlı vəziyyətdə yerləşən hər bir həndəsi fiqurun xas-

səsini, bu xassələrin ortaq kəsişmə hissəsindən alınan situasiyadan istifadə edərək tələb olu-

nan kəmiyyətin, elementin tapılması üçün əsas verir. Aşağıda bu kimi məsələlərin həlli nü-

munələrinə baxaq: 

Məsələ 1. 

Oturacaqları uyğun olaraq 1sm və 6 sm olan trapesiyanın daxilinə çevrə çəkilmişdir. Tra-

pesiyanın yan tərəflərindən birinin 4 sm olduğunu bilərək çevrənin uzunluğunu tapın. 

Həlli: Məsələnin məzmununa uyğun şəkil çəkilir. Şəkil üzərində verilənlər qeyd edilir. 

(Şəkil 1) 

Şərtə görə; BC=1sm, AD=6sm, CD=4sm. 
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Çəkilmiş çevrənin uzunluğunun tapılması tələb olunur. Çevrənin uzunluğu düsturları tək-

rarlandırılır. Çevrənin uzunluğunu l-ilə işarə etsək, l=2πR və yaxud l=πd. Burada R-çevrənin 

radiusu, d-isə çevrənin diametrdir. 

Çevrə xaricinə çəkilmiş dördbucaqlının xassəsini şagirdlərdən soruşulur. Çevrə xaricinə 

çəkilmiş dördbucaqlının qarşı tərəflərinin cəmi bərabərdir. Bu xassəyə görə, AB+CD= 

AD+BC, 4+AB=1+6, buradan AB=3sm alarıq. Şagirdlər çevrənin diametrinin, onun xaricinə 

çəkilmiş trapesiyanın hündürlüyünə bərabər olmasını mühakimə yürütməklə məntiqi nəticə 

kimi alırlar. Trapesiyanın B və C təpə nöqtələrindən hər iki hündürlüyünü çəkirlər. BM və CN 

hündürlüklərinin oturacaqları arasında qalan MN parçası trapesiyanın kiçik oturacağına bəra-

bər olar. Yəni, MN=BC=1sm. Şəklə əsasən, AM+MN+ND=6 sm və AM+ND=5 sm olar. 

Düzbucaqlı △AMB və △CND-dən Pifaqor teoreminə görə, BM²=AB²-AM², CN²=CD²-ND²  

bərabərliklərini yaza bilərik. 

Məlumdur ki, BM=CN olduğundan (eyni bir trapesiyanın hündürlükləridir), eləcə də 

ND=5-AM olduğunu yuxarıdakı bərabərlikdən yerinə yazıb, dol tərəflərin bərabərliyinə 

əsasən  

                                                 AB²-AM²=CD²-(5-AM)² 

AB=3sm, CD=4sm. Qiymətlərini yerinə yazsaq, 

                                                 3²-AM²=4²-(5-AM)² 

                                                9-AM²=16-25+10AM-AM² 

Buradan isə, 

                                                10AM=18   AM=1,8 

alarıq. BM²=AB²-AM² bərabərliyindən BM²=3²-1,8²=5,76 → BM=2,4 alarıq. BM=d oldu-

ğundan, çevrənin uzunluğu  

                                                l=πd=π×2,4=2,4π sm  olar. 

Məsələ 2. 

Tərəfinin uzunluğu 3-ə bərabər olan bərabərtərəfli üçbucağın daxilinə başqa bir bərabər-

tərəfli üçbucaq çəkilmişdir. Belə ki, bu üçbucağın sahəsi verilmiş üçbucağın sahəsindən 3 də-

fə kiçikdir. Bu üçbucaqların qonşu təpələri arasındakı məsafəni tapın. 

Həlli: Fərz edək ki, ABC üçbucağı verilmişdir. Yəni, AB=BC=AC və A1B1C1 onun da-

xilinə çəkilmiş ikinci üçbucaqdır. (Şəkil 2). ABC üçbucağının sahəsını S, A1B1C1 üçbucağının 

sahəsini S1 ilə işarə edək. Oxşar üçbucaqların sahələri nisbəti onların uyğun tərəflərinin kvad-

ratları nisbətinə bərabər olduğu məlumdur. Odur ki, 

                                 

                                                                                                             (Şəkil 2) 
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3

1

2

2

11 =
AC

CA
yaza bilərik. Buradan,  A1C1=   ∙ 3=  olar. 

Qonşu tərəflər arasındakı məsafəni x-ilə işarə edək. CC1=AA1=x, onda AC1=3-x olar. 

AA1C1  üçbucağında <A1AC1=60⁰ olduğundan kosinuslar teoreminə görə,                

          A1C1²=AA1²+AC1²-2AA1∙ AC1∙cos60⁰ yaxud, 3=x²+(3-x)²-3∙(3-x)  

tənliyini alarıq. Tənliyi sadələşdirib x²-3x+2=0 kvadrat tənliyini alırıq və həll edib x1=1,x2=2 

alırıq. Beləliklə, A təpə nöqtəsindən qonşu təpələrə qədər məsafələrin 1 və 2 olduğunu alarıq. 

Müstəvi fiqurlarının qarşılıqlı vəziyyəti ilə əlaqəli şəkildə verilən məsələlərdə haqqında 

danışılan fiqurların tərəflərinin, hər bir fiqurun ayrı-ayrı xassələrinin lazımı səviyyədə öyrə-

nilməsi məsələlərin həllində xüsusi yer tutur. Fiqurların tərifindən onların əlamətləri adlanan 

xassələrinə əsasən verilmiş şərtdəki obyekt və münasibətlərin bu fiqurun malik olduğu sinfin 

həcminə daxil olduğunu asanlıqla müəyyən etmək mümkündür. Həll üçün lazım olan digər 

əlamət və xassələr, onlara aid aksiom, teorem və qaydalar  əsasında müəyyən edilir. 

Müstəvi fiqurlarının qarşılıqlı vəziyyəti dedikdə, təkcə biri o birinin daxilinə yaxud xarici-

nə yerləşməsi ilə əlaqəli məsələlər deyil, bu fiqurların birinin digərinə nəzərən yerləşməsi 

məzmunlu məsələlərdən  nəzərdə tutulur. Bu tip məsələlərdən birinin həllini məqsədə uyğun 

hesab edirik. 

Məsələ 3. 

Çevrə katetləri 6 sm və 8 sm olan düzbucaqlı üçbucağın böyük katetinə toxunur və bu ka-

tet qarşıdakı iti bucağın təpəsindən keçir. Çevrənin mərkəzi bu üçbucağın hipetonuzu üzə-

rində yerləşdiyini  bilərək, çevrənin uzunluğunu tapın. (Şəkil 3). 

Həlli: Məsələnin həllinə uyğun çəkilən şəkil məsələnin həlli üçün əsas əlamətlərdən biri-

dir. (Şəkil 3). 

Tutaq ki, çevrənin mərkəzi üçbucağın AB hipetonuzu üzərində olub AC=8 sm olan böyük 

katetə toxunur və bu katet qarşısındakı <B-dən keçir. Çevrənin uzunluğunu tapmaq üçün 

R=OB çevrənin radiusunu tapmaq kifayətdir. Əvvəlcə şagirdlərə çevrə və ona çəkilən toxu-

nanın xassəsi təkrarlanmalıdır. Çevrəyə çəkilən toxunan, toxunma nöqtəsinə çəkilən radius 

perpendikulyardır. AC- toxunandırsa və M toxunma nöqtəsidirsə, onda OM┴AC olar. Əgər tə-

rəfdən müstəvi üzərində düz xətlərin paralelliyi və perpendikulyarlığı əlamətlərinə görə eyni 

bir düz xəttə perpendikulyar olan iki düz xətt paraleldir. Yəni, BC┴AC və OM ┴AC olduğun-

dan BC//OM olar. Digər tərəfdən Pifaqor teoreminə görə, şagirdlər AB= ,  

AB2=62+82 →AB=10 sm olduğunu tapırlar. Şəkildən göründüyü kimi △ACB və △AMO 
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oxşar düzbucaqlı üçbucaqdır. Üçbucağın oxşarlığından 
AO

AB

OM

BC
=  OM=OB=k olduğunu və 

AO=10=k olduğunu bu nisbətdə yerinə yazsaq 
R−= 10

10
 alarıq. Buradan R=3,75 alarıq. 

Çevrənin uzunluğu l=2πR düsturunda R=3,75 sm qiymətini nəzərə alsaq l=7,5π olduğunu 

alarıq. 

Müşahidələr göstərir ki, bu tip məsələlərin həllində şagirdlərin həndəsi materiallar üzrə 

bilikləri əsaslı şəkildə təkrarlanır. 

Məqalənin aktuallığı. Müstəvi fiqurlarının kombinasiyasına aid məsələlər həlli şagird-

lərin ümumi yaradıcı təfəkkürü və konstruktiv bacarıqlarının inkişafında mühüm rol oynayır. 

Bu kimi xüsusiyyətlərin şagirdlərdə inkişaf etdirilməsi üçün fiqurların qarşılıqlı vəziyyətdə 

yerləşməsinə aid məsələlər həllinin metodik işləməsi aktuallıq kəsb edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə müstəvi fiqurlarının 

qarşılıqlı vəziyyətinə aid məsələlərin həlli metodikası və onlara aid nümunələr verilmişdir. Bu 

tip məsələlərin şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin və konstruktiv bacarıqlarının inkişafı üçün mü-

hüm əhəmiyyət kəsb etdiyindən, məktəblilərdə bu keyfiyyətlərin artırılmasını özündə əks et-

dirilən məsələ 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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Summary 

 
The article gives a methodology for solving problems related to the mutual position of 

plane figures and examples of them. These types of issues are important for the development 

of students' spatial imagination and constructive skills. The article shows examples of issues 

that reflect the increase of these qualities in students. 
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İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) inkişafının ən böyük töhfə verdi-

yi sahələrdən biri də təhsildir. Təhsildə yeni texnologiyanın tətbiqi həm tədris prosesinin key-

fiyyətini yüksəldir, həm də gənc nəslə İKT-nin mənimsənilməsi üçün şərait yaradır. Təbii ki, 

təhsilin elektronlaşdırılması ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi Dövlət Proqramı bu 

sahədə ciddi dönüş yaradıb. Proqramın icrası dönəmində paytaxtdan tutmuş bölgələrə qədər 

bir çox məktəblərdə müasir texnoloji vasitələr quraşdırılıb. Artıq elə bir məktəb yoxdur ki, 

orada şagirdlərin istifadəsində kompüter otağı olmasın, internet şəbəkəsi quraşdırılmasın. 

Tədris prosesində təlimin keyfiyyətinin artırılması məqsədilə tətbiq olunan interaktiv me-

todlarından istifadə zamanı İKT və digər innovativ vasitələr əhəmiyyətli rol oynayır. İnforma-

siya-kommunikasiya texnologiyalarının tədris prosesinə tətbiqi müxtəlif dərs formalarının hə-

yata keçirilməsinə və onların istifadə olunması üçün pedaqoji şərtlərin formalaşdırılmasına 

imkan vermişdir. Belə ki,tətbiq edən müəllimin bu sahə üzrə müəyyən bacarıq və vərdişləri-

nin olması, internet resurslarına və multimedia vasitələrinə uyğun olan təhsil şəraitinin yara-

dılması, tədris olunan fənnin məzmununun müfəssəl şəkildə çatdırılmasına nail olunması zə-

ruri tələblərdir. 

 Müasir dövrdə İKT cəmiyyətin inkişafına güclü təsir göstərən əsas amillərdən birinə çev-

rilmişdir. İKT-nin tətbiqinin səviyyəsi hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının, sosial 

vəziyyətinin iqtisadi inkişafının əsas göstəricilərindən biridir. Ona görə də ölkə Prezidenti cə-

nab İlham Əliyev 21 avqust 2004-cü ilə tarixli sərancamı ilə təsdiq edilmiş Azərbaycan Res-

publikasında ümumtəhsil məktəblərinin informasiya və kommunikasiya texnologiyaları ilə tə-

minat proqramı (2005-2007-ci) illər” təhsilin qarşısına yeni və əhəmiyyətli vəzifələr qoydu. 

Sərancamın həyata keçirilməsi ilə informatlaşdırma geniş vüsət almış və bununla bağlı 

çoxlu dövlət proqramları qəbul edilmiş və uğurla həyata keçirilmişdir. 

Təlimdə müasir texnologiyalar və İKT-dən istifadə şagirdlərin tədris olunan mövzunun ət-

raflı mənimsəməsi, lazımi bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsinə maraq yaratmaqla yanaşı 

müəllimin sərf etdiyi əməyi də qismən yüngülləşdirən yüksək tədris şəraiti yaratmağa qadir 

olan müasir vasitələrdir. Bu vasitələrdən istifadə şagirdlərdə informasiya bazasının çoxalma-

sına və mövzunu asanlıqla dərk etmələrinə şərait yaradır. Göründüyü kimi, təlimdə texniki va-

mailto:a.s.vusale@gmail.com
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sitələrindən istifadə dinamikliyi, kütləviliyi, mütəhərrikliyi, külli miqdarda informasiya daşıya 

bilməsi ilə digər innovativ vasitələri uzlaşdırmağa imkan verir. Ona görə də həmin vasitələr 

orta ümumtəhsil məktəbləri, eləcədə ali məktəblərdə də təlim-tərbiyə işində əvəzedilməzdir. 

 Milli kurikulum İKT-dən geniş istifadəni nəzərdə tutur. Kompüterdən, proyektordan isti-

fadə etməklə mövzunun icmalı qabaqcadan hazırlanır. Motivasiyanın qurulmasında mövzuya 

aid materiallardan intrnet qaynaqlarından, fleşkartlardan, əyani vəsaitlərdən, videomateriallar-

dan və.s. istifadə etməklə şagirdlərin diqqətini maksimum dərəcədə dərsə cəlb etmək müm-

kündür. İKT-nin metodiki işdə uğurla tətbiq olunması üçün müəllim İKT-nin müxtəlif forma-

larını yaxşı bilməli kompyuterdə yaxşı işləməli əsas təhsil saytlarının imkanlarından düzgün 

istifadə etməlidir. Bununla yanaşı təlim prosesində millilik və bəşəri dəyərlər öz əksini tapma-

lıdır. Tədris zamanı müəllim çalışmalıdır ki, şagirdlərdə dədqiqatçılıq, yaradıcılıq və qazanıl-

mış biliklərin həyatda müstəqil şəkildə tətbiqetmə bacarıqları inkişaf etdirilsin. Bütün bu prin-

siplərin gözlənilməsi təlim islahatının əsas kompetensiyalarından olan əqli təfəkkürün inkişa-

fını təmin edir. “Millətimizin sabahı” dediyimiz uşaqlar həyatımızın gələcəyi, ömrümüzün da-

vamıdır. Onların təlim-tərbiyəsində, sağlamlığına düzgün münasibət bəşəriyyətin aydın saba-

hının, parlaq gələcəyinin təminatıdır. XXI əsrdə yaşayacaq nəsillərin təlim-tərbiyəsinin, sağ-

lamlığının, xoşbəxt həyatının təməli bu günümüzdən başlayır. 

Şagirdlər hər tərəfli biliklərlə təmin edilməsi onlarda bacarıq və vərdişlər formalaşdırılma-

lı, yüksək mədəniyyətə və dünyagörüşünə malik şəxsiyyət kimi yetişdirilməlidir. Belə tədris 

prosesi şagirdlərdə özünəinam hissi oyadır ki, bu da onlara sinfin və dərsin təşkilində iştirak 

etməyə, öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə etməyə şərait yaradır. Müasir təlim metodları və 

İKT-dən istifadə sinif mühitində dəyişiklik etməyə və cəmiyyətin dəyərli vətəndaşları olmağa 

çalışan, aktiv, hər şeylə maraqlanan şagirdlərin təhsil aldığı siniflərin yaradılmasında müəl-

limlərə yol göstərir. Təlim prosesinin daha yaradıcı olmasına,şagirdlərin müzakirə,mühakimə 

qabiliyyətlərinin formalaşmasına stimul yaradan bu üsul və vasitələr eyni zamanda şagirdlərin 

təlim prosesinə daha maraqla və həvəslə yanaşmasını təmin edir. 

Təbii ki, qloballaşan dünyamızda güclü informasiya axını, istehsal sahələrinin və tex-

nologiyalarının dinamik yeniləşməsi, fəaliyyət sahələrinin xarakterinin sürətli və çevik növbə-

ləşməsi ictimai həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, təlim-tərbiyə, təhsil və idarəetmə me-

todlarına da ciddi təsir edib. Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir təlimin səmərəliliyinin yük-

səldilməsində yeni pedaqoji texnologiyalar və onların imkanlarından düzgün istifadə böyük 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Bu gün dünyada insanların əksəriyyəti müxtəlif məqsədlər üçün kompüterdən geniş istifa-

də edir. Xüsusən gənc nəsil üçün kompüterdən istifadə onun gündəlik fəaliyyətinin adi həyat 

tərzinə çevrilib. Kompüterlərin təhsil sahəsinə inteqrasiyası da bu tendensiyaları əks etdirir. 

Kompüterlərin təhsil sahəsində uğurlu tətbiqi yalnız onların əldə edilməsindən deyil, eyni za-

manda istifadəçilərin onlarla nə dərəcədə tanış olmalarından asılıdır. 

Müasir dövrdə İKT-nin inkişafı hər bir ölkənin intellektual və elmi potensialının vacib 

göstəricilərindən biridir. Bu prosesin zəruriliyi indiki qloballaşma dövründə daha çox hiss 

olunur. Bu texnologiyaların sürətli inkişafı bəşəriyyətə geniş imkanlar yaradır. Müasir texno-

logiyanın tədris prosesində tətbiqinin verdiyi müsbət nəticələrlə bağlı müxtəlif ekspertlərin fi-

kirlərini oxucularımıza çatdırmışıq. Aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, İKT re-

surslarının təhsil və tədrisdə tətbiqi təhsil səviyyəsinin yüksəlməsinə xidmət edib. Belə ki, tə-

limin məzmununun sürətlə dəyişməsi, hazırki ənənəvi təlim ünsürləri, yeni tədris prosesinin 

əvvəlcədən hazırlanmış formalarda, özü də indiki tələbləri nəzərə almadan aparılması təlimin 

səmərəsinin yüksəldilməsini, öyrənən və öyrədənlərin təhsildə fəal iştirakını tam təmin etmir. 
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Təlimdə İKT-nin tətbiqi zamanı hər bir öyrənən istənilən formada və məzmunda fəal olaraq 

fərdi şəkildə bilik və bacarıq əldə edə bilər. İKT-nin - peyk antenna, video, kompüter, inter-

net, mobil telefon və digərlərinin hər biri təlimin səmərəsinin yüksəldilməsində mühüm rol 

oynayır 

Şagirdlərdə informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması, onların İKT-dən savadlı istifa-

də vərdişlərinə əsaslanır. Bu gün artıq müasir məktəbi yeni informasiya texnologiyaları olma-

dan təsəvvür etmək olmur. Cəmiyyət inkişaf etdikcə fərdi kompüterlər və digər texnologiyala-

ra olan tələbat da artır. Ona görə də müasir şərait şagirdlərin kompüter savadlılığının bünövrə-

sinin məktəbin ibtidai siniflərindən qoyulmasını tələb edir. İKT bilik və bacarıqlarına mükəm-

məl yiyələnməyin ən yaxşı yolu onun orta məktəbdən başlanmasıdır. Təhsilin ibtidai siniflər-

dən İKT əsasında qurulması şagirdlərin gələcəkdə savadlı kadr kimi yetişməsində mühüm rol 

oynaya bilər. İbtidai siniflərdə İKT-nin tətbiqi şagirdlərdə ətraf aləmi informasiya baxımından 

təhlil etmək və müvafiq nəticələr çıxarmaq bacarıqlarının formalaşdırılmasına imkan yaradır. 

İnformasiya ilə işləmək bacarığı müxtəlif praktiki üsullara bələd olmağa, həmçinin, müasir 

texniki vasitələrlə informasiya mübadiləsi aparmağa kömək edir. Ekspertlər nəzərə çatdırır ki, 

İKT-nin dərslərdə tətbiqi təlimin motivasiyasını gücləndirir, şagirdlərin dərketmə fəaliyyətini 

aktivləşdirir. Onların fikrincə, dərslərdə İKT-dən istifadə dərslərin yüksək estetik və emosio-

nal səviyyədə keçirilməsinə imkan verir, əyaniliyi təmin edir, böyük həcmdə didaktik mate-

rialların cəlb edilməsinə köməklik göstərir, bu isə öz növbəsində, bir dərsdə şagirdlərlə görü-

lən işin həcmini bir neçə dəfə artırır, şagirdlərə diferensial yanaşmanı təmin edir. İKT-nin tət-

biqi şagirdlərdə müstəqil işləmək, şagirdlərin tədqiqat aparmaq imkanlarını genişləndirir, ən 

əsası, təhsilin keyfiyyətinin artmasına gətirib çıxarır. Müəllimin dərslərdə elektron resurslar-

dan istifadə etməsi şagirdlərdə tədrisə müsbət münasibət formallaşdırır, onların dərslərdə 

emosional durumunu yaxşılaşdırır. Hazırda məktəblərdə müəllimlər özləri elektron resursları 

bir neçə üsulla hazırlayır və dərslərdə onlardan istifadə edirlər. Ən geniş yayılmış üsul – ibti-

dai sinif dərslərində multimedia təqdimatlarından istifadədir. Burada olan multimedia ele-

mentləri - animasiya, mətn, şəkil, səs və digər komponentlər təlimin müsbət nəticələrinə güclü 

təsir göstərir. Təqdimatlardan istifadə edilməsi müasir dərslərin əsas cəhətlərindən olan - dərs-

lərin cəlbedici olmasını təmin edir. Təqdimatlar nəticəsində dərslərdə fəallığı ilə çox da seçil-

məyən şagirdlər də aktivləşir, müzakirələrdə iştirak edir və öz fikirlərini sərbəst olaraq ifadə 

edirlər. 

Həmçinin qeyd edək ki, ötən əsrin 60-cı illərindən ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Ru-

siya, İtaliya, Yaponiya və başqa ölkələrdə təlimin texnoloji vasitələri kimi təhsil prosesinə gə-

tirilən və az müddət ərzində böyük nəticələr əldə edilən pedaqoji texnologiyalar, xüsusən 

kompüter, internet, veb-şəbəkə, elektron öyrənmə vasitələri bu gün öyrədən və öyrənən ara-

sında müntəzəm və operativ əlaqə, əks əlaqə, dialoq yaradan əhəmiyyətli vasitələr kimi təsbit 

olunur. Bu texnoloji vasitələr elmi biliklərin didaktik dəyişməsinə, müəllim və şagirdlərin, 

rəhbər işçilərin təhsil sahəsində innovasiyaları nəzərə almaqla tədris prosesinin elmi təşkilinə 

gətirib çıxarır. Təlim prosesində informasiya texnologiyaları şagird və müəllimlərin müxtəlif 

fəaliyyət növlərində tətbiq olunur və hər bir şagirdin psixi inkişafına güclü təsir göstərir. Ayrı-

ayrı fənlər və mövzular üzrə məşğələlərdə informasiya texnologiyalarından istifadə şagirdlə-

rin psixi fəaliyyətini gücləndirir. Müəllim şagirdlərin idrak fəallığını gücləndirmək və təlimin 

səmərəsini yüksəltmək məqsədilə təlimə bir sıra pedaqoji texnologiyalar daxil edərək məktəb-

lilərin psixi funksiyalarını da dəyişmiş olur. Qavrama prosesində iştirak edən görmə və eşitmə 

analizatorları tədris materialı haqqında daha dolğun və dəqiq təsəvvürlərin qazanılmasına im-

kan verir. Pedaqoji texnologiyalar vasitəsilə alınan məlumatlar həm də qısa müddətli hafizə-
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dən uzunmüddətli hafizə fonduna ötürülür. Təhlil-tərkib, ümumiləşdirmə, nəticə çıxarmaq 

əsasında qazanılmış materiallar saf-çürük edilir, daha əhəmiyyətliləri yaddaşda möhkəmlənir, 

az əzəmiyyətli olanlar isə yaddaşdan silinir. Təhsil sferasında səmərəlilik və keyfiyyət, təlim 

nəticələrinin əvvəlcədən müəyyən edilmiş normativlər əsasında şagirdlərin mənimsəmə səviy-

yəsini, ümumi halda təhsil sisteminin durumunu müəyyən edən ən vacib göstəricidir. Tədris 

prosesində təlimin səmərəliliyinin yüksəldilməsi, tədris-təlim prosesinin keyfiyyətinin artırıl-

ması yeni təlim və pedaqoji texnologiyalarının; interaktiv, fəal, kompüter, internet, əməkdaş-

lıq, layihələr, müxtəlif səviyyəli təlim, problemli təlim, inkişafetdirici təlim, pedaqoji oyun və 

modul texnologiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi ilə bağlıdır. Müasir dövrdə cəmiyyətdə in-

tensiv olaraq dəyişən sosial-iqtisdi və mənəvi münasibətlər təhsil sisteminin və onun tərkib 

hissəsi olan müəllimlərin bu prosesə çevik, dinamik adaptasiya olunmasını tələb etdiyindən, 

ümidvaram ki, pedaqoji texnologiyalardan düzgün, yerində və məqamında istifadə müəllimlə-

rin prioritetinə çevriləcəkdir. 

Tədris prosesində istifadə olunan müasir texnologiyalardan biridə interaktiv lövhələrdir. 

Tədris prosesində interaktiv lövhə və virtual laborator proqramlarından istifadə edilməsi dər-

sin əsas prinsiplərindən birini, onun əyaniliyini təmin edir. Elektron lövhənin sensorlu, yəni 

hissiyyatlı səthinə xüsusi qələmlə və ya barmaqla yavaşca toxunmaqla onun üzərində kompü-

terdə mümkün olan bütün əməliyyatları interaktiv rejimdə aparmaq olar. Elektron lövhə, kom-

püterə qoşulan mikroskop, skaner, rəqəmli fotoaparat, videokamera və s. qurğulardan alınan 

təsvirləri böyüdülmüş formada ekranda əks etdirir. Şagirdlər təkcə informatika proqramlarını 

deyil, istənilən kimyəvi reaksiyanın, fiziki, bioloji, coğrafi proseslərin izahını virtual laborato-

riya proqramı vasitəsi ilə izləyə bilərlər. Bu isə şagirdlərin nəzəri-metodoloji biliklərini, prak-

tiki bacarıq və təcrübələrini inteqrasiya etməklə tədrisi xeyli canlandırır, şagirdlərin də yara-

dıcı yanaşma, düşünmə, təşəbbüskarlıq, tədris materialını dərindən dərk etmə qabiliyyətini da-

ha da artırır. 

İnteraktiv lövhənin bir üstün cəhəti də odur ki, onun üzərində aparılan bütün əməliyyatları 

video formatında yaddaşında saxlamaq və dəfələrlə istifadə etmək imkanı yaradır. Belə im-

kanlar müxtəlif səbəbdən dərsləri buraxan şagirdlər və ya təlimdən geri qalan uşaqlar üçün 

xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, şagird iştirak edə bilmədiyi, dərs prosesində tam aydın 

olmadıqda və ya təlimdən geri qalanlar həmin materialı tam qavrayana kimi təkrar-təkrar 

kompüterdə izləyə bilərlər. Elektron tədrisdə şagirdlərin hamısı lövhəyə çıxıb müəllimin bü-

tün tapşırıqlarını yerinə yetirməkdə həvəsli olurlar. İnteraktiv rejimdə keçilən (tədris olunan) 

dərslər bütün şagirdlər, o cümlədən passiv, utancaq, müəyyən fiziki və ya psixoloji qüsuru 

olanların dərs prosesinə aktiv qoşulmasına şərait yaradır.     

Bütün bu müasir tenologiyalar və innovativ vasitələr həm müəllimlərdə, həm də şagirdlər-

də informasiya mədəniyyətinin formalaşmasına zəmin yaradır. İnformasiya mədəniyyəti aşa-

ğıdakı funksiyaları yerinə yetirir: - tənzimləmə, bütün fəaliyyətə informasiyalaşma da daxil 

olmaqla, həlledici təsir göstərir; - idrak (dərk etmə), yəni subyektin tədqiqat fəaliyyəti və 

onun təhsili ilə bilavasitə əlaqədardır; - kommunikativlik, informasiya mədəniyyəti insanların 

qarşılıqlı əlaqəsinin ayrılmaz elementidir; - tərbiyəvi, informasiya mədəniyyəti insan tərəfin-

dən bütün mədəniyyətlərin mənimsənilməsində, bəşəriyyət tərəfindən toplanmış biliklərə yi-

yələnməkdə, onun əxlaqının formalaşmasında fəal iştirak edir. Müəllimin informasiya mədə-

niyyətinə dünyagörüşü və texnoloji komponentlər daxildir. Dünyagörüşlü etik, psixoloji, so-

sial, emosional estetik xarakteristikalardan ibarətdir və müəllimin sahib olduğu informasiya 

işə qiymət verilməsi baxımıdan onun münasibətini əks etdirir. Texnoloji komponent İKT-nin 

tətbiqi zamanı informasiyanın işlənilməsi ilə əlaqədar olan bacarıq və vərdişdən ibarətdir. Bu-
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rada təhsil alanların fəallığını və sərbəstliyini təmin edən texnologiyalar xüsusi yer tutur. Bu-

na əməkdaşlıq metodikası uyğun gəlir. Bu cür təhsildə təhsil alanlar əsas əhəmiyyəti biri-bir-

lərinə köməkdə görürlər. İş elə təşkil olunur ki, tapşırığın yerinə yetirilməsi qrupun hər bir üz-

vündən asılı olur. təhsil alanlarının sərbəst fəaliyyətinə əsaslanan texnologiyaları fəallaşdıran 

ən parlaq nümunə layihəli təhsildir. Layihəli təhsil şagirdlərdə əqli, yaradıcı və kommunikativ 

bacarıqların formalaşmasına kömək edir. Bu zaman onlar mətnlə işləmək, informasiyanı təhlil 

etmək, nəticə çıxarmaq, oxşarları müqayisə etmək və yaratmaq, öz fikrini yığcam surətdə çat-

dırmağı öyrənirlər.   

Məqalənin aktuallığı. Təhsil prosesi qarşısında duran əhəmiyyətli məqsədlərdən biri və 

ən mürəkkəbi təhsildə keyfiyyətə nail olmaqdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, təhsildə key-

fiyyət problemi ən az tədqiq olunan sahələrdən biridir. Təhsildə kеyfiyyətdən dаnışаrkən, hər 

şеydən əvvəl, təhsilin kеyfiyyətini idаrə еtmək üçün idаrəеtmənin təşkilаti mехаnizmini mü-

kəmməl bilmək və bu mехаnizmi fəаliyyətə tətbiq еtməyi bаcаrmаq lаzımdır. İdаrəеtmə fəа-

liyyətini məntiqi аrdıcıllıqlа аçıqlаsаq, оnlаrın kim tərəfindən, nеcə, nə vахt və hаrаdа həyаtа 

kеçirildiyini nəzərə almaq lazımdır. Təhsilin kеyfiyyətinin idаrə оlunmаsı mехаnizmi özünə-

məхsus tədbirlər sistеmidir. Bu tədbirlər öz аrаlаrındа məntiqi ardıcıllıqla bir-birilə bаğlı st-

rukturlаrаrаsı əlаqələrdən ibаrətdir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Dünya təhsilinə inteqrasiyanın vacib olduğu bir zamanda inkişaf 

etmiş ölkələrin qabaqcıl pedaqoji təcrübələrini öyrənib, ümumiləşdirib yaymaq, formalaşmış 

qabaqcıl pedaqoji təcrübələrdən bəhrələnərək tədris prosesinin səmərəliliyini artırmaq və öz 

fəaliyyətini təqdim etmək bacarığına malik olmaq müəllimin yaradıcı əməyinin keyfiyyət gös-

təricilərindəndir. Müəllimin yaradıcılıq və sağlam rəqabət tələb edən layihələrdə, müsabiqə və 

innovativ proqramlarda iştirakı onun yaradıcı əməyinin keyfiyyətinin aşkarlanmasında mü-

hüm rol oynayır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Hazırda informasiya cəmiyyətinə istiqamət-

lənmiş yolu bəşəriyyətin gələcəyinə gedən yol kimi dəyərləndirmək olar. Alimlərin proqnozu-

na görə, informasiya cəmiyyətinin tam formalaşdığı mərhələdə insanların əsas əmək predmeti 

informasiya, əmək alətləri isə İKT olacaq. Ona görə də bu gün respublikamızda təhsilin bütün 

pillələrində İKT-nin tətbiq və ondan istifadə edilməsi, eyni zamanda İKT-nin özünün tədris 

olunması, şagirdlərdə müstəqil şəkildə informasiya toplamaq, analiz etmək, ötürmək qabiliy-

yətinin formalaşdırılması müasir dıvrün tələbidir. Ümid edirik ki, müəllimlərimiz İKT-dən 

tədris prosesində səmərəli istifadə etməklə təhsilin inkişafına böyük töhfə verəcəklər. 
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Nəqliyyat daşımalarında baqajın və əl yüklərinin ekranlaşdırılması yükdaşımalar sahəsin-

də eləcə də nəzarət yoxlama məntəqələrində işləyən əməkdaşlar üçün ən çətin tapşırıqlardan 

biridir. Rentgen ekranlaşdırılması üsulu ilə baqaj və yüklərin alınmış təsvirləri operatordan 

qavranma, tanıma və qərar qəbuletmə elementlərinin inteqrasiyasını tələb edən mürəkkəb bir 

işdir (1). Bu baxımdan müvafiq sahəsində işləyən milli kadrlarımızın yüksək səviyyəli hazırlı-

ğını təmin etmək üçün daima tədris səviyyəsinin yüksəldilməsi, onların müasir texniki vasitə-

lərlə normal işləyə bilməsi üçün uyğun təlim proqramlarının yaradılması zəruridir. Rentgen 

ekranlaşdırılması üsulu obrazların tanınmasında əsas alqoritmlərdən biri kimi geniş tətbiq sa-

həsinə malikdir. Həm tibbi diaqnostikada kompüter tomoqrafiyası şəklində, həm yükdaşıma-

larda baqaj, əl yükləri və hətta yük avtomobillərinin skan edilməsi ilə təsvirlərin analizi çox 

aktual istiqamətlərdən biridir və hər zaman yeni imkanlarla zənginləşməkdədir (2, 3). Bu mə-

qalədə də qavranma, tanıma və qərar qəbuletmə elementlərinin inteqrasiyasını tələb edən mü-

rəkkəb bir sistemin təlim simulyator proqramının hazırlanması və imkanları şərh olunmuşdur. 

 

Rentgen ekranlaşdırılması təsvirlərinin analizi təlim proqramı 

 

Nəzarət-buraxılış məntəqələrində quraşdırılmış rentgen qurğuları və digər texniki vasitələ-

rin, eləcə də müxtəlif proqram vasitələrinin köməyi ilə adi məişət əşyalarının, müxtəlif kom-

ponentlərin təsvirlərindən ibarət verilənlər bazası yaradılmışdır (şəkil 1). Alınmış təsvirlərin 

real qurğulardakı təsvirlərinə uyğun imitasiya modeli kimi simulyator proqramı hazırlanmış-

dır. 

Təlim proqramının layihəsi və bu layihə əsasında proqram interfeysi yaradılmışdır. Ümu-

mi proqram layihəsi C# proqramlaşdırma dilində yaradılmışdır. Proqram layihəsi 10 forma-

dan, müxtəlif menyu və alt menyulardan, idarəedici komponentlərdən yaradılmışdır.  
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Şəkil 1. Müxtəlif məişət əşyalarından qablaşdırılmış yüklərin rentgen təsvirləri 

 

Yaradılmış proqram kompleksinin kənar müdaxilələrdən qorunması üçün kodlama sistemi 

yaradılmış və hər bir istifadəçi üçün ayrıca identifikasiya kodunun daxil edilməsi imkanı yara-

dılmışdır. Təlim proqramı kompleksinin istifadəçiləri şərti üç qrupa ayrılmışdır: «MÜƏL-

LİMLƏR», «TƏLİMATÇILAR» və «TƏLƏBƏLƏR». Hər qrup üçün eyni vaxtda 10 istifadə-

çi nəzərdə tutulmuşdur. Proqramın baş menyusunda yaradılmış «SERVİS» bölməsində xüsusi 

parolla mühafizə olunan «KODLARIN YAZILMASI» alt menyusuna daxil olaraq hər qrup 

üçün 10 identifikasiya kodunu kodlar cədvəlinə daxil etmək və müvafiq faylda yaddaşda sax-

lamaq olar. Müvafiq formaya daxil olduqdan sonra identifikasiya kodları kodlar cədvəlinə 

doldurulur və uyğun fayllarda saxlanılır (şəkil 2). 

 
Şəkil 2. İstifadəçilərin identifikasiya kodları cədvəli 

 

Təlim proqram kompleksinin əsas istifadəçi menyusuna daxil olduqdan sonra baş menyu 

və müvafiq alt menyular ekrana çıxır. 

Baş menyu «TƏLİMAT», «TEST», «QİYMƏT», «SERVİS» və «ÇIXIŞ» alt menyuların-

dan ibarətdir. Menyular və alt menyular hər iki dilə müvafiq seçilmişdir. 

«TƏLİMAT» bölməsinin ümumi proqram kompleksində yerləşmə alqoritm və proqram 

təminatı yaradılmışdır. Proqram təminatı C# proqramlaşdırma dilində yaradılmışdır.  

Hər bir funksional düyməyə müraciət olunduqda rentgen qurğularından alınmış təsvirlər-

dən və onların izahedici mətnlərindən ibarət bazadan bir təsvir ekrana verilir. Bu zaman yeni 

bir pəncərə açılır. Pəncərədə seçilmiş təsvir, onun qısa izahedici mətni və təsvirlə işləmək 

üçün funksional panel yerləşdirilmişdir (şəkil 3). Bu panel rentgen qurğusunun funksional pa-
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nelinin tam surətidir ki, burdakı funksiyalar da təsvirlər üzərində müəyyən əməliyyatlar apa-

rılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. 

 

 
 

 

Şəkil 3. «TƏLİMAT» bölməsində nümayiş etdirilmiş qarışıq yüklərin təsviri nümunələri 

 

«DƏRSLƏR» alt menyusunda rentgen qurğuları haqda ətraflı məlumatlar, onlarla işləmə 

qaydaları, təsvirlərin tanınma texnologiyaları, rəngləri, təyinatı və s. haqqında tam bilikləri 

əks etdirən 20 dərs variantı, yoxlama test tapşırıqları, qiymətləndirmə texnologiyası və s. 

funksiyaları həyata keçirən imkanlar yaradılmışdır (şəkil 4). İstifadəçi hər bir dərsi seçdikdə 

müvafiq mətn və təsvirlərdən ibarət dərs materialı ekrana verilir. Bu məlumatı mənimsəyən-

dən sonra növbəti dərsə keçmək üçün istifadəçiyə əvvəlki dərsə aid test tapşırıqları təqdim 

olunur. Əgər bu test tapşırıqlarına cavab verərkən istifadəçi 85%-dən aşağı nəticə göstərərsə, 

yeni dərsə baxılmır və ondan əvvəlki dərsi təkrar mənimsəməsi xahiş olunur. Yuxarı nəticə 

göstərdikdə isə növbəti dərsə daxil olaraq analoji əməliyyatları icra edir. 

 

 
Şəkil 4. «DƏRSLƏR»  bölməsinin istifadəçi interfeysi 

 

«TEST» bölməsinin də ümumi proqram kompleksində yerləşmə və işləmə alqoritm və 
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proqram təminatı yaradılmışdır. «TEST» bölməsi tələbə və dinləyicilərin «TƏLİMAT» böl-

məsindən və digər mənbələrdən öyrəndikləri bilik və vərdişlərin təlimatçı və ya müəllimlər tə-

rəfindən yoxlanılması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Burada həm ayrı-ayrı komponentlərin həm 

də real və virtual çantaların təsvirlərindən ibarət test tapşırıqları nəzərdə tutulmuşdur. Proq-

ramın «TEST» bölməsinin iş prinsipi aşağıdakı sxemə uyğun olaraq verilə bilər (şəkil 5). 

BAŞ 

 

 

 

 

 

 

      

Power_Point slaydının nümayiş etdirilməsi 

Əsas proqrama giriş və menyuların seçilməsi 

TƏLİM    TEST     QİYMƏT   SERVİS ÇIXIŞ 

 I ETAP       II ETAP          III ETAP IV ETAP VIRTUAL       ÇIXIŞ 

                                                                                                ÇANTA 

 

  Test 1 

  Test 2 

  Test 3 

      . 

      . 

      . 

  Test 25 

 

 TEST 

menyusund

an çıxış və 

baş 

menyuya 

qayıtma 
 

Dil seçimi (AZE, RUS) və müvafiq parolun 

daxil edilməsi 

  Test 1 

  Test 2 

  Test 3 

      . 

      . 

      . 

  Test 25 

 
 

  Test 1 

  Test 2 

  Test 3 

      . 

      . 

      . 

  Test 25 

 
 

  Test 1 

  Test 2 

  Test 3 

      . 

      . 

      . 

  Test 25 

 
 

  YIĞIM 

 

  ÇIXAR 

 

  YENİ ÇANTA 

 

  ÇIXIŞ 

 
  

Şəkil 5. «TEST» bölməsinin funksional sxemi 

 

«TEST» bölməsinin işçi interfeysi 4 mərhələdən ibarət test blokları «VİRTUAL ÇAN-

TA», «ÇIXIŞ» alt menyularından yaradılmışdır. Bundan başqa təsvirlərlə işləmək üçün funk-

sional düymələr, hərəkət edən təsvirləri saxlamaq, irəli və geriyə hərəkət etdirmək üçün 

«İRƏLİ», «GERİYƏ» və «STOP» düymələri yerləşdirilmişdir. Hər mərhələnin test blokunda 

25 test tapşırığı yerləşdirilmişdir. Tapşırıq seçildikdə onun analizi və müvafiq kateqoriyaya 

aid olması barədə bir neçə saniyəyə qərar verilməlidir.  

 
 

Şəkil 7. «TEST» bölməsinin işçi interfeysinin təsviri 
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Şəkil 8-də bir test tapşırığının cavablandırılması verilmişdir. 

 
 Şəkil 8. Müxtəlif məişət əşyaları ilə qablaşdırılmış yüklərin təsvirlərindən test tapşırıqları 

 

Yaradılmış təlim proqram kompleksi müasir proqram məhsullarına qoyulan tələbləri ödə-

yir, istifadəçi üçün kifayət qədər rahat interfeysi vardır. 

Məqalənin aktuallığı. Rentgen ekranlaşdırılması üsulu ilə təsvirlərin alınması və emalı 

obrazların tanınması sahəsində ən geniş yayılmış üsullardan biridir. Bu üsul tibb sahəsində 

müxtəlif xəstəliklərin diaqnostikasında, gömrük xidmətində, nəzarət-keçid məntəqələrində, 

təhlükəsizlik sistemlərində geniş tətbiq olunur. Məqalənin aktuallığı da rentgen ekranlaşdırıl-

ması üsulu ilə alınmış təsvirlərin analizi üçün simulyator proqramının alqoritmi və proqram 

təminatının hazırlanması məsələsinin nəzərdən keçirilməsi ilə bağlıdır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi yenilik ondan ibarətdir ki, məqalədə təsvirlərin analizi 

üçün Rapiscan tipli rentgen avadanlıqlarındakı imkanların imitasiya modeli qurulmuşdur ki, 

bu modelin alqoritmik təminatı və kompüter təlim proqramı hazırlanmışdır. Təsvirlərin bu 

üsulla analizi prosesində  və qərarqəbuletmədə rasional variantın seçilməsi yeni yanaşma kimi 

məqalədə öz əksini tapmışdır.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Təlim proqram kompleksi yüklərə nəzarət 

üçün rentgen qurğularının tətbiq olunduğu bütün nəzarət-buraxılış məntəqələrində, işçilərinin 

peşəkarlıq səviyyəsini artırmaq, müxtəlif tədris müəssisələrinin müvafiq ixtisaslarında təhsil 

alan tələbə və dinləyicilərin öyrədilməsi prosesində əyani vəsait kimi istifadə edilməsi baxı-

mından çox faydalı ola bilər. 
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Г.А. Алиев, А.Ф. Пашаев, Т.С. Мамедова 

 

Обработка изображений, полученных  

с помощью рентгеновского скрининга 

 

Резюме 
 

В данной статье рассматривается разработка программного обеспечения для анализа 

рентгеновских снимков ручной клади и багажа при грузоперевозках. На основе комби-

нации реальных и цветных изображений различных нагрузок была разработана соот-

ветствующая программа обучения, позволяющая операторам принимать мгновенные 

решения. Использованы возможности объектно-ориентированных языков программи-

рования. 

 

G.A. Aliyev, A.F. Pashayev, T.S. Mammadova 

 

Processing of images obtained by X-ray screening 

 

Summary 

 
This article discusses the issue of creating software for the analysis of X-ray images of 

hand luggage and luggage in cargo transportation. Based on a combination of real and color 

images of different loads, an appropriate training program has been developed for operators to 

make instant decisions. The capabilities of object-oriented programming languages were used.  
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Məlumdur ki, bəşəriyyət yaradılışının əvvəlində qazanılmış bilik və məlumatların toplan-

ması, sistemləşdirilməsi problemləri ilə üzləşir. O dövrdə ətraf mühit təcrübəsinin toplanması 

və ötürülməsi şifahi hekayələr, daşlar, taxta və s. rəqəmlərindən istifadə edilərək həyata keçi-

rilirdi. Daha sonra bu müddət yazı işinə texnoloji dəstək aldı. 

Mağaraların daş səthləri, Misirlilərin papiriyası, Yunanların perqamenti - bunlar gələcək 

nəsillər üçün topladığı bilikləri əks etdirən ilk məlumat daşıyıcıları idi. Əldə olunan biliklərin 

işlənməsi və toplanması prosesinin son dizaynı informasiya texnologiyalarının ilk və vacib 

mərhələsi hesab olunan kitab çapının meydana gəlməsi, təşəkkülü və inkişafı dövründə baş 

vermişdir. Təlim məlumatları ilə işi intensivləşdirmək üçün vasitə elektron hesablamadır. Fər-

di kompüterlərin inkişafı ilkin məlumatların əvvəlcə informasiyaya, sonra isə didaktik infor-

masiya sisteminə çevrilməsini təmin etdi. Xüsusi, mətn və qrafik sənədlərin avtomatlaşdırıl-

mış axtarışı, işlənməsi və saxlanması üçün, eləcə də təhsil prosesinin istənilən digər səviyyəsi 

istənilən mühitdə yaradıla və qeyd oluna bilən məlumatlara çevrilmişdir. Beləliklə, tələbələr 

və müəllimlər tərəfindən tədris prosesində istifadə olunan ,məlumat toplama sisteminin “özə-

yini” təşkil edən, yerli məlumat bazalarının formalaşması və fərdiləşdirilməsidir. 

Məlumatların əks olunması formasını reallaşdıran ekran və kompüter qrafikasının olması 

şagirdlərin başa düşməsini asanlaşdırdı. Beləliklə, ekrandakı məlumatların qrafik təqdimatı, 

simvolların formasından fərqli olaraq, istifadəçinin psixofizioloji - xüsusiyyətləri ilə daha uy-

ğundur. Bundan əlavə, proqram tədris prosesi iştirakçılarına xüsusi təlim olmadan da kompü-

terlə dialoq təşkil etməyə “imkan verir”. Məlumat toplamaq və istifadəsi üçün sistemin bütün 

komponentləri üzvi birliyə malikdir və birinci səviyyəli informasiya texnologiyalarını tətbiq 

edir. 

İT-nin qorunması funksiyasından istufadə etməklə, müəllimlər və tələbələr əsasən söz dü-

zəltmə və işləmə, cədvəllər, fayl və verilənlər bazasından tətbiqetmələrdə istifadə edirlər. Mə-

lumatların keyfiyyətli saxlanması, istehlakçılara məlumatların sadə və etibarlı verilməsini tə-

min edən yeni material mühitinin tətbiqi sayəsində təhsil prosesini dəstəkləyən və zənginləş-

dirən böyük pedaqoji verilənlər bazaları yaratmaq mümkün oldu. “Verilənlər bazaları həyatın 

və istehsalın bütün sahələrində insan fəaliyyətinin mahiyyətini dəyişdirir. Tarixçilər kompüter 

məlumat bazalarının yaradılmasını və onlarla əlaqəli imkanları cəmiyyətin təkamül xarakteri-

ni dəyişdirən və bəlkə də tipoqrafiyanın yaradılmasın-dan daha vacib bir addım kimi görəcək-

lər.” 
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Bir növ “təbii iqtisadiyyat” kimi anlaşılan məlumat banklarının, yerli şəbəkələrin yaradıl-

ması ikincil bir informasiya texnologiyasının formalaşmasına səbəb oldu. Pedaqoji və tarixi 

ədəbiyyatın təhlili göstərir ki, informasiya və tele-kommunikasiya sisteminin inkişafı əsasdır. 

Yerli məlumat banklarında, “təbii” məlumat təsərrüfatlarında, xüsusi təhsil və elmi müəssisə-

lərdə saxlanılan ilkin məlumatları  vahid bir axın şəklində təşkil edilməsində imkan yaratdılar. 

Tələbələrin idrak fəaliyyətinin əməliyyat rabitəsi, təhsil prosesinin və təhsil müəssisəsinin 

idarəetmə sistemində bir pedaqoji sistem kimi həyata keçirilir. Üçüncüsü, kompüter texnolo-

giyaları və telekomunikasiyaları, pedaqoji evristikanın metod və modelləri, məlumat bazaları 

şəklində məlumat massivləri, məlumat bankları, motivasiyaedici təhsil prosesi və təcrübə sub-

yektlərinin biliklərinə əsaslanan “ağıllı” kompüterlər və ekspert sistemləri yaratmaq mümkün-

dür. 

Birinci və ikinci səviyyələrin informasiya texnologiyalarına telekommunikasiya xidmət-

lərindən istifadə vurma informasiya texnologiyalarıdır. Üçüncü səviyyəsi - inteqrativ xarak-

terli texnologiyalardır. Kompüter şəbəkələri, məlumat bazalarının paylanması, mütəxəssis və 

digər ağıllı sistemlər, təhsil prosesi iştirakçılarının avtomatlaşdırılmış iş yerləri, telekommuni-

kasiya kanalları vasitəsilə kompüterləşdirilmiş kompleksə inteqrasiya, informasiya texnologi-

yalarının texniki  əsasını təşkil edir. 

Təcrübə göstərir ki, yeni informasiya texnologiyaları təbiət elmlərinə tətbiqi nəticəsində  

praktik və laboratoriya dərslərinin effektivliyini ən azı 30%, tələbələrin biliklərinin yoxlanıl-

masının obyektivliyini isə 20-25% artıra bilər. Xarici dil öyrənmək üçün kompüter dəstəyi ilə 

söz ehtiyatı 2-3 dəfə artır. 

Təhsil sisteminin bütün səviyyələrində yeni tədris metodları və formalarının, sınaqdan ke-

çirilməsi, toplanması bu metodların təkmilləşdirilməsi üçün təsirli bir vasitə olmuşdur. 

Yeni dərsliklərin istifadəsinin genişlənməsi ilə yanaşı, daha çox istifadə olunan texniki ter-

minologiyada da ciddi dəyişikliklər olmuşdur. 

1970-ci illərdə kağız (kitablar və digər çap materialları) və lent (foto slaydlar, film mate-

rialları) məlumat daşıyıcılarına əsaslanan informasiya texnologiyası anlayışı meydana çıxdı. 

İnformasiya texnologiyaları anlayışının dəyişdirilməsində kompüterlər, audio-video avadan-

lıqlar və müxtəlif elektron rabitə sistemləri xüsusi rol oynamışdır. Bu vasitələrlə əlaqəli yeni 

informasiya öyrənmə texnologiyaları anlayışıdır. 

Ali təhsil sistemində informasiya texnologiyaları problemlərinin öyrənilməsi üçün mühüm 

elmi və praktik dəyər, ali təhsilin informasiyalaşdırılmasının ümumi deyil, parçalanmış və 

“obyektiv” olmasıdır. Bu kontekstdəki obyektlər təhsil prosesinin didaktik vahidləridir.  

Məlumdur ki, informasiya texnologiyaları bir sıra prinsipial yeni didaktik problemlərin 

həllinə imkan verir:  

— mürəkkəb texniki və bioloji sistemlər daxilində modelləşdirmə proseslərinin öyrənil-

məsi; 

— həqiqətdə baş verən müxtəlif sosial, bioloji, kimyəvi və fiziki proseslərin çox yüksək 

və ya çox aşağı sürətlə və vaxtında təqdim edilməsi. 

Araşdırmalar göstərir ki, ali təhsildə təhsil prosesinin yaxşılaşdırılması və müasir beynəl-

xalq məlumat bazalarına çıxışın təmin edilməsi Azərbaycanın dünya informasiya sisteminə 

inteqrasiyası problemləri həll olunmadan  çətindir.  

Beləliklə, telekommunikasiya və informasiya texnologiyalarından istifadə imkan-ları və 

istiqamətlərinin öyrənilməsi davam edir. Hazırda Azərbaycanda digər şəbəkələrlə poçt mesaj-

larının mübadiləsi üçün  bir şəbəkə mövcuddur. 

Azərbaycanda təhsilin informasiyalaşdırılmasının ən böyük layihələrindən biripeyk rabitə-
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sindən istifadə edən bir universitet şəbəkəsinin yaradılmasıdır. Bu şəbəkə beynəlxalq məlumat 

bazalarına çıxışı təmin edir. 

Təhsil prosesindəki informasiya texnologiyaları problemlərinin IKT vasitələrinin yayılma-

sının paralel olaraq, məlumatlandırma proqramı konsepsiyasının hazırlanması üçün, təhsilin 

müxtəlif sahələrində  iş aparıldı. 

Bəzi alimlərin fikrincə, müasir təhsil sistemindəki qlobal böhrandan çıxmağın yeganə yo-

lu, təhsil inqilabının əsas mexanizmi informasiya mənbələrinə çıxışı təmin edən və onların 

qavranılmasının təsirli vasitəsi olan informasiyadır. Təhsilin informasiyalaşdırılmasının əsas 

istiqamətləri aşağıdakılardır: 

— məktəb səviyyəsində təhsil üzrə virtual təhsil mühitinin tətbiqi; 

— təhsil proseslərini, təhsildə tədqiqat və təşkilati idarəetməni dəstəkləyən informasiya 

texnologiyalarının yaradılması; 

— sistematik inteqrasiya üzrə hərtərəfli işin həyata keçirilməsi; 

— vahid təhsil idarəetməsinin yaradılması və tətbiqi. 

Əsasən, təhsil sistemini əhatə edən bütün informasiya mühitində keyfiyyət dəyişikliyi 

problemini həll etməklə yanaşı, ümumi sosial zəkanın inkişaf etdirilməsində yeni imkanlar 

təqdim etməkdən bəhs edirik. 

İnformasiya texnologiyaları tədqiqatlarının digər sahələri son illərdə ortaya çıxdı. Bunlar-

dan biri də yeni və perspektivli texnologiyalardan biri kimi məsafədən təhsil problemlərinin 

öyrənilməsidir. Bu istiqamətdə hərtərəfli tədqiqatlar aparılır. Təhsil məqsədləri üçün telekom-

munikasiya sistemlərindən istifadə probleminin həllinə başqa bir yanaşma, mövcudluğundan 

asılı olmayaraq mövcud perspektivli telekommunikasiya sistemlərinin istifadəsidir. Ən güclü 

və universal  şəbəkə hesab edilən  telekommunikasiya şəbəkəsi- İnternetdir. Bu gün internetdə 

təxminən 800 milyon istifadəçi olduğu deyilir. Hazırda istifadəçilərin sayı 1 milyardı ötür.    

Beləliklə, təhsildə informasiya texnologiyalarından istifadə probleminin tarixi və nəzəri təh-

lili, elmi-texniki tərəqqi və cəmiyyətin mövcud məlumatlandırılması ilə sıx əlaqəli olduğunu 

sübut edir. Birinci mərhələdə informasiya texnologiyaları kompüter texnologiyaları ilə tədris 

prosesində müəyyənləşdirildi və yalnız olduğu kimi qəbul edildi. Pedaqoji - tələbə zənciri, tə-

ləbələrin biliklərinin artırılması və pedaqoji qarşılıqlı əlaqələrin optimallaşdırılması vasitəsi-

dir. Problemin tədqiqi, texniki vasitələrin və informasiya və kommunikasiya texnologiyala-

rının təkmilləşdirilməsi, ali təhsilin tədris prosesində onların dəyərinin çeşidini və tətbiqini 

xeyli genişləndirdi: həm tədris proqramları, həm də avtomatlaşdırılmış təlim kursları və uni-

versitetlərə əsaslanan pedaqoji sistemlərin idarə olunması üçün kompleks texnologiyalar.    

İnformasiya texnologiyaları konsepsiyasının bu dialektika onların mahiyyətini yenidən müəy-

yənləşdirməyə, pedaqoji elmin məzmununa və konseptual müddəalarına əlavələr etməyə im-

kan verir. 

Beləliklə, informasiya cəmiyyətində informasiya texnologiyası, informasiyanın çevrilmə 

prosesləri haqqında olan daha geniş anlayışdır. İnformasiya və idarəetmə texnologiyalarından 

birgə və bacarıqla istifadə olunması, informasiya sisteminin uğurla qurulmasının və fəaliyyə-

tinin təminatını gücləndirir. 

Material istehsalı sahəsində istifadə olunan texnoloji proses, normativ, norma, texnoloji 

əməliyyat və s. kimi anlayışlardan informasiya texnologiyasında geniş istifadə oluna bilər. 

Hər bir texnologiyada məqsədi təyin etmək üçün bu anlayışları müəyyənləşdirmək planlaş-

dırılır. Sonra isə alqoritmi reallaşdırmaq üçün proqram instrumentarisini seçmək lazımdır. 

Kompüter vasitəsilə emal edilən informasiya texnologiyasının inkişafına müxtəlif prizma-

dan baxmaq lazımdır. Aşağıda nəzərdən keçirilən baxışlar üçün fərdi kompüterlərin yaranma-
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sı ilə ümumi cəhət meydana gəldi. Yəni, informasiya texnologiyasının inkişafında yeni mər-

hələ başlandı. Buda insanların yorucu əməkdən azad olmaqla, icra etdikləri işlərin keyfiyyətli 

olmasına səbəb oldu. İnformasiya və kommunikasiya texnologiyasının inkişafı  aşağıdakı 

mərhələlərə bölünür: 

1-ci mərhələ (1960-1970-ci illər) - hesablama mərkəzində verilənlərin emalı kollektiv isti-

fadə rejimində yerinə yetirilirdi. Bu zaman hesablama tipli işlər daha çox yerinə yetirilirdi.  

2-ci mərhələ (1980-ci illərdən sonra) - strateji məsələlərin həllinə yönəlmiş informasiya 

texnologiyalarının yaradılması.  

Cəmiyyətin informasiyalaşması istiqamətində duran problemlərə görə: 

1-ci mərhələ (60-cı illərin sonuna qədər) - böyük həcmli verilənlərin emalı problemi ilə 

xarakterizəsi, məhdud imkanlı aparat vasitələri şəraitində olunur. 

2-ci mərhələ (70-ci illərin sonuna qədər) - Bu mərhələnin problemi proqram təminatının 

aparat vasitələrinin inkişafından geri qalmasında idi. III nəsil kompüterlərin (IBM 360, EC se-

riyalı EHM və s.) geniş yayılması ilə əlaqələndirilir.  

3-cü mərhələ (80-cı illərin əvvəlindən) - Bu mərhələnin əsas problemi istifadəçilərin tələ-

batlarını maksimum ödəmək və kompüter mühiti ilə işləmək üçün əlverişli interfeys yarat-

maqdan ibarət idi. Kompüter qeyri-peşəkar istifadəçilərin alətinə, informasiya sistemləri isə 

qərar qəbuletmənin təminatı vasitəsinə çevrilir.  

4-cü mərhələ (90-cı illərin əvvəllərində yaranmışdır). Bu mərhələnin çoxlu problemləri 

var. Onlardan əsasları aşağıdakılardır: 

— standartların və protokolların, kompüter əlaqələri üçün razılaşmalar əsasında hazırlan-

ması; 

— mühafizəsinin və təhlükəsizliyinin informasiya üçün təşkili.  

Kompüter texnologiyasının verdiyi faydaya görə aşağıdakı mərhələləri qeyd edə bilərik: 

1-ci mərhələ (60-cı illərin əvvəlindən) - əməliyyatların yerinə yetirilməsi üçün hesablama 

mərkəzlərinin resurslarından kollektiv şəkildə istifadə etməklə informasiyanın səmərəli emalı 

ilə səciyyələnir. İnformasiya sistemlərinin istifadəçiləri ilə onları hazırlayanlar arasında qarşı-

lıqlı əlaqələr zəif idi. Bunun da nəticəsində elə sistemlər qurulurdu ki, istifadəçi onlardan sə-

mərəli istifadə edə bilmirdi. 

2-ci mərhələ (80-cı illərin əvvəlindən) – Bu mərhələdə informasiya sistemlərinin qurulma-

sına yanaşma dəyişdi. Onlar qərarların qəbulunun təminatına fərdi istifadəçilər tərəfindən isti-

qamətləndilər. Sistemin hazırlanmasmda istifadəçinin marağı artır, layihəçi ilə əlaqə yaradılır 

və hər iki tərəfin bir-birini anlaması başlanılır. Bu mərhələdə verilənlərin həm mərkəzləşdiril-

məmiş həm də mərkəzləşdirilmiş, variantından istifadə olunur. Sonuncu halda məsələləri həll 

etmək məqsədilə, istifadəçilər iş yerlərində lokal bazalarla işləmək və lokal imkanını əldə 

edirlər. 

3-cü mərhələ (90-cı illərin əvvəlindən)- İnformasiya sistemləri təkcə verilənlərin emalı sə-

mərəliliyini artırmaq üçün deyil, həm də idarəetmə heyətinə kömək etmək üçün istifadə olu-

nurlar. Biznesdə strateji üstünlüyün analizi ilə bağlıdır və paylanmış informasiya emalının te-

lekommunikasiya texnologiyalarına əsaslanır. İnformasiya texnologiyaları rəqabətə davam 

gətirməkdə və üstünlük qazanmaqda təşkilatlara kömək edirlər.  İnformasiya texnologiyalarını 

2 növə ayırmaq olar:  

1) verilənlərin qəbulu və emalı texnologiyası;  

2) informasiya təminatı əsasında idarəetmənin texnologiyası.  

Alqoritmlər və digər standart prosedurlar olan yaxşı strukturlaşdırılmış məsələlərin həlli, 

verilənlərin emalı texnologiyası üçün nəzərdə tutulur. Bu texnologiyadan elm, təhsil, istehsa-
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lat və digər sahələrdə geniş  istifadə edilir. Belə informasiya texnologiyalarının və sistemlə-

rinin tətbiqi idarə heyətinin əmək məhsuldarlığını artırır . 

Əməli fəaliyyət səviyyəsində aşağıdakı məsələlər həll olunur: 

— təşkilatın (firmanın, şirkətin, bankın və s.) yerinə yetirdiyi əməliyyatlar haqqında veri-

lənlərin emalı; 

— təşkilatdakı işlərin vəziyyəti haqqında vaxtaşırı nəzarət hesabatlarının hazırlanması. 

Məsələn, nəğd vəsaitlərin balansına nəzarət üçün banka daxil olan və xaric olan nəğd vəsaitlər 

haqqında gündəlik hesabat; 

— bütün mümkün olan cari sorğulara cavab almaq və onları kağız sənədlər və ya hesabat-

lar formasında tərtib etmək. Məsələn, müəyyən vəzifəni tutmaq üçün namizədlərə qoyulan tə-

ləblər haqqında verilənlərin alınması məqsədilə kadrlar üzrə verilənlər bazasına sorğu. 

Bu texnologiyanı fərqləndirən xüsusiyyətlər aşağıdakılardır: 

— verilənlərin emalı üzrə təşkilata lazım alqoritmlərin  həlli. Qanuna görə hər bir təşkilat 

özünün fəaliyyəti haqqında verilənlərə malik olmalı və onları saxlamalıdır. Həmin verilənlər-

dən təşkilatın informasiya dəstəklənməsində tətbiq olunur. Odur ki, müasir şəraitdə təhsil 

müəssisələrində verilənlərin emalı sistemi olmalı və uyğun informasiya texnologiyası işlənib 

hazırlanmalıdır; 

— alqoritmləşdirilə bilən məsələlərin həlli; 

— emalın standart prosedurlarının yerinə yetirilməsi. Mövcud standartlar verilənlərin 

emalının tipik prosedurlarını təyin edir və bütün təşkilatlardan onlara əməl  edilməsi məqsədə-

uyğun hesab edilir; 

— işlərin əsas hissəsinin insanın minimal iştirakı ilə avtomatlaşdırılmış rejimdə yerinə ye-

tirilməsi; 

— detallaşdırılmış verilənlərdən istifadə edilməsi. Təşkilatın fəaliyyəti haqqında yazılar 

təftiş aparmağa imkan verən təşkilati xarakterli olmalıdır. Yoxlanma prosesində təşkilatın fəa-

liyyəti yoxlanma dövrünün əvvəlindən sonuna və sonundan əvvəlinə qədər təftiş olunur. 

Məqalənin aktuallığı. Azərbaycan universitetlərində mütəxəssis hazırlığının təkmilləşdi-

rilməsi üçün yeni yanaşmaların axtarışını tələb edir. Bu, informasiya-kommunikasiya texnolo-

giyasından istifadənin, həmdə  informasiya və analitik texnologiyaların tətbiqi ilə  sıx əlaqəli 

olan universitet tələbələrinin təhsili  üçün xüsusilə vacibdir. Bu mənada universitetlərin gələ-

cək ümumi və xüsusi təhsilinin tərkibinin, forma və metodlarının getdikcə artan səmərəlilik 

səviyyəsi tədqiq edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə İnformasiya və kommunikasiya texnologiyasının in-

kişafı mərhələlər şəklində göstərilib. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Əldə edilmiş elmi nəticələrin müxtəlif tətbiqi 

məqsədlər üçün istifadəsi imkanı ilə müəyyən edilir. Qabaqcıl texnologiyalardan və kompüter 

sistemlərindən istifadənin elmi və praktik əsasları, məlumatın dəyişdirilməsi və tədris üsulları, 

başqa ixtisaslı mütəxəssislər hazırlanarkən müxtəlif hissələrdə və ya tam şəkildə istifadə edilə 

bilər. 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 240 

Ədəbiyyat 
 

1. Azizova A.A. İnformation Technology Use of projects methods in study of second 

context line of computer  science. Spirit time (Scientific-methodical journal). Berlin, 2018. 

2. Əzizova A.Ə.  Təhsildə İKT. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin elmi-metodik 

jurnalı, 2018, № 1, s. 207-212. 

3. Pələngov Ə. Q., Qasımova A.M. İnformatika dərslərinin təşkili təcrübə-sindən // “Müəl-

lim hazırlama siyasəti və problemləri” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun materialları. 

Bakı, ADPU, 2013, s.176-178. 

 

Х.Н. Рзаева 

 

Педагогические вопросы использования  

информационных технологий 

 

Резюме 

 
Важное научное и практическое значение исследования проблем информационных 

технологий в системе высшего образования состоит в том, что информатизация выс-

шего образования носит не общий, а фрагментарный и «объективный» характер. Объ-

екты в данном контексте являются дидактическими единицами учебного процесса. 

 

Kh.N. Rzayeva 

 

Pedagogical issues of using information technologies 

 

Summary 

 
The important scientific and practical importance of researching the problems of 

information technologies in the system of higher education is that the informatization of 

higher education is not general, but fragmented and "objective". Objects in this context are 

didactic units of the educational process. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 14.08.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 241 

Философия музыкального воспитания 

 
Земфира Салим кызы Султанова 

старший преподаватель  

Азербайджанского Государственного  

Педагогического Университета 

Е-mail: zemfirasultanova52@mail.ru 

 

Рецензенты:  д.ф.п.п., доц. Н.Н. Абутидзе, 

                        д.ф.п.п., доц. А.А. Гусейнова 

 

Ключевые слова: музыка, принцип, развитие, сочинение, цикл 

Açar sözlər: musiqi, prinsip, inkişaf, əsər, silsilə 

Key words: music, principle, incompatible, composition, cycle 

 

Что-такое философия музыкального воспитания? Это система главных убеждений, 

которые обосновывают музыкально-воспитательную деятельность, цель воспитания, 

систему музыкальных ценностей и способы приобщения к ним. Современная фило-

софия музыкального воспитания различает три модели: музыкальный утилитаризм, 

музыкальный дидактизм, музыкальный эстетизм. 

Идеи первой концепции достаточно известны: от античности до современности нас-

тойчиво развивалась мысль о воспитательном и общеразвивающем воздействии музыки 

на человека. Музыкальное воспитание в данной философской модели основывается на 

том, что музыка влияет на эстетическое, нравственное, культурное развитие человека. 

Ценность музыки осознается не в самой музыке, а в цели воспитания посредством му-

зыки, т.е. музыка, используется в воспитании достойного гражданина общества, отсюда 

утилитарный подход. Безусловно, отдельные самоценные стороны музыки при этом 

признаются важными, однако основной является связь в социуме: человек - музыка - 

общество. Ценность музыки выбирается не из пространства самой музыки, а из целей 

культурного воспитания. 

Второй тип философии музыкального воспитания, основанный на дидактизме, осо-

бенно характерен для музыкальной педагогики Германии. Суть этой модели сводится к 

тому, что важно музыкальное знание само по себе. Избегаются социальные, обществен-

ные, политические установки в музыкальном воспитании. Учителя музыки преследуют, 

прежде всего, музыкально-дидактические цели. В Германии урок музыки ставит такие 

задачи, как овладение музыкальной грамотой, обучение игре на музыкальных инстру-

ментах (флейте, гитаре, др.), пение песен, чтение с листа. К традиционным формам Ра-

боты сегодня присоединились новые формы: анализ музыкального произведения, стиля 

с их логической обоснованностью. Музыкальный дидактизм противоположен музы-

кальному утилитаризму, т.к. здесь утверждаются музыкальные приоритеты. 

Третья модель - музыкальный эстетизм - сложилась в шестидесятые годы в США. 

Она формировалась длительно. В ее основе лежат гуманистические идеи великих педа-

гогов прошлого: Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, а также теоретиков так называемого 

прагматизма и инструментализма: Дж.Дьюи и Ч.Пирса, которые видели необходимость 

в век прагматизма -XX- привносить эстетическое (чувственное) начало в преподавание 

любого школьного предмета. Они признавали значение ценностей музыки как важное 
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средство для развития личности, тех способностей, которые заложены в самой личнос-

ти. Теоретики и педагоги-практики третьей модели в понятие «эстетическое воспи-

тание» вкладывают смысл самоценности эстетического развития человека. Музыка рас-

сматривается как стимул человеческой деятельности, а не как социальный инструмент. 

Центром современного музыкального воспитания является личность, однако, предпо-

лагая не прямое педагогическое воздействие на личность, а взаимодействие с ней с уче-

том ее свободы и автономии. Таким образом, сегодня цели музыкального образования 

соединились с задачами эстетического развития индивидуальности на основе ее само-

ценности. 

Философия современного музыкального воспитания дает возможность выйти на но-

вые горизонты музыкально-эстетического мышления, способствует поиску смысла соб-

ственной деятельности. 

Художественная сокровищница азербайджанской народной музыки огромна. Поэ-

тому музыкальная педагогика нуждается сегодня в том, чтобы каждая из музыкально--

теоретических дисциплин, помимо той общей программы, которая существует, имела 

дополнительные спецкурсы, непосредственно связанные с особенностями националь-

ного мировосприятия, мироощущения, менталитета, стиля, музыкального языка. 

Знание и понимание всего культурного комплекса, характеризующего национальное 

художественное творчество необходимо современному и музыканту и гражданину. Бо-

лее того, здесь необходим известный «крен» в сторону национальных форм музициро-

вали. Кроме того, музыканты разного профиля и по-разному, далеко неодинаково от-

носятся к овладению теоретическим материалом. Учитывая это, дифференцированное 

отношение к отдельным группам стоило бы еще более конкретизировать. Однако нас в 

данной работе Интересуют именно те параметры, которые равно необходимы любому 

музыканту. 

Проблема национальной специфики гуманитарной азербайджанской науки является 

одной из узловых проблем системного изучения азербайджанской культуры. Педаго-

гика органически входит., в эту систему, ибо культура как феномен человеческого 

представляет собой сложный конгломерат. 

Познание национальной специфики азербайджанской музыки, углубление в эту сфе-

ру непосредственно связано с рядом проблем, актуальных для азербайджанской музы-

кальной педагогики. Во-первых, усвоение музыкального аспекта требует знания исто-

ков азербайджанской музыки, ведь Азербайджан - сокровищница древнейшей культу-

ры. Во-вторых, необходимо знание и владение музыкальным языком азербайджанского 

народа. Смысл сказанного заключается в том, что педагог не только дает информацию, 

указывает на видимые элементы музыкального языка, но и объясняет их. И, наконец, в-

третьих, в процессе изучения специфики азербайджанской культуры параллельно 

должны вырабатываться формы ее сохранения. Каким образом педагогика способна 

решать эти задачи. Педагогика, будучи конкретной, практической сферой приложения 

научных знаний, только опираясь на серьезный научный потенциал, подсказывающий, 

направляющий педагогические искания в современном обществе, способно воспиты-

вать чувство национальной состоятельности. Последнее, на наш взгляд, возможно в 

результате введения курса, связанного с основами этномузыкознания. Только опираясь 

на данное направление в этноискусствознании, возможно выработать определенные ме-

тодические ориентиры в преподавании предметов, непосредственно связанных с изуче-

нием народной музыки. 
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Содержание образования будущего как было сказано, тесно связано с эстетическим 

циклами. И в этом отношении остановимся на понятии «массовая культура». В непос-

редственной связи с музыкальным воспитанием находится такое широко распрост-

раненное явление в жизни нашего общества, как «массовая культура». Столь усиленное 

внимание к «массовой культуре» можно объяснить эстетико-идеологическим воздейст-

вием на общественное сознание, которое особенно приобрело сейчас ужасающие раз-

меры благодаря широчайшему распространению средства массовой пропаганды и аги-

тации в век научно-технической революции. Оправдать столь усиленное внимание к 

массовой культуре со стороны гуманитарного образования в нашей республике и во 

всем мире можно лишь расценив «массовую культуру», как закономерный этап в разви-

тии человеческой культуры. 

Качественную специфику отдельного социального организма можно обозначить 

термином «культура». Культура есть характеристика конкретно-исторической качест-

венной специфики отдельного организма. Поэтому взаимодействия отдельных социаль-

ных организмов выступают как межкультурные взаимодействия. Культура, - само-

достаточное целое. Межкультурное взаимодействие - не просто возможность, но объ-

ективная закономерность развития отдельных социальных организмов. Эта общесис-

темная закономерность действует и в социальном развитии. Этому явлению придается 

всеобъемлющий характер, на который не в состоянии повлиять на какое-либо поли-

тическое или экономическое общественное устройство. 

Теория «массовой культуры» нашла отражение в учебных планах и программах 

подготовки студентов эстетических специальностей. В силу сложившейся ситуации по 

сути дела, затушевывается барьер между искусством и неискусством, а практический 

выход из создавшегося положения - негативизм к эстетике как к науке. Подобный под-

ход при изложение учебного материала оправдывает бедное по форме и содержанию 

произведение искусства и направлен на реабилитацию потребительской сущности. В 

восприятии будущего поколения, уровень обывательского сознания потребителя «масс-

совой культуры» поднят на теоретический уровень. 

В процессе учебы необходимо, чтобы студенты знакомились с современными тео-

риями «массовой культуры», анализом и критикой вышеупомянутого явления с различ-

ных позиций. Идеология «массовой культуры» в ходе подготовки специалистов худо-

жественных циклов направлена и на создание собственной системы ценностей не толь-

ко эстетического, но и морально-этического характера, которая способна рассматривать 

человека не как субъект и творческую личность, а лишь как объект для всевозможных 

манипуляций. 

Между тем, изучение педагогической литературы по проблеме формирования ин-

тереса обучающихся, убеждает в том, что познавательный интерес к предмету имеет 

огромную побудительную силу, является предпосылкой сознательного овладения зна-

ниями. 

Анализ литературы показывает, что интересы студентов стимулируются различ-

ными способами и приемами. Все эти стимулы объединяются в 3 основные труппы: 

1.Содержание предмета: практическая значимость, связь нового материала с ранее 

усвоенными знаниями, новизна, современные достижения науки, историзм, межпред-

метные связи. 

2.Влияние личности преподавателя: знание преподаваемого курса; умение излагать 

материал; глубина и полнота содержания лекций; интересно проводимые практические 
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и семинарские занятия; педагогическая культура. 

3.Деятельность самого студента: выполнение различных заданий; использование по-

лученных знаний на практике, частая проверка его работы, чтение дополнительной ли-

тературы. 

Национальный характер азербайджанской музыкальной культуры выражен в кон-

цептуальном представлении о существе музыки и ее воспитательном значении. В дан-

ном случае речь идет о конкретных путях проблемы изучения феномена национального 

в музыкальных вузах и кафедрах. 

Ретроспективный взгляд на современную музыкальную проблематику позволяют 

говорить р том, что изучение в рамках музыкального педагогического процесса «судь-

боносных» проблем историко-теоретического музыкознания сегодня крайне необхо-

димо. Речь идет о воспитании интереса к национальному «генофонду» азербайджанс-

кой музыкальной культуры. 

Такой подход открывает принципиально новые перспективы. Перестройка системы 

образования выдвигает рад новых задач и перед музыкальными учебными заведениями. 

Именно поэтому можно говорить, что давно назрела необходимость в выработке систе-

мы новых спецкурсов, связанных с национальными особенностями азербайджанской 

музыки. 

Актуальность статьи. Актуальность заключается во влиянии музыкальной педаго-

гики на музыкальное воспитание человека в общей системе педагогических наук. 

Научная новизна статьи. Новизна заключается в том, что теоретические основы 

музыкальной педагогики представляют собой теоретический фундамент музыкально-

педагогической науки и выступает в виде ее основных научных закономерностей. 

Практическое значение и применение статьи. Знакомство со статьей позволит 

создать верную интерпретацию данной статьи как педагогам, так и студентам. 
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Z.S. Sultanova  

 

Musiqi təhsilinin fəlsəfəsi 

 

Xülasə 
 

Azərbaycan xalq musiqisinin bədii xəzinəsi çox genişdir. Milli bədii yaradıcılığı səciyyə-

ləndirən mədəni kompleksin anlaşılması müasir musiqiçi və vətəndaşa çox vacibdir. Bundan 

başqa burada musiqi ilə məşğul olmanın milli formalarına meyl etmək lazımdır. Azərbaycan 

musiqisinin milli spesifikasının dərk edilməsi, bu sahənin dərinliklərinə getmə Azərbaycan 

musiqi pedaqogikası üçün aktual olan bir sıra problemlər ilə bağlıdır. 

 

 

Z.S. Sultanova  

 

Philosophy of music education 

 

Summary 
 

Artistic treasure of Azerbaijani folk music is very large. Comprehensibility of cultural 

complex characterizing national artistic creation is very important for modem musicians and 

citizens. Moreover, it is necessary to keep an inclination to national forms of involvement 

with music. Understanding of the national specific of Azerbaijani music, to go into its roots is 

related with numerous problems that are urgent for the music pedagogics of Azerbaijan. 
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Ansambl ifaçılığının xüsusiyyəti, onun solo ifaçılığından fərqi ondan ibarətdir ki, əldə edi-

lən bədii nəticə bir deyil, bir neçə ifaçı-musiqiçinin yaradıcılıq səylərinin və professional ba-

carıqlarının bəhrəsidir. A. Qotlib qeyd etdiyi kimi, “müştərək (ifa) çalma solodan ən əvvəl 

onunla fərqlənir ki, interpretasiyanın həm ümumi planı və həm də bütün xırdalıqları bir nəfər 

deyil, bir neçə ifaçının düşüncələrinin və yaradıcı fantaziyasının bəhrəsidir və onların birgə 

səyləri nəticəsində həyata keçirilir. Mətnin ən xırda təfərrüatlarının təhlili və diqqətli analizi 

sayəsində buna müvəffəq olurlar.” 

Müəllimin funksiyası da uyğun olaraq dəyişir: artıq texnoloji və metodoloji üsulların öy-

rənilməsi deyil, bədii surətin aydınlaşdırılması prosesinin təşkilindən ibarətdir. Tələbələrin re-

petisiya işinin təşkili, tapşırıqların bölüşdürülməsi və onları hazırlamaq metodikasının anlatıl-

ması müəllimdən çox böyük təşkilatçılıq enerjisi və təkid tələb edir. 

Əsərin bədii məzmununun mənimsənilməsində və onun mahiyyətinin dərki özü özlüyündə 

mürəkkəb prosesdir, ansambl ifasında isə bir və ya bir neçə tərəf müqabilinin olması bu pro-

sesi daha da mürəkkəbləşdirir. Iş hər bir partiyanın ayrılıqda fərdi sürətdə öyrənilməsi ilə not 

mətninin bütün xırdalıqlarının və nyuanslarının dərki və təsdiqi ilə başlanır. 

Əsər üzərində iş prosesinə bir sıra əsas momentlər daxildir. Onların bəzilərini araşdıraraq: 

mətn təcəssümünün dürüstlüyü-tərəfdaşların birgə işinin qurulmasının bünövrəsidir. Xüsusilə 

qeyd etmək lazımdır ki, notların, liqaların, nyuansların, templərin, aqogika və dinamik qeyd-

lərin, ştrixlərin, pedalın dəqiqləşdirilməsi kimi sırf texnoloji iş ilə bərabər əsərin arxitektoni-

kasının, onun dramaturgiyasının, interpretasiya planının, tematik və surət materialının müəy-

yənləşdirilməsi kimi partituranın musiqi məzmununun tədqiqinə də çox böyük diqqət yetiril-

məlidir. Ansambl rəhbəri özü çaldığı alətin partiyasını diqqət mərkəzinə çevirməməli, öz diq-

qətini bütün ansambl iştirakçıları arasında bərabər surətdə bölüşdürməlidirlər. 

İşin bu mərhələsində öyrənilən əsərin müəllifi haqqında, onun yaranma tarixçəsi və dövrü 

haqqında, ideya-bədii və surət xüsusiyyətləri haqqında qısa məlumat vermək lap yerinə düşər-

di. Bu növ məlumatlar, tələbənin işini fəallaşdırmaq üçün əlavə materialdır və ifanın xarakteri 

münasibliyinə nail olmağa kömək edir. Birgə işin ilk günündən (ən əvvəlindən) müəllim an-

sambl iştirakçılarını yalnız özünü və tərəfdaşını dinləmək bacarığına deyil, həm də dinləyici 

mövqeyindən çıxış edərək ümumilkdə ansamblı kənardan dinləmək bacarığına müntəzəm sü-

rətdə alışdırmalıdır.  

Əsər traktovkasının təbiiliyi və anlaşıqlı, onun dinamik balansı, kulminasiya aydınlığı və 

interpretasiyanın bir çox başqa komponentləri məhz adi dinləyici mövqeyindən daha doğru 

müəyyənləşdirilir. Özünü kənardan dinləmək bacarığı solo ifaçılığında da böyük əhəmiyyət 
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kəsb edirsə də, ansamblist üçün isə, bir sıra spesifik amillərə əsasən, bu başlıca bacarıqlardan 

biridir. Partiyaların öyrənilməsi və birgə məşqlər zamanı ansambl iştirakçıları, təbii ki, müəl-

limin rəhbərliyi altında, əsərlərə öz fərdi münasibətlərini müəyyənləşdirirlər, xırdalıqları, 

templəri, dinamikanı korreksiya edirlər, interpretasiyanın ümumi planını cızırlar, yəni ifaçı-

ların “ahəng yaratmaq” kəlməsilə müəyyənləşdirdikləri işləri görürlər. 

Bu dövrdə müəllim tələbələrin yaradıcı təxəyyülünün tam açılmasında ifaçıya imkan ver-

məli, tərəfdaşların yaradıcı cəhdlərini yatışdırmamalı, əksinə, analiz, məntiqi düşüncə, inan-

dırmalar vasitəsilə ən maraqlı, qiymətli olanları seçməli və bununla da, tələbənin müstəqilli-

yini və fəallığını təşviq etməlidir.  

A, Qotlib tamamilə haqlı olaraq qeyd edirdi ki, pianoçu üçün ansambl çalışmaları xüsusi 

tərbiyəvi əhəmiyyətə malikdir, çünki başqa ixtisaslı musiqiçilər öz alətlərində ifalarını təkmil-

ləşdirməklə bərabər, hələ uşaq yaşlarından orkestr sinfində görüşürlər və kollektiv əməyə, 

ümumi məsuliyyət hissinə alışırlar. Pianoçular isə öz ifaçılıq məharətini fərdi məşğələlərdə 

təkmilləşdirirlər və onlara mümkün olan yeganə iş forması kimi alışırlar.  

Musiqi ifadə vasitələrinin bəzilərini araşdıraq. Adətən, tələbələr musiqi dilinin ifadəlilik 

imkanlarına lazımi dərəcədə bələd deyillər. Buna görə də, biz bu imkanlardan natamam istifa-

dənin, nyuansların çalar tədriciliyinə sahib olmamalarının tez-tez şahidi oluruq. Dinamikaya, 

nyuanslara, kulminasiya quruluşuna düzgün yanaşma elə ilk dərslərdən başlanmalıdır. Qeyd 

etməliyik ki, tələbələr bütün nyuansların şərti işarələrini və onların ifadələlik dərəcəsini tam 

aydınlıqla təsəvvür etməlidirlər.  

Dinamika haqqında miyanə təsəvvür nəticəsində nyuansların hamarlanması tələbələr ara-

sında çox geniş yayılmış səhvlərdəndir. Məsələn, nadir hallarda tələbə “mezzo forte”-“forte” 

dinamik sırasını götürərsək, onda kənar “piano” və “forte” nyuanslarının arasındakı səslənmə 

fərqi aşkar bilinəcək, amma aralıqda qalan “mezzo””-lar isə adətən, qeyri-ifadəli, solğun, fər-

diyyətdən məhrum səslənəcəklər. Bu sıranı “pianissimo” və “fortissimo” nyuansları hesabına 

genişləndirərsək, onda alınan nəticə daha da keyfiyyətsiz ola bilər. Müşahidələr göstərir ki, tə-

ləbələr nyuans diapazonunun genişlənmə rezervini bərkdən çalmada gördüklərindən “piano”-

ya nisbətən “forte”dən daha çox istifadə edirlər. Bu düzgün deyildir, çünki səslənmə gurluğu-

nun artması, səslənmə palitrasını kasadlaşdıraraq, ifanın kobudluğuna, həddən artıq sərtliyinə 

və yöndəmsizliyinə səbəb olur. Göstərilən nöqsanın əsas səbəblərindən biri kimi, simli alət-

lərdə olduğu kimi klavişli alətlərdə də, “piano” çalma səslənməsində müəyyən çətinliklərin 

olmasını və müxtəlif “piano” səslənmə dərəcələrinə müvəffəq olmaq üçün daha incə ifaçılıq 

məharətinin çatışmazlığında görürük.    

Q. Neyqauz musiqini “səs incəsənəti” kimi müəyyənləşdirəndə qeyd etmişdi ki, fortepi-

anoda söylədiyim hüdudlarda - hələ səs deyil, artıq səs deyil-100 dinamik dərəcəyə müvəffəq 

olmaq mümkündür. Dinamik diapazonunu genişləndirmək üçün tələbə həm “forte” və xüsu-

silə də “piano” zonasında səslənmə üzərində işləməlidir ki, “forte” nyuansında isə ifadəli, da-

vamlı (sürəkli) və aydın səslənməyə nail olmağa çalışsın. 

Bütün alətlərin birgə səslənməsi, hər birinin ayrılıqda səslənməsinə nisbətən daha qüvvət-

lidir. Bütün ifaçıların da nyuansın yeni mənası-ansamblın “forte”-si yaranır. Digər dinamik 

nyuans “piano” haqqında da analoji fikir söyləmək olar. “Subito forte” və “subito piano” zid-

diyyətli dinamik qarşılaşdırmalara tələbələrin diqqətini cəlb etmək lazımdır. Göstərilən səs-

lənmə dərəcələrinin dürüst ifasına nail olmaq üçün hərəkət sinxronluğu, səslənmə səviyyəsini 

ani dəyişmək bacarığı zəruridir. Adətən, “Subito” ərəfəsində ani bir sezura etməyi məsləhət 

edirlər ki, gözlənilməzlik effekti özünün daha dolğun təcəssümünü tapsın. 

İfanın mənalılığı, interpretasiyanın anlaşıqlı və aydan olması çox zaman kulminasiyanın 
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düzgün ifasından asılıdır. Ansambl işində bu moment böyük əhəmiyyətə malikdir və birgə 

işin ən mürəkkəb komponentlərindəndir. Səslənmə inkişafının tədriciliyi və ardıcıllığı, onun 

gərginləşdirilməsi və kulminasiya nöqtəsinə çatdırılması bütün ansambl tərəfdaşlarının birgə 

səyləri nəticəsində əldə edilir. Nyuans inkişafının diqqətlə izlənilməsi səs gücünün bütün dia-

pazonundan istifadə etməyi, aralıqdakı “səs gurluğu zonalarını” addamamaq imkanı yaradır. 

Kulminasiyaların ifasında heç də həmişə maksimum səslənməyə nail olmaq lazım deyildir. 

Hər şey nisbətdə dərk edilir, bəzən kiçik dinamik vasitələr sayəsində əhəmiyyətli ifadəlilik ef-

fektinə nail olmaq olur, burada vacib olan kulminasiya nöqtəsini aydın hiss etməkdir, zirvəni 

görərək qarşıda duran vəzifəni texniki cəhətdən savadlı həyata keçirməkdir. 

Ansambl ifaçılığı-dialektik prosesdir. Onun astanasında, oxşarlıq dərəcəsi bir qədər çox və 

ya az olan yaradıcı fərdiyyətlər durur. Onların təcrübəsi, ifa tərzi, bədii zövqü yüksək qovuş-

ma anında yeganə nəticə ilə əsərin zövqlə ifası ilə tamamlanmalıdır. Bu cür keyfiyyətə nail ol-

ma, ansamblın yalnız bütün hissələrinin fəaliyyəti sayəsində vahid bir orqanizm kimi fəaliy-

yəti nəticəsində mümkündür. 

Son illərdə ansambl musiqisinə maraq artmışdır. Bir çox bəstəkar-klassiklər ansambl üçün 

əsərlərini özlərinin məhrəm düşüncə və duyğuları ilə zənginləşdirirdilər. Ansambl musiqisi 

sahəsi onlar üçün bir növ sərbəst yaradıcılıq eksperimentlər laboratoriyası idi. Çox hallarda, 

musiqinin məhz bu “məhrəm” sahəsində onların yaradıcılıq cəhdləri-köhnə kanonların dağı-

dılması və yeni inkişaf yollarının tapılması – özünü ən çox büruzə verirdi. Bethovenin, Bram-

sın, Çaykovskinin, Taneyevin və Qlazunovun ansambl əsərləri - onların yaradıcılıqlarının ən 

qiymətli tərəflərindəndir. Görkəmli musiqi-ifaçıların ansambl musiqisinə marağı da, əsasən, 

bunula izah olunur. 

Ansambl müəlliminin qarşısına sürülən tələblər spesifikdir, ən əvvəl ona görə ki, bu fənn 

üzrə müəllim bir deyil, bi neçə alətdə ifaçılıqla yaxından tanış olmalıdır. O şərtlə ki, adətən, 

onlar müəyyən səviyyə çərçivəsində bir-iki alətlə çalmağı bacarmalıdırlar. Ansambl müəllimi 

birgə ifaçılıq üçün bir-birinə yaraşan (uyğun) tərəfdaşları seçmək qabiliyyətinə malik olmalı-

dırlar. Müəllimin fəaliyyətində bu momentə etinasız münasibət, ansambl iştirakçılarının təsa-

düfi tərkibi, nəinki fayda verməz, hətta düzəldilməsi mümkün olmaya ziyan gətirə bilər. Tə-

rəfdaşlar bir-birlərinə, ən əvvəl, texniki hazırlıq dərəcəsinə görə və həm də səslənmə, emo-

sional və s. keyfiyyətlərinə görə uyğun gəlməlidirlər. Bundan başqa rəhbər ilə ansamblistlərin 

arasında “uyğunluq” amilini unutmamaq lazımdır.   

Ansambl birliyi biri tərəfdaşın digərinin bədii sərbəstliyinə xələl gətirməməlidir. Əsil ya-

radıcı avtoritetə malik müəllimin dərslərində sərbəst musiqi (ifaçılığı) atmosferi hökm sürə-

cək. Ansambl ifaçılığı qarşısında vəzifələrin həyata keçirilməsi bir sıra spesifik xüsusiyyətlərə 

malikdir ki, onların əksəriyyəti, birgə ifaçılıq yaradıcılığı və sinxronluğu ilə əlaqədardır. Özü 

də, xüsusilə qeyd edilməlidir ki, sinxronluq dedikdə, yalnız ritmik uyğunluq nəzərdə tutulmur, 

bu anlayışa səslənmə, dinamika aqogika çalarları, frazirovka, bütünlüklə bədii məzmun, yəni, 

musiqi mətninin bütün hissə və hissəcikləri və həmçinin musiqi ifadə vasitələrinin hamısı da-

xildir. Bundan başqa təcrübə göstərir ki, repertuar seçimi-tədris planı-nə dərəcədə mühümdür.  

Tədris planı yaxud proqram mürəkkəbə doğru prinsipinə əsaslanaraq bu və ya digər əsərdə 

tələbə qarşısında qoyulmuş məsələlərin həllinə yönəlməli, onun yaradıcı fərdiyyətinin açılma-

sına xidmət etməlidir. Hər bir növbəti əsər musiqi materialının çətinləşməsinə doğru və öncə-

dən əldə edilmiş ansambl ifaçılığı keyfiyyətlərinin təkmilləşməsinə doğru aparmalıdır. An-

sambl sinfində tələbələrlə aparılan eksperimenti nümunə kimi göstərir. Eksperimentin mahiy-

yəti ondadır ki, iki və ya üç duet bir-birindən xəbərsiz  eyni bir əsəri öyrənmək tapşırığı alırlar 

və bir müddət sonra görülmüş işin dinlənilməsi üçün bir yerə çağırılırlar. Ifa əsnasında inter-
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pretasiyalarda bir sıra fərqlər onların (ansamblçıların) böyük təəccübünə səbəb olur. Məhz be-

lə halda ifaçılar və müəllim üçün münasib moment düşür ki, əsərin forma təhlilini və musiqi 

yönümünü,  əsərin tərkib hissə və hissəciklərinin müqayisəli analizini, ştrix variantlarını, bu 

və ya digər cümlənin emosional yükünü müzakirə etsinlər. Bu cür eksperimental dərslər, zən-

nimizcə, çox faydalıdır, çünki tələbələrin fantaziyasını, yaradıcı maraqlarını oyadır, və tələbə-

lər qarşılarında açılmış geniş fəaliyyət meydanını, uduzanlar olmayan mübarizə meydanına 

çevirirlər, çünki ümumi işin əhəmiyyəti musiqi həqiqətindədir. 

Məqalənin aktuallığı. Ansambl əsərləri tələbələrin fortepiano təhsili prosesində vacib rol 

oynamasını nəzərə alsaq, məqalə aktual hesab edilməlidir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Ansambl əsərlərin müasir pianoçuların repertuarına daxil edil-

məsi onunla əlaqədardır ki, bu əsərlər dünya musiqisinin parlaq nümunələridir. Məqalənin el-

mi yeniliyi də məhz bununla şərtləndirilir. 

Məqalənin praktik əhəmiyyət və tətbiqi. Məqalədə ansambl əsərlərinin düzgün interpre-

tasiyasının tapılmasında müəllim və tələbələr yararlana bilər.  
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Резюме 
 

Во время обучения студентов, одно из важнейших мест занимает изучение ансамб-

левых произведений. Основным музыкальным материалом в изучении этих произве-

дений являются мировые образцы музыкальной литературы. Освоив этот вид музици-

рования, пианист приобретает определенный профессиональный уровень, что в свою 

очередь может позволить ему перейти на следующую ступень. 
                                            

    I.A. Ahmadova 
 

Place and meaning of ensemble works 
 

Summary 
 

During the training of students, one of the most important places is the study of ensemble 

works. The main musical material in the study of these works are world samples of musical 

literature. Having mastered this type of music, the pianist acquires a certain professional level, 

which in turn can allow him to go to the next stage. 
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Münaqişə insanların psixi həyatında, onların inkişafında, özünü reallaşdırmasında, digər 

insanlarla münasibətlərdə, nəhayət, bütövlükdə cəmiyyətin həyatında xüsusi rol oynayan bir 

hadisədir. Münaqişələr psixoloji rifah problemi ilə bilavasitə bağlıdır və insanlara müxtəlif tə-

sir göstərir. Bir tərəfdən, onlar psixoloji həyatı mürəkkəbləşdirir, onun fəaliyyətinin yeni, da-

ha mürəkkəb səviyyələrinə keçməsinə imkan yaradır, digər tərəfdən isə ətraf insanlarla har-

moniya və qarşılıqlı münasibətlərin pozulmasına, şəxsiyyətin sosiallaşması prosesini ləngidə 

bilər. Mürəkkəbliyindən, növündən və məzmunundan asılı olmayaraq, münaqişə iştirakçıları-

nın böyük əksəriyyəti bu fenomeni güclü emosiyalar, stresslər, təəssüratlar, məyusluq və itki-

lərlə bağlı mənfi hal kimi qəbul edirlər (3, s. 70).   

Münaqişələrin proqnozlaşdırılması onların gələcək yaranması və ya inkişafı haqqında 

əsaslandırılmış ehtimaldan ibarətdir. Gələcəkdə mümkün olan münaqişələrin proqnozlaşdırıl-

ması münaqişənin idarə edilməsində əsas istiqamətlərdən biridir, çünki sosial ziddiyyətlərin 

yaranmasının erkən mərhələlərində idarəetmə resursları və təsir qüvvələri baxımından daha 

ucuz başa gəlir. Bu, münaqişələrin elmi araşdırmalarına, həmçinin sosial ziddiyyətlərin diaq-

nostikası üzrə praktiki fəaliyyətə əsaslanır. Münaqişəli situasiyada  ən vacibi - sualların, şərh-

lərin, etirazların və iddiaların mübahisəyə və ya şəxsiyyətlərarası qarşıdurmaya, yəni, münasi-

bətlər münaqişəsinə çevrilməsinə imkan verməməkdir. Münaqişələrin idarə edilməsi münaqi-

şənin məhdudlaşdırılması, yumşaldılması və qarşısının alınması deməkdir. Münaqişənin qar-

şısının alınması anlayışına çoxsaylı tədbirlər daxildir: vasitəçilik, sülhyaratma, etimadın möh-

kəmləndirilməsi tədbirləri və qeyri-formal diplomatiya (5, s. 69). 

Proqnozların əsas növləri: 1) axtarış istiqamətləri-ictimai fəaliyyətin müxtəlif sahələrində 

mövcud olan inkişaf meyllərinin real qiymətləndirilməsindən başlayaraq, mümkün gələcək 

obrazını müəyyən etmək üçün tərtib edilir; 2) tənzimləyici-gələcəkdə müəyyən məqsədlərə 

nail olmaq üçün nəzərdə tutulur və inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsi üçün praktiki 

tövsiyələr ehtiva edir; 3) analitik-elmi məqsədlər üçün yeni tədqiqi metod və vasitələrinin id-

rak dəyərini müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur; 4) proqnoz-xəbərdarlıq-gələcəkdə 

gözlənilən arzuounmaz hadisələrin qarşısını almaq, insanların şüuruna və davranışlarına bir-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 251 

başa təsir etmək üçün tərtib edilir (6, s. 52-55).  

Şəxsiyyətlərarası münaqişənin uğurla həlli həm obyektiv, həm də subyektiv amillərlə 

müəyyən edilir. Münaqişə ona səbəb olan obyektiv səbəblər, fikir ayrılığı predmeti aradan 

qaldırıldığı zaman həll edilmiş hesab edilə bilər.  Əgər bu mümkün deyilsə, münaqişənin başa 

çatması tərəflərin razılığa gəlmək istəyindən və bacarığından, bir-birinə güzəştə getməyə hazır 

olmasından asılıdır. Əgər münaqişə situasiyası yalnız qismən həll edilərsə, hər hansı kiçik in-

sident baş verdikdə tərəflərin yeni toqquşması mümkündür. 

Münaqişəli vəziyyətlərin proqnozlaşdırılması üçün bir sıra metodlardan istifadə olunur: 

mövcud situasiyanın sistemin gələcək vəziyyətinə köçürülməsi; mümkün münaqişəli vəziyyə-

tin modelləşdirilməsi; statik metodlar; ekspert sorğusu. Sosial proqnozlaşdırmanın ən etibarlı 

üsulu digər metodların nəticəsindən istifadə edərək düzgün nəzəri təsəvvürlərə əsaslanan və 

düzgün təhlilə əsaslanan ekspert qiymətləndirməsidir. Digər sosial fenomenlər kimi, münaqi-

şəli vəziyyətlərin proqnozları qısamüddətli, ortamüddətli və uzunmüddətli ola bilər. Münaqişə 

situasiyasının proqnozlaşdırılması münaqişənin inkişafının qarşısını almaq üçün xüsusilə va-

cibdir. Proqnozlaşdırma prosesinin ardıcıllığı belə müəyyən edilmişdir: 1) simptomların 

müəyyən edilməsi-ümumilikdə müəyyən nəticələr çıxarmaq üçün əsas vermir, lakin əlavə mə-

lumat axtarmağa sövq edir; 2) məlumatların axtarışı və təhlili- müəyyən bir nəticəyə səbəb 

olan və narahatlıq doğuran mövzu ilə bağlı müxtəlif faktların toplanması və işlənməsi; 3) mo-

delləşdirmə: hadisələrin inkişafının mümkün variantları, öz hərəkətlərinin alternativi; situasi-

yanın və öz hərəkətlərinin nəticələri (4, s. 75).  

Münaqişənin proqnostik xarakterli təhlilinin başlanğıc nöqtəsi münaqişəyə səbəb ola bilə-

cək problemli vəziyyəti şərtləndirən ziddiyyətin müəyyənləşdirilməsidir. Bundan əlavə, və-

ziyyətin dəyişməsi, ziddiyyətlərin inkişafı, problemin tam açılması meyllərini aşkar etmək la-

zımdır. Bu hadisə silsiləsini, yəni subyektlərin qarşılıqlı təsirində problemlər yaradan hadisə-

lərin məcmusunun təsvirini, həmçinin hadisələrin obyektiv ardıcıllığının və qarşılıqlı əlaqəsi-

nin izlənilməsini ehtiva edir. Bu, qarşıdurmaya daxil olan subyektlər dairəsini, həmçinin bu 

qarşıdurmanın predmetini təsvir etməyə imkan verir. Daha sonra problemli vəziyyətin təh-

lilinə sosial sistemin fəaliyyət prinsipləri və normaları, dəyişikliklərin müvəqqəti və məkan 

amilləri, sosial-iqtisadi, siyasi ideoloji və sosial-psixoloji şərtlər daxil edilir (s. 78-80).  

Bu təhlilin nəticəsi olaraq münaqişəli vəziyyətin proqnozlaşdırılması üçün mümkün ssena-

rilər hazırlana bilər. Belə ki, münaqişənin formalaşması prosesinə bir sıra diqqətdən kənar qa-

lan hadisələr, əsasən də insanların emosional əhval-ruhiyyəsi, tolerantlıq səviyyəsi və s. təsir 

edir. Eyni zamanda, proqnozlaşdırılma münaqişənin qarşısının alınması üçün əsas şərtdir. 

Münaqişələrin qarşısının alınması onların konstruktiv şəkildə həll etmək bacarığı qədər vacib-

dir, çünki onların yaranması ehtimalını istisna edir və ya minimuma endirir. Daha az səy, pul, 

vaxt tələb edir və konstruktiv şəkildə həll edilmiş hər hansı bir münaqişənin yaratdığı minimal 

dağıdıcı nəticələrin qarşısını alır. O, dörd əsas istiqamət üzrə aparıla bilər: münaqişədən əv-

vəlki vəziyyətlərin yaranmasına və destruktiv inkişafına mane olan obyektiv şəraitin yaradıl-

ması; münaqişələrin yaranmasının şəxsi səbəblərinin bloklanması; təşkilatların fəaliyyətinin 

təşkilati-idarəetmə şəraitinin optimallaşdırılması münaqişələrin qarşısının alınmasının mühüm 

obyektiv – subyektiv zəminidir; münaqişələrin sosial-psixoloji səbəblərinin aradan qaldırıl-

ması (1, s. 46-47). 

Psixoloji, fərdi planda münaqişənin səbəblərinin aradan qaldırılması iştirakçıların motiva-

siyasına təsir ilə sıx bağlıdır və münaqişə tərəflərinin ilkin təcavüzkar niyyətlərini bloklayaraq 

əks-motivlərin irəli sürülməsinə gətirib çıxarır. Münaqişənin qarşısının alınmasının etibarlı 

yolu əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsidir. Konfliktoloqlar tərəfindən bir sıra metodlar işlə-
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nib hazırlanmışdır: mümkün rəqibi birgə fəaliyyətə cəlb etmək; rəqibin çətinliklərini anlamaq, 

ona yardımı nəzərdə tutan praktiki empatiya; rəqibin nüfuzunun qorunması; tərəfdaşlar ara-

sındakı fərqləri və üstünlükləri vurğulamağı qadağan edən sosial diskriminasiya, xidmətlərin 

bölünməməsi-bununla qarşılıqlı hörmət əldə edilir və həsəd, narazılıq hissi kimi mənfi emo-

siyalar çıxarılır, psixoloji "sığallama" müsbət emosiyaların saxlanılması deməkdir (3, s. 91).  

Destruktiv münaqişələrin profilaktikasına yönələn obyektiv hallar mövcuddur. Onlara, ilk 

növbədə, ailənin maddi təminatı, uşaqların təhsil şəraiti, insanın xidməti fəaliyyətdə özünü 

reallaşdırması imkanını, iş şəraitini, tabelikdə olan əməkdaşlarla münasibətləri, insanın sağ-

lamlığını, ailədə münasibətləri, tam istirahət üçün vaxtın olmasını və s. aid etmək olar. Müna-

qişənin qarşısının alınmasının ən effektiv forması onun səbəblərinin aradan qaldırılmasıdır. 

Münaqişələrin qarşısının alınması çoxsəviyyəli fəaliyyətdir. Psixoloji, fərdi planda münaqi-

şənin səbəblərinin aradan qaldırılması iştirakçıların motivasiyasına təsirlə sıx bağlıdır və mü-

naqişə tərəflərinin ilkin təcavüzkar niyyətlərin qarşısını alan kontr-motivlərin irəli sürülməsini 

nəzərdə tutur. Münaqişənin qarşısının alınmasının etibarlı yolu əməkdaşlığın qurulması və 

möhkəmləndirilməsidir (3, s. 90-92). 

Konfliktoloqlar tərəfindən əməkdaşlığın dəstəklənməsi və inkişaf etdirilməsi üçün bir sıra 

metodlar işlənib hazırlanmışdır: razılıq potensial rəqibi birgə fəaliyyətə cəlb edir; rəqibin 

mövqeyinə "daxil olmaq", onun çətinliklərini dərk edib, ona kömək etməyə hazırlığı  nəzərdə 

tutan praktiki empatiya; tərəfdaşın nüfuzunun qorunması, sosial ayrı-seçkiliyin istisna edil-

məsi və s. Münaqişələrə səbəb ola biləcək əsas balansların, şüurlu və ya şüursuz pozuntuların 

bir neçə nisbəti var: rolların balansı - əgər insan ona verilmiş rolu qəbul edirsə, onda rol mü-

naqişəsi baş vermir; qərarlarda və hərəkətlərdə qarşılıqlı asılılığın balansı - hər bir insana da-

xili olaraq azadlıq və müstəqillik arzusu xasdır. Hər kəs istədiyi zaman istədiyini etməyə ça-

lışır. Lakin hər birimizin azadlığı bizim qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyimiz insanların azadlığı 

hesabına təmin edilə bilməz (6, s. 17-18). 

Hüquqi, mənəvi, dini, siyasi və digər normalar vasitəsilə münaqişələri tənzimləyən norma-

tiv mexanizmlərin səmərəliliyi cəmiyyətin və dövlət orqanlarının mövcud normalara münasi-

bətindən asılıdır. Münaqişələrin normativ tənzimlənməsi, müvəqqəti fəaliyyət göstərən insti-

tutlardan fərqli olaraq, sistemi daha stabil edir. O, münaqişələrin uzunmüddətli inkişaf və həlli 

qaydasını müəyyən edir. Münaqişələrin qarşısının alınması məqsədilə bir çox dövlətlərdə tə-

rəflərin mübahisəli davranışını nəzərdə tutan müqavilə praktikası geniş yayılmışdır (1,s. 47-

48). 

Müqavilədə şərtlərin əvvəlcədən yazılması spontan münaqişəyə mane olur və tərəfləri dü-

şünülməmiş hərəkətlərdən çəkindirir. Münaqişədən əvvəlki vəziyyət tədricən yaranır və mü-

bahisənin emosional gərginliyinin artmasını vaxtında müəyyən etmək vacibdir. Mübahisənin 

kəskinləşməsinin əlamətlərinə mimika, jestlər, nitqin tembri aiddir. Mübahisəni düzgün şəkil-

də dayandırmaq üçün aşağıdakı üsullardan istifadə etmək olar: bir məsələdə bir tərəfin, digər 

məsələdə isə rəqibin haqlı olduğunu söyləmək; söhbəti başqa bir mövzuya çevirmək; müba-

hisə predmeti vacib deyilsə, güzəştə getmək; problemin hərtərəfli araşdırılmasına vaxtın ol-

mamasını söyləyərək, rəqibi məsələnin yeni müzakirəsinə dəvət etmək. Mühüm şərtlərdən biri 

tərəfdaşın şəxsiyyətini problemdən ayırmaq bacarığıdır. Münaqişənin proqnozlaşdırılması 

münaqişənin yaranma ehtimalının, inkişaf variantların, iştirakçıların davranış strategiyalarının 

və problemin mümkün həlli yollarını müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur (2, s. 39-41).  

Beləlklə, proqnozlaşdırmanın vəzifəsi münaqişənin inkişaf dinamikasını və həlli üçün 

mümkün perspektivləri müəyyən etməkdir. Münaqişənin həllinin xarici əlamətləri insidentin 

tamamlanması ola bilər. İnsidentin aradan qaldırılması, dayandırılması münaqişənin həllinin 
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zəruri şərtidir. Bəzən, münaqişəli davranışı dayandıraraq, insanlar frustrsiya vəziyyəti yaşa-

mağa, onun səbəbini axtarmağa davam edirlər. Sosial münaqişənin həlli yalnız münaqişəli və-

ziyyət dəyişdikdə mümkündür. Lakin münaqişənin aradan qaldırılmasına imkan verən müna-

qişəli vəziyyətin daha səmərəli dəyişməsi yaranan ziddiyyətlərin səbəblərinin aradan qaldırıl-

ması hesab olunur (4, s. 69). 

Son illərdə bir çox münaqişələr güc mövqeyindən həll edilir və sosial həyatımıza yeni 

amillər daxil olur. Dövrümüzdəki ziddiyyətlərin kökündə mədəni fərqlər, o cümlədən cins, di-

ni, etnik, sosial-iqtisadi, milli və qrup şəxsiyyətinin digər amillərindən qaynaqlanan fərqlər 

durur. Psixoloji amillər müasir münaqişələrdə gözləniləndən daha böyük rol oynayır və oyna-

yacaqdır. Müasir insanın problemləri, münaqişə və böhranları barədə təsəvvürlər onun möv-

cudluğunun əsas komponentləri kimi qəbul edilir, lakin bu, dağıdıcı amillər deyil, şəxsiyyəti-

nin inkişafının və “Mən”in formalaşmasının ən vacib mənbəyidir. Psixoloji amillərin real tə-

siri müasir cəmiyyətdə həyatın müxtəlif sahələrində özünü büruzə verir və məhz psixologiya, 

insanın ruhu haqqında bir elm olaraq, insana ən humanist yanaşmanı təcəssüm etdirir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir cəmiyyətin sosial həyatının bütün sahələrində münaqişələ-

rin artması, onların yaranma səbəblərinin, cəmiyyətin müxtəlif tiplərində təzahürün xüsusiy-

yətlərinin təhlili və proqnozlaşdırılması ilə müəyyən edilir. Sosial münaqişələr haqqında top-

lanmış empirik materialla kifayət qədər inkişaf etməmiş nəzəri-metodoloji bilik arasında ya-

ranmış ziddiyyət elmi və praktiki maraq doğurur.    

Məqalənin elmi yeniliyi. Münaqişənin proqnozlaşdırılmasının prinsipləri, ardıcıllığı və 

sosial-psixoloji xüsusiyyətləri ətraflı şəkildə açıqlanır. Sosial münaqişə həm fərdi ictimai, 

qrup münasibətləri sferasında meydana çıxan ziddiyyətlər forması kimi nəzərdən keçirilir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Münaqişələrin proqnozlaşdırılması üçün hər-

tərəfli nəzəri-məzmunlu tövsiyələrin yaradılması müasir sosial prosesləri və onların nəticə-

lərini dərk etməyə imkan verəcəkdir. 
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Г.И. Исмаилова 

 

Прогнозирование и предупреждение конфликтов 

 

Резюме 

 
В статье исследуются объективные и субъективные причины возникновения конф-

ликтов. Также анализируются группы различных факторов прогнозирования и преду-

преждения конфликтного поведения человека. Обоснована идея о том, что четкое оп-

ределение причин и прогнозирование конфликта должно еще больше оптимизировать 

связь и исключить деструктивные факторы при общении. Анализ конфликтов, их при-

чин и закономерностей проявления помогает успешно решать вопросы  предотвра-

щения конфликтных ситуаций. 

 

 

G.I. Ismayilova 

 

Conflict forecasting and prevention 

 

Summary 

 
The article examines the objective and subjective causes of conflicts. Groups of various 

factors of forecasting and preventing conflict behavior of a person are also analyzed. The idea 

is substantiated that a clear definition of the causes and forecasting of the conflict should 

further optimize communication and eliminate destructive factors in communication. The 

analysis of conflicts, their causes and patterns of manifestation helps to successfully solve the 

issues of conflict prevention. 
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Вопрос об адаптации является одним из самых важных научных вопросов, который 

интересен как психологии, так и педагогике, социологии, экономике, медицине, био-

логии.  

Изучения вопроса адаптации детей к новым условиям является важным вопросом 

для анализа самого термина «адаптация». В энциклопедическом словаре термин «адап-

тация» – это «приспособление  организма к  меняющимся обстоятельствам среды», что 

больше дает характеристику с точки зрения медицинско-биологических аспектов про-

цесса (14, с. 4). 

Психологический словарь дает несколько вариантов определения явления адапта-

ции и его некоторых характеристик (11). 

Адаптация – (лат. adaptare, adaption, adaptor-приспособлять, устраивать), является 

приспособлением организма, человека, их систем к характеру отдельно взятых воз-

действий или к меняющимся возможностям жизни. Заменяет недостаточность обычно-

го поведения в меняющихся условиях.  

Сама адаптация связана с обновлением различных ролей органов, установок, с появ-

лением новых навыков, привычек, условий, которые приводят к целостности  личности 

и среды. Адаптационный процесс можно назвать двойственной. В этом процессе появл-

яются новые реалии и изменяются уже возможные. Эффективность деятельности сох-

раняется благодаря умению быть готовым к новым ситуациям. 

Адаптация это не только способность в приспособлении меняющихся обстоятель-

ств, но и выработка фиксированных способов поведения, которая позволяет преодоле-

вать разные и острые затруднения. 

Понятие «адаптация» имеет разное значение в зависимости от того, в каком значе-

нии это используется. Адаптация может быть социологическая, биологическая, физио-

логическая, психологическая. 

Давая общие определение этому понятию, придается различный смысл и значение в 

зависимости от фактора рассмотрения. Но нужно учитывать то, что под адаптацией 
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обычно имеется в виду что это:  

⎯ процесс приспосабливания человеческого организма к обществу; 

⎯ это гармоничное равновесия между организмом и средой; 

⎯ итог приспособления; 

⎯ то, к чему направляется организм. 

Адаптацию регулируют следующее: 

⎯ мотивы; 

⎯ навыки и умения; 

⎯ опыт; 

⎯ знания; 

⎯ воля; 

⎯ способности. 

Исходя из результатов адаптации образуются новые реалии быстрого, наилучшего 

действия  организма, человека  в неизвестной ситуации. 

Психологическая адаптация представляет из себя процесс слияния внутреннего ми-

ра личности к социально-психологическим и социальным требования окружающей сре-

ды, определения и содержания, социальной жизни, выполнения определенных социаль-

ных ролей. Это очень важная гармонизация жизни личности с жизнью социума. 

Социальная адаптация – эта процесс входа личности в социум. Принятия ею различ-

ных социальных ролей. Приобретение социального опыта, соблюдение социальных 

норм, ценностей, правил, различных отношений в обществе. 

В состоянии социально-психологической адаптации для личности важным является 

гармония между внешними и внутренними факторами жизнедеятельности. В зависи-

мости от уровня адаптированности личности зависит в целом адаптивность личности. 

При полной адаптированности человек может достигнуть психической адекватности в 

деятельности и в окружающей среде.  

Адаптация личности может быть внутренней, которая является перестройкой ее 

функциональности структур, систем личности при определенных изменениях самого 

человека и окружающей его действительности. При таких случаях происходят внешние 

изменения, которые замечают извне. Эти изменения могут соответствовать тем требо-

ваниям общества, которые ставит перед личностью социум. То есть происходит полная, 

генерализованная адаптация личности; внешней (приспособленной и поведенческой), 

когда личность внутренне содержательно не перестраивается и сохраняет свою самос-

тоятельность, себя. Эту адаптацию можно назвать инструментальной адаптацией лич-

ности; смешанной, в котором личность частично перестраивается и подстраивается 

внутренне под окружающую среду, ценности, традиции, нормы. В то же время здесь 

можно сказать о том, что адаптируясь частично личности удается сохранить свое «Я», и 

свою самостоятельность. 

Социально-психологическая адаптация представлена в двух видах: 

1) прогрессивная, которая характеризуется добиванием всех целей и функций, то 

есть происходит полная адаптация. Происходит полная гармония всех целей, интересов 

личности и групп социума. 

2) регрессивная, которую можно назвать как формальную адаптацию, не обеспечи-

вающую интересы современного общества, развитию общества и личности. 

Социально-психологическую адаптацию  можно также характеризовать как особую 

форму социального приспособления, изменения в поведении людей, групп в процессе 
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достижения целей или просто сохранения определенного статуса в обществе.  

Социально-психологическая адаптация является продолжающимся процессом реак-

ции на те изменения, которые происходят в жизни человека и достаточно сложно отде-

лить одно от другого. 

Человек каждый день сталкивается с различными трудностями, которые требуют от 

него не только приспособления, но и развития и обогащения от  личности.  Происходит 

не только развитие  самой личности, но и развитие в целом общества. Поэтому, когда 

мы говорим о социально-психологической адаптации, можно утверждать то, что это 

процесс двойственный. Что здесь происходит адаптация человека к обществу  и адапта-

ция общества к человеку.  

Социально-психологическая адаптация – эта непрекращающийся коммуникативный 

процесс, в котором люди привыкая друг к другу отрабатывают новые способы интегри-

рования с разными изменениями социальной среды. При этом важным будет интегра-

ция личности в социальную среду, что определяет выработку определенных стереоти-

пов поведения, в которых отражается система ценностей, традиций, правил, принятых в 

той или  иной среде. 

В психологии многие авторы уделяли  внимание  вопросу об адаптации.  

В рассмотрении В.А Петровского не адаптивность рассматривается как принцип, 

меняющийся органической личности (2, с.115). 

Психологи неофрейдистского направления рассматривают адаптацию в контексте 

социальной активности личности. Многие современные психологи часто используют 

введенное еще З.Фрейдом понятия разновидности психологической адаптации: 

1. Об аллопластической адаптации можно говорить лишь тогда, когда происходят 

изменения во внешнем мире, которые человек совершает для приведения его  к нормам 

и правилам своих потребностей, и хочет ее изменить. 

2. Аутопластическая адаптация характеризуется различными трансформациям лич-

ности (ее внутреннего мира, умений, навыков и т.п.), путем которого достигается прис-

пособление к среде (З.Фрейд, 1992). Здесь субъект пытается изменить себя, то есть 

внутреннюю среду (6, с.13). 

Среди многих работ психоаналитического направления следует особенно выделить 

концептуальный подход Э.Эриксона, продвигающего представление о взаимном, пос-

тоянном приспособлении человека и социума. Адаптация и процесс адаптации в рабо-

тах ученого представлена следующей формулой: противоречивость-тревожность– за-

щищенность реакций человека и общества – равновесие гармонии и конфликта (13, 

с.226). Он смотрит на  конфликт как на качество возможного исхода интегрирования 

человека и среды тогда, когда защитные реакции организма и «уступки» среды являют-

ся недостаточными для воссоздания расформированного равновесия (Э.Эриксон, 1968) 

Н.И.Сарджвеладзе характеризуя личность и ее интеграцию в общество, как динами-

ческую сторону системы «личность – общество», которые представлены в трех типоло-

гиях: модальность, источник и способ интеграции (9, с.25). 

С точки зрения автора, модальность взаимодействия – это ответ на  вопрос «что?» и 

«как?», которые могут возникают перед индивидом  в процессе жизни. Модальность, 

по мнению ученого, имеет два сопоставления – адаптацию и преобразование.  

Человек не может жить и существовать без преобразовательной деятельности. Раз-

личная вариация общественного и внутриличностной интеграции по примеру модаль-

ной сформированности можно отразить в 4-хпроявлениях:  
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⎯ адаптация к обществу; 

⎯ самоадаптация; 

⎯ изменения окружающего мира; 

⎯ само преобразование. 

От эмоционального состояния зависимым является адаптация к социуму. Прежде 

всего от того, как человек оценивает ситуацию, в которой он оказался. Все это управля-

ет его поведением и системой межличностных отношений. Одним из главных вопросов 

автор считает адаптацию самого человека, так как происходит становление обществен-

ной и личностной идентичности. При возникновении трудностей в разделении идеен-

тичности возникают личностные кризисы. 

Психологическая адаптация в изучении В.В.Фалилиеева заключается в следующем: 

1. Благодаря наличию нервной системы происходит психологическая адаптация.  

2. На качество действия нервной системы непосредственное влияние оказывает ок-

ружающая среда. 

3. Залогом эффективности протекания психологических адаптаций человека являет-

ся профилактика стрессов, аффектов, фрустраций. 

4. Залогом успешной адаптации является гармония психических процессов. 

В.В.Фалилиеев дает определение психологической  адаптации личности  как целост-

ной, объединяющей  в себе физиологию, сенсорику, общественную и деятельностную 

жизнь, в основном объединяя  имеющиеся точки зрения (3, с.17). 

А.А.Цахаева изучает адаптацию и поведение с психологической точки зрения. Она 

делит адаптацию на макро и микро уровни (адаптация к большой и малой группе), на 

интро и экстра направление (адаптация к образу Я и представления о социальной сре-

де), на философскую и на данные, полученные через органы чувств (1, с.115). 

Адаптация в биологии, и в психологии, согласно концепции Ж. Пиаже, можно рас-

смотреть, как единение  процессов, противополагающих  направлений: аккомодации и 

ассимиляции. Аккомодация, обозначается термином адаптация в более узком смысле, 

то есть снабжает модификацию действия организма или субъекта в соответствии со 

свойствами социума. Следующий процесс меняет то  или иное составляющее этого со-

циума, меняя их соответственно построению организма или объединяя их в схему Дей-

ствия человека. Указанные процессы взаимосвязаны между собой и являются взаимоза-

меняемыми. «Точно также, как не может быть ассимиляции без аккомодации, не может 

быть и аккомодации без ассимиляции» (5, с.130). 

По мнению Ж.Пиаже «адаптация является обеспечивающим равновесием между 

действием организма на социум и обратным влиянием социума, или, что является од-

ним и тем же, гравитация  во взаимодействиях субъекта и объекта». В качестве условий  

и начала адаптации обычно принимается изменение объекта адаптации (природной или 

социальной) социума, или изменение субъекта адаптации, то есть индивида (Ж.Пиаже, 

1969). 

И.П.Павлов утверждает об адаптации следующим образом: «правильно понятая 

идея о приспособлении или целесообразности  представляет собой неисчерпаемый ис-

точник для различных научных гипотез, служит постоянной научной темой, дает могу-

чий толчок к дальнейшему изучению вопросов о важности  жизненных проявлений» (7, 

с.125). 

Основным законом жизни является закон об адаптации. Г.Спенсер, в 1855 г. опреде-

лил жизнь как «непрерывность  приспособления внутреннего отношения к внешним», а 
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понятие «адаптация» как реальность взаимоотношения организмов и социума, которая 

дает характеристику взаимосвязанных адаптационных проявлений организма и свойств 

среды, вызвавших эту трансформацию (4, с.130). Каждый из этих исследований показы-

вает то, что адаптация имеет свои механизмы. Адаптационные процессы на других 

уровнях  нужно отличить от адаптации человека. Не только биологической  адаптацией 

определяется жизнедеятельность человека. 

По мнению В.С.Выготского, процесс социализации – это опосредованный характер 

высшего психического функционирования человека со системой внешнего и внутрен-

него состояния. Взаимоотношения человека и среды регулируются социально-психоло-

гическими возможностями, которые объединяют в себе  язык, разные формы общест-

венного сознания, социальные институты,  нормы, принятые в обществе, «стереотипы» 

и установки, а также социальные  и частные  стратегии и приемы адаптации (12, с.198). 

Адаптация является комплексным феномено, его невозможно отделить от социаль-

ного, несмотря на то что социально – психологическая адаптация является одним из 

видов социальной адаптации.  

На практике невозможно отделить различные виды адаптации друг от друга. Тут 

можно говорить о дифференциации разных видов деятельности человека в обществе. 

По утверждению Л.Л.Шпака, в основе социальной и культурной адаптации человека 

лежат различность в социокултуре (8, с.6). 

 Из исследований Н.А.Ощурковой можно прийти к такому мнению, что социально-

психологическая адаптация определяется как развивающийся процесс присвоения лич-

ностью социального опыта, приобретение навыков общения; социальных ролей. Она 

считает, что социальная адаптация – эта целостная система явлений конкретного уров-

ня действия психики, с другой стороны подсистема всех процессов адаптации индивида 

в общем (10, с.17). 

В работе азербайджанского антрополога Р.М. Касимовой «О влиянии различных ти-

пов колыбели на некоторые антропологические признаки в раннем детском возрасте» 

дается подробное описание различных видов традиционной колыбели, распространен-

ных в разных районах Азербайджана, о способах и времени содержания в их ребенка, о 

влиянии их на физический облик детей на адаптацию ребенка в обществе. 

Статьи М.И. Атакишиевой «Воспитание детей в азербайджанской семье в 19-начале 

20 вв» и Г.И. Гейбуллаева «Воспитание детей в семье (по материалам Кубинского р-

на)» в краткой форме отражают основные моменты в жизни ребенка: содержание в ко-

лыбели, кормление, обрезание. Затрагиваются вопросы отношения родителей к детям в 

зависимости от их возраста и пола, воспитания хозяйственных навыков у детей, роли 

членов семьи в воспитании ребенка, а также взаимоотношения мальчиков и девочек в 

различном возрасте.  

Для характеристики некоторых аспектов современной азербайджанской семьи пред-

ставляют интерес статьи азербайджанских этнографов Г.И.Гадирзаде «Динамика брач-

ного возраста азербайджанцев (по материалам Нахичеванской АССР)», С.М.Агамалие-

вой и А.А.Измайловой «О семейных отношениях и характере брачных кругов у азер-

байджанцев», а также российских А. П. Павленко и Н. Х. Спицыной «Традиционная 

брачная система азербайджанцев и долгожительство». 

Некоторые важные аспекты для данного исследования есть в диссертационных Ра-

ботах М.И.Атакишиевой «Семейный быт азербайджанцев в прошлом и настояшем», 

Г.А.Гейбуллаевой «Современная семья и семейный быт у азербайджанцев», А.К. Ах-
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медова «Семья и сейный быт азербайджанцев (Историко-этнографическое исследова-

ние по материалам Дманисского р-на Грузинской ССР)», Г.И.Гадирзаде «Современная 

семья у азербайджанцев», К.М.Кулиевой «Соременная сельская семья Азербайджан-

цев», в которых имеются разделы, посвященные воспитанию детей, роли отца в этих 

семьях.  

Из современных источников можно указать работы Гаджиевой Салатын Баялы кызы 

«Этнопсихологические особенности воспитания девочек в азербайджанской семье» 

(2006 Нахичевань), Ширинова Кямаля Магеррам кызы «Психологический анализ 

семейных конфликтов в Южном Азербайджане» (Ленкорань 1998), Алиева Лала Мамед 

кызы «Роль родителей и воспитателей в психическом воспитании дошкольников» 

(2012), Бахтавар Мохамед Абюльфаз оглы «Сравнительный анализ влияния внутрисе-

мейных отношений на воспитание подростков» (2010). 

Рассмотрев научную литературу по подходам и проблемам социальной адаптации, я 

пришла к такому мнению, что в научном мире социальная адаптация объединяет  в себе 

разные стороны интеграции социальных систем с окружающим миром, каждый автор 

относится к этому вопросу по-своему, с разных аспектов социальной адаптации. 

Актуальность статьи. Заключается в подходах изучения вопросов социально пси-

хологической адаптации. Анализа научной литературы, касательно социально-психоло-

гической адаптации личности. 

Научная новизна статьи. Заключается в рассмотрении разных подходов изучения 

вопросов, связанных с социально-психологической адаптацией личности. 

Практическая значимость и применение статьи. Статья может быть использова-

на на лекциях по дисциплине, “Психология”, “Семейная психология”. Также статья бу-

дет полезной для планирования индивидуальной и групповой работы с детьми. 
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G.S. Rizayeva  

 

Sosial-psixoloji adaptasiyanin öyrənilməsinə  

müxtəlif yanaşmalar 

 

Xülasə 

 
Məqalədə şəxsiyyətin sosial-psixoloji adaptasiyası haqqında məlumat verilir. Sosial psixo-

loji adaptasiya insanın cəmiyyətlə vəhdətini əks etdirən bir anlayışdır. İnsanın cəmiyyətə in-

teqrasiyasıdır. Adaptasiya dedikdə, həm psixoloji, həm fizioloji, həm də sosioloji adaptasiya 

nəzərdə tutulur. Sosial-psixoloji adaptasiya insanın müxtəlif sosial rolları qəbul etməsi, sosial 

təcrübəni qazanması, sosial normalara, dəyərlərə, qaydalara riayət etməsidir. 

 

 

G.S. Rizayeva  

 

Different approaches in studying socio-psychological adaptation 

 

Summary 

 
The article provides information on the socio-psychological adaptation of the individual. 

Social psychological adaptation is a concept that reflects the unity of man with society. It is 

the integration of man into society. Adaptation means psychological, physiological and 

sociological adaptation. Socio-psychological adaptation is a person's acceptance of various 

social roles, gaining social experience, adherence to social norms, values and rules. 
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Tarixən insanların dil vasitəsilə ünsiyyət forması meydana gəlmişdir. Nəticədə dildən isti-

fadə edərək öz fikirlərini, istək və arzularını bir-birinə çatdırmaq imkanına malik olmuşlar. Bu 

proses nitq prosesi adlandırılmışdır. Nitq insanlar arasında dil vasitəsilə həyata keçirilən ün-

siyyət prosesidir. Dil verbal ünsiyyət üçün vasitə, nitq isə həmin prosesin özü hesab olunur. 

İnsanlar dilə yiyələnməklə onun vasitəsilə ünsiyyət saxlaya bilirlər. Başqa sözlə, onlar nitqə 

yiyələnmiş olurlar. Dil və nitq eyni bir hadisənin nitq fəaliyyətinin bir-biri ilə qarşılıqlı əla-

qədə olan iki cəhətidir. Dil həcm etibarı ilə nitqdən çox genişdir. Çünki dil ümumxalqa məx-

susdur, nitq isə ayrıca bir fərdə aiddir. Nitqin aydınlığı və təsirli ola bilməsi üçün dil, öz növ-

bəsində dilin mövcudluğu üçün isə – nitq zəruridir. 

Nitq – şəxsin müəyyən kollektiv üzvləri ilə qarşılıqı əlaqə saxlamaq məqsədilə dildən isti-

fadə etmək fəaliyyətidir. Nitqin əsas məqsədi informasiya (məlumat, xəbər) mübadiləsi yarat-

maqla informasiyanın ötürülməsi və qəbul edilməsidir. Lakin bununla yanaşı nitq informasi-

yanın qeydə alınması və saxlanılması məqsədinə də xidmət edir (1, s. 22). Nitq bilavasitə tə-

fəkkür ilə bağlı olduğu üçün psixologiya ilə də bağlıdır.  

Təfəkkür insanın dili ilə psixologiyasının birləşdiyi bir nöqtədir. İnsan düşünəndə və da-

nışanda onun bütün beyni fəaliyyətdə olur. Nitqin fizioloji əsasını beyinin təcrid olunmuş bir 

sahəsinin (nitq mərkəzləri) fəaliyyəti deyil, bütövlükdə beyin fəaliyyəti təşkil edir. Bu zaman 

nitq mərkəzi xüsusi fəaliyyətdə olmalıdır ki, səs siqnallarını təhlil edərək onu mənalandıra bil-

sin. Bu proses həm dinləmə, həm də danışma zamanı fəal surətdə davam edir. İnsanın danışıq 

zamanı hansı psixi prosesin təsiri altında olması həlledici rola malikdir. Belə ki, əgər o, müs-

bət emosiyaların təsiri altındadırsa, onda onun psixolinqvistik mexanizmləri açıq olur, nəticə-

də nitqi gözəl alınır. Əksinə, mənfi emosiyaların təsiri altında olduqda psixolinqvistik mexa-

nizmləri sanki bağlanır. Bu zaman insan bildiyini də ifadə edə bilmir.  

Nitqin formalaşıb kommunikativ funksiya daşımasında bir sıra fizioloji, psixoloji və icti-

mai amillər iştirak edir. Dilin nitqə çevrilməsi çox mürəkkəb bir proses olub, insanın sosial 

həyatla, onun fiziologiyası və psixologiyası ilə əlaqədardır. Bunların qarşılıqlı əlaqəsi əsasın-

da nitq axını fəaliyyətə başlayır. Hiss üzvləri eşitmə, görmə orqanları, danışıq üzvləri, xüsu-

sən səs aparatı və baş beyin normal inkişaf etməyibsə, dinləyib anlama, danışma, oxu və yazı 

formalarında mütləq qüsurlar meydana çıxacaqdır. 

 Əgər insan hər hansı bir dildə danışıb yazırsa, obyektiv və subyektiv tələbləri nəzərə ala-

raq onun bu dildən istifadə etmə üsulu nitq fəaliyyətini təşkil edir. Hər hansı bir dilin sistemi-

ni yalnız nitqdəki təzahürünə görə müəyyənləşdirmək olur. Nitq nəinki dili təzahür etdirir, 
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həm də onu inkişaf etdirir, formalaşdırır. Nitq dilin konkret ünsiyyət şəraitində realizə olun-

ması, informasiyanın ötürülməsi və əldə edilməsidir. Nitqdə sözlərin mənasının köməyi ilə 

müvafiq məzmunu çatdırmaqla yanaşı danışdıqlarımıza öz emosional münasibətimizi da bil-

diririk.  

Nitq vasitəsilə düşünmənin tədqiqi zamanı müəyyən edilmişdir ki, psixologiya və dilçilik 

elmi daima əməkdaşlıq edir. Bu əməkdaşlığın elmi şərhi ilk dəfə məhz V.Humboldtun əsərlə-

rində müşahidə olunmağa başlanmışdır. Nitq vasitəsilə düşünmənin mahiyyətini şərh edərkən 

V.Humboldt bəzi fikirlər irəli sürmüşdür ki, həmin fikirlər psixologiyada L.Vıqotski, dil-

çilikdə isə A.Potebnya tərəfindən davam və inkişaf etdirilmişdir. V.Humboldt yazır: “Dil fikri 

formalaşdıran orqandır (Die Sprache ist das bildende Organ des Gedanken). İntellektual fəa-

liyyət tamamilə ruhidir, dərin daxilidir və müəyyən mənada izsiz yox olandır, nitqdə səsin kö-

məyi ilə materiyalaşır və hiss orqanları vasitəsilə qəbul edilə bilir. Bu səbəbdən intellektual 

fəaliyyət və dil vəhdət təşkil edir. Subyektiv fəaliyyət təfəkkürdə obyekt yaradır. Təsəvvürlə-

rin heç biri əvvəlcədən verilmiş əşyaların tam mənimsənilməsi deyil. Hiss orqanlarının fəaliy-

yəti ruhi fəaliyyətlərin daxili prosesləri ilə sintetik əlaqədə olmalıdır. Məhz bu əlaqə nəticə-

sində obyektə çevrilərək subyektiv qüvvəyə qarşı qoyulan təsəvvür yaranır və o da yenidən 

mənimsənilərək subyektə çevrilir. Bütün bunlar dilin yardımı ilə baş verir” (2, s. 32). 

Azərbaycan dilinin müxtəlif inkişaf dövrlərində ünsiyyətin hansı şəraitdə (rəsmi, qeyri-

rəsmi yerlərdə, bir nəfərlə və ya kollektivlə, savadlı və ya savadsızla, uşaqla və ya böyüklə, 

tanışla və ya yadla və b. ilə) baş verməsi onu (nitqi) şəraitə uyğun formalarda qurmaq, dil va-

sitələrindən məqsədəuyğun şəkildə istifadə edə bilmək tələbatından (ünsiyyətin məqsəd və şə-

raitə uyğunluğundan) dilin (nitqin) üslubları yaranmışdır. Üslubun yaranması və çoxlu üslub-

ların meydana gəlməsi dilin inkişafı ilə bağlıdır. Bütün dil üslubları dilin inkişaf səviyyəsin-

dən asılıdır. Üslub çox geniş anlayışdır. Bu gün artıq akademik üslub, arxaik üslub, dialoq üs-

lubu, monoloq üslubu, janr üslubu, realist üslub, romantik üslub, funksional üslub, bədii üs-

lub, elmi üslub və s. üslub növləri vardır ki, bunların hamısı dilin öz inkişafı və tarixi durumu 

ilə bağlıdır. Bundan əlavə, poetik üslub – ayrı-ayrı sənətkarların fərdi üslubu da vardır ki, on-

lar da bilavasitə dilin tarixi inkişafından asılıdır. Üslub anlayışının tarixi çox qədimdir. Hələ 

yunan dilçiliyində Aristotel insan nitqi və onun fəlsəfi problemlərindən danışarkən üslub mə-

sələlərinə toxunurdu. Sonra romalılar üslub anlayışını nitqə tətbiq etdilər. Həm vunanları, həm 

də romalıları üslub məsələsində bir ümumi cəhət birləşdirirdi. O da hər iki ölkə alimlərinin 

üslub (stil) terminini ritorika, bəlağətli nitq, geniş mənada natiqlik sənəti kimi başa duşmələri 

idi.  

Dil və nitq üslublarından bəhs edərkən bir cəhəti xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, dilin 

funksional üslubları ilk növbədə ümumi-obyektiv xarakter daşıyır, bu dildə danışan ayrı-ayrı 

fərdlərin iradəsindən asılı olmayaraq bir potensial şəklində mövcud olur. Nitq üslubları isə 

fərdi subyektiv xarakter daşıyaraq müvafiq dil üslubunun danışanın dünyagörüşü, savadı, nitq 

qabiliyyəti, məqsədi, eyni zamanda nitq şəraiti və auditoriyanın xarakterinə uyğun realizə 

edilməsindən ibarət olur. Nitqin funksional üslublarından bəhs edərkən bir amili həmişə nə-

zərdə saxlamaq lazımdır ki, onlar məhz fərdi üslubun hüdudları çərçivəsində fəaliyyət göstərir 

və bu mənada obyektiv şəkildə mövcud olan müvafiq dil üslublarından fərqlənirlər. Nitqin üs-

lub baxımından müvafiqliyi ayrı-ayrı nitq üslublarında uyğun ifadə formalarına (söz, söz bir-

ləşməsi, qrammatik kateqoriya, sintaktik quruluşlar və s.) və qanunauyğunluğa riayət olunma-

sını tələb edir. Bu tələbin gözlənilməməsi, məzmuna uyğun gəlməyən ifadə formasının işlə-

dilməsi nitqin effektini və təsir gücünü azaldır (3, s. 83). 

Liderologiya sahəsində tədqiqat aparan alimlər belə hesab edirlər ki, müxtəlif situasiyalar-
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da qrup üzvləri  lider kimi müxtəlif insanları irəli sürə bilər. Əgər bu insanın fərdi xüsusiyyət-

ləri, onun göstərdiyi birgə fəaliyyət və qrupun digər üzvləri ilə ünsiyyəti həmin situasiyanın 

tələblərinə uyğundursa, onda bu vəziyyətdə o lider olur. Yaranmış situasiyadan asılı olaraq 

qrupun vəzifə və tələbləri dəyişdirildikdə lider başqası ola bilər. Onlar belə hesab edirlər ki, 

həqiqət bu iki mövqe arasında yerləşir və onların inteqrasiyasını nəzərdə tutur. Daha çox lider 

o insan olur ki, onda qrupun üzvləri tərəfindən qiymətləndirilən və insanlarla ünsiyyət zamanı 

şəxsiyyətlərarası münasibətləri qurmağı bacaran, başqalarının diqqətini özünə yönəldə bilən, 

müxtəlif təkliflər irəli sürməyi bacaran, tərəfdarlarının “dilində danışmağı” bacarmaq kimi xü-

susiyyətlərə malik olan insanlar ola bilir. Lider bir qayda olaraq qrupun daim mərkəzində olur 

- ona bir başa müraciət etmək, onun nitqini eşitmək, onun danışıq tərzinə diqqət yetirmək olar 

və s. Beləliklə, liderin birbaşa təsiri altında təşkilatın üzvləri onunla ünsiyyətdə olurlar.  

Məlum olduğu kimi, daim ünsiyyətdə olan insan, xüsusilə liderlik keyfiyyətlərinə malik 

olan, özünü fəal insan kimi təqdim edir. Yəni, yaxşı təsir bağışlamağa və xoşa gəlməyə çalı-

şır. Bununla da, öz müsbət obrazını-üslubunu daxilən formalaşdırır. Üslub anlayışının məna-

sını dəqiqləşdirdikdə "üslub" sözünün ən sadə izahı “sima”, “görünüş” – kimi izah olunur. 

“Üslub” dedikdə daha çox insanın müəyyən situasiyada hər hansı bir davranış və ünsiyyət tər-

zinin uyğunluğu nəzərdə tutulur. Rusiya tədqiqatçıların əksəriyyəti (A.S. Kovalçuk, V.M. Şe-

pel) üslub anlayışının öyrənilməsinə söz birləşməsini daxil edirlər. Onların qeydlərinə görə 

“Üslub - insanların yaddaşında onların obrazları haqqında qalan bütöv bir təsəvvürdür”. Be-

ləliklə, onu üslubun xarici elementlərinin harmoniyası və uyğunluğu kimi başa düşmək olar.  

Üslub istənilən insanın ictimai “Mən”ini qavrayan zaman digər insanların olmasını mütləq 

şəkildə nəzərdə tutur. Bizim “Mən”nin digər tərəflərindən fərqli olaraq bu sanki xarici 

“mən”dir: o bir növ insanın ətrafındakılara necə təsir bağışladığını müəyyənləşdirir (5, s. 56). 

Nə qədər insanlara xoşa gəlmək üçün səy göstərilirsə, bir o qədər də aydın şəkildə şəxsin in-

tellektual, mədəni və ünsiyyətçilik qabiliyyətləri özünü büruzə verir. Xüsusilə də buna ünsiy-

yətə və liderliyə təbiətən meyllik qabiliyyəti də imkan yaradır. Üslub bütöv mürəkkəb bir sis-

temdir. Onun əsas komponentləri isə nitq, davranış, şəxsi keyfiyyətlər, xarici görünüş hesab 

olunur.   

Tarixi qaynaqlardan məlumdur ki, lap qədim zamanlardan məzmunlu, obrazlı, aydın, yığ-

cam, təsirli nitqə malik olan liderlər cəmiyyət tərəfindən həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Bu günkü müasir lider “müsbət nitq üslubunu formalaşdırmaq” üçün müəyyən kommunikativ 

və danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Nitqin xüsusiyyətlərini öyrənən xarici və yerli təd-

qiqatçıların əsərlərində nitqin liderlik ilə bilavasitə əlaqəsi aşkar olunmuşdur. İlk növbədə, bu-

raya nitqin sürətliliyi, linqvistik qabiliyyətlər, ünsiyyətçillik, həmsöhbətə maraqlı olma qabi-

liyyəti, nitqin ifadəliyinin aydın və orijinallığı, məlahətli səsə malik olma aid edilir. Bütöv-

lükdə isə verbal qabiliyyətləri başqalarına təsir göstərə bilmək qabiliyyəti ilə əlaqələndirirlər. 

Liderologiya sahəsində aparılan tədqiqatların nəticələrə görə qədim zamanlardan natiqlik qa-

biliyyəti liderlərə aid edilirdi. Belə ki, liderlər verbal ünsiyyət vasitəsilə insanları inandırmaq 

bacarığı ilə yanaşı, həm də fikrini düzgün, aydın, məqsədəuyğun ifadə etməyi, onu cazibəli, 

təsirli, emosional bir formada verməyi, dinləyicinin qəlbinə, zehninə nüfuz edə biləcək inan-

dırıcı dil vasitələrindən istifadə etməyi də bacarmalıdır.  

Parlaq, kəskin, orijinal, ifadəli nitq dinləyicilərin hisslərinə təsir edir, onların marağını ar-

tırır, diqqətini cəlb edir, fikrin məzmununu yaxşı dərk etməyə kömək göstərir. Nitqin təsir 

qüvvəsini, mənasını dinləyicilərə daha yaxşı çatdırmaq üçün liderin davranışı da az rol oyna-

mır. Lider nitqini şərh edərkən özünü elə aparmalıdır ki, onun nitqi ilə davranışı uyğun gəlsin. 

Liderin ən yüksək mədəniyyəti odur ki, o, həm özünə, həm də qarşıdakı dinləyicilərə böyük 
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hörmət göstərib nitqi başa düşdüyü şəkildə, öz sözləri ilə sadə, aydın, düzgün şəkildə şərh et-

sin. Belə olduqda, dinləyicilərlə öz arasında möhkəm bir əlaqə, bir növ, körpü yaradan lider 

auditoriyanı ələ alır və istədiyinə nail olur. 

 Mövzunun ideyasını dinləyicilərə təlqin edir. Liderin mədəniyyəti onun nitqi ilə ölçülür. 

Hər bir lider nitqi hazırlayıb şərh edərkən bir növ öz xarakterini yazıya köçürür. Liderin nitq 

üslubu ümumi üslubun əsasını və başlıca tərkib hissəsini təşkil edir. Belə ki, lider öz peşəkar 

səriştəsini nümayiş etdirmək məqsədilə öz üslubunu seçir və yaradır. Tədqiqatçılar iddia edir-

lər ki, insanın necə görsənməsi və danışması onun haqda yaranan təəssüratın 92 % ni təşkil 

edir (4, s. 78). Bu halda dil işarələr sistemi kimi "insanın ünsiyyət vasitəsi, düşüncəli fəaliyyət 

və şəxsiyyətin özünüdərkinin ifadəsi üsulu olaraq" qarşılıqlı fəaliyyətin başlıca vasitəsi hesab 

olunur. Şübhəsiz ki, verbal ünsiyyət prosesində qarşılıqlı əlaqə və qarşılıqlı təsirin xüsusiyyət-

lərinin düzgün seçilməsi liderin müsbət nitq üslubunun yaradılmasında həlledici rol oynayır. 

Bu gün uğurlu ünsiyyət üçün nitq mədəniyyətinin əsaslarına yiyələnmək olduqca vacibdir. Bu 

zaman nitq qabiliyyətinin olması, öz fikirlərini dəqiq ifadə edə bilmək və onları sadə dillə ifa-

də etmək nəzərdə tutulur. Şəxsiyyətin daxili keyfiyyətlərinin və xarici təzahürlərinin harmoni-

yası nitq üslubunun formalaşması üçün bünövrə hesab olunur. Ünsiyyət problemlərini həll et-

mək və nitq strategiyalarını müəyyənləşdirmək üçün lider müxtəlif elm sahələri tərəfindən ya-

radılan (fəlsəfə, üslub psixologiyası, liderologiya, İşgüzar ünsiyyət, nitq mədəniyyəti, ritorika, 

üslubiyyat, etika, estetika) bilik, bacarıq və vərdişlərə malik olmalıdır. 

Nitq mədəniyyəti insanlara məxsus ümumi mədəniyyətin ən vacib və aparıcı tərkib hissə-

lərindən biridir. Dilçilik nöqteyi-nəzərindən nitq mədəniyyəti, nitqin düzgünlüyü, yəni müasir 

ədəbi dilin normalarını bilməyi və ona möhkəm, həm də sərbəst yiyələnməyi nəzərdə tutur. O, 

nitqin üslubca gözəlliyini, yəni hazırda istifadə etdiyimiz üslublara əsaslanaraq, fikri ifadə 

edən dil vasitələrinin xüsusiyyətini nəzərə almalıdır. Bu anlayışa danışıq mədəniyyəti ilə ya-

naşı, yazı mədəniyyəti də daxildir.  Belə yüksək keyfiyyətə yiyələnən şəxs cəmiyyətin ictimai 

həyatında, onun hər hansı bir sahəsində fəal və məhsuldar iştirak etmək imkanına malik olur. 

Xüsusən də, liderlərin nitq mədəniyyətinə yiyələnməsi vacib sayılır. Nitq mədəniyyəti – nit-

qin ədəbi dil normalarına uyğunluğu, dilin ifadə vasitə və imkanlarından nitqin məqsəd və 

məzmununa müvafiq surətdə istifadə etmək bacarığı; dil səviyyələrinin və onlara daxil olan 

vahidlər sisteminin formalaşdırılması, təkmilləşdirilməsi problemlərini, dil hadisə və proseslə-

rinin inkişaf xəttini, üslubiyyat məsələlərini araşdıran dilçilik bəhsidir (3, s. 98).  

Nitq mədəniyyətinin normativ aspektləri ilə yanaşı (orfoepik sözdüzəldici, leksika, sintak-

sis, intonasiya, morfoloji) həmçinin kommunikativ keyfiyyətlərinə riayət edilməsi vacibdir. 

Mədəni nitqə yiyələnməkdə təkcə ədəbi dilin normalarına riayət etmək kifayət deyildir, belə 

bir keyfiyyətin yaranması üçün dilin üslub normalarını, çalarlarını da gözləmək lazımdır. İlk 

növbədə lider özünün müsbət nitq üslubunun formalaşdırması üçün nitqin göstərilən əsas 

kommunikativ keyfiyyətlərini bilməlidir: nitqin dəqiqliyi (fikrin ifadəsi üçün birbaşa tələb 

olunan söz və ya ifadənin seçilməsi); nitqin anlaşıqlığı (nitqin səlis, aydın olması, yersiz iba-

rələrlə yüklənməməsi, dilin qrammatik qayda və qanunlarına uyğun olması); nitqin aydınlığı 

(dinləyici və oxucunun nitqi asanlıqla anlaması, başa düşməsi); nitqin zənginliyi (nitqdə işlə-

nən dil ünsürlərinin müxtəlifliyi, rəngarəngliyi və çoxluğu); nitqin düzgünlüyü (həm yazılı, 

həm də şifahi nitqdə qrammatik qaydalara əməl etmək); nitqin orijinallığı (nitqdə özünəməx-

susluqdur, bir şəxsin başqalarından fərqli danışması və yazması). Bütün bu sadalanan keyfiy-

yətlər liderin qrup üzvləri ilə asan ünsiyyət qurmasın da mühüm rol oynayır.     

Qrupda insanlar arasında ünsiyyət mürəkkəb sosial-psixoloji prosesi hesab olunur. Buna 

görə, məqsədlərindən asılı olaraq liderlər qrupda ünsiyyətin növlərinin və üsullarının seçi-
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mində auditoriyanın bəzi xüsusiyytlərini - qərarların kəskinliyini, güzəştə getməməyi, avtori-

tetlərin tanınmaması kimi xüsusiyytlərini nəzərə almalıdırlar. Auditoriyanın deyilənləri qəbul 

etməsi üçün dinləyicilərlə fərdi əlaqə qurmaq lazımdır. Şübhəsiz ki, həmsöhbətlərlə münasi-

bətləri xeyirxah, hörmətli və diqqətli tərzdə olan qrup lideri, bir qayda olaraq, qrupda qarşılıq-

lı cavab hissləri doğurur. Bu zaman isə qrup üzvləri birgə söhbətə və düşüncələrə səbəb olan 

etimadlı ünsiyyət və rahat danışıq tərzinə də biganə qalmırlar. Qrup üzvləri ilə ünsiyyət za-

manı əsas diqqət liderin danışıq tərzinə yönəlir. İnandırma, emosionallıq və ifadə edə bilmək 

bacarığı ilə lider yalnız dinləyiciləri diqqətdə saxlamağı deyil, həm də aparılan söhbətin pred-

metinə öz münasibəti ilə sirayət etməyi bacarır.  

Beləliklə, lider verbal və qeyri-verbal ünsiyyət vasitələrindən düzgün istifadə etdikdə və 

həmin ünsiyyət vasitələrini nəzərdə tutulan kommunikativ məqsədlərə uyğun olaraq öz nitq 

praktikasında həyata keçirdikdə özünü nitq mədəniyyətini təkmilləşdirir. Bu isə öz növbəsin-

də liderin müsbət nitq üslubunun formalaşmasında əsas üsullardan biri hesab olunur və ünsiy-

yət məqsədlərinə nail olmağa kömək edir. 

Mövzunun aktuallığı. Məqalə müasir elmin aktual və mühüm fenomenlərindən birinə - 

qruplardakı liderin nitq üslubuna həsr olunub. Üslubun modelləşdirilməsi probleminin əsas 

yanaşmaları fərqləndirilən məqalədə liderlik nəzəriyyələri, nitq mədəniyyəti və texnikası, ün-

siyyət mədəniyyəti üzrə biliklər, bacarıq və vərdişlər kompleksinin liderlərin obyektiv nitq 

portretinin yaradılması üçün zəruri olduğunu göstərilir.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqatın nəticələri: müasir gənclərin nitq üslubunun və onun 

liderlik keyfiyyətlərinin formalaşması prosesi haqqında elmi təsəvvürləri genişləndirir, nitqə 

qarşılıqlı təsir və sosial adaptasiya qabiliyyətinin inkişafına və təkmilləşdirilməsinə, ünsiyyət 

vəzifələrinə uyğun davranışların modelləşdirilməsinə kömək edir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Tədqiqatın nəticələri danışıq mədəniyyəti üzrə 

tədris vəsaitlərinin yaradılması üçün işgüzar ritorika, ünsiyyət mədəniyyəti üzrə kurs proq-

ramlarının hazırlanmasında istifadə imkanlarını açır. 
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Психолингвистические аспекты формирования  

речевого имиджа лидера 

 

Резюме 

 
Имидж является сложной целостной системой, которую лидер для себя выбирает, 

создает и поддерживает, демонстрируя свою профессиональную компетентность. Ре-

чевой имидж лидера служит основой и главным составляющим общего имиджа. Лидер, 

который в процессе речевого общения с группой осуществляет сознательный отбор и 

употребление языковых средств, формирует умение использования их в речевой прак-

тике лидерства в соответствии с поставленными коммуникативными задачами, совер-

шенствует общую культуру речи. 

 

T.R. Musayeva 

 

Psycholinguistic aspects of formation  

of speech Style of the leader 

 

Summary 

 
Image is difficult complete system which the leader for himself chooses, creates and 

supports, showing the professional competence. Speech image of the leader forms a basis and 

to the main components of general image. The leader who in the course of speech 

communication with group performs conscious selection and the use of language means 

creates ability of use them in speech practice of leadership according to the set 

communicative tasks, enhances the general standard of speech. 
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Qrup cəmiyyətin sosial strukturunun komponentidir. Kiçik qrup isə qrupun geniş yayılmış 

formalarındandır. Kiçik qrup dedikdə ailə, məktəb sinfi, işçi briqadası və s. nəzərdə tutulur.    

Kiçik qrup anlayışı haqqında daha aydın təsəvvür yaratmaq üçün psixologiya elmində ki-

çik qrupun araşdırılması tarixinə nəzər salmaq lazımdır. Bu sahədə ilk araşdırmalar XX əsrin 

20-ci illərində ABŞ-da aparılmışdır. Bu araşdırmalar zamanı psixoloqları maraqlandıran başlı-

ca məsələ fərdin tək, yoxsa başqa insanların iştirakı zamanı fəaliyyətdə daha yüksək nəticə 

göstərdiyini öyrənməkdən ibarət olmuşdur.  

Tədqiqatlarda insan qrup şəklində  öyrənilməmiş, sadəcə insanların bir-birinin fəaliyyətinə 

təsiri araşdırılmışdır. Araşdırmalar nəticəsində məlum olmuşdur ki, başqalarının iştirakı za-

manı fəaliyyətdə surət artır, lakin bu zaman keyfiyyət aşağı düşür. Elmdə bu effekt “sosial 

fasilitasiya” adı qazanmışdır. D. Mayers sosial fasilitasiyaya dair araşdırmaları nəzərdən keçi-

rərək bu qənaətə gəlir ki, qrup insanlara oyadıcı, ehtiraslandırıcı, fəallaşdırıcı təsir göstərə  bi-

lir. Eksperimentlər nəticəsində həmçinin əks effekt – başqa şəxslərin iştirakının fərdin fəaliy-

yətinə ləngidici təsiri də müəyyən olunmuşdur. Bu effekt öz növbəsində psixologiyada sosial  

inhibasiya adı almışdır. Qeyd olunmalıdır ki, psixologiyada daha çox sosial fasilitaiya feno-

meni tətbiq olunmaqdadır və ümumiyyətlə bu araşdırmaların elmə verdiyi ən böyük nailiyyət 

məhz sosial fasilitasiya anlayışı hesab olunur (8, 186). 

Kiçik qrupların araşdırılmasına başlayarkən həll edilməli ilk suallardan biri belədir: 

Kiçik qrup nədir, onun əlamətləri və sərhədləri necədir? Rusiya psixoloqu Q. Andreyeva-

nın “Sosial psixologiya” kitabında bu anlayışın məzmunu aşağıdakı kimi açıqlanır: “Kiçik 

qrup dedikdə, tərkibi azsaylı olan qruplar nəzərdə tutulur. Onun üzvləri bir-birinə ümumi icti-

mai fəaliyyətlə bağlıdırlar. Bu da öz növbəsində qrup üzvləri arasında birbaşa emosional mü-

nasibətlərin yaranmasna səbəb olur”. Bu qrup haqqında dəqiq ifadə olunmuş və tez bir zaman-

da təsəvvür yaradan fikirdir (3, s.126).  

Vacib məsələlərdən biridə kiçik qrupun kəmiyyət xarakteristikası ilə bağlıdır. Sadəcə “ki-

çik qrup üzvlərinin sayı çox olmayan  qrupdur” demək, bəsit yanaşmadır.  

Psixoloji ədəbiyyatlarda kiçik qrupun aşağı və yuxarı həddi haqqında kifayət qədər diskus-

siyalar aparılmışdır. Tədqiqatların çoxunda kiçik qrupun üzvlərinin sayı 2-7 arasında (2-dən 

7-ə qədər) tərəddüd edir. Bu istiqamətdə araşdırma aparan mütəxəssislərdən 71%-i kiçik qru-
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pun aşağı həddi kimi 2 rəqəmini qeyd etmişdir. Bu say geniş yayılmış fikirlə üst-üstə düşür. 

Belə ki, bir çox psixoloqlar ən kiçik qrupların iki nəfərdən ibarət “diadlar” olduğunu hesab 

edir (6, s. 83).  

Kiçik qrupların eksperimental şəkildə öyrənilməsinə əsaslanan müəlliflər (K. E. Danilin, 

A. U. Xaraş) aşağıdakı nəticəyə gəlirlər. Diadlarda yalnız sadə,  ünsiyyətin genetik cəhətdən 

ilk forması, yəni ancaq emosional ünsiyyət özünü göstərir. Eyni zamanda, diadlarda fəaliy-

yətin əsl subyekti kimi baxmaq çətindir, çünki burada birgə fəaliyyətdə yaranan ünsiyyət tipi-

ni ayırd etmək faktiki olaraq mümkün deyildir: diadlarda fəaliyyətlə bağlı yarana bilən kon-

fliktlər prinsip etibarilə həll olunmazdır. Belə ki, bu konfliktin şəxsiyyətlərarası konfliktə keç-

məsi qaçılmazdır. Qrupda üçüncü şəxsin iştirakı yeni mövqe yaradır-müşahidəçi mövqeyi. Bu 

da qarşılıqlı münasibətlər sisteminə yeniliklər gətirir: üçüncü şəxs konfliktə girmədiyindən 

bu, onun üçün şəxsi mahiyyət daşımır və o, ümumi fəaliyyətin naminə konfliktdə olan tərəf-

lərdən birinə təsir göstərə bilər. Bununla da konfliktin şəxsi mahiyyət daşıması problemi ara-

dan qalxır, konfliktin  həll olunmasına zəmin yaranır. Belə baxış tərzi daha çox dəstəklənir, 

lakin problemin tamamilə həll olunduğunu demək olmaz(2, 28-129).  

Kiçik qrupun yuxarı həddi haqqında fikirlər də mübahisəlidir. Bu problemin həlli üçün bir 

çox təkliflər var. C. Millerin açıqlanması daha geniş yayılanlardandır: 7  2 (bu rəqəm insan 

hafizəsində eyni vaxtda saxlanıla bilən obyektlərin sayıdır).  

K. Verderber kiçik qrupun yuxarı həddi üçün münasib kəmiyyət kimi 5-7 nəfərdən göstər-

mişdir. O, belə hesab edir ki, üzvlərin sayı çox olduqda qarşılıqlı münasibətlər toru həddən 

artıq mürəkkəbləşir və müzakirələr çox vaxt aparır (4, 161).  

Beləliklə, kiçik qrup birgə fəaliyyətin həyata keçirildiyi və üzvlərinin sayı empirik yolla 

müəyyən olunan qrupdur: ailəni kiçik qrup kimi araşdırdıqda həm üç həm də on iki nəfərdən 

ibarət olan ailə nəzərdən keçirilir. Eyni zamanda işçi qrupları da qrup şəklində birgə fəaliyyəti 

həyata keçirirlərsə, bu zaman həm beş, həm də qırx nəfərdən ibarət qrup kiçik qrup kimi qəbul 

olunmalıdır.  

Sosial psixologiyada kiçik qrupların üç əsas təsnifatı məlumdur. Onlardan birincisi, kiçik 

qrupların “birinci” və “ikinci” qruplara bölünməsi, ikincisi, kiçik qrupların “formal” və “qey-

ri-formal” kimi təsnifatı,  üçüncüsü “üzvlük” və  “referent” qrupların ayırd edilməsidir.  

Kiçik qrupların  “birinci “ və “ikinci” qruplara bölünməsi psixologiyada ilk dəfə Ç. Kuli 

tərəfindən təklif olunmuşdur. Ç. Kuli ailəni, dostları, yaxın qonşuları “birinci” qrupa aid et-

mişdir. Onun fikrincə, “birinci” qruplarda insanlar bilavasitə ünsiyyətə girirlər, lakin bu əla-

mət əsas götürüldükdə “birinci” qrup kiçik qrupla eyniləşdirilmiş olur.  Bu zaman isə təsnifat 

öz mənasını itirir. Belə ki, əgər kiçik qrupun əsas xüsusiyyəti kimi birbaşa əlaqə göstərilirsə, 

onun daxilində elə həmin əlamətə əsasən başqa qrup ayırmaq məqsədəuyğun  hesab olunmur. 

Müəllifin fikrinə görə,  “ikinci” qruplarda əlaqə dolayı yolla,  ünsiyyət vasitəsi ilə baş verir.  

Bir çox psixoloqlar Ç. Kullinin  təsnifatında  qeyd etdiyi  “ikinci” qrupların  ümumiyyətlə 

kiçik qrupların tərkibinə aid olunmasını düzgün hesab etmirlər. Çünki burada ünsiyyət birbaşa 

deyil, dolayı yolla baş verir. Bu isə kiçik qrupa xas xüsusiyyət deyil. Qeyd olunan çatışmaz-

lıqlara görə müasir psixologiyada bu təsnifatdan praktik olaraq istifadə edilmir (6, 91).  

İkinci təsnifatın müəllifi E. Meyodur E. Meyonu fikrinə, əsasən, “formal” qruplarda nor-

malara əsasən bütün üzvlərin vəzifə və hüquqları əvvəlcədən rəsmi şəkildə müəyyənləşdirilir. 

Burada vəzifələrə əsasən üzvlər arasında münasibətlər də şaquli olur. Məktəb sinfini, idman 

komandasını formal qruplara aid etmək olar. E. Meyo formal qrupların daxilində qeyri-formal 

qrupları da ayırd etmişdir. Onun fikrincə, bu qruplar özbaşına əmələ gəlir, nə status, nə də rol-

lar rəsmi müəyyənləşdirilmir, qarşılıqlı münasibətlər sistemi isə qeyri-formal qruplarda şaquli 
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deyil. Qeyri-formal qruplar çox vaxt formal qrupların tərkibində formalaşır. Bəzən qeyri-for-

mal qruplarda az müddətə də olsa, qrup üzvlərinə vəzifələr təyin edilir. Bu isə formal qruplar 

üçün xarakterik xüsusiyyətdir. Buna görə də qrupların formal və qeyri-formal olaraq ayırd 

edilməsi nisbi xarakter daşıyır. E. Meyonun  təsnifatı yalnız kiçik qrupları öyrənməyə deyil,  

həm də insanlar arasında formal və qeyri-formal münasibətləri araşdırmağa imkan vermişdir. 

Bunun sayəsində isə rəhbərlik, idarəetmə problemləri daha ətraflı öyrənilməyə başlanıldı (2, s. 

143).  

Üçüncü təsnifat Q. Xaymen tərəfindən irəli sürülmüşdür. Q. Xaymen ilk dəfə olaraq psi-

xologiyada “referent qrup” anlayışını daxil etmişdir. Öz eksperimentlərində (Q. Xaymen öz 

tədqiqatını tələbə qruplarında aparmışdır). Q. Xaymen müəyyən etmişdir ki, kiçik qrupun bəzi 

üzvləri heç də həmişə rəsmi üzvləri olduqları qrupun normalarına uyğun davranmırlar. Onlar 

başqa qrupun norma və dəyərlərini qəbul edirlər. Bu qrupu Q. Xaymen “referent qrup”, şəxsin 

formal şəkildə üzv olduğu qrupu isə “üzvlük qrup” adlandırmışdır (1, s. 523-524).  

Kiçik qrupların üzvlük və referent qruplara bölünməsinin yeniyetmələrin davranışının öy-

rənilməsində də olduqca mühüm rolu vardır. Referent qrupun təsiretmə mexanizmi yeniyet-

mələrin ziddiyyətli davranışının ilkin səbəblərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Belə ki,  

üzvlük qrup fərd üçün öz cəlbediciliyini itirir, fərd öz davranışını başqa qrupun normaları ilə 

tənzimləyir. Əlbəttə, bu hələ məsələnin hamısı deyil. Şəxsin hansı səbəbdən məhz müvafiq 

qrupu özünə referent qrup kimi seçdiyi aydın olmur. Buna görə də referent qrup və üzvlük 

qrup anlayışlarının ətraflı araşdırılmağa ehtiyac var (10, s. 108). 

Kiçik qrup anlayışı Qərb sosial psixologiyasında daha çox üç istiqamətdə: sosiometrik, so-

sioloji, qrup dinamikası məktəbində araşdırılmışdır. Kiçik qrupun sosiometrik istiqamətdə 

araşdırılması C. Morenonun adı ilə bağlıdır. C. Moreno insanın həyatında makrostrukturu və 

mikrostrukturu fərqləndirmişdir. O, belə hesab edir ki, bütün gərginliklər, sosial konfliktlər 

insanın mikrostruktur və makrostrukturunun bir-birinə uyğun gəlməməsi, şəxsin psixoloji mü-

nasibətlərini əks etdirən simpatiya və antipatiya sisteminin makrostruktur çərçivəsinə sığma-

ması ilə bağlıdır. Bu zaman əsas məsələ mikrostrukturu makrostrukturla uyğunluq səviyyəsi-

nə gətirməkdən ibarətdir.                                 

Sosiometriya metodunun vasitəsilə kiçik qrupda şəxsiyyətlərarası qarşılıqlı münasibətlər 

öyrənilir. Sosiometriya metodunun tətbiqi nə qədər asan olsa da, bu metodika öz istifadə olun-

ma sahəsinə görə istifadə olunma sahəsinə görə bir o qədər də geniş yayılmışdır. Bu istiqa-

mətdə kiçik qrupun araşdırılması məhdud xarakter daşıyır. Belə ki, burada şəxsiyyətlər ara-

sında yalnız emosional əlaqələr araşdırılır. Sosiometriya metodu ilə kiçik qrup daxilində emo-

sional münasibətləri öyrənərkən başqa bir problem də üzə çıxır: sosiometrik seçmələrin mo-

tivi aydın olmur (7, s. 150).  

Hər bir kiçik qrupda elə bir üzv ola bilər ki, o, daha çox nəzarətdə saxlanılsın. Bu zaman 

həmin üzv müəyyən qədər müqavimət göstərdikdən sonra nəticə əldə edə bilmirsə, əksər hal-

larda qrupu tərk edir və ya təcrid edilmişlərdən olur. Belə hallar daimi qruplarda (üzvləri sta-

bil olan qruplarda) müşahidə olunur. Bu səbəbdən də şagirdlərə fərqli qruplarda işləməyi So-

sial psixologiyanın əsas məsələlərindən biri kiçik qrupun həyatında baş verən prosesləri təhlil 

etməkdən ibarətdir. Q. Andreyeva hesab edir ki, bu proseslər iki nöqteyi-nəzərdən təhlil olun-

malıdır: 

1. Birincisi, kiçik qrupda ünsiyyətin və qarşılıqlı təsirin qanunauyğunluqları nöqteyi-nəzə-

rindən. Müəllifin fikrincə, kiçik qrupda xüsusi kommunikativ, interaktiv və perseptiv əlaqələr 

mövcud olur.  

2. İkincisi, kiçik qrupun şəxsiyyətə təsiretmə mexanizmi-qrup normalarının, dəyərlərinin 
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mənimsənilməsi, qrupun fərddə yaratdığı ustanovkalar və s. nöqteyi-nəzərindən. Bununla bə-

rabər, fərdin də qrupa necə təsir etməsi öyrənilməlidir (3, s. 136).  

Qrupun necə inkişaf etməsi, bu inkişafda hansı mərhələləri keçməsi, hər bir mərhələdə 

hansı proseslərin baş verməsi də vacib məsələlərdəndir.  

“Qrup dinamikası” anlayışı elmdə müxtəlif mənada işlədilir. İlk növbədə, bu anlayış sosial 

psixologiyada K. Levin və onun davamçıları tərəfindən kiçik qrupun araşdırılmasının əsas 

istiqamətlərindən biridir. İkinci mənada bu anlayış kiçik qrupu araşdırarkən istifadə olunan 

metodlar toplusunu nəzərdə tutur. O, da qeyd olunmalıdır ki, bu metodlar toplusu məhz K. 

Levin məktəbi tərəfindən yaradılmışdır.  

Kiçik qrup ictimai həyatın  müxtəlif sahələrində mövcud olduğu üçün onun formalaşması 

yolları da fərqlidir. Kiçik qruplar daha çox xarici faktorların təsiri ilə yaranırlar. Məsələn, 

hansısa sosial institutun və ya təşkilatın inkişafı naminə onun nəzdində kiçik qrup yaranır. Da-

ha geniş mənada demək olar ki, kiçik qrup ictimai əmək bölgüsü tələbatından dolayı yaranır 

və ümumiyyətlə cəmiyyətə xidmət edir. Necə ki, yeni məhsulun yaradılası ilə əlaqədar yara-

dıcı briqada təşkil olunur, təhsil sisteminə yeni şagirdlərin gəlməsi ilə əlaqədar məktəb sinfi, 

hansısa bölgədə və ya idarədə idmanın inkişafı ilə əlaqədar olaraq idman komandası yaradılır 

və s. Bütün göstərilən hallarda kiçik qrupun yaradılmasına səbəb sadəcə onun üzvləri ilə bağlı 

olmayıb, daha geniş sosial sistem olan ictimaiyyətin tələbatları ilə əlaqəlidir. Qrup üzvlərini 

onlar özləri seçdikdə isə özününizamlama, öz hərəkətlərinə, seçimlərinə görə cavabdehlik, 

məsuliyyət hissi inkişaf edir (9, s. 97).      

Qrup həmrəyliyinin öyrənilməsi üçün başqa yanaşma da mövcuddur. T. Nyukoma “razı-

lıq” anlayışı vasitəsilə qrup həmrəyliyini araşdırmağa cəhd etmişdir. O, C. Moreno və L. Fes-

tingerin yanaşmalarından fərqli fikir irəli sürmüşdür. T. Nyukoma qrup həmrəyliyini qrupun 

üzvləri üçün dəyərli olan cisim və hadisələrlə bağlı onların oxşar fikirlərinin olması və onların 

inkişaf etdirilməsi ilə bağlamışdır. Oxşar fikirlərin inkişafı, yəni razılığın əldə olunması son-

ralar fərdin fəaliyyət sahəsindəki (K. Levinin “sahə nəzəriyyəsi”ndən) gərginliyin aradan gö-

türülməsi kimi izah olunmuşdur. Mövcud gərginliyin götürülməsi isə mütəxəssislərin fikrincə, 

fərdin emosional reaksiyaları sayəsində baş verir. Buna görə də T. Nyukomanın fikirləri həm-

karları tərəfindən qəbul olunmuşdur (5, s. 11).  

Qrup həmrəyliyinə dair bir çox eksperimentlər aparılmışdır. Onlardan xüsusi olaraq qrup 

məqsədlərinə yer ayırmış A. Beyvelasın eksperimentləri qeyd olunmalıdır. A. Beyvelas tərə-

findən qrupun aşağıda göstərilən məqsədləri ayırd edilmişdir: 

1. Qrupun operasional məqsədləri-kommunikasiya funksiyasını daşıyan optimal sistemin 

yaradılması 

2. Qrupun simvolik məqsədləri-hər bir qrup üzvünün fərdi fikir və məqsədlərinin qrup 

üçün keçərli, əsas olması 

A. Beyvelasın fikrincə, qrup həmrəyliyi yuxardakı həm birinci, həmdə ikinci məqsədlərin 

reallaşdırılması xarakterindən asılıdır.  

Qrup həmrəliyi, birliyi öyrənilərkən bəzən qrup üzvlərinin əməkdaşlığı anlayışı ilə qarışdı-

rılır. Q. Andreyevanın fikrincə, bu anlayışlar bir-biri ilə sıx əlaqəli olsalar da, onlar fərqlidir-

lər. Q. Andreyeva hesab edir ki, qrup üzvlərinin əməkdaşlığı qrupun öz funksiyalarını yerinə 

yetirə bilməsi üçün zəruridir. Qrup həmrəyliyi isə qrup üzvlərinin təsadüfən deyil, ən yüksək 

səviyyədə seçildiyi, qarşılıqlı münasibətlərin öz xüsusiliyi ilə fərqləndiyi və bu səbəbdən də 

qrupun məqsədləri, bu məqsədlərlə bağlı fəaliyyətlərin yüksək müvəffəqiyyətlə həyata keçiril-

diyi deməkdir. 

Məqalənin aktuallığı. İnsan cəmiyyət daxilində doğulub yaşayır. Hər bir fərd nəinki bio-
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loji, eyni zamanda sosial irsə sahib olub, konkret mühitdə və cəmiyyətdə mövcud yaşayış tər-

zini, görüşləri, adət və ənənələri təkrar edir. Bu baxımdan hər bir şəxs konkret cəmiyyətin 

məhsulu, öz dövrünün övladıdır. Burada insan birliyi xüsusi rol oynayır. Əgər insan tək, tənha 

yaşasaydı nə onun bir şəxsiyyət kimi formalaşması, nə də öz tələbatlarını ödəməsi işi istənilən 

səviyyədə gedə bilməzdi. Məhz buna görə də bəşər tarixində insanlar daima müəyyən qruplar-

da birləşir və fəaliyyət göstərirlər. Bu baxımdan mövzunun aktuallığı diqqət çəkir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə qrup bir-birinə qarşılıqlı təsir göstərən, bir-birinə 

uzun müddət təsir göstərməklə özlərini «biz» kimi qavrayan iki və daha artıq insan birliyi ki-

mi araşdırılmışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Kiçik sosial qruplarda insanların bir-birilə tə-

ması daha yaxın və daimi xarakter daşıyır. Kiçik sosial qrupun üzvləri ümumi bir işlə məşğul 

olur və bir-birilə birbaşa qarşılıqlı əlaqədə olurlar. İnsan öz həyatının çox hissəsini bu qrupun 

daxilində keçirir. Ona görə də bir-birlərini yaxşı tanıyırlar. Bu baxımdan məqalədəki material-

lardan şəxsiyyətlərarası münasibətlərin və kollektivdə konfliktlərin tənzimlənməsində  istifadə 

edilə bilər. 
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Е.Б. Аскерова 

 

Понятие «малая группа» и  

ее психологическая структура 

 

Резюме 
 

Человек - самое ценное существо в мире. По этой причине изучение человека в раз-

личных науках всегда вызывало интерес и внимание. Объект исследования в психоло-

гии - человек как социальное существо. В частности, в социальной психологии, которая 

является важной областью общей психологии, человека изучают в группе, во взаи-
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модействии с другими людьми. В последнее время все большее внимание уделяется 

изучению личности как члена небольшой группы. Можно с уверенностью сказать, что 

проблема малых групп - одна из наиболее широко изучаемых проблем социальной пси-

хологии. Роль небольшой группы в жизни человека растет день ото дня, потому что об-

ществу всегда нужны решения, принимаемые группой, творческая работа, созданная 

группой. Небольшая группа - неотъемлемая часть нашей общественной жизни. Основа 

культуры активности в малых группах, нетворкинга и самореализации закладывается в 

семье и в школе.  

 

Y.B. Askarova 

 

The concept of “small group”  

and its psychological structure 

 

Summary 

 
Man is the most valuable being in the world. For this reason, the study of man in various 

sciences has always aroused interest and attention. Man, the object of research in psychology, 

is seen as a social being. In particular, in social psychology, which is an important area of 

general psychology, a person is studied within a group, in interaction with other people. 

Recently, there has been an increasing focus on the study of personality as a member of a 

small group. It is safe to say that the small group problem is one of the most widely studied 

issues in social psychology. The role of a small group in human life is growing day by day 

because society always needs decisions made as a group, creative work created by the group, 

a small group is an integral part of our social life. The foundation of a culture of activity in 

small groups, networking, and self-realization is laid in the family and at school.  
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Hаnsı sаhəyə yönəldilməsinə bахmаyаrаq yаrаdıcılıq fəаliyyəti həqiqətin ахtаrılmаsınа 

yönəldilmiş fəаliyyətdir. Yaradıcılıq uzunmüddətli psixoloji hazırlıq, intellektual qabiliyyət 

tələb edən şəxsiyyətin fəaliyyətinin ən yüksək formasıdır. 

Yаrаdıcılıq prоsеsində həqiqəti öyrənməyə оlаn mаrаq, həqiqətə, gеrçək оlаnа məhəbbət 

və bаğlılıq, bunlаrın təsiri ilə yаrаnаn tələbаtlаr intеllеktuаl hissləri və еhtirаsı gücləndirir.  

Yaradıcılıq insan həyatının təməlidir, bütün maddi və mənəvi sərvətlərin mənbəyidir. 

Yаlnız bu zаmаn yаrаdıcılıq fəаliyyəti səmərəli, yаrаdıcı məzmundа оlur. Həqiqətin tаpılmаsı 

özünüvə dünyаnı dərkеtmə yоlu ilə bаş vеrir. Оnа görə də hər bir insаn özünü və dünyаnı 

dərk еtmək üçün özünüinkişаfа cəhd göstərir. Bu cəhdеtmənin gücünü hiss еtmək, yаrаnmış 

yеni hisslərdən həzz аlmаq yаrаdıcılığın yоlunu tаpmаqdır.  

Z.Frеyd (136), K.Q.Yunq (162), Е.Еriksоn, Е.Frоmm (143), А.Bеn (55), M.Q. Ya-

roşevski (145). L.Breeq (60), L.V.Blinova (57), P.V.Smirnоv (121), Y.А.Pоnоmаryоv (111), 

L.S.Vıqоtski (63), İ.R.Kоrоlеnkо, Q.V.Frоlоvа (88), V.Meyder (101),  R.Bard (145), 

S.S.Jeynova (71) və b. еlmi yаrаdıcılıq prоsеsinin digər yaradıcılıq sahələrindən  fərqini ilk 

növbədə bu sаhələrdə cərəyаn еdən prоsеslərin tехniki tərəfləri ilə yаnаşı, fikri əməliyyаtlаrın 

psiхоlоji quruluşundа ахtаrırlаr.  

Еlmi yаrаdıcılıq idrаk fəаliyyətidir. Еlmi fəаliyyətdə prаktik təfəkkürdən mücərrəd 

təfəkkürə kеçid zаmаnı dа diqqət yеtirilməli оlаn ən incə məqаm sеnsоr - pеrsеptiv 

prоsеslərdir. Pеrsеpsiyа təəssürаtlаrа, duyğulаrа, hissi qаvrаyışа əsаslаnır. Yаrаdıcılığın əsаs 

bаcаrıqlаrındаn biri - müşаhidəçilik, müqаyisə və sеçmə hеsаb оlunur.  

Еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyətində intеllеktuаl hisslərin yаrаnmаsı və inkişаfı tədqiq оlunаn 

mövzu ilə bаğlı təəccüb, mаrаq, оnun hаqqındа yеni infоrmаsiyа аlmаq həvəsi, yаrаnmış 

suаllаrа cаvаb tаpmаq və yеni infоrmаsiyа ilə köhnə аrаsındа əlаqə yаrаtmаq yоlu ilə bаş 

vеrir.  

L.S.Vıqоtski еlmi yаrаdıcılığın xarakteri hаqqındаkı fikirlərin aydınlığını  psiхоlоgiyаnın 

imkаnlаrı ilə əlаqələndirir. Alimin fikrincə, əvvəllər dərkеtmə prоsеslərinin psiхоlоji 

mаhiyyəti kifаyət qədər аydın dеyildi. Lirik təəssürаtlаrdа, həyəcаnlаrdа еmоsiyа əsаs rоl 

оynаdığı hаldа incəsənətin mаhiyyəti оlаn fikir  dərkеtmə prоsеsi sаyılmаyа bilməz. Bu 
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еmоsiyа tаmаmilə dəqiqliklə еlmi fəlsəfi yаrаdıcılıqdа - fikirdə əmələ gəlir.  

Tədqiqatçı alim L.S.Vıqоtski incəsənətin еlmi yаrаdıcılıqdаn fərqləndirilməsi ilə bаğlı 

dаhа mühüm fikirlər irəli sürür: “Hər hаldа, intеllеktuаl prоsеslərlə incəsənət аrаsındаkı 

əlаqəyə, охşаrlığа prinsipiаl yаnаşmаq оlmаz… Sоn nəticədə hər hаnsı nəzəriyyəni оnun 

yаrаtmış оlduğu təcrübənin özündə sınаqdаn kеçirmək lаzımdır… Bədii yаrаdıcılıq özünün 

mаhiyyətinə görə psiхоlоgiyаdаn, аdi ruhi hаdisələrdən kənаrа çıхаrаq ruhi еmpirizmə qаlib 

gəlməsi ilə хаrаktеrizə оlunur. Bu mənаdа, hаnsısа pаssiv оlаn ruhu fərqləndirmək 

lаzımdır…İntеllеkt yаlnız irаdənin ləngidilməsi dеyil. Оnu həm də fаntаziyаnın ləngidilməsi 

kimi də təsəvvür еtməliyik” (2, s. 66-73).  

Еlmi fəаliyyət sаhəsində çаlışаnlаrın yüksək intеllеktə mаlik оlmаsı hər şеyi həll еtmir, 

çünki еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyəti üçün dаhа gеniş imkаnlаr tələb оlunur. Bu sаhədə 

M.Q.Yаrоşеvskinin tədqiqаtlаrı diqqəti cəlb еdir. Alim еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyətinin bir sırа 

psiхоlоji prоblеmlərini gеniş аrаşdırmışdır: еlmi kоllеktivin tədqiqinə prоqrаm-rоl 

yаnаşmаsı;  yаrаdıcılıq psiхоlоgiyаsı və psiхоlоgiyаdа yаrаdıcılıq; еlmi inkişаfın məntiqi və 

tədqiqаtçının yаrаdıcılığının оntоgеnеzi və s. (3). 

M. Q.Yаrоşеvski burаdа еlmi kоllеktivin yаrаdıcılıq imkаnlаrının psiхоlоji məsələlərini 

аrаşdırır. Yаrаdılıq məhsullаrının kеyfiyyət göstəricilərini еlmi kоllеktivdə çаlışаnlаrın iş 

qаbililiyyətilə əlаqələndirir. İkinci аmil kimi tədqiqаt üçün sеçilmiş mövzunun kоllеktivin 

mаrаqlаrı ilə əlаqəsi kоllеktiv üzvlərinə inkişаfеtdirici təsiri götürülür. Dаhа sоnrа tədqiqаt 

üçün müvаfiq prinsiplər sеçmək bаcаrığı gəlir. Bu bаcаrıqlar nə qədər yüksəkdirsə 

tədqiqаtçılıq mаrаğı dа о qədər yüksək оlаcаqdır. Həmin prinsiplər əsаsındа tədqiqаtçılıq 

prоqrаmı hаzırlаnır. Tədqiqаtçılаrın səyləri və mаrаqlаrı sistеmli inkişаf, əşyаvi-məntiqi 

mаtеriаllаrın əlаqəsi, еlmi-sоsiаl və şəхsi-psiхоlоji kоmpоnеntlərin harmоniyаsı kimi 

аmillərlə stimullаşdırılır. 

Еlmi fəаliyyətin psiхоlоji əsаslаrının müəyyənləşdirilməsi istiqаmətində çохsаylı psixoloji 

еkspеrimеntlər təşkil еdilmişdir. О.K.Tiхоmirоv və əməkdаşlаrının kеçirdikləri bеlə 

еkspеrimеntlərdən birində iki qrup sınаnılаn iştirаk еtmişdir. Birinci qrupdаkı sınаnılаnlаr 

tədqiqаtçılıq fəаliyyətinə cəlb оlunurlаr. İkinci qrupdа isə sınаnılаnlаrа, sаdəcə оlаrаq 

situаsiyа yаrаtmаq və оnu həll еtmək tаpşırılır. Еkspеrimеntin gеdişində I qrup sınаnılаnlаrа 

vеrilmiş tаpşırıqdа əsаs hərəkət müəyyənləşdirilmişdir. Sınаnılаnlаr bu hərəkət üzərində аyrı-

аyrı situаsiyаlаr yаrаtmаğа çаlışmışlаr.  

II qrup isə əksinə, аyrı-аyrı situаsiyаlаr yаrаdаrаq оnlаrın həlli ilə bаğlı hərəkət istiqаməti 

müəyyənləşdirməyə çаlışmışlаr. Оnlаrdа yаrаdıcı fəаliyyət mоtivinin оlаmаmаsı cəhdlər 

аrаsındаkı əlаqəsizliklə nəticələnmişdir. Dеməli, еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyətini digər 

fəаliyyətdən fərqlənirən ən mühüm cəhət оnun bir idеyа əsаsındа istiqаmətlənərək 

situаsiyаlаrа bələdləşməsi yоlu ilə qurulmаsı, məqsədyönlü qаydаdа, аrdıcıql 

tənzimlənməsidir.  

B.İ.Siqаnоv digər tədqiqаtçılаrdаn fərqli оlаrаq еlmi yаrаdıcılıqdа mühüm rоlu оlаn 

intеllеkt prоblеminə bаşqа kоntеkstdən yаnаşаrаq burаdа “dахili vахt”ı ахtаrır (3). Alim 

intеllеktin tеmpеrаmеnt tipi ilə əlаqələndirilməsinə qаrşı çıхsа dа öz tədqiqаtındа mаrаqlı 

nəticələr əldə еtmişdir. Tədqiqаtdаn əvvəl V.Züqаnоv intеllеktlə bаğlı bu yаnаşmаnı diqqətə 

çatdırır. İntеllеkt tədqiqаtçının öyrənmə qаbiliyyəti, fоrmаl əməliyyаtlаrа yiyələnmə bаcаrığı, 

ətrаf аləmin qаnunаuyğunluqlаrını dərkеtmə imkаnlаrı ilə təyin оlunur. О, fərdin ümumi 

istеdаdlа bаğlıdır.  

İntеllеktin еlmi fəаliyyətdəki rоlunu öyrənmək üçün B.İ.Siqаnоv müхtəlif təhsil 

səviyyəsinə mаlik оlаn qruplаr sеçir: аlim-tədqiqаtçılаr (pеdаqоqlаr), tələbələr, zəif охuyаn 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 276 

оrtа məktəb şаgirdləri və хüsusi məktəbdə təhsil аlаn оriqоfrеnlər. Nəticələrə görə, intеllеktin 

dəqiqlik kəmiyyəti аlim pеdаqоqlаrdа dаhа yüksək оlmuşdur. Bu kəmiyyət tələbələr, şаgirdlər 

və оliqоfrеnlərin siyаhısı ilə аşаğıyа dоğru аzаlır.  

B.İ.Siqаnоv göstərilən qruplаrа intеllеkt fərqlərini öyrənmək üçün birinci qrupа 

tədqiqаtçılаr: gеоlоq, riyаziyyаtçı, fizik, filоsоf, tаriхçi, kimyаçı və psiхоlоqlаrı (еlmlər 

nаmizədləri və еlmlər dоktоrlаrı) cəlb еdir. Оnlаr vахtilə оrtа məktəbi yахşı qiymətlərlə 

qurtаrmış məzunlаr idi. İkinci qrupdа Оdеssа оrtа məktəblərini qızıl mеdаllа bitirərək yüksək 

bаllа  аli məktəbə qəbul оlunmuş tələbələr iştirаk еdirlər. Üçüncü qrupа 8-10-cu siniflərdə 

охuyаn оdеssаlı şаgirdlər dахil еdilir. Оnlаrın təhsil uğurlаrı оrtа səviyyədə idi (3,5 bаl). 

Dördüncü qrup Оdеssаnın 75 sаylı хüsusi məktəbinin 2-9-cu siniflərində təhsil аlаn dеbillərlə 

təşkil оlunmuşdu.  

Еkspеrimеntdə sınаnılаnlаrа «ХP-1-1» аpаrаtındа «Burах» və «Dаyаn» kоmаndаsını 

yеrinə yеtirmək tаpşırılmışdır. Nəticə bеlə оlmuşdur: 30-60 yаş аrаsındаkı (16 dоktоr, 6 

еlmlər nаmizədi) tədqiqаtçılаr bu hərəkətləri dаhа dəqiqliklə yеrinə yеtirmişlər. Bunа nisbətən 

yахın nəticə tələbələr (20-18 yаş) аrаsındа qеydə аlınmışdır. 14-17 yаşlı şаgirdlər qrupundа 

nəticələr оrtа səviyyədə оlmuşdur. Оliqоfrеnlər qrupundа ən аşаğı nəticə əldə оlunmuşdur.  

Bütün bunlаr tədqiqаtın fərziyyəsinə uyğun gəlsə də, burаdа yеni fаkt da аşkаr еdildi.  Hər 

bir qrup üzrə ən yüksək nəticə tаm tеmpеrаmеnt tipinə mаlik оlаn sınаnılаnlаrdа оlmuşdur. 

Аlimlər, tələbələr, şаgirdlər və оliqоfrеnlər аrаsındа bеlə tеmpеrаmеnt tipinə mаlik оlаnlаrın 

intеllеkti digərlərindən fərqlənirdi (3, s. 41).  

İntеllеktin yüksək göstərici üzrə digər fərqli nəticə sınаnılаnlаrın dахili аləminin 

еmоsiоnаl vəziyyətilə bаğlı оlmuşdur: müхtəlif şərаitdə ən yüksək öyrənmə, ətrаf аləmin 

qаnunаuyğunluqlаrını dərkеtmə qаbiliyyəti о fərdlərdə dаhа yüksək оlur ki, bu, fərdin dахili 

аləminin «yахşı» vахtınа (kеyfinin yахşı çаğınа) təsаdüf еtmiş оlsun. Burаdаn, аlmlərin 

yаrаdıcılığının əsаsındа durаn intеllеktin bеyinin intеqrаtiv işinin məhsulu оlmаsı аydınlаşır. 

Bu, хüsusi psiхоgеnеtik qаnunlаrlа müəyyən оlunur. Оnа görə də bеyinə «subyеktiv zаmаnı 

ölçən unikаl sааt mехаnizmi kimi» bахmаq lаzımdır.  

Tədqiqаtın nəticələrinə görə, insаn təbiətində «yахşı»dаn-«pis»ə qədər müхtəlif sааt 

mехаnizmləri ilə qаrşılаşmаq mümkündür. «Sаnki intеllеktuаl аnlаmаnın аçırı оnun təmiz 

mехаniki хаrаktеr dаşımаsı ilə bаğlıdır. Bu, «sааt mехаnizmi» prinsipinə əsаslаnır» (1, s. 

43).   

İntеllеktin struktur təhlili əsаslı şəkildə оnun nüvəsində təfəkkürün dаyаndığını göstərdi. 

İnkişаfеtdirii təhsil üçün bu müddəаnın хüsusi əhəmiyyəti vаr. Müəllim hаzırlığındа tələbələri 

əqli cəhətdən inkişаf еtdirmək üçün, ilk növbədə, оnlаrdа yаrаdıcı təfəkkürü inkişаf еtdirmək 

lаzımdır. Bu prоsеsdə аlim-pеdаqоqlаr, bir tərəfdən, tədris prоsеsini оptimаl qurmаlı, digər 

tərəfdən еlmi fəаliyyətini pеdаqоji fəаliyyətlə uzlаşdırmаlıdırlаr. Yаlnız bu hаldа yüksək 

təhsildən dаnışmаq оlаr.  

А.Bаndurа yüksək nəticələrə əldə edilməsi üçün şəхsiyyətin özünümöhkəmləndirməsinin 

psiхоlоji sistеmini yаrаdаrаq həmin vəzifənin həllini «dаvrаnışın və idrаkın idаrə 

оlunmаsındа» görür (1, s. 373-384). Bu sistеmdə səmərəli yаrаdıcılıq fəаliyyəti üçün bir sırа 

tələblər qоyulur: а) insаnlаrın özlərinə yахın оlаn mühit yаrаtmаqlа, kоqnitiv müdаfiəni təmin 

еtmək; b) şəхsi hərəkətlərin nəticələrini dərk еtməklə öz dаvrаnışınа təsir göstərmək 

imkаnlаrınа mаlik оlmаq.  

А.Bаndurаyа görə, özünüеffеktivliyini dərk еdən insаnlаr öz imkаnlаrınа ciddi şübhə ilə 

yаnаşаn insаnlаrdаn dаhа çох mürəkkəb işlərin yеrinə yеtirilməsinə güc sərf еdirlər. 

Еffеktivliyin  dаhа mühüm mənbəyi kеçmiş təcrübədəki müvəffəqiyyət və uğursuzluq оlа 
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bilər. Bu prоsеsdə dörd аmil mühüm rоl оynаyır: dаvrаnışını qurmаq qаbiliyyəti; gеniş 

təcrübə; vеrbаl əminlik; еmоsiоnаl əhvаl-ruhiyyənin оlmаsı. 

Еlmi yаrаdıcılığın mürəkkəb хüsusiyyətlərinin öyrənilməsi tədqiqаtçılаrın bu 

sаhədəki  fəаliyyətinin sоn dərəcədə dəqiqləşmiş, qəlibə sаlınmış, yаrаdıcı əlаmət və 

хаssələrini аydınlаşdırmаğа imkаn vеrən yаnаşmа tələb еdir. İnsаn kitаb охuyаnda, yаzı 

yаzаnda, kоnstruksiyа qurаnda təcrübələr аpаrаnda sхеm və çеrtyоjlаr cızаrаq еlmi fəаliyyət 

göstərir. Bu prоsеsdə bеyin mərkəzlərinin, qаbiliyyətlərinvə istеdаdın yеni, dаhа kаmil 

imkаnlаrı üzə çıхır.  

Məhz bu yоllа yаrаdıcılıq prоsеsində insаn məlum оlаndаn məlum оlmаyаnа dоğru gеdir. 

Bu kеçid еlmi yаrаdıcılıq fəаliyyətində, оnun аyrı-аyrı mərhələlərində bаş vеrir. Həmin 

prоsеs nə qədər dəqiq, incə, оrijinаldırsа yеkundа аdеkvаt imkаnlаr əldə еdilir. Хüsusilə 

еmpаtiyаdа əldə еdilən nəticə yаrаdıcı fəаliyyət və еmоsiоnаl inkişаf аrаsındаkı qаrşılıqlı 

təsirin хüsusiyyətlərini özündə аydın ifаdə еdir. 

Еlmi yаrаdıcılıqdа hər biri tədqiqiаtçının fiziki, əqli, psiхоlоji imkаnlаrı, bir sözlə, 

özünəinаmı və irаdəsi tənzimlənir. Özünəinаmın yаrаnmаsı üçün еlmi yаrаdıcılıqdа vəzifələr 

düzgün müəyyənləşdirilir. Dаhа sоnrа dərkеtmə yüksək səviyyədə gеdir. Tədqiqiаtçılıq 

tехnikаsındаn məqsədyönlü istifаdə оlunur. Təd-qiq оlunmuş mаtеriаllаr аrаsındа əlаqə 

qurulur.  

Məqalənin aktuallığı. Еlmi yаrаdıcılıq idrаk fəаliyyətidir. Yаrаdıcılıq prоsеsində insаn 

məlum оlаndаn məlum оlmаyаnа dоğru gеdir. Bu prоsеs nə qədər dəqiq, incə, оrijinаl olarsa,  

yеkundа аdеkvаt imkаnlаr əldə еdilmiş olar, yaradıcı şəxsiyyətin dərketməsi yüksək 

səviyyədə özünü təzahür etdirər. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə intеllеktin еlmi yaradıcılıq fəаliyyətindəki rоlu 

araşdırılmışdır. İntеllеktin struktur təhlilində təfəkkürün və təxəyyülün  əhəmiyyəti 

mühümdür. Elmi yаrаdıcılıqdа özünəinаmın yаrаnmаsı üçün imkanlar yaranır, dərkеtmə 

yüksək səviyyədə gеdir. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.М. Исаева 

 

Характерные особенности научного существа 

 

Резюме 
 

В научной статье раскрывается характерные особенности творческой деятельности. 

Творчество требующей интеллектуальных способностей является высшей формой 

личности. Автор подчеркивает, что в научной творчестве регулируется физическая, 

умственная и психологическая потенциальность научный исследователя. 

 

Z.M. Isayeva 

 

Characteristic features of scientific creature 

 

Summary 

 
The scientific article reveals the characteristic features of creative activity. Creativity 

requiring intellectual abilities He is the highest form of personality. The author emphasizes 

that physical, mental and psychological potentiality scientific research is regulated in 

scientific work. 
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Peşəkar özünüqiymətləndirmə problemi şəxsiyyət psixologiyasında mühüm problem kimi 

müxtəlif xarici və ölkə psixoloqları tərəfindən öyrənilmişdir. Xarici ölkələrin 

psixologiyasında peşəkar özünüqiymətləndirmə "Mən konsepsiyası" strukturunda nəzərdən 

keçirilir. Burada özünüqiymətləndirmə fərdin özü haqqında olan və onların qiymətləri ilə 

müşayiət olunan bütün təsəvvürlərinin məcmuyu kimi müəyyən edilir.  

Peşəkar özünüqiymətləndirmədə məhdudlaşdırılmış rollar, uyğunlaşdırılmış funksiyalar 

şəxsiyyətin aktivliyini inkar edir, özünüqiymətləndirmənin funksiyaları isə mexanizmlərdən 

biri kimi bu aktivliyi reallaşdırır. Özünüdərkin mühüm və zəruri komponenti kimi 

özünüqiymətləndirmə İ.İ.Basxayevin, İ.V. Bobrışevanın və bir çox psixoloqların 

tədqiqatlarında öz əksini tapmışdır.  

Müəllimin peşəkarlığının inkişafında mühüm amillərdən biri peşə fəaliyyətində 

özünüqiymətləndirmədir. Psixoloji ədəbiyyatlarda özünüqiymət- ləndirməni pedaqoji 

fəaliyyətdə müəllimin özünütənzimetməsinin davranış mexanizmlərini təyin edən dəyərlərin 

əsas strukturu kimi nəzərdən keçirirlər. Özünüdərketmə dərketmənin nəticəsi olub 

özünüqiymətləndirmə ilə sıx surətdə bağlıdır, o qiymət normalarını müəyyən edən 

dünyagörüşü əhəmiyyətli dərəcədə şərtlənir.  

S.R.Rubinşteyn özünüqiymətləndirməni şəxsiyyətin əsas təhsili, insanın başqa adamlara 

münasibətində formalaşan qiyməti kimi xarakterizə olunur. O,  şəxsiyyətin 

özünüqiymətləndirməsini struktur şəklində araşdırır. Özünü-qiymətləndirmə hər bir şagirdin 

qəbul etdiyi milli dəyərlərlə formalaşır, özünü- tənzimləmə və davranış mexanizmlərini təyin 

edir. Özünüdərketmə idrakın nəticəsidir, bir insanın özünüdərki qiymətləndirmə normalarını 

müəyyənləşdirən dünyagörüşü sayəsində onun özünə qiyməti ilə əlaqələndirilir (5).    

Özünüqiymətləndirmənin formalaşması davamlı prosesdir, çünki onun komponentləri 

insanın hər bir hərəkətində və davranışında mövcuddur, o vacib nəzarət mexanizmidir. Peşədə 

özünüqiymətləndirmə müəllimin özünü bir mütəxəssis kimi peşə imkanlarını, şəxsi 

keyfiyyətlərini, nailiyyətlərini və peşə mühitindəki mövqeyini  düzgün qiymətləndirməsidir.  

 A.A.Reananın fikrincə, peşədə özününüqiymətləndirmə əməliyyat, fəaliyyət və fərdi 

aspektləri özündə birləşdirən peşəkar mənlik konsepsiyasının struktur hissəsidir. Tədqiqatçı 

alim qeyd edir ki, peşədə özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin şəxsi aspektləri və əməliyyat 
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fəaliyyəti daxil olmaqla peşəkar “Mən konsepsiya”sının struktur komponentidir. Əməliyyat-

fəaliyyət aspekti müəllim şəxsiyyətinin  özünün peşə və səriştəlilik səviyyəsinin 

qiymətləndirməsində ifadə olunur. Bundan əlavə peşədə özünüqiymətləndirməni nəticə və 

potensialın düzgün qiymətləndirilməsi ilə müəyyən etmək olar (3).  

A.E.Kuzmiskinin qeyd etdiyi kimi, özünüqiymətləndirmə ona görə mühümdür ki, o, 

işçinin peşəsinə və şəxsi gücünə inamını əks etdirir. Optimal yüksək özünüqiymətləndirmə 

şəxsiyyətin öz imkan və qabiliyyətini real olaraq qiymətləndirmədə ifadə olunur. Aşağı 

özünüqiymətləndirmə isə insanı çarəsizliyə aparıb çıxarır, o, qabağına çıxan problemlər və 

çətinliklər qarşısında təslim olur. Yüksək özünüqiymətləndirmə insanın özünə hədsiz 

dərəcədə diqqəti və düşünülməmiş qərarları ilə müəyyən edilir (2). 

Müasir dövrdə yaxın və uzaq ölkələrin psixologiyasında inkişaf etmiş 

özünüqiymətləndirmə probleminin nəzəri təhlili şərti olaraq üç əsas yanaşmanı ayırmağa bizə 

imkan verir: 1. Özünüqiymətləndirmə “Mən konsepsiyası”nın bir hissəsidir. Bu yanaşmanın 

tərəfdarları peşədə özünüqiymətləndirməni insanın özünə hörmətlə eyniləşdirərək emosional-

dəyər münasibəti kimi müəyyən edirlər. 2. Özünüqiymətləndirmə - koqnitiv yarımstruktur 

olub subyektin qazandığı təcrübəni zənginləşdirən yeni “Mən obrazı”nı formalaşdırır, onu 

transformasiya edir, şəxsiyyətin özü haqqındakı təsəvvür və biliklərini fiksasiya edir. Buna 

əsasən özünüqiymətləndirmənin insanın “Mən obrazı” olduğu qənaətinə gəlmək olar. 3. 

Özünüqiymətləndirmə - fərdin tənqidi mövqeyi kimi sərvət dəyərləri sistemi baxımından 

qiymətləndirmədir (1).  

A.M.Rikelə görə, özünüqiymətləndirmə şəxsiyyətin özünü tənzimləməsinin əsas prosesi 

olmaqla davamlı şəkildə inkişaf edir, differensiallaşır və korreksiya olunur. Tədqiqatçıların 

fikrincə, özünüqiymətləndirmə fəaliyyətin avtonom motivasiyasına kömək edir və onun 

effektivliyini artırır (4). 

Pedaqoji fəaliyyətdə şəxsiyyətin özü çoxşaxəli və mürəkkəb olduğu kimi peşəkar 

özünüqiymətləndirmənin psixoloji məzmunu da çox aspektlidir.O, peşə fəaliyyətində 

müəllimin əxlaqi dəyərlərini, qarşılıqlı münasibət və imkanlarını ifadə edir. Peşəkar 

özünüqiymətləndirmə hər bir konkret mərhələdə bir tərəfdən müəllimin fərdi inkişafını əks 

etdirməklə emosional-dəyər münasibətlərinin özünüdərk səviyyəsini, digər tərəfdən isə 

şəxsiyyətin özünəmünasibətinin formalaşması prosesini özünə daxil edir. 

Peşəkar özünüqiymətləndirmə müəllimin davranışının idarəedilməsində mühüm rol 

oynayır. O, müəllimin iddia səviyyəsinin müəyyən edilməsi üçün subyektiv əsasdır. Peşəkar 

“Mən obraz”ı müəllim üçün peşə fəaliyyətində zəruri olan bilikləri ifadə edir. Buraya peşəkar 

özünüdərk də daxildir.  

Müəllimlərdə “Mən obraz”ının xarakterik xüsusiyyətini nəzərdən keçirək:  

1) Müəllimlər öz yaş və iş stajlarını  peşə fəaliyyətinin təşəkkül mərhələsi və həyatın 

özünütəyini kimi başa düşürlər. Onlar öz daxili keyfiyyətlərə, xüsusilə də pedaqoji fəaliyyət 

və ünsiyyət sferasında olanlar haqqında təsəvvürlərə malikdirlər. “Mən obraz”ı adekvat olub 

müəllim şəxsiyyətinin sabit xarakteristikasını ifadə edir və onun adekvatlığı təhsilin 

səviyyəsinə öz təsirini göstərir. 

2) Müəllimlərdə peşəkar “Mən obraz”ı və özünüqiymətləndirmə təlimin 

müvəffəqiyyətindən çox asılıdır: a/ təlim fəaliyyətində uğursuzluqlar  müəllimin peşəkar 

özünüqiymətləndirməsinin səviyyəsini aşağı salır; b/ uğursuz müəllimlərdə 

özünüqiymətləndirmənin dinamikası daha böyükdür; c/ özünüqiymətləndirmə nə qədər 

yüksək olarsa imtahan cavablarının keyfiyyəti də bir o qədər yüksək olacaqdır. 

Peşəkar özünüqiymətləndirmə müəllimin peşə fəaliyyətində, cəmiyyətdə sosiallaşma  
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prosesində, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətdə təşəkkül edir. “Mən obraz”ı müəllimin sosial və 

əşyavi aləmlə qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində formalaşır. Buraya fərdi, şəxsi xarakteristika, 

ünsiyyət və özünüqiymətləndirmə daxil edilir. Müəllimin “Mən obraz”ı peşəkarlığın 

formalaşması prosesindən, onun tempindən, peşə fəaliyyətində əldə olunmuş uğurlardan, 

habelə müəllimin yüksək peşəkar hazırlığından, özünüdərkin formalaşmasından, peşə 

ustalığına nə dərəcədə yiyələnməsindən  çox asılıdır.  

Müəllimin peşəkar “Mən obraz”ının strukturunda bilik və uğurlarının, peşə 

qabiliyyətlərinin  obyektiv şəkildə qiymətləndirilməsi mühüm element kimi nəzərdən 

keçirilir. Özünüqiymətləndirmə özünəmünasibətin konkret ifadəsidir. Peşəkar 

özünüqiymətləndirmənin strukturunda iki aspektin xüsusiyyətlərini fərqləndirirlər:  

1) Peşəkar özünüqiymətləndirmənin əməliyyatlı-fəaliyyətli aspekti müəllimin özünü 

fəaliyyətin subyekti kimi qiymətləndirməsi ilə bağlıdır, o özünün peşəkar səviyyəsində 

(bacarıq və vərdişlərin formalaşması) və səriştəlilik səviyyəsinin (biliklər sistemi) 

qiymətləndirilməsində ifadə olunur. 

2) Peşəkar özünüqiymətləndirmənin şəxsi aspekti “Mən peşəkaram”, “İdeal mən” 

obrazının şəxsi keyfiyyətlərinin qiymətləndirilməsi ilə sıx bağlıdır. 

Peşəkar özünüqiymətləndirmə müəllimin şüurlu mühakimələri olub norma, meyar və 

məqsədlə, o cümlədən şəxsi uğurların səviyyəsi, əxlaqi prinsipləri və davranış qaydaları ilə 

özünü formalaşdırmaqdır. Onun əsas parametrləri tənqidin adekvat dərəcəsi və davamlığın 

ölçüsü ilə tənzimlənir. Həmin parametrlər özünüqiymətləndirmənin kəmiyyət və keyfiyyət 

xarakteristikasıdır. O, adekvat özünüqiymətləndirmənin uyğunluğunda,  subyektin 

özünüqiymətləndirməsində müəyyən keyfiyyətlərin faktiki ölçüsündə ifadə olunur.   

Peşəkar özünüqiymətləndirmə müəllimin hazırlığı prosesində mühüm element kimi 

nəzərdən keçirilir. Onun anlaşılmasında üç vacib amili fərqləndirirlər: birinci amil müəllimin 

formalaşmasında mühüm rol “real Mən” və “ideal Mən” obrazlarını tutuşdurub müqayisə 

etməkdir. Real təsəvvürlərdə müəllimin necə olmaq istəməsidir. İkinci mühüm amil peşəkar 

özünü- qiymətləndirmənin formalaşmasının konkret olaraq müəllimin şüurunda xarici sosial 

reaksiyaların interiorizasiyası ilə bağlıdır. Üçüncü amil ondan ibarətdir ki, peşəkar 

özünüqiymətləndirmənin formalaşması üçün müəllim hərəkətlərinin uğurunu qiymətləndirir 

və öz identiklik prizmasını təzahür etdirir. Bu o demək deyildir ki, peşə fəaliyyətində müəllim 

öz işini yaxşı yerinə yetirdiyi üçün məmnunluq hissi keçirir. Müəllim ona görə özündən 

razıdır ki,  o məhz müəllim peşəsini seçib və bu sahədə daha çox uğur qazanmağa cəhd 

göstərir. 

A.A.Reanın tədqiqatları göstərir ki, müəllimdə “Mən obraz”ı bir çox keyfiyyətlərlə 

(liderlik, güzəştə getmək, etibar etmək) idealdan uzaqlaşır. Liderliyə görə o mənfidir, lakin iki 

keyfiyyətə görə müsbətdir. Bu onu göstərir ki, liderlik müəllimin özünüqiymətləndirməsində 

kifayət qədər ifadə olunmamışdır. Müəllimlər özlərində elə keyfiyyətləri inkişaf etdirmək 

istəyirlər ki, onlar peşəkar “ideal Mən obraz”ına yaxınlaşsınlar (3). 

Burada müəllimin “Mən obraz”ının və “Mən konsepsiyası”nın əsası qoyulur. Tədricən 

müəllimlərdə müvafiq pedaqoji situasiyalarda onların özləri haqqında təsəvvürlərində, habelə 

yetirmələrinin və kollegiyalarının rəyləri əsasında davamlı “Mən konsepsiyası” yaranır ki, bu 

da peşədə özünəinam hissini artırır. Bu konsepsiya əsasında müəllim təhsil sahəsində baş 

verənləri özünə münasibətdə qiymətləndirir.  

Məqalənin aktuallığı. Peşədə özünüqiymətləndirmə müəllimin özünü bir mütəxəssis kimi 

peşə imkanlarını, şəxsi keyfiyyətlərini, nailiyyətlərini və peşə mühitindəki mövqeyini  düzgün 

qiymətləndirməsidir. Müəllimin “Mən obraz”ı peşəkarlığın formalaşması prosesindən, onun 
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tempindən, peşə fəaliyyətində əldə olunmuş uğurlardan, habelə müəllimin yüksək peşəkar 

hazırlığından, özünüdərkin formalaşmasından, peşə ustalığına nə dərəcədə 

yiyələnməsindən  çox asılıdır. Bu da məqalənin aktuallığını bir daha təsdiq edir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Elmi məqalədə müəllimlərdə “Mən obraz”ının xarakterik 

xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Peşəkar özünüqiymətləndirmənin strukturunda aspektlərin 

xüsusiyyətləri fərqləndirilmişdir. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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С.А. Фархадлы 

 

Роль профессионального самооценивания  

в формировании  учителей «Я-образ» 

 

Резюме 

 
Научная статья показывает, что формирование самооценка является устойчивым 

процессом, поскольку его компоненты существуют в каждом ходе и поведении 

человека и это важный механизм контроля. Самооценка в профессии является как 

специалист учителя по профессиональным возможностям, личностным качествам, 

достижениям и позиции правильная оценка его положения в профессиональной среде. 

Автор рассматривает профессиональные самооценке доказательства как важный 

элемент в процессе подготовки учителя. Он различает важные факторы в своем 

понимании. 
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The role of professional self-standard in the  

formation of teachers "I-image" 

 

Summary 

 
The scientific article shows that the formation of self-esteem is a sustainable process, 

since its components exist in each course and human behavior and this is an important control 

mechanism. Self-assessment in the profession is as a specialist teacher on professional 

opportunities, personal qualities, achievements and positions, the correct assessment of its 

position in the professional environment. The author considers the professional self-effort ion 

of evidence as an important element in the process of preparing the teacher. It distinguishes 

important factors in his understanding. 
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 İdrak maraqları təlimin mühüm vasitəsi kim 
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Ключевые слова: когнитивные интересы, мотивы, познавательная деятельность, 

когнитивная независимость, методы обучения   

Key words: cognitive interests, motifs, cognitive activity, cognitive independence, 

training methods 

 

İdrak maraqlarının formalaşması problemi və onun həlli bütün təhsil sisteminin 

təkmilləşdirilməsindən asılı olaraq mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Şagirdlərin arzu və 

qabiliyyətlərinin müəllimin müdaxiləsi olmadan müstəqil şəkildə inkişafı məktəbin bütün 

təlim mərhələsində üstünlük təşkil edir.  

İdrak maraqları kiçik yaşlı məktəblilərin mühüm təlim metodlarından biridir. Sistematik, 

məqsədyönlü tərbiyə fəaliyyətinin təşkili nəticəsində idrak maraqları şagird şəxsiyyətinin 

davamlı xassələrindən biri olub onun inkişafına böyük təsir göstərir. V.İ.İvanov və 

V.N.Myasişev idrak maraqlarını insanın gerçəkliyə aktiv idraki münasibəti kimi şərh 

etmişlər.  

Şagirdlər ətraf aləmi dərk etməklə öz tələbatlarının ödənilməsindən məmnunluq hissi 

keçirir ki, bu onların fəallığını artırır, onları əşyaların xassə və keyfiyyətlərini aşkar 

etmələrinə istiqamətləndrir. Odur ki, idrak maraqları inkişafın ilkin mərhələsi kimi özünü 

təzahür etdirir. İdrak maraqlarının inkişafı təlimə müsbət münasibətin əsasını qoymuş olur. 

Q.İ.Şukina göstərirdi ki, şəxsiyyətin idrak fəallığının və idrak marağının formalaşması 

qarşılıqlı proses kimi bir-birini şərtləndirir (4). İdrak maraqları idrak fəallığını əmələ gətirir, 

öz növbəsində idraki fəallıq da idrak marağını dərinləşdirir və möhkəmləndirir. İdrak 

tələbatları idrak marağının əsas hissəsidir. İdrak maraqları uşaqların idraki fəaliyyəti ilə sıx 

bağlı olub onların inkişafında mühüm rol oynayır. İdrak maraqları şəxsiyyətin inkişafını 

şərtləndirir və idraki fəallığın hərəkətverici qüvvəsinə çevrilir. 

Məlumdur ki, idrak maraqları təlim fəaliyyətində elmi biliklərin əldə edilməsinə 

yönəldilir. İdrak maraqlarının yaranması ilk növbədə şagirdin inkişaf səviyyəsindən, onun 

bilik və təcrübəsindən, digər tərəfdən isə materialların ötürülməsi üsullarından asılıdır. İdrak 

maraqlarının xüsusiyyətləri sadəcə olaraq əşyalarla tanışlıq deyil, həm də burada obyektləri 

dərketmə prosesinin özüdür ki, o hadisələrin mahiyyətini açmağa yönəldilmiş cəhdlə, elmi 

əsaslarla müəyyən edilmiş biliklərə, nəzəriyyələrə yiyələnmək arzusu, onları dərindən 

öyrənmək səyi ilə xarakterizə edilir (1, s. 11). 

Şüurlu idrak maraqları təlim və tərbiyə prosesində məqsədyönlü istiqamətdə formalaşır. 

Burada məqsəd şagirdlərə bilikləri əldə edib ondan istifadə etmələrində idraki təlim 

fəaliyyətinin və idrak maraqlarının uğurlu formalaşdırmalarına kömək etməkdir. Təlim 

prosesində ən mühüm və vacib şərt odur ki, şagirdlər şüurlu olaraq məqsədyönlü şəkildə təlim 
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fəaliyyətinin əhəmiyyətini və dəyərini dərk etsinlər. 

İdrak maraqlarının formalaşması dərəcəsini şagirdlərin davranışındakı bəzi təzahürlərlə 

mühakimə yürütmək olar:  

 şagirdlərdə fikri fəallıq onların bildikləri suallarda təzahür edir ki, bu da onun maddi ٭

ara cavab tapmaq aləmdəki əşya və hadisələrin mahiyyətini öyrənmək məqsədilə yaranan suall

özünün daxili tələbatını ödəmək üçün;  

yaşıdlarının  -şagirdlərin müstəqil cəhdi ilə öyrənilən sualları müzakirə etmək və həm ٭

cavablarını da əlavə etmək;  

 .təqdim olunmuş  sualların və ya mövzuların uzun müddətə öyrənilməsi   ٭

İstənilən hallarda təzahür edən idrak maraqları çoxobrazlıdır. Təlim fəaliyyətinin strukturu 

davamlı idrak maraqlarının formalaşması üçün çoxlu sayda imkanlara malikdir. Məlumdur ki, 

kiçik yaşlı məktəblilər özlərinin şəxsi həyatında biliklərdən praktik şəkildə istifadə etmək 

imkanlarından həmişə yayınırlar. Şagirdlərin idrak maraqlarının predmeti odur ki, ətraf aləm 

haqqında yeni biliklər, məlumatlar əldə etsinlər, həmin məlumatlar onlar üçün yeni, yəni 

onları üçün naməlum olsun, onları təəccübləndirsin.  

Təlim materiallarının məzmunu şagirdlər üçün maraqlı olmaya da bilər. Belə hallarda 

idrak maraqlarının stimulu qismində təlim prosesinin özü mühüm rol oynayır. Uşaqlarda 

oxumağa maraq yaratmaq üçün onların idraki fəaliyyətlə məşğul olub tələbatlarını inkişaf 

etdirmək zəruridir. Təlim prosesində şagird onu cəlb edən, maraqlandıran tərəfləri tapmağa 

cəhd göstərməlidir. Məktəbdə hər bir şagirdin aktiv fəaliyyətini təmin edən təlimin oyun 

formaları xüsusi rol oynayır. Bu oyun forması şagirdlərin təlim əməyinə fərdi məsuliyyətini 

və avtoritetini yüksəldir.  

Təlimin oyun forması biliklərin mənimsənilməsinin bütün səviyyələrindən istifadə etməyə 

imkan verir. Xüsusilə də başlıca məqsəd olan –yaradıcı fəaliyyəti inkişaf etdirir. Şagirdlərin 

ümumi inkişafının və şəxsiyyətinin formalaşması üçün idrak fəaliyyətinin əhəmiyyətini 

qiymətləndirməmək mümkün deyildir. Bu da xüsusilə kiçik məktəb yaş dövrünə aiddir.  

Məhz bu dövrdə şagirdlərin biliklərə yiyələnmələrinin təməli qoyulur. Təlim şagirdlərin 

fəal mövqeyindən çox asılıdır. Əgər təlim fəaliyyəti şagirdlərin müəllimlə əməkdaşlığı 

əsasında qurulursa o həmişə müsbət nəticələr verəcəkdir. Təlim məşğələlərinin uşaqlarla birgə 

fəaliyyətdə aparılması zamanı müəllim hər bir şagirdin ilk növbədə idrak fəallığının 

səviyyəsini öyrənməlidir.  

İdrak fəallığının yüksəlməsi üçün müəllim uşaqların idrak maraqlarını stimullaşdıran şəxsi 

üsullar müəyyən etmişdir. Məsələn, şagirdlərin idrak fəallığının yüksəlməsi üçün Q.İ.Şukina 

idrak maraqlarını stimullaşdırmağın üç üsulunu müəyyən etmişdir:  

1) materialın məzmununda dəyişikliklərin aparılması və müasir uğurları nümayiş 

etdirməkdən istifadə etmək;  

2) şagirdlərin idrak fəallığının təşkilinə kömək etmək məqsədi ilə bir çox üsullardan 

istifadə oluna bilər: a/ müstəqil işlərin çoxobrazlı formalarından istifadə; b/ problemli 

tapşırıqların qoyuluşu, axtarıcılıq tələb edən məsələləri həlli; c/ şagirdlərin emosional-iradi 

sferasını  və onun intellektual-idraki fəaliyyətini aktivləşdirən yaradıcı işlərin yerinə 

yetirilməsi; 

3) idrak maraqlarının uğurlu formalaşmasının, təlim prosesinin emosional, intellektual və 

kommunikativ planda təhsilalanlar arasında qarşılıqlı münasibət- lərindən asılı olması (2).  

İ.A.Zayseva idrak maraqlarını müəllimlə şagirdlər arasındakı aktiv qarşılıqlı fəaliyyət 

mövqeyi baxımından nəzərdən keçirir. Çünki burada idrak maraqlarının mövcudluğu  və 

stimullaşdırılması həyata keçirilir (2). Alim belə hesab edir ki, təlim materiallarına maraq 
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şagirdlərin öz materiallarına müqaviməti ilə baş verir. 

İdrak maraqları şəxsiyyətin inteqral təhsilidir. O, ümumi fenomen kimi mürəkkəb 

struktura malikdir. Həmin strukturda insanın ətraf aləmlə obyektiv və subyektiv əlaqələri 

münasibətdə ifadə olunur. İ.Q.Şukinanın fikrincə, idrak maraqları şəxsiyyətin dərketmə 

sahəsinə, onun əşyavi tərəfinə və biliklərə yiyələnmə prosesinin özünə seçici istiqamətidir (5, 

s. 14). 

Beləliklə, idrak maraqları pedaqoji hadisə kimi bir-biri ilə qarşılıqlı  surətdə bağlı olan 

ikitərəfli prosesdir, bir tərəfdən o şagirdin özünütəşkilinin və özünüreallaşdırmasının forması, 

digər tərəfdən isə şagirdlərin idrak fəaliyyətinin təşkilində müəllimin xüsusi səyinin 

nəticəsidir. İdrak fəallığının inkişafı yeni təəssüratlara tələbatdan irəli gəlir ki, bu da hər bir 

insana anadan olan günündən məxsusdur. Kiçik məktəb yaşı dövründə sistematik iş şəraitində 

şagirdlərin idrak fəallığının əsasında idrak maraqları yaranır və formalaşır ki, nəticədə 

fasiləsiz təhsil prosesinin əsası qoyulur. 

S.L.Rubinşteynin fikrincə, idrak maraqları ikitərəfli xarakter daşıyan mürəkkəb 

münasibətdir. Burada obyekt, hadisələr, elm və ya təlim sahələri vahid halda şəxsiyyətin 

özünə seçici istiqamətdir. S.L.Rubinşteyn qeyd edir ki, “maraq ikitərəfli münasibət xarakterini 

qəbul edir. Əgər məni hər hansı bir əşya maraqlandırırsa, deməli, həmin əşya mənim üçün 

maraqlıdır (3, s. 435). 

İdrak maraqlarının xarakterik cəhətlərindən biri ondan ibarətdir ki, onun təsiri altında 

insan bütün günü axtarır, onu maraqlandıran əşyaların yeni tərəflərini araşdırmağa, münasibət 

və əlaqələrini yaratmağa çalışır. Yaranan suallara cavabların axtarışında insanda əqli 

gərginlik, onu maraqlandıran sualların həlli, idraki tapşırıqların nəticələrindən nigarançılıq 

yaranır. 

İdrak maraqlarının digər xarakterik xüsusiyyətlərindən biri onun iradi istiqamətlənməsidir. 

İdrak maraqları passiv xarakter daşıyır. O, idrakın inkişafının yüksək mərhələsində fəaldır. 

İdrak maraqları şəxsiyyətin məhsuldar fəaliyyətində onun iradi cəhdi ilə bağlıdır. O, təkcə 

fikir və hisslərlə deyil, həm də praktik vəzifələrin, idrak məsələlərinin həllində məqsədyönlü, 

fəal axtarışdır. Odur ki, o, şəxsiyyətin dəyərli keyfiyyətlərindən olub inkişafda mühüm 

stimuldur. 

İdrak maraqları təlim və tərbiyənin müxtəlif tərəflərinə təsir edə bilir. Çox vaxt idrak 

maraqları psixi proseslərin xarici stimulu, şagirdlərin idraki fəaliyyətinin formalaşdırılması 

vasitəsi, o cümlədən müəllimin “alət” effekti kimi nəzərdən keçirilir. Bu “alət” təlim 

prosesinin canlandırılmasına zəmin yaradır. 

Təlim fəaliyyətində idraki maraq özünüdərkin motivi kimi təzahür edir. O əvvəlcə motiv, 

sonra isə idraki istiqamətə yönəlir. İstiqamətlənmə əşyanı, özünüdərk prosesini və onun 

məzmununu genişləndirir.  

İdrak maraqları şəxsiyyətin özünün daxili prosesinin formalaşması və obyektiv şərtlərin 

təzahürləri ilə xarakterizə olunur. Təlim prosesində şagirdləri təlimin elə tərəfləri cəlb edə 

bilər ki, onlar müəllim şəxsiyyətinin cazibəsi, təcrübəsi ilə sıx bağlı olsun. Bəzən müəllimlər 

dərsi canlı və maraqlı aparmaq üçün çox vaxt idraki fəaliyyətin daxili proseslərinə diqqət 

yetirmirlər ki, bu da şagirdlərin dərsə olan marağının azalmasına və onların passivliyinə səbəb 

olur. 

Kiçik yaşlı məktəblilərin idraki maraqları onların idraki fəallığının təzahürü ilə sıx 

bağlıdır. İdraki maraqların göstəriciləri onun inkişafının stimulu kimi təzahür edir. 

Məktəblilərin istənilən fəaliyyəti idraki maraqların stimulu və mənbəyi ola bilər. İdrak 

maraqlarını psixoloq və pedaqoqlar müxtəlif tərəflərdən öyrənirlər.  
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Onlar idrak marağını tərbiyə və inkişafın ümumi problemlərinin mühüm hissəsi kimi 

tədqiq edirlər. İdrak maraqları ətrafdakı əşya və hadisələrə seçici istiqamətdir. Təlim 

fəaliyyətini fəallaşdırmaq üçün ilk növbədə idrak maraqlarını motiv, şəxsiyyətin mühüm 

cəhəti və təlimin vasitəsi kimi sistematik olaraq möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək 

zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. İdrak maraqları şəxsiyyətin özünün daxili prosesinin formalaşması 

və obyektiv şərtlərin təzahürləri ilə xarakterizə olunur. Təlim fəaliyyətini fəallaşdırmaq üçün 

ilk növbədə idrak maraqlarını motiv, şəxsiyyətin mühüm cəhəti və təlimin vasitəsi kimi 

sistematik olaraq möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək zəruridir. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İdrak maraqları təlim fəaliyyətində elmi biliklərin əldə 

edilməsinə yönəldilir. İdrak maraqlarının yaranması ilk növbədə şagirdin inkişaf 

səviyyəsindən, onun bilik və təcrübəsindən, digər tərəfdən isə materialların ötürülməsi 

üsullarından asılıdır. İdrak maraqlarını stimullaşdırmağın üsulları araşdırılmışdır. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Р.Н. Джабраилова 

 

Познавательные интересы как важные средства обучения 

 

Резюме 
 

       В научной статье показано, что позитивные интересы являются одним из 

устойчивых свойств личности учащихся и оказывают большое влияние на его развитие. 

В статье последовательно раскрывается стимуляции свойств, характерные особенности 

познавательных интересов в учебной деятельности. Автор правильно отмечает, что 

необходимо систематически укреплять и развивать позитивные интересы как средство 

преподавания, чтобы активизировать обучение. 
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 R.N. Jabrayilova 

 

Cognitive interests as an important means of training 

 

Summary 
 

The scientific article shows that positive interests are one of the sustainable properties of 

the personality of students and have a great influence on its development. The article 

consistently discloses the stimulation of properties, characteristic features of cognitive 

interests in educational activities. The author correctly notes that it is necessary to 

systematically strengthen and develop positive interests as a means of teaching to intensify 

learning. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 06.09.2021 

 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 289 

Yeniyetməlik yaş dövründə deviant davranışın əsas  

xüsusiyyətləri və pozuntularına təsir edən amillər 
 

       Əminə Baba qızı Qədimova 

       pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, 

       Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət  

və İncəsənət Universiteti 

    E-mail: aminaqadimova@admi.edu.az 

  

Rəyçilər: p.ü.e.d, prof. L.N. Qasımova, 

           psixol.ü.f.d., dos.Ü.M. Qəzvini 

 

Açar sözlər: yeniyetməlik dövr, deviant davranış, delikvent, anti-sosial, problemlərin həlli 

yolları, ailə, məktəb  

Ключевые слова: подростковый возраст, девиантное поведение, правонарушитель, 
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Müasir dövrdə bütün ictimai elmlər kimi psixologiya elminin də qarşısında insan amilinin 

fəallaşdırmaq və onu daha da dərindən öyrənmək problemini qoymuşdur. Bir qayda olaraq  

yeniyetmələrin şəxsiyyəti yalnız onların qarşılıqlı fəaliyyət əsasında, müəyyən konkret tarixi 

şəraitdə formalaşır. Axı, insan təkcə obyekt deyildir, həm də öz xüsusi tərbiyəsinin subyekti-

dir. Yeniyetmə yaş dövründə uşaqda özünüdərk ehtiyacı yaranır. Cəmiyyət inkişaf etdikcə, ic-

timai fəaliyyətin strukturu mürəkkəbləşdikcə keçmişdən əxz edilmiş təcrübənin aşılanması 

prosesi də çətinləşir. 

Adətən, yeniyetmə neqativizmini bəzən yaşın “böhran”, “keçid” dövrü hesab olunan yeni-

yetməlik müəllim ən çox diqqətini cəlb edən dövrdür. Keçid dövrü, cəmiyyətin bütün çatış-

mazlıqlarını üzə çıxarır. Bu zaman yeniyetmənin fiziki, əqli, əxlaqi, sosial inkişafında əsaslı 

dəyişikliklər baş verir. Psixi inkişafın bu dövrünün çətinliyi birinci növbədə ondan ibarətdir 

ki, yeniyetməlik çağı hələ tipik uşaqlıq dövrünün xüsusiyyətlərindən azad olmur. Yeniyetmə-

lik uşaqlıqdan gəncliyə keçid dövrüdür: onlarda həm uşaqlıq, həm də gənclik əlamətləri özü-

nü göstərir. Keçid dövrü müəyyən çətinliklərlə bağlıdır. Əsas çətinlik böyüklərlə yeniyetmə-

lərin münasibətləri çətinləşir. Digər tərəfdən, biz bu dövrdə kamilliyin dayanan, müstəqilliyə, 

özünütəsdiqə cəhd edən, inkişafda olan insanla qarşılaşırıq.  

Cəmiyyətdə qəbul edilmiş qaydalarda, davranış normalarında yeniyetmələri çətin və çətin 

tərbiyə olunan adlandırırlar. Çətin tərbiyə olunan mənası altında pedaqoji hərəkətlərə müqavi-

mət göstərən, müxtəlif səbəblərlə şərtləndirilə bilən, məqsədli təhsil və tərbiyədə bəzi sosial 

proqramların, biliklərin, vərdişlərin, tələblərin və normaların mənimsənilməsi ilə bağlı olan 

səbəblər anlaşır. 

Yeniyetmənin çətin tərbiyə olunması, cəmiyyətdə qoyulmuş norma və qaydalara onlar tə-

rəfindən əməl olunmaması elmdə deviasiya adlanan hərəkətdir.  

Deviasiya (yayınma) insana və onu əhatə edən aləmə məxsus olan dəyişmə hallardır. So-

sial sferada dəyişiklik həmişə insanın fəaliyyəti və bir nəfərin davranışında özünü göstərən tə-

zahürdür, hansı ki, onun ətrafındakı əhatə ilə əlaqəsini göstərir, yeniyetmənin daxili və xarici 

fəallığının əksidir. Əvvəl deyildiyi kimi, davranış normal və yayındırıcı ola bilər.  
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Aydındır ki, yayınma davranışı sosial dezadaptasiya hallarından biridir. Uşaqlar-yeniyet-

mə dezadaptasiyasından danışarkən bu prosesə məruz qalan kateqoriya uşaqları təyin etmək 

lazımdır: 

— məktəbə getməyən məktəbyaşlı uşaqlar; 

— yetim-uşaqlar; 

— sosial yetimlər, uşaq evlərində yerin olmaması üzündən bəzən uşaqlar uzun müddət öz 

növbələrini gözləyirlər və bu vaxt ərzində valideyn hüququndan məhrum olmuş valideynləri 

ilə birgə yaşamağa məcbur olur və bu müddətdə çox vaxt ac, paltarsız qalır, fizki, psixi, sek-

sual təzyiqə məruz qalırlar;  

— narkotik və toksik maddələr qəbul edən yeniyetmələr; 

— pozğun əxlaqa malik seksual yeniyetmələr; 

— qanun əleyhinə hərəkət edən yeniyetmələr. 

Deviasiya özündə deviant, delikvent və kriminal davranışı birləşdirir.  

Deviant davranış-yayınma halları davranışlarından biridir, yaş həddinə uyğun sosial nor-

ma və davranış qaydalarının pozulması ilə bağlıdır, mikrososial münasibətlərə və yarı yaş 

həddində sosial qruplara xarakterikdir. Deviant davranışın yaranması uşaqların və yeniyetmə-

lərin davranış kimi şərtləndirilir, məsələn, aqressiya, çağırış, dərsdən özbaşına yayınma, ev-

dən getməsi və avaraçılıq, alkoqolizm və sərxoşluğa qurşanması, narkotikə meyllilik və onun-

la bağlı assosial hərəkətlər.  

Delikvent davranış, deviantdan fərqli olaraq yeniyetmələrin təkrar olunan assosial hərəkət-

ləri ilə xarakterizə olunur, onlar müəyyən stereotip hərəkətlərlə təyin olunur, yəni-hüquq nor-

malarını pozan, uşağın azyaşlılığı ilə məhdudlaşdırılır.  

Nəsrəddin Tusi “Əxlaqi-Nasiri” əsərində yeniyetmələrin tərbiyəsi ilə bağlı maraqlı fikirlər 

söyləmiş və insanların mənəvi baxımdan formalaşmasında ünsiyyətdə olduğu insanların rolu-

nu qiymətləndirmişdir. N.Tusi hesab edir ki, “səhv tərbiyə olunmuş adam çətin ədəb öyrənə-

rək, xüsusilə yaşı keçmiş olsa, lakin nöqsanını başa düşüb vərdişləri tərgitmək üsulunu bilsə, 

ona əməl etsə, səy göstərsə, xeyirxahlıqla oturub-dursa bəlkə bir şey çıxa”. 

Yeniyetmənin həmyaşıdları ilə ünsiyyətinin pozulması ona böyük zərbə vurur, eyni za-

manda yoldaşının ona göstərilən soyuq münasibəti onun üçün ən ağır və dözülməz cəzaya 

çevrilir. Bu vəziyyət uzun müddət davam etdikdə təbiətcə ictimaiyyətçi olan yeniyetmə mək-

təbdən kənarda özünə yeni qruplar və yoldaşlar axtarır, müxtəlif küçə qruplarına qoşulur və 

bəzən onda qeyri-əxlaqi, təcavüzkar əlamətlər formalaşır, eqoizm, lovğalıq kimi mənfi xüsu-

siyyətlər əmələ gəlir. Bu cür hallar isə yeniyetmə şəxsiyyətinin pozitiv istiqamətdə formalaş-

masına mənfi təsir göstərir.  

Təcrübə göstərir ki, məhz həmin dövrdə deviant davraniışlı uşaqların meydana gəlməsi 

üçün geniş şərait yaranır. Belə yeniyetmələrin davranışı əsasən assosial davranış olub, əxlaq 

normalarına, cəmiyyətin tələblərinə zidd xarakter daşıyır. Yeniyetmələrin yaş xüsusiyyətlərini 

nəzərə almaqla, onların tələbatlarını ödəmək üçün şərait yaratmaqla, onlarla düzgün ünsiyyət 

qurmaqla, onları faydalı işlərə cəlb etməklə bu çətinlikləri aradan qaldırmaq mümkündür.  

Yeniyetmələr arasında bəzən intizamsızlıq, qanunpozma halları müşahidə olunur. Bu isə, 

adətən, ailələrdə qeyri-normal tərbiyə şəraiti ilə, münaqişələrlə, yeniyetmə nəzarətsizliyi, on-

ların mənfi küçə təsiri altına düşməsi ilə (xuliqanlıq, oğruluq, sərxoşluq, narkomaniya və s.) 

bağlıdır. Belə halların qarşısını almaq üçün yeniyetmələrin asudə vaxtını səmərəli təşkil et-

mək, onları idmana, incəsənətə, mütaliəyə, ictimai işlərə, sosial ünsiyyətə cəlb etmək lazım-

dır.  

Adətən, bu cür yeniyetmələrlə müvafiq tərbiyəvi iş aparılmadıqda onların mənfi davranış 
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tərzləri özünə dərin kök salır. Sonrakı dövrdə həmin mənfi keyfiyyətlərdən yaxa qurtarmaq 

heç də asan olmur. Çox vaxt həmin uşaqlara düzgün yanaşılmaması onları cəmiyyət üçün ya-

rarlı adamlar kimi tərbiyə etmək işini çətinləşdirir. Bəzən məktəblərdə bu cür uşaqlara ümid-

sizliklə yanaşır, onları tərbiyə etməyin heç cür mümkün olmadığı qənaətinə gəlirlər. 

Psixoloqlar sübut etmişlər ki, deviant davranışlı yeniyetmələrin nə assosial davranışının 

tərkibi, nə də bu cür davranışın faktlarının spesifik keyfiyyəti “anadangəlmə mexanizmlə” 

müəyyən edilmir. Adətən, bu cür uşaqlar pedaqoji cəhətdən baxımsız uşaqlardır. Onların şəx-

siyyətində özünü göstərən bu cür xüsusiyyətlər pedaqoji baxımsızlıqdan irəli gəlir. Əslində bu 

uşaqlar psixi və fiziki cəhətdən normal olub, başqa uşaqlardan fərqlənmirlər.  

Təcrübə göstərir ki, deviant davranışlı yeniyetmələrlə iş apararkən birinci növbədə onlar-

dakı bu cür qüsurların səbəblərini aşkara çıxarmaq lazım gəlir. Lakin bununla kifayətlənmək 

olmaz. Deviant davranışlı yeniyetmələrdəki şıltaqlığın, inadkarlığın, sözə baxmamağın qarşı-

sını almaq üçün həmin uşaqlara qarşı tələbkar olmaqla yanaşı, onların tələbat və maraqlarına 

diqqətlə yanaşmaq, onları kollektiv fəaliyyət formalarına, birgə işə cəlb etmək lazımdır. 

Belə uşaqlardakı qüsurların mənbəyini aşkara çıxaran, onların fəallığını, təşəbbüskarlığını 

məqsədəuyğun şəkildə təşkil edən, ləyaqətinə, müstəqillik hüququna hörmət bəsləyən müəl-

lim müsbət nəticə əldə edə bilər. 

Yeniyetmə yaş dövründə onlarda özünüdərk ehtiyacı yaranır. Çox zaman “Mən kiməm?”, 

“Həyatın mənası nədir?” kimi suallar onları düşündürür. .  

Deviant davranışlı yeniyetmələrin bir qrupu özünün tənbəlliyi, fəaliyyətə cəhd göstərmə-

mələri ilə xarakterizə olunur. Adətən, belə yeniyetmələr işə girişmək istəmir, təlim tapşırıqla-

rını vaxtında və tələb olunan səviyyədə yerinə yetirməyə can atmırlar. Onlarla müvafiq iş apa-

rılmadıqda daim müəllimlə yeniyetmə arasında ziddiyyət baş verir. Müəllim belə uşaqların 

tənbəlliyini tez-tez onların üzünə vurduqda bu cür irada və müəllimin sözlərinə qarşı onlarda 

laqeydlik məna səddi yaranır. Nəticədə belə olduqda uşaqla işləmək ikiqat çətinləşir. Ona gö-

rə də bu cür yeniyetmələrlə ilk günlərdən xüsusi iş aparmaq lazım gəlir. Təcrübə göstərir ki, 

bu cür uşaqlarda özünü büruzə verən kiçik bir cəhdi rəğbətləndirdikdə, qeyd etdikdə onları iş-

ləməyə həvəsləndirdikdə, yerinə yetirdiyi işin nəticəsindən həzz almağa alışdırdıqda onlara 

məxsus “çətinlik” tədricən aradan qalxır. 

Psixoloqların apardıqları tədqiqatların nəticələri və məktəb təcrübəsi sübut edir ki, deviant 

davranışlı yeniyetmələrlə səmərəli iş onların şəxsiyyətində özünü göstərən mənfi halları ara-

dan qaldırmaq imkanı verir. Burada həmin işin necə təşkili həlledici rol oynayır. Məktəb təc-

rübəsindən aydın olur ki, belə yeniyetmələrlə iş aşağıdakıları nəzərə alan xüsusi fərdi yanaş-

ma tələb edir. 

Hər şeydən əvvəl uşağa qarşı diqqətli, xeyirxah münasibət bəsləmək lazımdır. Bunu hiss 

edən yeniyetmə, tərbiyəçiyə inanır, onların arasında müsbət qarşılıqlı münasibət yaranır. Belə 

olduqda yeniyetmə ona qarşı diqqətli olan müəllimi bir növ qəbul edir. Nəticədə müəllimin 

hər bir məsləhəti, tələbi yeniyetmə üçün zəruri tələbə çevrilir və tədricən müvafiq qüsurun is-

lah olunması ilə başa çatır. 

Deviant davranışlı yeniyetmələrlə iş zamanı nəzərə alınması  zəruri olan hallardan biri də 

onların müsbət keyfiyyətlərinə istinad etməkdən ibarətdir. Yeniyetmələr özlərini qiymətləndi-

rərkən böyüklərin onlar haqqında dediklərinə geniş istinad edirlər. Ona görə belə yeniyetmədə 

heç bir müsbət cəhət görmək istəməyən müəllim onun islah olunması işini daha da çətinləş-

dirir. Əksinə, onun müsbət cəhətlərini görən və həmin cəhətlərə istinad edən müəllim uşağın 

tərbiyəsində müsbət dönüş yarada bilir. 

Müəllimin həmin yeniyetmədə müsbət keyfiyyəti görə bilməsi və tərbiyəvi tədbirləri hə-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 292 

yata keçirərkən ona istinad edə bilməsi başqa bir mühüm tələblə də bağlıdır. Bu da yeniyet-

mənin əxlaqi gücünə, potensial imkanlarına inamdan ibarətdir. Əgər müəllimdə özünün tərbi-

yə etdiyi yeniyetməyə qarşı bu cür inam varsa, apardığı tərbiyəvi iş də müvəffəqiyyətlə nəti-

cələnəcəkdir. 

Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, pedaqoji cəhətdən baxımsız yeniyetmələrlə, qa-

nunpozanlarla aparılan iş daha mürəkkəb xarakter daşıyır. Məktəbdə apardığımız müşahidələr 

göstərir ki, bu cür yeniyetmələr üçün impulsiv davranış, şəxsiyyətin strukturunun pozulması 

xarakterik haldır. Onlarda həmin yaşa uyğun olmayan, cəmiyyətin tələblərinə zidd tələbatlar 

özünü göstərir. Bütün bunlar həmin uşaqlarda dostluq, yoldaşlıq, borc, namus haqqında təhrif 

olunmuş təsəvvürlərin yaranmasına səbəb olur. Bu cür yeniyetmələrdə mənəvi, idraki və es-

tetik tələbatlar pozulur, təlimə maraq itir. Lakin bu sahədə alimlərin apardıqları tədqiqatlar və 

məktəb təcrübəsi göstərir ki, həmin uşaqlar normal əqli imkanlara malik olurlar. Ona görə də 

həmin uşaqları məqsədyönlü şəkildə çoxplanlı fəaliyyət sisteminə cəlb etməklə onların əqli 

geriləmələrini aradan qaldırmaq mümkündür. 

Məktəbə daxil olan bu cür yeniyetmələrlə aparılan fərdi iş müəllim yüksək bacarıq, peda-

qoji ustalıq, qayğı və səbir tələb edir. Bunları əsas tutaraq məktəbin pedaqoji kollektivi ilk 

növbədə bu cür uşaqların daxili aləmində baş qaldırmış mənfi halları aradan qaldırmağa çalı-

şır. Onları uşaq kollektivinə alışdırmaq, düzgünlüyə, iradəli olmağa, özünün hər xırda qüsurlu 

hərəkətini cəsarətlə etiraf etməyə, tapşırılan işi vicdanla yerinə yetirməyə alışdırmaq müəllim  

qarşısında əsas vəzifə kimi durur. 

Bütün bunlar göstərir ki, deviant davranışlı yeniyetmələrdə normal əxlaqi keyfiyyətlərin 

formalaşması üçün onların bu cür davranışının səbəblərinin aşkara çıxarılması və buna müva-

fiq fərdi yanaşılması böyüklərin düşünülmüş, qayğıkeş, eyni zamanda tələbkar münasibətləri-

nin olması zəruridir. 

Məqalənin aktuallığı. Müasir dövrümüzdə bir çox elmi tədqiqatların deviant davranışın 

kökləri araşdırılır və və müqayisəli təhlillər aparılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Tədqiqat işində deviant davranışın əsas xüsusiyyətləri araşdırıl-

mışdır. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Müəllif tərəfindən hazırlanmış məqalədə əldə 

olunmuş elmi nəticələrdən təlim prosesində, eləcə də auditoriyadankənar vaxtlarda istifadə 

oluna bilər. Müəllif elmi nəticələrini ali məktəblərdə, elmi konfranslarda, mühazirə və semi-

nar məşğələlərində tətbiq edilmişdir, tədris vəsaitlərinin hazırlanmasında istifdə oluna bilər.    
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Основные  особенности девиантного поведение в подростковом 

возрасте и факторы, влияющие на поведенческие расстройства 

 

Резюме 
 

Обсуждается теоретическая и практическая организация воспитательной работы в 

общеобразовательных школах. Обоснована роль воспитания в подростковом возрасте, 

показано влияние воспитания на формирование личности. В подростковом возрасте 

ребенку необходимо самосознание.  

Автор рассматривает особенности содержания воспитательной равоты, а также ак-

туальные проблемы в сфере образования. 
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The mainfeatures deviant behavior in adolescence  

and the factors influencing behavioral disorders 

 

Summary 
 

Theoretical and practical organization of educational work in secondary schools is 

discussed. The role ofurbringingin adolescence is substantiated, the influence of upbringing 

on the formation of personality is show. During adolesense, a child needs self-awareness. 

The author discusses the features of the content of educational work, as well the current 

problems in the field of education. 
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Gənc nəslin peşəseçməyə hazırlanması problemi hər zaman aktual problemlərdən biri ol-

muşdur. Lakin, son dövrdə bu problem daha çox qlobal xarakter daşımağa başlamışdır. Bunun 

da əsas səbəbi elmi-texniki inkişafla bağlı olaraq yeni peşələrin meydana gəlməsi, bir sıra pe-

şələrin isə öz aktuallığını itirməsi yaxud yox olmasıdır. Bu baxımdan şagirdlərin peşə seçmə-

yə psixoloji cəhətdən hazırlıqlı olması çağdaş dövrümüzdə ailə və məktəbin qarşısında duran 

ən vacib məsələlərdən biridir. Müstəqil həyata öz kövrək addımlarını atan hər bir böyük mək-

təbli üçün düzgün peşəseçimi taleyüklü bir məsələdir. Peşə hər bir insanın gələcəyini təmin 

edən ən əsas faktorlardan biridir. Onun seçilməsi zamanı verilən qərar hər bir şəxsin həyatın-

da ən önəmli qərarlardan  sayılır. Burada könüllülük və bacarıq anlayışları müştərək dərəcədə 

əhəmiyyət daşıyır.  

Peşəseçimi ilə bağlı psixologiya sahəsində aparılmış çoxsaylı tədqiqatlar mövcuddur. İstər 

azərbaycanlı psixoloqların, istərsə də xarici mütəxəssislərin apardıqları tədqiqatlarda bu prob-

lemlə bağlı maraqlı yanaşmalar nəzərə çarpır. Rus psixoloqu E.A. Klimovun fikrincə, peşəse-

çimi insanın dünyaya gəlişi qədər onun üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. O, peşəseçimini ikinci 

doğuluş da hesab edir. Onun fikrincə peşəseçimi insanın ictimai mahiyyətinin, insanlar ara-

sında yerinin,işindən razılığının, fiziki və psixoloji sağlamlığının, sevinc və xoşbəxtliyinin tə-

yin edilmsində vacib rol oynayır. 

Peşəseçimi ilə bağlı çox ciddi tədqiqatlara ABŞ psixoloqlarının elmi əsərlərində də rast 

gəlmək olar. Amerika psixoloqu Eli Ginzberqin fikrincə, peşəseçimi özündə müəyyən dövr-

ləri ehtiva edir. O, peşəseçimində qərar vermə dövrünü üç mərhələyə bölüb: 

E. Ginzberq birinci dövrü (5-11 yaş arası) fantaziya dövrü adlandırır. Bu yaş dövründə 

uşaqlar daha çox onlara emosional təsir göstərən peşələrə meyl göstərirlər. Məsələn, polis iş-

çisi, kosmanavt, idmançı, kino aktyoru və s. İkinci dövr 11-16 yaşları əhatə edir. Bu dövrdə 

məktəblilər peşəseçiminə emosional yox, əqləuyğun, ciddi şəkildə yanaşırlar. Onlar gələcək 

peşələrini arzulamaqdan daha çox bu haqda düşünməyə başlayırlar. Ətrafda ideal seçdikləri 

insanların peşələri onlara daha çox cəlbedici  görünməyə başlayır. Üçüncü dövr 16 və yuxarı 

yaşları əhatə edir. E. Ginzberq bu dövrü həqiqi seçim dövrü adlandırıb. Məktəblilər bu dövrdə 

peşəseçimində reallığa əsaslanırlar. Böyük məktəblilər bu mərhələdə öz istedad, qabiliyyət, 

imkanları ilə peşənin tələblərini uzlaşdırmağa və özləri üçün ən optimal yolu tapmağa başla-

yırlar. Bu dövrün sonunda böyük məktəblilər düşüncədən real fəaliyyətə keçirlər. Məsələn, 

bəzi peşələrdə özlərini sınamağa başlayırlar.  

Psixoloq Solmaz Həsənlinin fikrincə: “Peşə seçiminin inkişafı prosesi uşaqlıq dövründə 
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bir peşə fikrinin meydana gəlməsindən etibarən gənclik dövründə hər hansı bir peşə sahibi 

olana qədər keçən inkişaf mərhələlərini əhatə edir. Bu prosesin erkən uşaqlıq çağlarında ki-

çiklərə yönələn “Böyüyəndə nə olcaqsan?” sualı ilə başladığı qəbul edilir. İnsanın daha kiçik 

yaşlarından başlayaraq özü və peşələr haqqında gəldiyi müəyyən qənaət və fikir ilə mühitin 

qarşılıqlı təsiri nəticəsində yaranan peşə qərarı peşəseçiminin inkişafı prosesinin önəmli bir 

mərhələsi hesab edilir” (3, s.  27). 

Qeyd etmək lazımdır ki, böyük məktəblinin peşəseçimində onun öz imkanlarını düzgün 

dəyərləndirə bilməsi və iddia səviyyəsi də əhəmiyyət daşıyır. İddia səviyyəsi yüksək olan 

məktəbli hər peşəni bəyənmir. O, peşələrə seçici münasibət bəsləyir. İddia səviyyəsi yüksək 

olan məktəbli qarşısına qoyduğu peşəseçiminə nail olmaq üçün qarşılaşdığı çətinlikləri də dəf 

etmək iqtidarında olur. Onun iddiası həm də məktəbli üçün bir motivasiya mənbəyini təşkil 

edir. Əlbəttə, əgər bu iddia gerçək imkanlara əsaslanırsa. Belə ki, bəzi hallarda böyük məktəb-

li öz gerçək imkanlarından kənara çıxır, ona uyğun olmayan iddialarla peşəseçiminə yanaşır. 

Bu isə son nəticədə böyük məktəblinin peşəseçimində qarşısına qoyduğu məqsədinə çatma-

ması və ya uğursuzluğa düçar olmasına səbəb olur.  

Məktəblilərin peşəseçimində bir sıra prinsiplər də mövcuddur. Bəzi hallarda peşəseçimi 

ənənəvi, nəsildən-nəsilə ötürülmə prinsipinə əsaslanır. Məsələn, valideynlərdən biri və ya hər 

ikisi həkim, müəllim, aşpaz və digər peşə sahibidirsə övladlar da onların yolu ilə gedərək hə-

kim, müəllim, aşpaz və s. olur. Digər bir prinsip böyük məktəblinin peşəsi ilə uğur qazanan 

başqa bir insandan ilhamlanaraq peşə seçməsidir. Bəzən bir insan hər-hansı bir peşədə uğur, 

cəmiyyətdə nüfuz qazanır, maddi rifah əldə edir və s. Böyük məktəblilərdə elə fikir formalaşır 

ki, o da bu peşənin sahibi olsa eyni uğurlar əldə edə bilər. Bu zaman onlar “Mənim filankəs-

dən nəyim əksikdir!” düşüncəsi ilə peşəseçiminə yanaşırlar. Bu zaman onlar sahib olmaq istə-

dikləri peşənin tələblərini deyil, bu peşəyə sahib konkret şəxsin xüsusiyyətlərini özləri üçün 

əsas müqayisə, ölçü vahidi qəbul edirlər.  

Peşəseçiminə bu prinsiplə yanaşma çox zaman uğursuz olur. Belə ki, hər bir peşənin özü-

nəməxsus xüsusiyyətləri mövcuddur. Hər bir peşənin işçidən tələb etdiyi özünəməxsus psixo-

fizioloji xüsusiyyətləri var. Eyni zamanda, hər bir insanın özünəməxsus temperamenti, xarak-

teri, bilik və bacarığı mövcuddur. Peşə və bu peşəyə sahib olmaq istəyən böyük məktəblinin 

özünəməxsusluqları nəzərə alınmadan peşəseçimi etmək bir çox hallarda  özünü doğrultmur. 

Məhz bu səbəbdən özünü doğrulda bilməyən gənc həyatı boyu öz yerini tapa bilmədiyinə gö-

rə heyfslənir və ya tez-tez iş yerini dəyişir. Bəzən də qəbul imtahanı nəticəsində istədikləri pe-

şəni seçə bilməyən abituriyent məcburən başqa ixtisasa yiyələnməli olur. Bu da gələcək iş 

fəaliyyətlərində onların motivasiyalarının zəif olmasına səbəb ola bilər.  

Peşəseçimi çox mürəkkəb və məsuliyyətli bir prosesdir. Bir tərəfdən böyük məktəblinin 

psixoloji xarakteri, istək və arzuları davamlı olaraq inkişaf edir, dəyişir. Digər tərəfdən isə sü-

rətlə dəyişən, inkişaf edən cəmiyyətdə peşələrə olan ehtiyac da dəyişikliyə uğrayır. Bu isə 

məktəblinin peşəseçimində daha effektiv qərar verməsində müəyyən çətinliklər yaradır. Bu 

dövrdə böyük məktəblinin onun üçün ən optimal peşəseçimində köməyə, ağıllı məsləhətə eh-

tiyacı olur.  

Peşə seçimi eyni zamanda gənc nəslin inkişaf dinamikasına təsir edən vacib bir xüsusiy-

yətdir. Bu dinamikanın müsbət aparılmasında valideynlərin üzərinə böyük bir məsuliyyət dü-

şür. Bu prosesdə valideynin məsləhəti, şəxsi nümunəsi, həyat təcrübəsi, övladının potensialını 

üzə çıxardaraq daha da inkişaf etdirməsi böyük önəm kəsb edir. Fərdin şəxsiyyət kimi for-

malaşmasında, müəyyən yaş dövrlərində peşələrlə tanışlığında valideynlərin böyük təsiri var. 

Mikro-sosial mühit olan ailədə özünü, həyatı dərk etməyə başlayan böyük məktəbli, bu mü-
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hitdə valideynlərinin sahib olduqları peşə və onun xüsusiyyətləri, işinin məzmunu haqqında 

məlumatlar əldə edir. Ailələrdə peşə ənənələrinin yaranması da bir sıra hallarda bu təsirlərdən 

yaranır. “Hələ uşaq dünyaya gəlməmişdən valideyn ona müxtəlif münasibət bəsləyir, onun 

tərbiyəsi ilə necə məşğul olacağını düşünür, sanki buna hazırlaşır. Uşaq qız olsa, onda zərif-

lik, qayğıkeşlik, mehribanlıq, oğlan olsa, dözümlülük, mərdlik, cəsarət və s. keyfiyyətlər tər-

biyə edəcəyini fikirləşir. Valideynlərin oğlan və qız barədə müxtəlif arzu, istək, fikir və müna-

sibətləri, qayğıları uşaqların tərbiyəsi prosesində də öz əksini tapır” (1, s. 33). 

Azərbaycan xalqının malik olduğu gözəl xüsusiyyətlərdən biri də ailə mühitinin sağlam 

olmasıdır. Hər bir azərbaycanlı üçün sahib olduğu ailə onun bir ömür boyu qoruduğu, təşəb-

büsünü çəkdiyi, bir hissəsi olduğu dəyərlər sistemidir. Bu sistemdə valideynlərin rolu bir sosi-

al missiya xarakterindədir. Hər bir valideyn övladının gözəl tərbiyə almasını, təhsilli olmasını, 

onu yaxşı peşə, sənət sahibi etməyi özünə bir borc bilir.  Daim bu məsuliyyəti düşünən, onun  

taleyi üçün narahat olan hər bir ata-ana uşaqlarının gələcək peşəsinin müəyyənləşməsində  və 

hətta seçilməsində öz valideynlik borcunu yerinə yetirməyə  çalışır.  

Peşəseçimində valideynlərin təsir imkanları böyükdür. Amma təcrübə göstərir ki, bəzi va-

lideynlər çox vaxt övladlarının maraq və meyllərini onların xarakterini, psixofizioloji xüsusiy-

yətlərini nəzərə almadan özlərinin arzuladığı peşələri seçdirməyə çalışırlar.  Bu məqamda hələ 

uşaq ikən rəssamlığa hədsiz marağı olan fransız yazıçısı Antuan De Sönt Ekzüperinin “Balaca 

şahzadə” əsərində yazdığı xatirəsini qeyd etmək istərdim. “Çəkdiyim bir nömrəli şəkili, şah 

əsərimi valideynlərimə göstərdim, onun nə qədər maraqlı olub, olmadığını soruşdum. Onlar 

mənim çəkdiyim şəkildən bir şey anlamadıqlarını rişxəndlə qeyd edərək, mənə daha dəqiq iş-

lər görməyi, coğrafiya ,tarix, hesab, qrammatika ilə maraqlanmağı məsləhət etdilər. Çəkdi-

yim şəkillər məni ruhdan saldı. Altı yaşımda ikən gözəl rəssamlıq sənətini mən bax beləcə tərk 

etdim. Beləliklə mən başqa peşə seçməli oldum və təyyarə sürməyi öyrəndim.” 

Övladlarının peşə seçimində valideynlərin rolunu, mövqeyini müəyyən etmək üçün 80 

valideynlə (ata və ana) yazılı anket-sorğu keçirildi. Sorğunun nəticəsinə görə qeyd etmək olar 

ki, bu zaman bir-neçə valideyn modeli müəyyən edildi. Sorğuda iştirak edən valideynlərdən 

32 nəfəri övladlarının peşə seçməyə hazırlanması  işinə yüksək məsuliyyətlə yanaşdığını, ona 

böyük əhəmiyyət verdiklərini qeyd ediblər. Onlar övladlarının fənn göstəriciləri  və maraqları 

ilə tanış olmağa çalışırlar. Bu valideynlər övladlarının  bacarıqlarını  və qabiliyyətlərini inki-

şaf etdirmələri üçün böyük maraq göstərir, peşə, ixtisas seçmələrini nəzərə alaraq, peşəseçmə 

sərbəstliyini övladlarının öz ixtiyarına verir və onlara təzyiq göstərmirlər. “Peşə seçimində 

yeniyetmə gənclərin fərdi psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, 

yeniyetmələrin temperament tiplərinə uyğun peşə seçimi etməsi həyatda, istehsalatda və cə-

miyyətdə onların lazımi uğur qazanmasına səbəb ola bilər” (5, s. 43). Sorğuda iştirak edən 40 

valideyndə isə peşəseçimində yanaşma bir qədər fərqli şəkildədir. Onlar övladlarının peşə ma-

raqlarını, qabiliyyət və bacarıqlarının hansı ixtisasa uyğun gəlməsini nəzərə almayaraq, peşə-

seçimində qərarı özləri verirlər. “Bütün valideynlər övladlarını xoşbəxt görmək istəyirlər. Ona 

görə də onların əvəzindən bütün qərarları özləri qəbul edirlər. Uşağın özünə isə yalnız “son-

ra”, “vaxtı gələndə” qalır” (2, s. 119). 

Burada əsas özünü göstərən hal ondan ibarətdir ki, belə valideynlər ən çox nüfuzlu peşə və 

ixtisaslara (hüquqşünaslıq, tibb, diplomat, iqtisadiyyat, idarəetmə, biznes və s.) önəm  verirlər. 

Təəssüflər olsun ki, sorğuda iştirak edən valideynlərdən 8 nəfər bildirmişdir ki, onlar  övladla-

rının gələcəkdə sahib olacaqları ixtisas və peşə ilə qəti maraqlanmır və bunun üçün heç bir 

səy göstərmirlər. Bütün bu proses  uşaqların  özləri tərəfindən həyata keçirilir. 

Sorğuda iştirak edən 80 valideyndən 59-u övladlarını fiziki əmək tələb edən peşələrə deyil 
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daha çox əqli əmək sahəsində fəaliyyət göstərmələrinə meyl edirlər. Onlar  övladları üçün da-

ha asan, rahat gəlirli, həmçinin nüfuzlu peşə axtarır və övladlarının arzusunu deyil  daha çox 

öz maraq və istəklərini önə çəkirlər. Bu zaman onların əsas yanaşma meyarı - “biz valideynlər 

hər halda öz uşağımıza pis məsləhət vermərik”-fikrinə əsaslanır. 21 valideyn isə övladının fi-

ziki əmək tələb edən peşə sahibi olmasına müsbət yanaşıb. Bu qrup valideynlərin fikrincə fizi-

ki əmək tələb edən peşələrə hər zaman tələbat olur və bu sahədə iş tapmaq, yaxşı maaş almaq 

mümkündür. Qeyd edilməlidir ki, övladlarının fiziki əmək tələb edən peşəseçiminə razılıq 

verən valideynlərin hamısı oğlan övladlarının valideynləri idi.  

Bildiyimiz kimi, böyük məktəblinin peşəseçimində motivlərin böyük rolu var. Peşə motiv-

ləri yalnız peşəseçimində vacib faktor deyil. O, həm də  böyük məktəblinin bir şəxsiyyət kimi 

xarakterik xüsusiyyətlərinin və həyat məqsədlərini müəyyən edən güclü təsir vasitəsidir. Bə-

zən valideynlərin ailə ənənələrinin davam etdirmə istəyi, övladlarının motivlərinə, maraq və 

tələbatlarına qarşı etinasızlığı da olur. Bu zaman övladın özünün və valideynlərinin arzusu 

arasında ziddiyyət yaranır. Peşəseçimini düzgün etməyib, sevmədiyi işdə çalışan insanın fay-

dalılıq əmsalı heç vaxt yaxşı ola bilməz. Hər bir insanın öz sevdiyi, potensialı olan peşədə ça-

lışması daha yaxşıdır. Əks təqdirdə hədəfsiz və ruhsuz bir gənc formalaşır. Nəticədə gəncin 

beynində xaos yaranır və yaratdığı çətinlikləri aradan qaldırmaq çox çətin olur. Valideynlər 

çox vaxt övladlarının potensiallarını, bacarıqlarını, komplekslərini nəzərə almadan öz arzu və 

istəklərinə yönəldirlər. Nəticədə gənc öz ambisiyalarından düzgün istifadə edə bilmir. Qeyd 

edək ki, əslində valideynlər peşə seçimi prosesində övladlarını məcbur etməməli, yalnız məs-

ləhət verməlidirlər. Ümumiyyətlə peşə seçməmişdən əvvəl yeniyetmə yaşlarında olan travma-

lar, komplekslər öyrənilməlidir. Bəzən gənc potensialı olmasına baxmayaraq, öz istəyi ilə yi-

yələndiyi peşədə özünü doğrulda bilmir. Bunun səbəbi isə sosial komplekslərinin olmasıdır. 

Valideyn ixtisas seçimi zamanı gəncin xarakterini, qabiliyyətini, şəxsiyyətin özünün daxili re-

surslarını, temperamentini, sosial komplekslərini dəyərləndirə və ya nəzərə ala bilməlidir. Əks 

halda praktik psixoloqa müraciət edərək bu sahədə psixoloji yardım almalıdır. 

Gənclərin seçdiyi peşə gələcəkdə həm onun ailəsini, həm də özünü xoşbəxt etməlidir. Pe-

şəsini özü seçən gənc gələcəkdə işinə daha məsuliyyətli yanaşır. Böyük  məktəblilər arasında 

sıx-sıx rastlaşdığımız problemlərdən biri də onların bu fikirli şikayətləridir: ”Mən istəmədi-

yim qrupu seçərək, sırf valideynlərimin məni görmək istədikləri peşənin arxasınca getməli-

yəm”; “Onlar məni hüquqşunas peşəsində görmək istəyir. Mən isə tamam əksi, kompüter 

proqramçısı olmaq istəyirəm”; ”Valideynlərim imtahanlarda məndən yüksək bal toplamağımı 

tələb edir. Ailənin ilkiyəm, ailəmin başını uca etməli və qardaşlarıma nümunə olum deyə yük-

sək göstərici qazanaraq ən nüfuzu ali məktəbdə təhsil almalıyam”; “Yığdığım balla istədiyim 

ali məktəbin seçdiyim ixtisasında təhsil ala bilərəm. Lakin təhsilimin ödənişli əsaslarla olaca-

ğını və valideynlərimin buna etiraz edəcəklərini düşünərək qərarımı tam fərqli istiqamətdə də-

yişməli oldum”. ”Ailəm mənim təhsil almamı deyil, ailə qurmamı istəyir. Mənim isə ən bö-

yük arzum həkim olmaqdır”. 

Peşə seçimi insanın həyatında verdiyi ən əhəmiyyətli qərarlardan biridir. “Həyat planları 

geniş məfhumdur. Buraya şəxsiyyətin mənəvi siması, həyat tərzi, sərvət meylləri, təhsilini ta-

mamlamaq, fəaliyyət növləri, kəbin kəsdirmək və s. aiddir. Bunların içərisində də ən çətini 

peşəseçmə, əmək fəaliyyətinə başlamaqdır” (4, s. 367). 

Peşə təkcə pul qazanmaq, dolanışıq məqsədi ilə seçilmir. Bunlardan da əhəmiyyətlisi özü-

nü ifadə etmək, özünü doğrultmaq üçün seçilir. Lakin, bəzi hallarda valideynlər bu anlayışları 

nəzərə almırlar. Belə ki, sorğuda iştirak edən 80 valideyndən 52-si bu fikirdədir ki, onların 

övladları üçün ən yaxşı peşə maddi təminatı yüksək olan peşədir. 28 valideyn isə bildirmişdir 



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 298 

ki, onlar üçün maddi təminatdan da öncə övladlarının seçəcəyi peşədə özünü doğrultması, 

işindən həzz almasıdır.  

Peşəseçimi prosesi çox mürəkkəb prosesdir. Hər zaman diqqət mərkəzində saxlanılan bu 

məsələnin vacib tərəfi böyük məktəblinin peşəseçiminə, qərarına bir çox amillərin təsir etmə-

sidir. Uşağa bir şəxsiyyət kimi formalaşmasına diqqət yetirilən ailələrdə böyük məktəblinin 

peşəseçiminə təsir göstərən maraq və tələbatın inkişafı daim yüksək səviyyədə olur. Əksinə, 

uşağını nəzarətsiz buraxan, övladı ilə maraqlanmayan ailələrdə bu proses tam fərqli və çox 

acınacaqlı halda olur. Peşəseçmə prosesində valideynlər övladlarına dəstək zamanı yalnız pe-

şənin nüfuzu və ya gəliri haqqında düşünməməlidirlər. Bu zaman ən əsas amil böyük məktəb-

linin sahib olmaq istədiyi peşəsini sevməsidir. Valideynlər övladlarının potensialına uyğun 

olaraq seçdikləri peşənin onların həyatına təsirinin yalnız müsbət olacağına  inandırmağı ba-

carmalıdırlar. Əgər hər bir insan öz işinin peşəkarı  olmaq istəyirsə, bunun üçün  özünə ən uy-

ğun olan peşəni seçməlidir. Elə bir peşəni seçməlidir  ki, həyatı boyu məşğul olduğu sahədən 

sıxılmasın və zövq alsın. 

Məqalənin aktuallığı. Böyük məktəblinin peşəseçimi hər zaman aktual, eyni zamanda 

məsuliyyətli və vacib problemlərdən biri olmuşdur. Dəyişən, inkişaf edən cəmiyyətimizdə bö-

yük məktəblinin peşəseçimində valideynlərin çox əhəmiyyətli təsir imkanları mövcuddur. Pe-

şə seçimi həm də çoxşaxəli psixoloji mahiyyət daşımaqdadır. Bu problemə dövrün tələbləri 

səviyyəsində elmi yanaşma psixologiya elminin son on illərdə ən vacib tədqiqat sahələrindən 

biri sayılır.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə əldə olan nəticələr bu mövzu ilə bağlı məlum olan nə-

zəri biliklər və təcrübə zamanı ortaya çıxan məlumatların ümumiləşdirilməsi ilə əldə edilmiş-

dir. Eyni zamanda, psixoloji yanaşmalarda pedaqogika elminin mövzu ilə bağlı məlumatların-

dan da istifadə edilmişdir.  

Məqalənin  praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən psixoloqlar, pedaqoqlar, eləcə də 

ali məktəb tələbələri həm elmi tədqiqatlarında, həm də praktik fəaliyyətlərində istifadə edə 

bilər. 
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Роль родителей в выборе профессии старшеклассника 
 

Резюме 
 

Статья посвящена возникающим в процессе выбора профессии основным психоло-

гическим трудностям у старшеклассников и проблеме родительской поддержки детей в 

этом процессе. В статье показано, что правильный выбор профессии старшеклассника - 

один из важнейших решений в его жизни. Верное направление ребенка для осуществ-
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ления им правильного выбора требует большой ответственности от каждого родителя. 

Результаты исследования значимости роли родителя в процессе выбора профессии у 

старшеклассников резюмированы в статье. 

 

G.A. Mamadova 

  

The parents role ın the career choıce of a senıor student 

 

Summary 

 
This article is dedicated to the challenges pupils confront when deciding their future 

occupations and their parents' support. It is indicated in the article that, right choice of an 

occupation is one of the most important decisions in the life of a pupil. İt requires the 

responsibility of the parents to properly direct their children. The roles of parents in this 

decision are summarized in this article. 

 

Redaksiyaya daxil olub: 08.06.2021 
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Yeniyetmələrin sosiallaşmasında 

həmyaşıdları ilə ünsiyyətin rolu 
 

Nigar Məmmədəli qızı Məmmədova 

ADPU-nun “Pedaqoji psixologiya” kafedrasının 

 baş  müəllimi 

E-mail: nigar.memmedova1962@mail.com 

 

Rəyçilər: psixol.ü.f.d., dos. M.C. İsmayılova, 

           psixol.ü.f.d., dos. N.T. Rzayeva 

 

Açar sözlər: sosiallaşma, şəxsiyyətlərarası ünsiyyət, özünəqiymət, dərketmə, birgə 

fəaliyyət, informasiya mübadiləsi 

Ключевые слова: cоциализация, межличностное общение, самоoцени- вание, 

самопознание, совместные деятельность, обмен информацией 

Key words: socialization, interpersonal communication, self-breeding, concepts, joint 

activities, information exchange 

 

Ünsiyyət insanlar arasında əlaqələrin yaradılması və inkişafının mürəkkəb və çoxplanlı 

prosesidir. Ünsiyyət birgə fəaliyyətə tələbatı təmin edir. Bu prosesdə insanların bir-birini 

anlaması, qavraması və dərketməsi həyata keçirilir. Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin mühüm 

əhəmiyyəti onun funksiyaları ilə müəyyən olunur: 

1) İnformasiya-kommunikasiya funksiyası. Ünsiyyət insanların bir-birinə 

informasiyaları ötürməsinə, bilik və fikir mübadiləsi aparmalarına, öz məqsəd və maraqlarını 

bildirmələrinə, praktiki bacarıq və vərdişləri, əxlaqi prinsipləri mənimsəməyə kömək edir. 

İnformasiya mübadiləsi həyata keçirilir. 

2) Effektiv kommunikativ funksiya. Ünsiyyət emosional gərginlik səviyyəsini 

tənzimləyir, emosional fonu formalaşdırır, psixoloji sakitlik yaradır. 

Real ünsiyyətdə bütün funksiyalar onun formalarından asılı olmayaraq birləşir. Ünsiyyət 

şəxsiyyətin təşəkkülündə mühüm rol oynayır. Daha aktiv formalaşma yeniyetməlik yaş 

dövründə baş verir. Yeniyetmələrin həmyaşıdları ilə ünsiyyəti və münasibəti həyati 

fəaliyyətdə yaranır, onun digər tərəfləri isə davranış və fəaliyyətdə müəyyən edilir.  

Məktəbə adaptasiyası mərhələsində I sinif şagirdlərinin həmyaşıdları ilə ünsiyyəti ikinci 

plana keçir. Uşaqlar özlərinin yeni statusuna və vəzifələrinə vaxtlarını o qədər sərf edirlər ki, 

öz həmyaşıdlarını belə yada salmırlar. I sinif şagirdlərinin müşahidəsi göstərdi ki, uşaqlar 

əvvəlcə sanki bir-birləri ilə bilavasitə əlaqələrdən qaçır, hərə özünü düşünür. Lakin tədricən 

uşaq mühitində dostluq əlaqələri həmyaşıdları qrupunda sosial birgə fəaliyyət vərdişlərinin 

əldə edilməsi, özünə çoxlu dostlar tapmaq bacarığı inkişafın 8-11 yaş mərhələsində ən 

mühüm vəzifələrdəndir. 

Yeniyetməlik yaşında məşğələlərin cəlbedici və maraqlı olması onların həmyaşıdları ilə 

ünsiyyət imkanlarının daha geniş olması ilə müəyyən edilir. 10-11 yaşından etibarən ünsiyyət 

oğlan və qızların həyatında o dərəcədə böyük əhəmiyyət kəsb edir ki, onu yaş 

psixologiyasında yeniyetmənin psixi həyatının müstəqil sahəsi kimi fərqləndirirlər. 12-13 

yaşlarında ünsiyyət dairəsi daha da genişlənir. Bu dövrdə qrup ünsiyyəti mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. 13-14 yaşlarında isə ünsiyyət pik həddə çatır. Qrupa mənsubluq hissi 

həmyaşıdlarının gözündə yeniyetmənin statusunun rolunu və özünütəsdiqini müəyyən edir. 
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Deməli, ünsiyyət tələbatına yeniyetmənin psixi inkişafının əsas və hərəkət- verici qüvvəsi 

kimi xüsusi əhəmiyyət verilir. Yeniyetmə üçün həmyaşıdları ilə birlikdə olmaq çox vacibdir. 

Çünki belə bir mühitdə yeniyetmə özünü sərbəst hiss edir, özünün mövqeyindən məmnunluq 

hissi duyur. Həmyaşıdlar aləmi yeniyet- məyə başqaları ilə özünü müqayisə etməyə, 

bacarığını qiymətləndirməyə imkan verir. 

Özünəqiymət şəxsiyyətin inkişafının ən mühüm şərtidir. Əgər əvvəllər  yeniyetmələr 

yaşlılar qiymət verirdilər, artıq o özü-özünü qiymətləndirə bilir. Qrup birgə əyləncələr 

bazasında formalaşır. Emosional əhəmiyyətli insani əlaqələr səthi olaraq qalır. Birlik 

yeniyetməyə biz hissini duymaq imkanı verir. Bizə bölünmə (həmyaşıdlar, qrupun digər 

üzvləri) və onlar (yaşlılar, digər üzvlər) və “onlar” (yaşlılar, qrupun digər üzvləri) yeniyetmə 

üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Qrupa mənsubluq hissi şəxsi “Mən” hissi ilə güclənir. Qrupun ünvanına yaşlıların 

tənqidini yeniyetmələr şəxsi “Mən” hissinin zəifliyi ilə qəbul edirlər. qrupa mənsubluq 

yeniyetmələrin özlərinə inamını yüksəldir, onun özünütəsdiqinə imkan verir. Bəzən 

həmyaşıdlar qrupu yeniyetməyə illüziya gücü verir. Bu güc bəziləri üçün qrupda liderlik 

mövqeyini göstərmək, başqaları üçün  hörmətli etibarlı dost, yoldaş olmaq üçün vacibdir. 

İstənilən halda fərdi istək kollektivin mövqeyi ilə bağlıdır. 

Təcrübə göstərir ki, həmyaşıdları əhatəsində arzu olunan mövqeyə çata bilməmək 

yeniyetmələrin intizamsızlığı ilə izah olunur. Gənclərin ünsiyyətçiliyi eqosentrik ola bilər, 

tələbat isə onların özlərini aşkar etmələridir, sərbəst ünsiyyət onların tələbatlarını təmin edir. 

Sərbəst ünsiyyət təksə asudə vaxtın keçirilməsi vasitəsi deyil, həm də özünüifadə, yeni insani 

əlaqələrin yaradılması vasitəsidir. 

Yeniyetməlik yaş dövründə ünsiyyət bir-birinə zidd olan iki cəhətlə xarakterizə olunur. 

Dostluqda seçicilik, iki nəfər arasında ünsiyyətdə maksimal dərəcədə tələbkarlıq təzahür edir. 

Bir sözlə, yeniyetmələrin ünsiyyət axtarışında yeni təcrübəni əldə etməyi, yeni rolda özünü 

sınaqdan keçirməyə maraq yaranır. 

Yeniyetmənin həmyaşıdları ilə ünsiyyəti təkcə genişlənmir, əksinə daha da dərinləşir. 

Həmyaşıdları tərəfindən tanınmaq arzusu ona gətirib çıxarır ki, yeniyetmə müvafiq tələbləri 

yerinə yetirməyə cəhd göstərir, onun əxlaqi inkişafına ciddi təsir göstərir. Xüsusilə də 

həmyaşıdları qrupunda davranış normalarına təsir göstərir. Belə normaların əsasında 

yeniyetmənin yoldaşları ilə həmrəyliyi durur. 

Müəyyən edilmişdir ki, uşağın xarici aləmə ən sadə münasibəti də başqa adama münasibət 

vasitəsilə əks olunur. Yeniyetmə üçün yoldaşlarla ünsiyyət hətta o dərəcədə əhəmiyyət kəsb 

edir ki, onunla müqayisədə təlim çox vaxt ikinci plana keçir, doğma adamlarla ünsiyyətin rolu 

xeyli azalır. 

T.V.Draqunovanın müəyyən etdiyi kimi, yeniyetmənin həmyaşıdlarla ünsiyyəti sadəcə 

olaraq təlim fəaliyyəti və məktəbin hüdudları ilə məhdudlaşmır, yeni maraq, məşğələ və 

münasibətlər dairəsini əhatə edərək onun üçün həyatın müstəqil sahəsinə çevrilir. Uşaqların 

istər məktəb, istərsə də məktəbdənkənar ünsiyyətində söhbət əsas yer tutur.  

Psixologiyada onun iki növünü fərqləndirirlər. Birinci növ söhbətlərə uşaqların bir-

birlərinə müxtəlif sahələri əhatə edən yeni xəbərlər haqqında məlumat verdikləri söhbətlər 

aiddir. İkinci növ söhbətlərə onların öz yoldaşlarının münasibətləri, uşaqların qarşılıqlı 

münasibətləri, sinifdə və ya tanış uşaqlarla baş vermiş hadisələr özlərinin xüsusi münasibətləri 

haqqında söhbətlər daxildir. Onlar 1) ayrı-ayrı oğlan və qızların fiziki keyfiyyətləri 

haqqındakı təəssüratlarını bir-birləri ilə bölüşür; 2) oğlanlarla qızların qarşılıqlı 

münasibətlərini və sinfin "sevgi macəralarını" təhlil edir və bir-birlərinə məlumat verirlər. 
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Deməli, ikinci növ söhbətlər həm rəfiqə qızların, həm də dost oğlanların ünsiyyətində 

olduqca böyük yer tutur. Onların çoxlu şəxsi sirləri də məhz bu sahə ilə əlaqədardr. Bu 

sirrlərin məzmunu müxtəlif olsa da o dost oğlanlardan və rəfiqə qızlardan hər biri və ya ikisi 

üçün nə isə şəxsi, subyektiv cəhətdən mühümdür. Yaxın yoldaş və dostla ünsiyyət 

yeniyetmənin mühakimələrinin xüsusi obyektinə çevrilir. Onlar bir-birləri üçün nümunəyə 

çevrilir, bir-birlərinə fəal təsir göstərirlər. Bu dövrdə oğlan və qızların fiziki və psixi 

inkişafında müxtəlif keyfiyyət dəyişmələri baş verir.  

Həmyaşıdlarla ünsiyyət yeniyetmələrin sosiallaşmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeniyetmənin həmyaşıdlarla ünsiyyətində sosial birgə fəaliyyət vərdişləri, davranışın 

konstruktiv üsulları və qarşılıqlı münasibətlər formalaşır. Bunlarla yanaşı yeniyetmədə 

özünüdərk, sosial baxımdan müqayisə təşəkkül tapır.  

Həmyaşıdlarla ünsiyyət yeniyetmənin özü üçün subyektiv əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeniyetmənin cəhdi həmyaşıdları arasında onun mövqeyini möhkəmləndirir. “Mən” 

konsepsiyasının formalaşmaması, özünəinamsızlıq həmyaşıdlar qrupunda sosial norma və 

dəyərlərin konformluluğunun yüksəlməsi ilə müşayiət olunur. Yeniyetmə həmyaşıdından 

müəyyən psixoloji asılılığı, onun tipik xüsusiyyətləri və həddindən artıq konformluluğu özünü 

aydın göstərir. 

Həmyaşıdlarından psixoloji asılılıq yeniyetmənin özünütərbiyəsində və sosiallaşmasında 

müsbət rol oynayır. Yeniyetmənin həmyaşıdlarının hörmətinə maraqlı olması onu 

yoldaşlarının fikir və rəylərinə daha həssas edir. Qeyri-məmnunluq, yoldaşlarından küskünlük 

yeniyetməni onun səbəbləri ətrafından düşünməyə təhrik edir.  

Həmyaşıdlarından psixoloji asılılıq yeniyetmənin həyatında uğursuz ola bilər. bu asılılıq 

sosiallaşmaya deyil, əksinə yeniyetmənin deviant davranışına aparıb çıxara bilər. Bu o 

hallarda baş verə bilər ki, həmyaşıdlar qrupunda norma və dəyərlər asosial olsun, 

yeniyetmənin asosial davranışı ilə müşayiət olunsun. Yeniyetmə asosial qrupu o hallarda 

yaxşı hesab edir ki, onun ailədə və məktəbdə sosial əlaqələri formalaşsın. Belə hallarda yadda 

saxlamaq lazımdır ki, yeniyetmə o mühitə üstünlük verir ki,  orada ona hörmətlə yanaşılır, 

özünü orada rahat hiss edir. 

Həmyaşıdları ilə ünsiyyət prosesində yeniyetmələr bir çox çətinliklərlə qarşılaşırlar. 

Növbəti çətinlikləri fərqləndirək: 

1) Ünsiyyət situasiyasında və həmyaşıdının qavranılmasındakı çətinliklər. Ünsiyyətdə 

tərəfdaşın qavranılması, ünsiyyət situasiyası birbaşa elmi psixoloji-pedaqoji parametrlərə 

müvafiq olan biliklərdən çox asılıdır. 

2) Həmyaşıdlarla birgə fəaliyyətdə və davranışda ünsiyyət situasiyasının qeyri-adekvatlığı 

və fəaliyyətin xarakteri təzahür edir. Bunlarla yanaşı əlaqələrin qurulması, psixoloji 

komfortluğun səviyyəsi, emosional özünühissetmə təşəkkül edir. Eyni vaxtda onların bir 

neçəsində çətinliklər baş verir. 

3) Yeniyetmənin həmyaşıdları ilə ünsiyyətindəki çətinliklər status və mövqe şəraitində 

yaranır. Fəaliyyətin effektivliyi o zaman yüksəlir ki, yeniyetmənin həmyaşıdları ilə 

şəxsiyyətlərarası münasibətləri, rollu münasibətlər pozitiv şəkildə həyata keçirilsin. 

4) Həmyaşıdların fərdi psixoloji xüsusiyyətləri ünsiyyətdə, çətinliklər şəraitində təzahür 

edir. 

5) Həmyaşıdlarla ünsiyyətdə emosional tənzimetmənin aşağı səviyyəsi kommunikasiya 

situasiyasında kifayət qədər çətinliklər əmələ gətirir. hər bir şəxsi xüsusiyyət ünsiyyətdə fərdi 

rollarla xarakterizə olunur. 

6) Ünsiyyətdə qazanılmış neqativ təcrübə yeni ünsiyyət şəraitində çətinliklərə səbəb olur. 
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Yeniyetməlik yaşında şagirdlərin öz həmyaşıdları ilə ünsiyyəti fəaliyyətin əsas tipi olur. 

Şəxsi qarşılıqlı münasibətlərin sferası şəxsiyyətin formalaşması üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 

edir. Həmyaşıdlarla ünsiyyətdə əxlaq normalarının mənimsənilməsi, mənəvi dəyərlər 

sisteminə yiyələnmə baş verir. 

Məqalənin aktuallığı. Həmyaşıdlarından psixoloji asılılıq yeniyetmənin həyatında 

uğursuz ola bilər. Bu asılılıq sosiallaşmaya deyil, yeniyetmənin deviant davranışına aparıb 

çıxara bilər. Bu o hallarda baş verə bilər ki, həmyaşıdlar qrupunda norma və dəyərlər asosial 

olsun, yeniyetmənin asosial davranışı ilə müşayiət olunsun. Yeniyetmə asosial qrupu o 

hallarda yaxşı hesab edir ki, onun ailədə və məktəbdə sosial əlaqələri formalaşsın.  

Məqalənin elmi yeniliyi. Şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin mühüm əhəmiyyəti onun 

funksiyaları ilə müəyyən edilir. Yeniyetmələrin sosiallaşmasında onların həmyaşıdları ilə 

ünsiyyəti mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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Н.М. Мамедова 

 

Роль общения со сверстниками в социализации подростков 

 

Резюме 

 
В научной статье раскрывается роль общения подростков в группе сверстников. В 

статье были описаны функции межличностной связи, рассматриваются трудности, 

которые автор встретился в причастию с подростковыми сверстниками. Автор 

справедливо отметил, что формируются в общении взаимоотношения и 

конструктивные методы поведения с подростком со сверстниками. 
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N.M. Mammadova 

 

With peers in the socialization of teenagers   

The role of communication 

 

Summary 

 
The scientific article reveals the role of communication of adolescents in the peer group. 

The article described the functions of interpersonal, are considered the difficulties that the 

author met in communion with adolescent peers. The author rightly noted that the relationship 

and constructive methods of behavior with a teenager with peers are formed in 

communication. 
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Dünya təhsil sistemində şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün formalaşdırılmasının psixoloji 

xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi problemi diqqəti cəlb edən aktual məsələlərindən biridur. Mən-

tiqi təfəkkürünün inkişafı ümumtəhsil məktəblərində riyaziyyat dərslərinin ana xəttini təşkil 

edir. Bu məsələ daim təlimin aparıcı qüvvələrini, pedaqoq və psixoloqları çox düşündürür. 

Məlumdur ki, məntiqi təfəkkür şagirdlərin düşünmə qabiliyyətlərini, zəka və emosional intel-

lektinin səviyyələrini yüksəltməyə, idraki və iradi proseslərinin hərtərəfli fəaliyyətinin inkişa-

fına kömək edir. Dərs zamanı müəllim mövzunu izah edərkən şagird müşahidəçi rolunu oy-

namalı deyildir. Hər 45 dəqiqə üçün şagird psixoloji cəhətdən hazır olmalı, dərsin hər bir 

mərhələsində onun sadə proses olan duyğusundan tutmuş mürəkkəb proses olan təfəkkürünün 

fəal iştirak etməsidir. Fəal təlimin ənənəvi təlimdən üstünlüyü odur ki, bu təlim şagirdlərin id-

rakı fəallığına, onların dərketmə, qərar çıxarma, refleksiya kimi xüsusiyyətlərinin formalaş-

masına yönəlmişdir (1).  

Təcrübələr göstərir ki, son zamanlar inkişaf etmiş ölkələrin ümumtəhsil məktəblərində şa-

girdlərin anlama, dərketmə qabiliyyətlərinə, analiz, sintez, konkretləşmə, mücərrədləşmə, 

ünumiləşmə etmə bacarıqlarına, məntiqi cavab vermə, məntiqi qərar çıxarma kimi xüsusiyyət-

lərinə, xüsusi ilə böyük diqqət göstərilir. Riyaziyyat dərslərinin motivasiya mərhələsinin mən-

tiqi təfəkkürün formalaşdırılması ilə başlanması isə bu fəaliyyətin başlancığı üçün uğurlu, 

əməli sübutdur. Əksər müəllimlərin istifadə etdikləri sxem, qrafik, diaqram, video, İKT, oyun, 

sözlü - məntiqi sual və tapşırıqlar vasitəsi ilə bu işin öhdəsindən layiqincə gələ bilir.  

Məlumdur ki, təhsil tarixində əsas yerlərdən birini təlimin təşkili formasının necə qurul-

ması problemi təşkil edir. XIX əsrdə alman alimi A. Disterveq dərsin təkcə öyrənmək yox, in-

kişaf etdirmək funksiyasını da irəli sürmüşdür. O, yazırdı ki, dərslərdə “təlim zamanı təfəkkür 

hakim olmalıdır, deməli, suallar və cavablar axtarışlar və tapıntılar həyat olmalıdır, ölüm 

yox” (2).     

Tədqiqatlarımız göstərir ki, 5-ci sinif şagirdlərin riyaziyyat dərslərində məntiqi təfəkkürü-

nün formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətlərinin müasir tələblərə cavab verməməsinin 

əsas səbəbi, riyaziyyat müəllimlərinin bir qisminin bu problemlə əlaqədar minimum bilik və 

bacarıqlara malik olmasıdır. Əldə etdiyimiz nəticə isə belə oldu ki, müəllimlər daha çox ma-



Bakı Qızlar Universiteti                     Elmi əsərlər                          Cild 12 №3 2021(47)                           
 

 306 

arifləndirilməlidirlər və riyaziyyat dərslərində məntiqi təfəkkürə onun psixoloji xüsusiyyətlə-

rinin inteqrasiyasını əsas məqsəd etməlidirlər. Böyük pedaqoq Y.A. Komenskinin fikrini 

müəllimlər yadda saxlamalıdırlar ki, uşaqların yaşlarına uyğun olmayanları güclə onlara qəbul 

etdirmək olmaz (3). 

Müəllimlərin bəziləri ənənəvi təlim metodlarının tərəfdarı kimi çıxış edir, yeni təlim tex-

nologiyalarını (işgüzar oyunlar, problemli həll, əqli hücum, başqa sözlə beyin həmləsi və s.) 

qəbul etmirlər. Riyaziyyat müəllimləri ilə söhbət zamanı qənaətə gəldiyimiz ümumi rəy belə 

oldu ki, valideyn, psixoloq və müəllimlərin birgə əməkdaşlığı 5-ci sinifdən başlayaraq şagird-

lərində fikri fəaliyyətin, zehni bacarıqların sürətli inkişafına daha çox yardım edir. Əks halda 

isə, şagirdlər məktəbə getməyi istəməz, məktəb onlar üçün arzuolunmaz məkan olar. Getsələr 

də “məktəb”, “müəllim”, “öyrənmək” onlar üçün dəyərsiz anlayışlar olacaqdır. Sonda isə şa-

girdlərin psixi inkişafı axsayacaqdır. Təfəkkürün fərdi xüsusiyyətləri, onun üslubunun müəl-

limlər tərəfindən nəzərə alınmaması da riyaziyyatın tədrisində yol verilən ciddi səhvlərdəndir. 

Sinir sisteminin fəaliyyətindən asılı olaraq şagirdlərin bir qisminin təfəkkürü sürətli, bir qis-

mininki isə ləngdir. Bu əlamətlər şagirdin intellektini keyfiyyət baxımdan xarakterizə etmir və 

edə də bilməz. Müəllim şagirdin məsələni necə, hansı yolla həll etməsinə xüsusi diqqət yetir-

məlidir. Şagirdlərə fərdi yanaşmalı, dərsdə onların müstəqilliyi və yaradıcı fəallığı üçün əlve-

rişli şərait yaratmalıdır. Müəllim bu məlumatlara istinad edərək onların intellektual poten-

sialını səmərəli inkişafını planlaşdıra və təmin edə bilər. Digər tərəfdən, bəzi təhsil müəssisə-

lərində tələbin aşağı səviyyədə olması şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün inkişafının ləngimə-

sinə səbəb olur. Təlimə qabilliyi ümumi intellektdən fərqli spesifik bir qabiliyyət kimi fərq-

ləndirmək cəhdləri hələ ki, bir nəticə verməmişdir. Bu səbəbdən də ümumi intellekt təlim 

uğurlarını şərtləndirən əsas amil olmasa da onu bu kontekstdə nəzərdən keçirir. 

 Eksperimentlər sübut edir ki, riyaziyyata elm kimi ciddi maraq şagirdlərdə 5-6-cı siniflər-

dən başlayır. Bu maraq qeyri-məntiqi məsələlər həll edərkən özünü aydın şəkildə büruzə ve-

rir. Uşaqlar məhz bu yaş dövründə bu tip məsələ həlli zamanı sevincin, qətiyyətin, inadın, mə-

suliyyətin nə olduğunu başa düşürlər (4). Riyaziyyat müəllimlərinin şagirdlərdə məntiqi təfək-

kürün formalaşmasında qavrama prosesinin necə tənzimləməsi də əsasdır. Daha sonra şagird-

lərin təsəvvür, təxəyyülünə də dəstək vermək lazımdır. Bu proseslər düzgün yerinə yetirilərsə 

yəni, qavrama, təsəvvür, anlama alqoritmi yerinə yetirilərsə, mənimsəmənin möhkəmləmə ün-

sürü özünü büruzə verəcəkdir. Lakin bəzən belə olmur. Belə ki, mövzu izah olunur, anlama 

aparılmadan, möhkəmlənmə prosesi başlayır, nəticədə əzbərçilik meydana çıxır. Anlama ol-

madan mexanlki yadda saxlama dərketməni təmin etmir. Dərketmə olmadıqda tətbiqetmə də 

ödənilmir. Deməli, kitabda həlli yazılmış məsələ və ya misalı oxumaqla iş bitmir. Həmçinin, 

hazır istər riyazı, istərsə də digər düsturları əzbərləmək mənasız zəhmətdir.   

Nümunəyə baxaq: 5-ci sinif şagirdləri vurma əməlinin toplama xassəsini bilirlər. Yəni, 

a(b+c)=ab+ac. Amma anlama çox vaxt olmur. Halbuki, müəllimin izahatından sonra şagirdlər 

xüsusi halda olan misalları, məsələn, 12(17+8)=12*17+12*8, özləri kömək olmadan həll etsə-

lər qanunauyğunluqları dərk edərək düsturu mənimsəyəcəklər. Tətbiqetmə uğurlu olanda şa-

girdin elmə marağı, həvəsi artır, özünəinam, özünüifadə, özünüqiymətləndirmə səviyyəsi yük-

səlir. “Aztehsil” saytının yazdığı kimi, "Tətbiqetmə biliyin anasıdır" (5). Şagirdlərin riyaziy-

yat dərslərində məntiqi təfəkkürünün formalaşdırılmasının psixoloji xüsusiyyətlərini öyrənər-

kən məlum oldu ki, bu prosesi ibtidai siniflərdə (yaxşı olardı ki, bağça yaşlarından) inkişaf et-

dirmək daha məqsədə uyğundur. Onların fəaliyyətləri, əsasən, oyunla əlaqədar olduğundan 

məntiqi təfəkkürünün formalaşdırılması müxtəlif xarakterli oyunlarda təşkil edilməlidir.  

Ümumtəhsil səviyyəsində 5-cü sinif şagirdləri bu mərhələnin ən kiçik şagirdləridir. Məhz 
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bu dövrdə onlarda müxtəlif elmlərə maraq fərdiləşir. Yaşıdların, valideynlərin təsiri qaçılmaz 

olur. “Şagird – valideyn - müəllim” modelinin strukturunun düzgün qurulmaması bu yaş döv-

rü üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 5-ci sinif şagirdləri yeni təlim şəraitində fənlər üzrə 

müxtəlif müəllimlər, müxtəlif sinif otaqları, müxtəlif fənn kabinetləri ilə rastlaşdığından on-

ların üzərinə düşən psixoloji “yük” artır. Onlar sosiallaşma problemləri yaşayır, yeniliyə 

adaptasiya olunmaqda çətinlik çəkirlər. Əvvəlki illərdə eyni bir müəllimə öyrəşən şagirdlər 

indi müxtəlif müəllimlərin geyim tərzindən tutmuş manera, nitq, mövzunu izah etmə baxımın-

dan fərqləri aydın görür, başa düşmək istəyirlər.  

Psixoloji tədqiqatlar göstərir ki, şagirdlərin məntiqi təfəkkürü məhz müəllimlərin köməyi 

ilə məktəbin aşağı və orta siniflərində riyaziyyat dərslərində formalaşmağa başlayır. Müəllim-

lər dərsin təşkili zamanı şagirdlərin yaş səviyyəsinə və fərqli-psixoloji inkişafına xüsusi diq-

qət yetirməli, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların psixoloji durumunun ağırlıq səviyyəsini 

nəzərə almalı, hər bir şagirdə fərdi və diferensial formada yanaşmalıdırlar. Məhz 5-ci sinif şa-

girdləri bu dövrə aiddir. Bu dövrdə müəllim şagirdin etibarını qazana bilərsə onun təfəkkürü-

nün düzgün istiqamətləndirmiş olacaqdır.  

Riyaziyyat dərslərində məntiqi məsələlərdən az istifadə olunması, bütün şagırdlərin diq-

qətinin həll edilən məsələyə yönəldilə bilinməməsi, distant izahat zamanı səs və görüntünün 

pis olması və s. səbəbləri də əlavə etsək deyə bilərik ki, problemin məktəb təcrübəsində həlli 

üçün müəyyən ciddi işlər görmək lazımdır. Yəqin ki, mürəkkəb keçən pandemiya dövrünün 

fəsadları da bu prosesə öz təsirini az göstərmir. Tədqiqatlarımız zamanı müəyyənləşdirdik ki, 

bəzi müəllimlər şagirdin məntiqi təfəkkürünün inkişafı üzərində iş texnikanın və vasitələrin 

əhəmiyyətini dərk etmədən aparır. Bu da əksər şagirdlərin məntiqi təfəkkür əsasında bilikləri 

sistemləşdirmə üsullarını yaxşı mənimsəməməsinə səbəb olur. Təhsil nəzəriyyəçiləri də bu fi-

kirdə idilər ki, belə dinamik və hərtərəfli inkişaf üçün differeensial, yaxud fərdi təlim vacib-

dir. Onların nəzəri fikirləri üzərində qurulan ənənəvi kütləvi təhsil adlandırdığımız təhsil bir 

sıra şərtlərin gözlənilməsi baxımından inkişafetdirici effektə malik idi. Belə ki, ənənəvi təhsil 

şəraiti məktəblilərdə yeni əqli hərəkətlərin funksional baxımdan inkişafını əks etdirirdi. Şagir-

di yalnız aktual inkişaf səviyyəsinə, yaxın inkişaf zonasına qaldıran təlim səmərəli sayılırdı. 

Pedaqoji situasiyaların da təsnifatına nəzər salsaq onların əksəriyyətinin kökündə məntiqi tə-

fəkkürün dayandığını görürük: orijinallıq, proyektləşmə, ziddiyyətlər, idarəedilmə və s. Müəl-

limin pedaqoji situasiyalarda yaranmış problemləri həll etməsi də onun özünün də məntiqi 

təfəkküründən çox asılıdır. Yəni, faktları müəyyən etmək, konkret pedaqoji situasiyanı təsvir 

etmək, konstruksiyalaşdırmaq, onun məzmununu və xarakterini müəyyən etmək, pedaqoji si-

tuasiyanın əsasında duran münaqişənin mahiyyətini öyrənmək, onun həlli üçün pedaqoji 

vəzifələr ayırd etmək, yollar seçmək; qəbul edilmiş qərarın təhlili və qiymətləndirilməsi kimi 

vəziyyətlərdə məntiqi təfəkkürün rolu əvəzsizdir. Şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün formalaş-

dırılmasına nail olmaq üçün təlim prosesinin və onların fəaliyyətinin düzgün təşkili və istiqa-

mətləndirilməsi çox əhəmiyyətlidir. Bu zaman müəllimlər ilk növbədə uşağın yaş səviyyəsini, 

bilik, bacarıq və qabiliyyətini nəzərə almaqla hər bir uşağa fərdi yanaşmalıdırlar. O, uşağa 

təzyiq göstərməməlidir. Unutmaq olmaz ki, uşağın əhval-ruhiyyəsi şən olduqda onun mənim-

səmə qabiliyyəti də yüksək olur. Elə etmək lazımdır ki, uşaq bunları tədricən mənimsəsin.  

Tədqiqatlar göstərdi ki, 5-ci sinif şagirdlərin intellektual səviyyəsinin və idraki fəallığının 

yüksəlməsinə təlim prosesinə problem səciyyəli, əqli inkişafı intensivləşdirməyə imkan verən 

yeni tipli tapşırıqların tətbiqi səbəb olur. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliklərində məntiqi təfək-

kürün formalaşmasına köməklik edən yeni tipli tapşırıqlar vardır, lakin qənaətbəxş deyildir. 

Siniflərdə şagirdlərin savad səviyyəsinin eyni olmaması da məntiqi təfəkkürünün inkişafı 
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probleminin həllini ləngidir. 25 nəfər 5-ci sinif şagirdinin məntiqi təfəkkürünü öyrənmək  

üçün yuxarıda göstərilən psixoloji xüsusiyyətləri nəzərə alaraq tapşırıq tərtib etdik. 10 suallıq 

tapşırıq 4-asan, 3-orta, 3-çətin səviyyəli sualları əhatə edirdi. Sonda cavabları araşdırdıq, aşa-

ğıda göstərilən cədvəl və histoqram formasında təsvir etdik. Cədvələ faiz göstəricilərini də 

əlavə etdik. 

 

Sıra 

№ 
Tapşırıqlar 

Səviyyələr 

bilir zəif bilir bilmir 

nəfər %-lə nəfər %-lə nəfər %-lə 

1 Tənliyi həll edin: 4x+25=65 20 80% 5 20% - - 

2 
Azalan 34, fərq 13 olsa, çıxı-

lan neçədir? 
20 80% 3 12% 2 8% 

3 Tənliyi həll edin: y:4=0 18 72% 2 8% 5 20% 

4 
Ardıcıllığı tamamlayın: 

4,10,22,...,94. 
19 76% 6 24% - - 

5 
Kubun tili 2sm olarsa, onun 

tam səthinin sahəsini tapın?      
14 56% 4 16% 7 28% 

6 
Şüanın üzərində neçə nöqtə 

var? 
17 68% 3 12% 2 8% 

7 
Cərgəni tamamlayın: 2, 10, 

26, 58, ? 
15 60% 7 28% 3 12% 

8 
Bölünən və bölən arasında 

fərq nədir? 
10 40% 5 20% 10 40% 

9 
Əgər    2xy:x=2y, onda 4xy:y 

neçə olar?  
8 32% 6 24% 11 44% 

10 

4,6+1+x<11 şərtini ödəyən 

natural ədədlərin cəmini 

tapın. 

9 36% 2 8% 14 56% 

 

 Böyük filosof N. Tusi müəllimlərə tövsiyə edirdi ki, uşaqlarda yaxşı cəhətlərin formalaş-

dırılması üçün onların şüuruna, təfəkkürünə təsir etmək onları başa salmaq lazımdır. Onun 

fikrincə, istər müəllim, istərsə də şagird bir sıra keyfiyyətlərə malik olmalı və qarşılıqlı mü-

nasibətlərində ona əməl etməlidirlər. O deyirdi ki, uşaqlarla işləyən hər bir müəllimin ilk növ-

bədə özünün düzgün davranışı, təmiz ruhu, yüksək elmi savadı olmalıdir (6).  

Nəticə olaraq isə onu qeyd etmək lazımdır ki, riyaziyyat elmi şəxsiyyət təfəkkürünün bü-

tün formalarını, ən əsas da onun məntiqi mühakimə yürüdə bilmək bacarıqlarını formalaşdı-

raraq inkişaf etdirmə baxımından əvəzsiz rol oynayır. Əsasən, 5-ci sinifdə başlayan və şagird 

təfəkkürünün inkişafında, şəxsi keyfiyyətlərin formalaşmasında, onun müxtəlif formalarının, 

mühakimə və dərketmə qabiliyyətlərinin ən əsası da məntiqi təfəkkürün formalaşmasının yük-

səlməsində psixoloq riyaziyyatçı müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.  

Məqalənin aktuallığı. Ümumtəhsil səviyyəsində 5-ci sinif şagirdləri bu mərhələnin ən ki-

çik şagirdləri olduğundan onlarda yeni təlim şəraitində fənlər üzrə müxtəlif müəllimlər, müx-

təlif sinif otaqları, müxtəlif fənn kabinetləri ilə rastlaşdığından onların üzərinə düşən psixoloji 

“yük” artır. Onlar sosiallaşma problemləri yaşayır, yeniliyə adaptasiya olunmaqda çətinlik çə-

kirlər. Məqalə də məhz belə bir vacib məsələyə həsr olunduğundan onu aktual hesab edə bilə-

rik. 
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Məqalənin elmi yeniliyi. Şagirdlərdə riyaziyyata elm kimi ciddi maraq 5-ci sinifdən baş-

ladığından ölkənin qarşısında duran çox mühüm vəzifələri gələcəkdə onlar həyata keçirəcək-

dir.  

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən riyaziyyat müəllimləri dərslərində 

şagirdlərin məntiqi təfəkkürünün düzgün inkişafını formalaşdırmaq üçün istifadə edə  bilərlər.  
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Резюме 

 
Неоценимое развитие мышления учащихся на уроках математике, что является ос-

новной для сохранения ими здравого смысла в будущем. На уровне общего  образова-

ния ученики 5-х классов является самыми маленькими  ученики на данном этапе. 

Именно в этот период они начинают интересоваться разными науками и в новой учеб-

ной среде они сталкиваются с разными учителями по разным предметам, с разными 

предметными кабинетами и психологическая «нагрузка» на них возрастает. Этим воп-

росам, проблемам преодоления трудностей посвящено статья «Психологические осо-

бенности формирования логического мышления у школьников 5-х классов по мате-

матике». 

 

Sh.N. Fazilova 

 

Psychological features of the formation of logical thinking  

in 5th grade students in mathematics lessons 

 

Summary 

 
The development of students' thinking in mathematics lessons is invaluable, which is the 

basis for their continued common sense in the future. At the general education level, 5th grade 

students are the youngest students at this stage. It is during this period that they become 
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interested in different sciences, and in the new learning environment, they encounter different 

teachers in different subjects, different subjects, cabinets, and the psychological "burden" on 

them increases. The article "Psychological features of the formation of logical thinking in 5th 

grade students in mathematics" is devoted to these issues, the problems of overcoming them. 
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Açar sözlər: istedadlı uşaqlar, yaradıcı potensial, peşəkar fəaliyyət, özünü- reallaşdırma, 
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Ключевые слова: талантливые дети, творческий потенциал, профес-сиональная 
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İstedadlı uşaqlarla yalnız geniş erudisiyalı, davranışda çevik, həvəsli, ünsiyyətdə açıq olan 

istedadlı və yaradıcı müəllimlər işləyə bilərlər. Fikrimizcə, müəllimdə bir-biri ilə qarşılıqlı 

əlaqəsi olan psixoloji xüsusiyyətlər cəmlənmişdir. Bu psixoloji xarakteristikaya aid edilir: 

müəllimin ümumi erudisiyası, istedadlı uşaqların xüsusiyyətləri daxil edilmiş dərin biliklər, 

istedadın təzahürünü əks etdirən mövcud üsullar, o cümlədən onların inkişafının üsul və 

vasitələri, müəllim şəxsiyyətinin keyfiyyətləri, onun fəaliyyət üslubları, onların şagirdlərlə 

ünsiyyətinin xarakteri, onun əhatə olunduğu dəyər və yönəlişliklər. Bütün sadalananlarla 

yanaşı müəllimin geniş əşyavi erudisiyaya, vərdişlərin əldə edilməsinə yönəldilmiş pedaqoji-

psixoloji biliklərə yiyələnməsini də qeyd etmək olar. 

İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işləyən müəllimlərin qabiliyyətinə geniş erudisiya ilə 

yanaşı, ənənəvi pedaqoji texnika da daxil edilir. İstedadlı uşaqlarla işdə dərs deyil, uşağın 

fərdi fəaliyyəti planlaşdırılır ki, burada müəllim uşağın fikirlərini müşayiət etməli olur. Odur 

ki, istedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə müəllimin təşkilatçılığı və çevikliyi mühüm şərtdir. 

İstedadlı uşaqların impulsivliyi və dəyişkənliyi müəllimin səbrliliyi və inadkarlığı ilə 

məhdudlaşır. 

İstedadlı uşaqların yaradıcı potensialının inkişafı üzrə işin effektli şərtlərinə yüksək 

səriştəlilik, elmi-nəzəri və metodiki hazırlıq şagirdlərlə bağlı yaranan çətinliklərin səbəblərini 

müəyyən etmək qabiliyyəti, habelə ona zəruri evristik informasiyalarla kömək etmək, 

mühakimələri yeni həllərin axtarışına və təhlilinə yönəltmək, o cümlədən öz fəaliyyətini 

planlaşdırmaq və şagirdlərə planlaşdırmanı öyrətmək, onların müsbət qərarlarını 

qiymətləndirməyi aid edirlər. 

Müəllim təlim prosesində şagirdlərin marağının yüksəldilməsi ilə bağlı yönəlişlikdə 

fəaliyyətini planlaşdırmağı bacarmalıdır. Bununla yanaşı diaqnostik nəticələrin hesabatında 

fərdi yanaşmadan istifadə etməlidir. Onun peşə fəaliyyəti sistemlilik prinsipinə cavab verməli, 

o cümlədən operativliyi və obyektivliyi ilə fərqləndirilməli, şagirdləri üçün xüsusi təlim-

idraki situasiya yaratmalıdır. 

Müəllimin şagirdlərlə qarşılıqlı fəaliyyəti praktik işlə, nəzəri hazırlıqla və yaradıcı 

fəaliyyətlə birləşdirməyi bacarmalıdır. Şagirdlərlə əks-əlaqənin həyata keçirilməsi üsullarına 
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yiyələnmədə o uşağın stimullaşdırıcı fəaliyyətini təmin etməli, ona adekvat yardım 

göstərməli, ona özünəgüvənliliyi və özünəhörməti aşılamalıdır. Müəllim və şagirdlərin birgə 

fəaliyyəti, vasitə və üsulları təlim prosesinin təşkilinə kömək etməlidir. 

Müəllim öz peşəkar fəaliyyətində analitik diaqnostik bacarıqlara yiyələnməli, şagirdlərin 

inkişafı məqsədlərinə nail olmasında təlim və tərbiyə situasiyasından düzgün istifadə 

etməlidir. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işləyən müəllimin mühüm vəzifələrinə uşağın 

inkişaf və fəaliyyətinin tənzimlənməsi və korreksiyası, o cümlədən qiymətləndirmə, 

həvəsləndirmə, inkişafetdirici situasiyada modelləşdirmə aid edilir. 

Müəllimin səriştəliliyi mühüm amil kimi onun pedaqoji bacarıqları əsasında formalaşır. 

Odur ki, müəllim özünün peşə səriştələrini artırmaqdan ötrü daim peşə bacarıqlarını 

möhkəmləndirməli, inkişaf etdirməli və yeni bacarıqların yaranmasına səy göstərməlidir. 

Səriştə - məqsədə nail olmaq üçün müəllimin vəzifələrinə daxil edilən işlərin öhdəsindən 

gəlməsidir. 

İstedadlı uşaqlarla müəllimin uğurlu işi onlarla iş strategiyalarının düzgün seçilməsindən 

asılıdır. Bu strategiya uşağın fərdi dərketmə strategiyalarından çox asılıdır. İstedadlı uşaqlarla 

işdə şagirdin məntiqi fikirləri müəllim üçün gözlənilməz əlaqə və assosiasiya yaratmağa cəhd 

göstərməsi kimi nəzərdən keçirilir. Bu zaman müəllim şagirdlərini məlumatlandırmağa və 

qiymətləndirməyə cəhd göstərir.  

Müəllim və şagirdlərin əməkdaşlığı şagirdin emosional-iradi sferasının və intellektual 

komponentlərinin ardıcıllıqla və mərhələli inkişafına yönəldilməlidir. Bəzən inkişaf kifayət 

qədər olmadığından o istedadın təzahürünə maneə yaradaraq inkişafı ləngidir. Lakin müəyyən 

komponentlərin formalaşması avtomatik olaraq  digərlərini də inkişafa aparır, həmin inkişaf 

prosesində uşağın təfəkkürü təşəkkül tapır. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işləmək istəyən 

müəllimlərin seçilməsində məktəb direktoru müəllimin pedaqoji fəaliyyət üslubunu təhlil 

etməlidir ki, burada onun bir çox şəxsi keyfiyyətləri və xarakteri öz əksini tapsın.  

M.A.Xolodnaya uşaqları bir çox kateqoriyalara: “səriştəlilər”, “parıldayanlar”, “zəkalılar”, 

“kreativlər”, “talantlar”, “müdriklər”ə ayırmışdır  (4). Fikrimizcə, belə bölgü bütünlükdə 

müəllimlərə də aiddir. Bu kateqoriyaya aid olanlardan biri əhəmiyyətli dərəcədə müəllimin 

istedadlı uşaqlarla ünsiyyətinin iş üslubunu müəyyən edir. Odur ki, hər bir qrupu öz məzmunu 

və əlamətləri ilə xarakterizə etməyə və həmin əlamətlərə görə müəllimin gələcəkdə öz 

ənənəvi işini planlaşdırmasına, eləcə də uşaqlarla aparacağı işin istiqamətini müəyyən 

etməsinə cəhd göstərdik. 

Təlim prosesində “səriştəlilər” qrupuna daxil olan müəllimlər öz erudisiyaları ilə 

səciyyələnirlər. Bu onlara sinifdəki şagirdlərlə ünsiyyətcil və maraqlı olmağa imkan verir. 

Belə müəllimlər dərs zamanı verilən suallara dəqiq cavablar verməyə və əlavə informasiyaları 

dinləyənlərə çatdırmağa qadirdirlər. Onların fəaliyyətinin istiqaməti əşyavidir. Belə 

müəllimlərin iş üslubu frontaldır, çünki onlar bütün siniflə və ya ayrılıqda şagirdlərlə bərabər 

işləməyə üstünlük verirlər. Onlar informator tipinə məxsusdurlar.  

Təlim prosesində “parıldayanlar” qrupuna daxil olan müəllimlər daha geniş erudisiyaya 

malik olmaqla pedaqoji texnikaya yiyələnirlər. Lakin şagirdlərlə iş prosesində seçdikləri təlim 

üsulu daha çox xarici effektlərə yönəlir. Bu üsullar onların qarşılarına qoyduqları vəzifələrin 

həlli üçün zəruridir. Dərsin gedişi çox vaxt şagirdlərin diqqətini əsas olanlardan yayındırır. Bu 

qrupun müəllimləri apardıqları dərsin daha cəlbedici və maraqlı olmasına cəhd göstərsələr də 

çox vaxt dərs əyləncəyə çevrilir. 

Hətta bu “ssenari” şagirdlərin cavab reaksiyalarına səbəb olmasa belə müəllim öz işini 

davam etdirir. Müəllim şagirdlərini birgə fəaliyyətə cəlb edir, əgər onların verdikləri cavablar 
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onu qane edirsə, belə müəllim onları “uğurlu” şagirdlər” kimi dəyərləndirir. Əgər şagirdlər 

sualların cavablarında yanlışlıqlara yol verərlərsə, o zaman onlar müəllimin “ssenarisi”ndən 

uzaqlaşdırılır və bütün “rolları” müəllim özü icra etməli olur. Bu qrupu təmsil edən 

müəllimlər şagirdlərini dərsin gedişində maraqlı manera ilə cəlb edə bilərlər. Burada 

faydalılıqdan söhbət gedə bilməz. Belə müəllimlərin istedadlı şagirdlərinə yüksək nəticələr 

nümayiş etdirə bilmirlər ki, bu da onların psixoloji hazırlığa malik olmamalarının nəticəsidir. 

Təlim prosesində “zəkalılar” qrupuna daxil olan müəllimlər başa düşürlər ki, dərsdə 

“xarici effektlər” onlara mane olmur, lakin yüksək nəticə əldə etmək üçün onlar əsas rol da 

oynamır. Onların işi daha çox ənənəvi metodikalara yönəlir ki,  bu da nəticəyə istiqamətlənir. 

Belə müəllimlər özlərini daha çox yaddasaxlamanın geniş həcmi ilə dəyərləndirirlər.  

 “Kreativlər” qrupunu təmsil edən müəllimlər tez-tez kreativ müəllim  cəhətlərini nümayiş 

etdirirlər. Belə müəllimlər yeni olanlara həvəslə reaksiya verir və özləri də fəallıqlarını 

nümayiş etdirirlər. Onlar peşə fəaliyyətində qabaqcıl iş təcrübəsini göstərməyin 

tərəfdarlarıdırlar. Bu qrupa daxil olan müəllimlər nəzarətdən çox uşaqları öyrənməyə 

meyllidirlər. Onlar dərslərini vaxt çərçivəsində qurmur, lakin öz emosional vəziyyətlərini 

saxlamağa qadirdirlər, şagirdlərinin əməyinə hörmət onlarda kifayət qədər deyil. 

Təlim prosesində “talantlar” və “müdriklər” qrupunu iki qrupa ayırmışıq. Pedaqoji talant 

pedaqoji müdriklikdir. Fikrimizcə, onlar birgə fəaliyyətdə düzgün strategiya seçir, bu 

müəllimlərin pedaqoji fəaliyyəti idraki çətinliklərin həllinə istiqamətlənir. Onlar yüksək 

keyfiyyətli, rabitəli nitqləri, zəngin söz ehtiyatları, habelə dəqiq və aydın izahatları ilə 

fərqlənirlər. Bu müəllimlər çox məsuliyyətli olub öz hərəkətlərinə məsuliyyətlə yanaşırlar.  

İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə müəllim fəaliyyətinin üslubunun əsas cəhətlərinə 

aiddir: nəzakətlilik və xeyirxahlıq, həssaslıq, prinsipiallıq, istənilən sualların həllində 

obyektivlik, işin sistemi və qaydası, o cümlədən şagirdlərin qarşısına dəqiq məqsəd və 

vəzifələrin qoyulması, işin icrasına nəzarət, şagirdin yaradıcı təşəbbüskarlığı və 

məsuliyyətliliyi, müstəqilliliyi, rəğbətləndirmə, uşağın tələbat və maraqlarına diqqət, uşağın 

idraki fəaliyyət üslublarındakı və xarakter xüsusiyyətlərindəki səhvlərə səbrlilik, təmkinlilik 

və s. 

İstedadlı uşaqların inkişafı və təlimi üzrə fəaliyyət onun idraki bacarıqlarının 

formalaşmasının və yaradıcı yanaşmalarının mərhələli olmasıdır. Ona təklif edilən tapşırıqlar 

müəllim tərəfindən tədricən mürəkkəbləşdirilməli və fəaliyyət növlərinin ardıcıllıqla 

hesabatının aparılması zəruridir. Konsultasiya növləri və uşaqlara göstərilən kömək vaxtında 

göstərilməlidir. Müəllim azad yaradıcılıqla və məntiqi fəaliyyət arasındakı ciddi reqlamentli 

şərtlərə riayət etməyi bacarmalı, uşağın ailəsinə də bunu başa salmalıdır. 

Belə müəllimin bilikləri istedadlı uşaqların davranışı və təfəkkür xüsusiyyətləri haqqında 

inforsiyalarla tamamlanmalı, şagirdlərin yaş və fərdi xüsusiyyətləri haqqında bilikləri geniş və 

dərin olmalıdır. Əqli istedadlı uşaqlarla fəaliyyətdə işin əsas formaları dəyişir: “sinif-iş” 

sistemi üçün xarakterik olan frontal iş forması ilə fərdi və qrup forması əvəz olunur. 

K.Tekeks istedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlərə və tərbiyəçilərə aşağıdakıları məsləhət 

görür: 

- müəllim təlimdə aydın ifadə olunmuş yarış elementli oyunlardan çox istifadə 

etməməlidir, belə oyunlarda istedadlı uşaqlar əksər hallarda qalib çıxırlar ki, bu da oyun 

iştirakçılarında onlara nifrət hissi yarada bilər; 

- müəllim istedadlı uşağı ən yaxşı və səliqəli işinə görə tərifləməkdə ifrata varmaqla, onda 

perfeksionist meyllərinin möhkəmlənməsinə yol verməməlidir; 

- istedadlı uşağı qələbə kürsüsünə yüksəltmək, başqa şagirdlərin gözündə onu vunderkində 
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döndərmək məsləhət deyil; 

- müəllim nəzərə almalıdır ki, istedadlı uşaqların əksəriyyəti sərt reqlamentləşdirilmiş, 

təkrarlanan məşğələləri pis qavrayırlar (5). 

Təlim prosesində istedadlı şagirdlərlə əks-əlaqənin həyata keçirilməsi onların fəaliyyətini 

stimullaşdırmağı və onlara vaxtında və adekvat kömək göstərməril- məsini təmin etməli, 

onlarda özünəinam və özünəhörmət hissini təlqin etməlidir. 

Məqalənin aktuallığı. Müəllim və şagirdlərin əməkdaşlığı şagirdin emosional-iradi 

sferasının və intellektual komponentlərinin ardıcıllıqla və mərhələli inkişafına 

yönəldilməlidir. İstedadlı uşaqların inkişafı və təlimi üzrə fəaliyyət onun idraki bacarıqlarının 

formalaşmasının və yaradıcı yanaşmalarının mərhələli olmasıdır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. İstedadlı uşaqlarla işləyən müəllimlərin psixoloji 

xarakteristikası işlənilmişdir. İstedadlı uşaqların təlimi ilə bağlı işdə müəllim fəaliyyətinin 

üslubunun əsas cəhətləri araşdırılmışdır. 

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

müəllimləri, tələbələr, magistrantlar və doktorantlar istifadə edə bilərlər. 
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З.Н. Агаева 

 

Психологические характеристики учителей,  

работающих с талантливыми детьми 

 

Резюме 

 
В статье опубликовала психологические характеристики учителей, работающих с 

талантливыми детьми. Исследованы эффективные условия развития творческого 

потенциала талантливых детей. Автор отмечает, что успешная работа учителя с 

талантливыми детьми зависит от правильного выбора стратегий работы. 
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Z.N. Agayeva 

 

Psychological characteristics of teachers  

working with talented children 

 

Summary 

 
The article published the psychological characteristics of teachers working with talented 

children. The effective conditions for the development of the creative potential of talented 

children were investigated. The author notes that the successful work of the teacher with 

talented children depends on the right choice of strategies of work. 
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səciyyəsi və xarakterik xüsusiyyətləri 
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Rəyçilər: p.ü.f.d., dos. S.S. Həmidov, 

                t.ü.f.d., dos. A.M. Quliyev 

 

Açar sözlər: torpaq, deqradasiya, münbitlik, mineral maddələr, makroelementlər, mikro-

elementlər, radioaktiv elemetlər, 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 

 

Abşeron yarımadası – Xəzər dənizinin qərb sahilində, Azərbaycan dövləti ərazisində ya-

rımada. Yarımadada Bakı, Sumqayıt və Xırdalan şəhərləri ilə yanaşı, 32 qəsəbə yerləşir. Ab-

şeron rayonunun inzibati ərazisi 1407,5 m2 .  

Böyük Qafqaz təbii vilayətin şərqində yerləşən Qobustan-Abşeron fizikicoğrafi rayonu 

Xəzər dənizinin sahillərindən şimal-qərbdə Gədi dağına (1222 m) qədər olan əraziləri əhatə 

edir. Rayon cənub-qərbdə Şirvan düzünə qədər, cənubda Cənub Şirvan düzünə qədər uzanır. 

Qobustan alçaq dağlıq sahəsi və Ələt tirəsi fiziki-coğrafi rayonda mühüm relyef formalarıdır. 

Burada həmçinin yarğanlar, alçaq dağlar, tirələr, dağlararası çökəkliklər və sahilboyu terraslar 

geniş yayılmışdır. 

 
 

Şəkil 1.Abşeron iqtisadi rayonu 

mailto:chingiz.gamzaev@mail.ru
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Abşeron yarımadası Böyük Qafqaz dağlarının cənub-şərq hissəsində yerləşir və 5 hissəyə 

bölünür: qərb, cənub-qərb, mərkəzi, şərqi və şimal-qərbi. Relyefi şimaldan alçaq dağlarla əha-

tə olunmuşdur. 

Cənub-qərbdən inversion relyefi alçaq dağlarla əhatə olunmuşdur. Burada sinklinal laylar 

möhkəmdir, bəzi yerlərdə pilləkənvari çökəklik, düzənlik və dərələrlə kəsilir.  
Şimal-Qərbdə özünəməxsus relyef formalaşmışdır və duzlu sahələrə – duzlaqlara rast gəlinir. 

Abşeron yarımadası Xəzər dənizinin sahilində, Böyük Qafqazın periferik hissəsində, də-

nizdən 300-400 m yüksəklikdə yerləşir. Abşeron yarımadasının cənub-qərb relyefi pliosen 

dövründən formalaşmağa başlamışdır, əsasən alçaq dağlarla səciyyələndirilir.  

Abşeronun torpağı yarımsəhra tipinə aiddir. Torpağın əsas tipi gilli və boz torpaqlardır. 

Əsas tipdən əlavə şoran, duzlu, qumlu, struktursuz torpaqlara da rast gəlmək olur. Bu torpaq-

lar az qidalıdır və onlarda humusun miqdarı azdır. Abşeron torpaqlarını öyrənən alimlər bu 

torpaqları az humuslu yarımsəhra tipinə aid edirlər. Onlar göstərir ki, Xəzər sahili qumsal və 

karbonatlı torpaqlardır. Yarımadanın şərq hissəsi boz, orta hissəsi boz-qonur, qərb hissəsi isə 

qonur tipli torpaqlardır. Humus az (1,15-0,19) karbonatlar isə torpağın dərinliklərində 14,2%-

ə çatır. A.S.Priobrajenski göstərmişdir ki, Abşeron yarımadasının torpaqlarının şorlaşması ye-

raltı sular ilə deyil, şorlu-duzlu süxur laylarının olması, həmçinin torpaqların dənizin çəkilmə-

sindən yaranması ehtimalı ilə bağlıdır. 

Abşeronun torpaq örtüyü müxtəlifliyinə görə fərqlənir. Bu torpaqlar bir-birindən mexaniki 

tərkibinə, duzlaşma dərəcəsinə görə fərqlənir. Abşeron torpaqları üzvi maddələrlə zəngin ol-

mayan torpaqlardır. Abşeron yarımadasının mərkəzi hissəsi əsasən boz-qonur torpaqlardan 

ibarətdir. Yarımadanın torpaq örtüyü üçüncü, qismən də dördüncü dövr torpaqəmələgətirən 

qalıqlardan ibarətdir. Abşeron yarımadasında əsasən müxtəlif dərəcəli duzlu gilli, ağır, orta 

ağır gillicəli, qumlu gilli, qumlu torpaqlar geniş yayılmışdır. Boz-qonur torpaqların möhkəm-

liyi 20-100 sm arası geniş intervalda dəyişir. Relyef müxtəlifliyindən asılı olaraq boz-qonur 

torpaqların strukturu da dəyişilir. Qüvvəli torpaqlara adətən düzənlik və dərələrdə rast gəlinir. 

Bu torpaqların morfolojı təsviri onu göstərir ki, adətən onların rəngi boz-qonur və açıq boz-

qonur rəngdə olur. Onlar sıxılmış profilə malikdirlər və aralarında olan genetik horizontlar 

zəif  fərqlənir.  

Aparılan araşdırmaya əsasən atlas məlumatlarını nəzərə alaraq və ArcGİS proqramını is-

tifadə edərək Abşeron rayon ərazisin torpaq örtük xəritəsi qurulmuşdur. 

Boz-qonur torpaqların mexaniki tərkibi orta ağır-gillicəlidir. Sahilyanı zoloğa yaxın bu 

torpaqlar gillicəli və qismən qumlu-gillicəlidir, lakin yarımadanın mərkəz və şimal-qərb his-

səsində isə gilli və ağırgilicəli olur. 

Gillicəli və qumlu qilli torpaqlar külək eroziyasına və çöküntülərə daha çox məruz qalır, 

hansılar ki, sahilyanı ətrafdan külək vasitəsilə nəql olunur. 

Boz-qonur torpaqlar üçün orta və aşağı hissədə olan səthi üfüqdə mexaniki tərkibin yüngül 

olması daha çox xarakterikdir. Bu külək eroziyasının nəticəsidir.  

Külək eroziyası bir tərəfdən xırda torpaq hissəciklərinin sovrulması, digər tərəfdən isə sa-

hilyanı ərazilərdən qumlu çöküntülərin topıanması nəticəsində baş verir. 

Abşeronun cənub-şərqində əsasən boz yarımsəhra torpaqlar – Qaradağ, Qobu, Lökbatan 

rayonlarında, həmçinin Qobustan yüksəkliyinin (Boğaz düzənliyi) ətəyində delüvial yataq-

larda yayılmışdır. Bu torpaqların formalaşması yarımsəhra şəraitində keçir, onlar duzsuz, az 

humuslu və struktursuz olurlar. Boz torpaqlar əsasən nazik bir yovşan efemer forması altında 

inkişaf etmişlər. Torpaqəmələgətirən süxurlar əsasən delüvial-prolüvial şleyflər hesab olunur. 
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Abşeron ətrafında boz torpaqlar şimal-qərb hissədə geniş yayılmışdır. Ceyranbatan Su an-

barının şimal hissəsindən başlayaraq 3-4 km enliyində Boğaz düzənliyinədək və Qiləzinin bo-

yu hissəsi boz torpaqlardır. Bu boz torpaqlar allüvial-prolüvial, prolüvial-delüvial yataqlarda 

yayılmışdır. Sahilyanı qumluğa yaxın boz torpaqlara, qumlu gilli, gilli yataqlarda balıqqulağı 

qatları ilə quma rast gəlinir. 

İqlim quraqlığı, bitki örtüyünün incəliyi, torpağın gəncliyi ilə əlaqədar olaraq bu torpaqlar 

tam formalaşmamışdır və humusun yığılması çox asta templə gedir. Mexaniki tərkibinə görə 

bu torpaqlar ağır-gillicəli və gillidirlər. Fiziki gilin miqdarı orta hesabla 77 % təşkil edir. 

Abşeron torpaqlarında humusun tərkibinin zəif olması və qum hissəciklərinin çox olması, 

bu torpaqların strukturunun zəif olmasına gətirib çıxarır. Müşahidə olunan torpaq yığılmaları 

isə bu halda humusun çox olması ilə əlaqədar yox, yüksək karbonatlıq ilə bağlıdır. Torpaqla-

rın emalı zamanı, mexaniki qüvvələrin təsiri altında torpaq aqreqatlarının dağılması əmələ gə-

lir və onlar qumlu və tozlu hissəciklərə bölünür. Bu halda torpağın üst qatı külək eroziyasına 

çox zəif tab gətirir, buna görə də Abşeronda deflyasiya çox geniş yayılmışdır. 

Abşeron ətrafında qumlar 30 min ha-ya yaxın ərazi təşkil edir, əsasən də yarımadanın sa-

hilyanı ətrafında yayılmışdır. Onlardan 3,5 ha-dan çoxu hərəkət edən qumlar təşkil edir. 
Smirnov-Loginova görə (1977) Abşeronda iki cür torpaqlara rast gəlinir: üçüncülü yüksək kvars 

tərkibli minerallı torpaq və müasir Xəzər xırdalanmış balıqqulaqlarından ibarət olan torpaqlar. 

Abşeronda torpaq ehtiyyatlarının deqradasiyasının əsas səbəbləri bunlardır. Xəzər dənizi-

nin səviyyəsinin qalxması, neft quyularından çıxan ballast sularının yaratdığı gölməçələr, bağ 

və digər sahələrin ifrat suvarılması nəticəsində yaranan şoranlaşma. 

1. Şərakətləşmə və bataqlaşma – leysan yağışları və sel sularının gətirdiyi duzlu, gilli çö-

küntülər, şimal-şərq küləklərinin təsiri altında yaranmış qum sovrulması, su eroziyasının təsiri 
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altında yaranmış deflyasiya və səthi suların eroziyası. 

2. Deqradasiya olunmuş şoranlı-şərakətli boz-qonur torpaqlarda yay aylarında təbii nəmlik 

və rütubət çatışmazlığı nəticəsində arid bioiqlim şəraiti və biolojı aktivliyin zəifləməsi. 

Qumsal-yüngül gillicə və şoranlı-şorakətli gilli-gillicəli boz-qonur torpaqların deflyasiya 

və səthi su eroziyası nəticəsində humus və qida maddələrinin itirilməsi. Abşeronda qrunt sula-

rı torpaq əmələ gətirən süxurların kimyəvi tərkibindən, süxurların dərinliyindən relyef və də-

niz məsafəsindən asılı olaraq müxtəlif dərəcədə minerallaşmışdır. 

Məqalənin aktuallığı. Abşeron yarımadasının fiziki-coğrafi səciyyəsi və xarakterik xüsu-

siyyətlərindən danışılır. 

Məqalənin elmi yeniliyi. Məqalədə torpaq örtüyünün xarakterik xüsusiyyətlərindən bəhs 

edilir və ArcGİS proqramını istifadə edərək ərazisin torpaq örtük xəritəsi qurulur. 

Məqalənin praktik əhəmiyyəti və tətbiqi. Məqalədən şoranlaşmış torpaqların bərpa edil-

məsində, torpaq sahəsində çalışan mütəxəssislər tərəfindən istifadə edilə bilər.   
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И.К. Гамзаева 

 

Физико-географические особенности и характеристики 

Апшеронского полуострова 
 

Резюме 
 

В статье рассматриваются физико-географические и характерные особенности Ап-

шеронского полуострова. По результатам исследований построена карта почвенного 

покрова Апшеронского региона с учетом данных атласа и с использованием программы 

ArcGIS. 
 

I.K. Hamzayeva 

 

Character and characteristic features of physics  

and geography of the Absheron peninsula 
 

Summary 
  
With is dealt in the article from physical and geographical and characteristic features of 

the Absheron peninsula. Absheron have been built land cover map husband of region carrying 

out to investigate taking into account atlas information mostly and using  ArcGIS program.  
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 Təqdim olunan məqalələrə tələblər 
  

1. Digər redaksiyalara təqdim olunmamış məqalələr qəbul edilir. 

2. Məqalələr son tədqiqatların nəticələrini əks etdirməli, yeni ideyalarla zəngin olmalı, el-

mi məqalələrin yazılışına qoyulan tələblər gözlənilməlidir. 

3. Məqalənin mətni təxminən 6-8 səhifə olmalıdır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 

məqaləyə aid açar sözlər verilir. 

4. Məqalənin mətni Azərbaycan dilində latın əlifbası (Times New Roman), rus dilində kril 

əlifbası və ingilis dilində ingilis (ABŞ) əlifbası ilə Times New Roman — 14 şrift ilə 1,5 

intervalla yığılmalı, elektron variantı ilə birlikdə (disklə) təqdim olunmalıdır. 

5. Məqalələr üç dildən — Azərbaycan, ingilis və rus dillərindən birində çap olunur. Ya-

zıldığı dildən əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi təqdim edilir. Xülasədə müəllifin soy-

adı, adı, atasının adı, məqalənin adı, irəli sürülən başlıca elmi müddəalar, tədqiqatdan alınan 

nəticələr, problemin nəzəri və praktik əhəmiyyəti öz əksini tapmalıdır. 

6. Məqaləyə müəllif haqqında aşağıdakı məlumatlar təqdim olunur: adı, soyadı, iş yeri, və-

zifəsi, elmi dərəcəsi və adı, iş və ev telefonları, ünvanı, E-mail. 

7. Məqalə aşağıdakı ardıcıllıqla yazılır: birinci sətirdə böyük hərflərlə məqalənin adı; ikin-

ci sətirdə müəllifin adı və soyadı, elmi dərəcəsi və elmi adı; üçüncü sətirdə iş yeri, vəzifəsi, 

daha sonra elektron poçtu (E-mail). 

8. Həmmüəlliflərin üç nəfərdən artıq olması məqsədəuyğun deyildir. 

9. Redaksiya məqalədə zəruri dəyişiklər və ixtisarlar, redaktə aparmaq hüququna malikdir. 

10. Məqalələrə iki mütəxəssisin rəyi, şöbə və ya kafedranın, həmçinin ali məktəbin Elmi 

Şurasının və orta ixtisas təhsili məktəbinin Pedaqoji Şurasının iclas protokollarından çıxarışlar 

əlavə olunur. 

11. Məqalədəki faktların, məlumatların dürüstlüyünə müəlliflər cavabdehdir. İrəli sürülən 

elmi müddəalar müəllifin özünə məxsus olmalı, istifadə edilmiş nəzəri fikirlərin mənbəyi gös-

tərilməlidir. 

12. Məqalədə son 5-10 ildə çap olunan əsərlərə istinadlara üstünlük verilməlidir. Məqalə-

nin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə deyil, istinad olunan ədəbiyyatların 

mətndə rast gəlindiyi ardıcıllıqla nömrələnməli və məsələn, (1) və ya (1, s.119) kimi işarə 

olunmalıdır. Eyni ədəbiyyata mətndə başqa bir yerdə təkrar istinad olunarsa, onda istinad olu-

nan həmin ədəbiyyat əvvəlki nömrə ilə göstərilməlidir. 

13. Jurnal öz profilinə uyğun məqalələri dərc edir. 

14. Elmi məqalələrin sonunda elm sahəsinin və məqalənin xarakterinə uyğun olaraq ak-

tuallıq əsaslandırılmalı, elmi yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə 

verilməlidir. 
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